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 ملخص البحث:
لمدور الهام الذى يمعبه  ططهاع الن هل الب هرى  ا  نظر 

فههههت الةناالههههد ا,طةيههههادالدد  يههههى  ن ال ههههداا  الةههههت 
ال داها ةعد اكامد واةكاامهد اها اشنةهطد اشطةيهادالد 
اش رى الةهت ةهةم دا هل  ى دولهد  هوات كانه   نةهطد 
يهههههههنازالد  و زرازالهههههههد  و  هههههههالا الدد كهههههههذل  والعة هههههههر 

ا هالد شى اش طول الةجارى الب هرى وهو الركيهزأل اش 
دولهههد اة داهههد  و نااالهههد لن هههل ةجارةهههها ال ارجالهههدد كاههها 
العد ايدرا رئال الا لجمه  العاه   اشجن الهد وة  هين 
وضههها ايهههزان الاهههدفوزا د وفهههةة   هههوا  جديهههدأل  اهههام 
يههههادرا  الههههدولد وضههههاانا فعهههها, لمههههواردا  ال ههههمعالد 
وبيههههههةد  ايههههههد ال ههههههما اش ههههههةراةيجالد فههههههت الوطهههههه  

بالب ههى والدرا ههد زههن الانا هه د ا,اههر الههذى يههدفعنا 
واطهها ا, ههطول الةجههارى الب ههرى الايههرىد وبا ههة رات 
ال الانها  الاةا ههد ة ههين ةراجها ةههديد فههت اعههد,  ادات 
وههههذا ا, ههههطولد لهههههذا يةعههههين زمينههههها ة ميههههل ا, هههههبا  
الرئال ههالد الةههت اد  لهههذا الةراجهها فههت اعهههد,  ادا  د 
وكههذل  الةعههرى زمههت اوهههم الة ههدالا  العالاالههد والةنالهههد 

اريد والةكنولوجالد الةت ةه رر زمهت كةهاتأل ةةه,يم د واشد
 ايهههد فهههت ظهههل العولاهههد واههها فرضهههة  اهههن ة هههدالا  
زمت الدول الاة داد والنااالهد زمهت ال هواتد والةهت اهن 

والةهت  (WTOاواها  ةةاطالد انظاد الةجهارأل العالاالهد  
ةةضههههان   ههههد  وههههم  ةةاطالاةههههها  ةةاطالههههد الةجههههارأل العااههههد 

ديههد الههدور الاهه اول (د واههن رههم ة GATSلم ههداا   
اههن ال كواههد ال الههام بهه  اههن  الا هها  فنالههد وةةههريعالد 
واالالد واداريد وة وال الد لةعزيهز ال هدرأل  الةناف هالد لههذا 

  ا, طول.

Abstract: 

 

According to the important role that the 

maritime transport  sector plays in achiev-

ing the economic development, as the ser-

vices which it provides are considered com-

plementary and integrated with the other 

economic activities in the society, either 

industrial, agricultural and touristic active-

ities. 

 

Also, the commercial maritime fleet is 

considered the core stone for developed or 

developing country to carry its foreign 

trade, and it is considered also a main sou-

rce of generating foreign currency, enhan-

cing the balance of payment, opening new 

markets for the country exports, and a gu-

arantee for the imported goods, especially 

the strategic goods in the proper time.  

  

So, we have to search for and study the 

current status of the Egyptian maritime  

fleet, and by analyzing the available data 

about it, we find a slowdown in its perfor-

mance indicators, so we have to study and 

analyze the main causes of that slowdown, 

and we have also to determine the global 

technical, managerial, and technological th-

reats which affect its efficient operation, 

especially during the globalization and its 

threats upon both developed and developing 

countries such as WTO agreements which 

consists of GATS, and so to determine the 

role of the government in designing the 

technical, legislative, fiscal, managerial and 

marketing policies to enhance the compet-

itiveness of that fleet.  
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 مقدمة: 
ةعرى الةناالد ا,طةيادالد ب نها ة هدم الاجةاها زهن  

طريهها ا ههةنباا   ههالي  انةاجالههد جديههدأل  فضههل ورفهها 
ا هههةوى ا,نةهههاال اهههن  ههه ل اناهههات الاههههارا  البةهههريد 
و مههههها ةنظالاههههها   فضهههههلد وهههههذا فضههههه  زهههههن زيهههههادأل 

 الر  اال الاةراكم زمت ار الزان فت الاجةاا. 
لمةناالههد وباههرور الههزان طههد ةراجهها الاةهههوم الة ميههدى 
ةضههان يالههذى يركههز زمههت الجانهه  ا,طةيههادى ف هه  ل

 الضهها الجانهه  ا,جةاهههازت الههذى العة هههر  زههم و ةهههالد 
 الهدول وزه  زيهادألواا  داالد ال رن الوا هد والعةهرين و 

الاجةاههههههها  و ال يئهههههههد واشفهههههههراد ب ضهههههههاالا والا   ههههههها 
 الا ةدااد بالةناالد ة اية  ةم لمةناالد ظهراةهوم جديد

  هند  هةوكهولم اه ةار فه   طوطه  ة مهور  والهذ 
 الاعنالههد العالاالهد المجنهد ة ريهر نةهر د واها2971
 2987  هند  ورنة نهد  مجنهد الا هااأل والةناالهد بال يئهد
 ر ها  بةهكل الا هةدااد الةناالهد ايهطمة ة نه  ةهم

ودائههههم ووههههت ةعنههههت الةناالههههد الةههههت ة  ههههذ فههههت ازةباروهههها 
  ااالد   و  ا,جالال ال اداد والا افظد زمت ال يئد. 
كهههذل  ويمعههه  ططهههاع الن هههل دورا وااههها فهههت الةناالهههد 

د 2الةناالد الا ةدااد لاعظم الدول النااالدو اشطةيادالد 
عة ههههر ططههههاع الن ههههل الب ههههر    ههههد ال طازهههها   يههههى ال

الرئال ههالد الهااههد الةهه  ةرةكههز زميههها ال نالههد ا,طةيههادالد 
 وات ف  الدول النااالد  و الدول اليهنازالد الاة داهدد 

فت  نه  اهن  ر هص و هائل  ب ر  ال الن ل ايزأل ةكانو 
 وا هعد انهاطا ة,طالهد زمهت طدرةه  الهت جانه  الن هلد
 ال ديدالهد بال هك  الن هل ال هةطالا ,  يهى العهالم  اهن

 وهذ  بارهل الةجاريهد ال ركهد يةنهاول  و الن ل ال هرى  ن
كاهها  ن اها ظهههور العولاههد وطالههام الج,رافالههد.  اشبعهاد

اشطةيهههادالا  الةهههت ةعةاهههد زمهههت ةهههدويل ا نةهههاالد واههها 
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اليهههههها   ذلهههههه  اههههههن رههههههورأل ةكنولوجالههههههد فههههههت اعظههههههم 
الاجههههها,  د  دى كهههههل ذلههههه  ,ة هههههاع  جهههههم الةبهههههادل 
الةجارى الدولت فهت ال هما و ال هداا  الا ةمةهدد ااها 
ةرةهه  زمالهه  زيههادأل الطمهه  زمههت  ههداا  الن ههل بيههةد 

الب هههرى زمهههت وجههه  ال يهههوص د لاههها زااهههد و الن هههل 
يةايز ب  ان  يائص ةناف الد ا ارنهد  و هائل الن هل 

وبالةههالت يةعههين زمههت ال كواههد الايههريد  ن  اش ههرىد
الكههون لههها دور فعههال فههت ةناالههد ططههاع الن ههل الب ههرى 
لكههههت يواكهههه  الة,يههههرا  العالاالههههدد ااهههها  ههههيدلت بارههههار  
د ا,يجا الههد زمههت زامالههد الةناالههد ا,طةيههادالد  يههى العهه

بارابههههد ال طههههاع ال ائههههد لا ههههيرأل  ططههههاع الن ههههل الب ههههرى 
الةناالد لاا ل  ان ارار اةةابكد اا بعهض ال طازها  

 ا,طةيادالد ا, رى. 
و يةم الةركيز بيةد  ايد فت وذا الب ى زمت   

  ل ةطوير ا, طول الةجارى الب رى وزيادأل كةاتةه  
الةةهههه,يمالد بازةبههههار    ههههد الاكونهههها  الرئال ههههالد ل طههههاع 

ل الب هههرى الايهههرىد  يهههى  هههي دى ذلههه  لزيهههادأل الن ههه
 جههم ا,نةههاال بايههر وزيههادأل ةجارةههها ال ارجالههدد ااهها 
 هههينعكس زمهههت ة  يههها الةناالهههد ا,طةيهههادالدد ف هههد ةهههم 

% ان  جهم 99ة دير اا يةم ن م  ب را باا ال ر  ان 
 .1الةجارأل ال ارجالد لاير

الههههذى يههههدفعنا لمب ههههى زههههن  هههه ل لةطههههوير  ا,اههههر  
الةجههههههارى الب ههههههرى وةعزيههههههز طدرةهههههه     ههههههطول ايههههههر

الةناف هالد ااها ال هرع اهن انهدااال ايهر فهت ا,طةيههاد 
العههههههالات زههههههن طريهههههها دزههههههم  ركههههههد ةجههههههارأل ايههههههر 
ال ارجالهههههدد باههههها  هههههي دى الهههههت رفههههها اعهههههد,  الناهههههو 
ا,طةيهههههادىد ااههههها  هههههينعكس زمهههههت ة  يههههها الةناالهههههد 
الا ههةداادد وذلهه   ةةعيهههل وةنةههال  الطاطهها  الاعطمهههد 

, ههههطول الاوجههههود  الالهههها وزيههههادأل  جههههم وزههههدد  ههههةن ا
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وة  يهها اعههدل زههالت شدا   الههت جانهه  زيههادأل كةهههاتأل 
انظواهههههد الن هههههل الب هههههرى الاكامهههههد لعاهههههل ا, هههههطول 
الةجههارىد وذلههه  لمويهههول لا هههةوى الاناف هههد العهههالات 

 فت ة دالم  داا  الن ل الب رى.    
والارل ططاع الن ل الب هرى  واالهد  ايهد لصطةيهاد 

داا  الةهههت ال هههداها الهههوطنت شى دولهههدد  يهههى  ن ال ههه
ةعد اكامد واةكاامد اا اشنةطد ا طةيادالد اش رى 
الةت ةةم دا ل  ى دولد  هوات كانه   نةهطد يهنازالد 
 و زرازالهههد  و  هههالا الدد وكهههذل  ا رةبهههاا الوريههها  هههين 
الن ههل الب ههرى كو ههيمد وااههد اههن و ههائل الن ههل و يههر  
اههن و ههائل الن ههل اش ههرى ال ريههد و ال ههك  ال ديدالههد 

د و ةت الن ل الجوىد وذل  فت اطار انظواهد والنهري
 . 3الن ل الدولت اةعدد الو ائ 

كاههها العة هههر اش هههطول الةجهههارى الب هههرى شى دولهههد  
اة داهههههد  و نااالهههههد الركيهههههزأل اش ا هههههالد لن هههههل ةجارةهههههها 
ال ارجالهههدد كاههها العهههد ايهههدرا رئال هههالا لجمههه  العاههه   
اشجن الهههد وة  هههين وضههها ايهههزان الاهههدفوزا  لم ةههها  

د الاالالههد لمدولههد اههن ا,وههدار باهها الضههان زمههت الاههوار 
ال ةا  زمهت   هو  ا,جالهال ال اداهد فهت وهذ  الاهوارد 
والضهههههان طهههههدرأل الدولهههههد زمهههههت ة هههههدالم  هههههداةها لهههههه ,ت 
ا,جالههال د كهههذل  وال هههازد ا, ههطول فهههت فهههةة   هههوا  
جديهدأل  اههام يهادرا  الههدولد وضهاانا فعهها, لمههواردا  

الوطه   ال معالد وبيةد  ايد ال ما ا  ةراةيجالد فت
الانا هههه د ونعنههههت ونهههها باش ههههطول الةجههههارى الب ههههرى 
ال ههةن الةههت ة ههة دم لن ههل البضههائا ووههت   ههةن ن ههل 
البضهههائا العااهههد الجافهههدد  هههةن ن هههل بضهههائا اليههه  
الجافههههههدد  ههههههةن نههههههاط   البضههههههائا ال ههههههائمدد و ههههههةن 

 ال اوالا .
 وا هههههةنادا لاههههها  ههههه ا فالاكننههههها ال هههههول بهههههان ةطهههههوير

ت وزيههههادأل كةههههاتأل ا, ههههطول الةجههههارى الب ههههرى الههههوطن
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ةةههههه,يم   هههههيدزم زامالهههههد الةناالهههههد الا هههههةدااد ةط ال ههههها 
لمةعريهههههه  الههههههذى وضههههههعة  لجنههههههد  رونة نههههههد لمةناالههههههد 
الا هههةدااد بانهههها الةناالهههد الةهههت ةا هههذ بعهههين ا,زةبهههار 

 ب  هههههو   الا هههههاس  هههههدون  اجههههها  الاجةاههههها الراونهههههد 
 اةة ه  با ةالاجهاةهمد كاها الوفهات فه  ال اداهد اشجالهال
 زمهت2991 زهام اشرض اه ةار فه  العهالم دول

  طهر  الذ  الرالى الا د  ف  الا ةدااد لمةناالد ةعري 
  زهام ال رازيمالهد جهانيرو د  ريهو فه  ال يئهد اه ةار
 ب يهى الةناالهد فه  ال ا انجاز ب نها ضرورأل 2991
 وال يئالهد الةناوالهد ال اجها  اة هاو ن هو زمهت ة  ها
 .4والا ة  ل ال اضر شجالال

 المشكلة البحثية: 
بالر م ان ا اكانالا  الهائمد الةت ةةاةا  ها اير 
اههن ا واهها  وزوااههل ط العالههد ةجعمههها اههن  وههم الههدول 
الةت الاكنها  ن ةنهافس فهت اجهال الن هل الب هرى زمهت 
ا ةوى الانط هد العريالهدد  هل وزمهت الا هةوى العهالات 
 الضاد ا,  ننا نجد  ن ونا  ةراجعا فهت اعهد,   دات 

اهههها يةضههههة زههههدم وجههههود وههههذا ال طههههاع  وجهههه  زههههامد ك
ا ةراةيجالد واض د وا ددأل الاعالم العاهل فهت نطاطهها 
وههههذا ال طههههاعد فبا ههههة رات واطهههها ططههههاع الن ههههل الب ههههرى 
الايههههرى واراجعههههد العديههههد اههههن الة ههههارير والدرا هههها  
وال الانا  والاعمواا  الاةا د زن ا, هطول الةجهارى 

  5الب رى يةضة ا,ةت
وجههود ا ههة ,  والكمالههد فههت الةركيبههد العاريههد  أوال:

ش طول الن ل الب رى الايرى و ة هادم  ال الهد  هةن 
اش ههطول و ةجههاوز اعظاههها العاههر ا فةراضههتد ااهها 
 دى  ن ةهههههاض الكةهههههاتأل الةةههههه,يمالد ش هههههطول الن هههههل 
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الب رى الايهرى  يهى ةوضهة ال الانها  الاةا هد زهن 
ا لنهههوع الةوزيههها العاهههرى ش هههطول الن هههل الب هههرى طب ههه

 ههههههةيند اههههههن  52 ن  32/21/1923ال ههههههةيند  ةههههههت 
% 69اجاالت  جم  ةن اش طول والةت ةارل ن بد 
 هههههند  19اههههن اش هههههطول ين يهههههر زاروهههها اههههها  هههههين 

 ف كرر.
ضهههع  الطاطهههد ا نةاجالهههد الاةا هههد ش هههطول  ثانياااا:

الن هههل الب ههههرى الايههههرى فهههت ن ههههل الةجههههارأل ال ارجالههههد 
الههههد الايههههريدد  يههههى يةضههههة ان ةههههاض ال اولههههد الكم

لأل هههههههطول الةجهههههههارى الب هههههههرى الهههههههوطنتد ف   هههههههة رات 
ال الانا  الاةا د زهن  اهو,  اش هطول  ه ل الةةهرأل 

( نجههههههههد  ن  ك ههههههههر  اولههههههههد  1923 - 1992اههههههههن  
 1992لأل هههطول فهههت فةهههرأل الة ميهههل كانههه  فهههت زهههام 

 هههةيند  226 يهههى ويهههل زهههدد  هههةن اش هههطول الهههت 
طهههند وان ةضههه  زااههها  1371735ب اولهههد  هههاكند 
 1923 هههةيند زهههام  73ويهههم  الههت بعههد زهههام  ةههت 
طهههههههند  ى ان ةضههههههه   2429524ب اولهههههههد  هههههههاكند 

%. ويرجهههها وههههذا ا,ن ةههههاض لعههههدم وجههههود 37 ن ههههبد 
 الا هها  ا هه ل وةجديههد لم ههةن الةههت ةة ههادم وةةهالهه  
ااهههها يهههه دى  ن ةههههاض  زههههدادوا وكههههذل  زههههدم وجههههود 

 اوارد االالد لاواجهد وذا ا,ن ةاض.
الاةا ههههد  وضهههه   ال الانهههها  و ا  يههههاتا   ثالثااااا:

الةضهههها ل الةههههديد لا ههههاواد   ههههطول الن ههههل الب ههههرى 
الايهههههرى فههههههت ن ههههههل ةجههههههارأل ايههههههر ال ارجالههههههدد ف ههههههد 
 وضهههه   ال الانهههها   نهههه  لههههم ةةجههههاوز ن ههههبد ا ههههاواد 

% اهههن 7اش هههطول الةجهههارى الهههوطنت الان ولهههد ب هههرا 
ووههذ   الههد , يجهه   ن ةكههون  ال جههم الكمههت لمةجههارألد

ةس الوط  د وفت ن6و ن كان  فيج   , ةدوم ا ة ب 
شواالد الب هى العماهت  فهذا الا ةر العطت  افزا طوالا

ال ريا فت وهذا ال طهاع زهن   هبا  وهذا الةهدوور فهت 
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اشداتد وكذل  الب ى زن   ل ةطوير   هطول الن هل 
الب ههرى الايههرى ااهها يزيههد اههن ا ههاواة  فههت ة  يهها 

 الةناالد ا,طةيادالد وكذل  الةناالد الا ةدااد.
زنهد ا ارنهد الهالكهل النهوزت ل هةن اش هطول و  رابعا:

والكهههههل الةجهههههارأل ال ارجالهههههد لايهههههر نجهههههد زهههههدم وجهههههود 
ةنا ههه   ينهاهههاد  يهههى ةةهههير ال الانههها  الهههت  ن ةجهههارأل 
ال  ههههو  وبضههههائا اليهههه  الجههههاى ةارههههل  كرههههر اههههن 

% ان  جم الةجهارأل ال ارجالهد الايهريدد  يناها , 79
% ف هه  اههن 26.4ةارههل  ههةن اليهه  الجههاى  ههوى 

 .1ول ةن ا, ط
طمههد الاههوارد الاالالههد الاةا ههد لص ههةراار فههت  خامسااا:

ذا ةناولنا  جم ا, هةراارا  فهت ططهاع وذا ال طاع. فا
ة ههدر  ههه فنجههد  نههها  1923الن ههل الب ههرى بايههر زههام 

امالار جناله  لم طهاع ال هاص  22امالار جنال  انها 37
% اههن 19.7فهه  الن ههل الب ههر د  ى اهها الارههل ن ههبد 

 اجاالت ا, ةراارا .
واههههن  يههههع  الاةههههاكل الةههههت ةواجهههه  وههههذا  دسااااا:سا

ال طههاع  ن ونهها  طيههور ةههديد فههت   ههالي  الةاويههل 
ال ديرههههد الةههههت الاكههههن ا زةاههههاد زميههههها فههههت زامالهههها  
الةطوير والة ديى  يى  ن   هالي  الةاويهل الة ميدالهد 
كالةاويههل اهههن اوازنههد الدولهههد  و اههن  ههه ل ال هههروض 
ن اههن الا   هها  الاالالههد   يههب   زههاجزأل ةاااهها زهه

ة  يههها ن مههههد نوزالههههد فههههت  دات وههههذا ال طههههاع فههههت ظههههل 
 العجز الاةزايد لاوازند الدولد.

وااهها يزيههد اههن  ههدأل الاةههاكل ال هها ا اشةههارأل اليههها 
 والةهههههت ةارهههههل ا هههههور الدرا هههههد( وجهههههود العديهههههد اهههههن 
الة هههههدالا  بعضهههههها يةعمههههها ب هههههو  الن هههههل الب هههههرى و 

 ةجها  البعض اش هر يةعمها با ةةاطالها  الدولالهد ارهل  
الطمهههه  العههههالات زمههههت ال ههههةن الةجاريههههد الههههت ال ههههةن 
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العا طد لأل ةةادأل ان وفورا  ال جم الك يرد كاا  ن 
ونا   ةجا  زهالات طهوى اشن يهدفا بةهركا  الا  هد 
الب ريد ن و اشنهدااال اهن  جهل ةكهوين كالانها  ك هرى 
ةدزم الاراكز الةناف الد لهذ  الةركا  فت  و  الن هل 

 الةهركا  زمهت ر ال  ضا ز ئااا الالب رى العالات ا
د واهن نا الهد   هرى الةت ةعاهل بةهكل انةهرد الا  الد

ةط يا الابادئ اش ا الد لألةةاطالد العااد لمةجارأل فت ف
( زمهههت الهههدول النااالهههد الةهههت ةعهههد  GATSال هههداا   

اههههن  ينههههها  ههههوى يةرةهههه  زمالهههه   رههههار  ههههم الد  ايههههر
ض اد زمت ططاع الن ل الب رى فت ةم  الدولد كاها 

 نرى فت ال طور ال ادم بةكل  كرر ةةيال . 
ا ههةنادا لاهها  هه ا ن ههةنةل  ن اةههكمد الدرا ههد ةكاههن 
فهههت الب هههى زهههن اش هههبا  ال  ال الهههد و الكاانهههد دا هههل 
اش هههطول الب هههرى الايهههرى الةهههت ةجعمههه   يهههر طهههادر 
زمت  ن يةواك  اا الاة,يرا  العالاالد ال ديرهد  وجه  

جانههههه  د الهههههت زهههههام لماناف هههههد العالاالهههههد بةهههههكل كهههههافت
يالا د الدور الذى يةعين زمت ال كواهد اشضهط ع 
بهههه  لرفهههها كةههههاتأل زاههههل اش ههههطول الب ههههرى الايههههرى 
وزيادأل اعدل  دا   بازةبهار  ا هد  وهم اةطمبها  ة  يها 

 الةناالد الا ةدااد.
وينات زمت اا   ا ف ن اش هئمد الب رالهد  هةةناول 

ةعزيهههههز ةناف هههههالد اش هههههطول الةجهههههارى  اهههههدى ااكانالهههههد
ى باههها يههه دى الهههت ا رة هههات با هههةوى الب هههرى الايهههر 

ال ههههداا  الةههههت ال ههههداها ططههههاع الن ههههل الب ههههرى لزيههههادأل 
اعهههههههد,  الةناالهههههههد ا طةيهههههههادالد الا هههههههةدااد ة  ال ههههههها 
شوهههههداى الاجةاهههههاد لهههههذا  هههههيةناول الب هههههى الا هههههاور 

 الةالالد 
وهههههههل الواطههههههها ال هههههههالت لأل هههههههطول الةجهههههههارى الب هههههههرى  -

 الايرى ال اة ل  بالا اواد فت ة  يا الةناالد ؟
اا وت الاةاكل الدا مالهد والة هدالا  الةهت ةواجه     -

 زال اش طول الةجارى الب رى الايرى ؟

اههها وهههت الةهههرص الةهههت يجههه  ا هههة, لها لةطههههوير   -
 وة ديى ا, طول الةجارى الب رى الايرى ؟

اهههههها وههههههو الههههههدور الههههههذى يةعههههههين زمههههههت ال كواههههههد    -
ا ضط ع ب  لةطوير وةناالد اش هطول الةجهارى 

 الايرى لة  يا الةناالد الا ةدااد ؟الب رى 
 أىمية الدراسة:

ان ال يور الةديد فت كةاتأل ططاع الن ل الب رى 
الايههههههرى بيههههههةد زااههههههدد و  ههههههطول الن ههههههل الب ههههههرى 
الايههههرى بيههههةد  ايههههدد الارههههل فههههت   ال ةهههه   وههههدارا 
ا هههةارا لاهههوارد ايهههر اهههن العاههه   اشجن الهههد الةههههت 

البضهههائا ةههدفعها لأل ههاطيل اشجن الهههد فههت ا ا هههل ن ههل 
الا هةوردأل  و الايههدرأل لأل هوا  اشجن الههدد ااها الضههر 

رأل الدولههد بايههم د ا,جالههال ال اداههد والضههع  اههن طههد
ة دالم ال ما وال داا  لألجالهال زمت ال الام  دوروا فت 

ال اداههد نةيجههد , ههةنزاى اواردوهها الاالالههدد ووههذا  ههدور  
طههد  دى لمعديههد اههن اشرههار ال ههم الد الةههت ةههنعكس فههت 

ناههههو وا ههههةوى كةههههاتأل كافههههد ا,نةههههطد  ةههههدوور اعههههدل
 ههمبا زمههت الةناالههد الا ههةداادد  ا,طةيههادالدد ااهها يهه رر

وة ةاد وذ  الدرا هد  وايةهها اهن ضهرورأل زيهادأل كةهاتأل 
  ههههههههطول الن ههههههههل الب ههههههههرى الايههههههههرى وذلهههههههه  وف هههههههها 
  ةراةيجالد جديدأل ةهاامد واةكاامهد وا هةداادد ووفها 
  وداى والالا  ا ددأل   ل كه  اهن اشجهل ال يهيرد

العديههههد اههههن اههههوارد  الاةو هههه د و الطويههههل ااهههها يههههوفر
الدولهد د ا,اهر الهذى يهدزم ة  يها الةناالهد الا هةداادد 

 ووذا اا ةهدى الال  وذ  الدرا د. 
وش ههراض الب ههى  ههيةم ة  ههالم وههذ  الدرا ههد الههت  

 زدد ان الابا ى ةةارل فالاا يمت  
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 المبحث االول: مكونات أنشطة النقل البحرى 
واقاااال االساااطول التجاااارى البحااارى المبحاااث الثاااانى: 

 المصرى 
المبحااث الثالااث: انعكاسااات اتااقيااة الجاااتس  لااى 

 االسطول التجارى البحرى المصرى 
 المبحث االول:

 مكونات أنشطة النقل البحرى 
وااهههها ينب,ههههت ا ةههههارأل الالهههه  فههههت وههههذا الاجههههال  ن 
الاةههههههوم ال هههههديى ش هههههطول الن هههههل الب هههههرى لهههههم العهههههد 

اشنةهههطد الرئال ههههالد لمن هههل الب ههههرى  ههههل ال ةيهههر زمههههت 
 يههههههههبة الاةههههههههد لالةههههههههال جاالهههههههها اشنةههههههههطد الاكامههههههههد 
والا ههازدأل ارههل  نةههطد الةهه ن والةةريههص  والة مههالص 
يهه    الجاركههت والة ههزين والن ههل اةعههدد الو ههائ   وا 

دارأل ا طا  ال اوالا  ... الخ.  ال ةن وةاوينها وا 
وبيهههههةد زااهههههد ةن  هههههم  نةهههههطد الن هههههل الب هههههرى الهههههت 

 ان اشنةطد اجاوزةين 
 اجاوزد اشنةطد الرئال الد. .  
 اجاوزد اشنةطد الةرزالد  و الدازاد. .  

 أواًل: األنشطة الرئيسية للنقل البحرى 
ية هههم الن هههل الب هههرى ب نههه   ر هههص و هههائل الن هههل 
بيههةد زااههد  كاهها  ن زنايههر  اش ا ههالد ةةارههل فههت 
ر ى اكونا  رئال الد ال ةيند والاينات والبضازد واها 

 داا  ةكايمالد  ولكل اكون اهن وهذ  يةيل  ها ان 
 الاكونا  ضواب  ةنظم اجال العال ب .

 الساينة: 
ووهت ةارههل و ههدا  الن هل اش ا ههالد و  ههاطيل الن ههل 
الب رى وةةضهان نهاط   اة ييهد. فهنها  نهاط   
الة هههم  ونههههاط   ال  ههههو   ونهههاط   ال ةههههرول  ووههههت 
نهههههاط   ذا  ةههههه نا  بضهههههائا اة ييهههههد  هههههل ان 

   الاة ييههههههد ةةههههههكل  ههههههوطا  بعههههههض وههههههذ  النههههههاط
 اة ييد لمن ل. 

 ن الانةجهها  الان ولههد اههن  هه ل الن ههل الب ههرى  
ااهها  ن ةكههون  ههائم  ارههل ال ةههرول واةههة اة   و ةكههون 

  معا  جافد والةت ةةال 
 هههههما اليههههه  ارهههههل الة هههههم وال ديهههههد والةو هههههةا   -

 وال  و .
 هههههما اليههههه  اش هههههرى ارهههههل الامهههههة واش هههههان   -

 وال كر.
 ,  وال الارا . ما  ايد ارل اآل -
  ما زااد   رى. -

وا ههةنادا  الههت نوزالههد ال ههما الان ولههد ةةعههدد وةةنههوع 
 نههواع ال ههةن لةنا هه  اهها كههل نههوع   هه   يائيهه  

 الةيزيائالد والكالاائالد فهنا  
 ةن الناط   والةت ةارل ناط   ال ةرول  اولهد  -

 لهههه  طههههن  وونهههها   ههههةن   ههههرى اةعههههارى  159
ولكنههها ةةههولت  الضهها  زميههها ة ههوم لههالس ف هه  بالن ههل 

ال الهههههام  وظالةهههههد الة هههههزين لاواجههههههد الهههههن ص فهههههت 
العههههرض وا,رةةههههاع فههههت اش ههههعار وذلهههه   هههههدى 
ة  يههها الاوائاهههد  هههين العهههرض والطمههه  وة  يههها 

 ا, ة رار فت اش عار.
 ةن ال اوالا  والةهت انةةهر  فهت اآلونهد اش يهرأل  -

انةةهههارا   هههريعا  والةهههت ةةهههولت ن هههل البضهههائا فيهههها 
  وةعة هههههههههر  Dry Cargoافهههههههههد   البضهههههههههائا الج

الو,الهههها  الاة ههههدأل اشاريكالههههد رائههههدأل فههههت يههههنازد 
 ههةن ال اوالهها  والةههت اليههل الجيههل الرالههى انههها 

  اوالد اةكافئد. 3999  - 1599الت  اولد 
  ةن الد رجد  و ةن البضائا العااد.... الخ.  -
  L. Loydsووف ههها  لةيهههنالةا  ةهههركد لويهههدز   -

 ةن  م ال ةن الت نوزين رئال ين  
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  ههةن ةجاريههد Merchant Ships  وةةههال جاالهها
 ال ةن ال ا ا ا ةارأل اليها.

  ةن ال داد Service Ships. 
ووههت ال ههةن الةههت ة ههدم  ههدااةها لم ههةن الةجاريههد 
وةعاههههل فههههت  الهههه  اش ههههوال دا ههههل ال ههههدود الب ريههههد 
ت لماينهات ارههل  ههةن ا اهداد  والكراكهها  وال طههارا  الهه

  ةن اشب اى.
ويةرة  زمت ةعدد وةنوع  ةن الن ل الب رى ةعهدد 
وةنهههوع ةكهههالي  ة هههدالم ال داهههد زمهههت كهههل انهههها ب ههه   
ا هههة ى ططهههها ال,الههههار الاطموبهههد وةعههههدد وةنههههوع ورش 
ا يههههههههه   واليهههههههههالاند  وةعهههههههههدد ال الهههههههههادأل والةنيههههههههههين 
واوايةا  الاهوان  واعهدا  الةه ن والةةريهص وةهداول 

 (. 2ا ... الخ ال اوالا  وا ة ى الةجهيز 
وةةعههههدد وةةنههههوع ال ههههداا  الةههههت ة ههههداها الاههههوان  
الب ريهههههد ارهههههل  هههههداا  ال طهههههر وا رةهههههاد وال ههههه اد 
وا ن اذ وال را د الب ريد  والر و وا ط ع والاكوى  
والا ازدا  الب ريد واكاف د ال رائا... الهخ. وال هدم 
الاينات  داا  لبضائا اليادرا  والواردا  واهن رهم 

  الةههههه ن والةةريهههههص والة هههههزين ... الهههههخ ال هههههدم  هههههداا
ويةضان الاينات العديد ان الانهاطا الوظالةالهد ال ةهاال 

 كل انها الت ةجهيزا   ايد ارل 
اناطا العامالها  والةهت ةةهال اشريهةد واعهدا   -

وآ,  الةههههههه ن والةةريهههههههص  والةجهيهههههههزا  الاائالهههههههد 
 واشرضالد الا ةمةد.

 اناطا ة زين البضائا. -
الجاههههار  والجههههوازا   انههههاطا ةجاريههههد ارههههل ادارأل -

 والة اين ... الخ.

                                                             
يعتجدددش األعددد ٖم اهتجدددبسٗ اهجحدددشٗ أسدددذ  دددش يَ س يغددديَ   (1)

هتعشيددا اهذٕهددخ اهٌالسيددخ ثبإللددبفخ ئهدد٘ اهشددش  اهنددبُ٘ ئهدد٘ 

 ٕلٖ  اهذٕهخ او٘ عبسن ثحشٗ.

انهههاطا ة ههههال   الن هههل الهههدا مت لمبضهههائا ارهههل  -
 طههههههوا ال ههههههك  ال ديدالههههههد   طههههههوا اشنا يهههههه  

 و طوا الةا نا  ال ريد.
يهه    - انههاطا ال ههداا  الا ههاندأل ارههل يههالاند وا 

 ال ةن.
وااهها , ةهه  فالهه   ن ةعههدد وةنههوع ال ههداا  الةههت 

والاوان  الايهريد بيهةد ة داها الاوان  بيةد زااد 
 ايد الضا اجا,  وا عا   اكانالد ة هدالم الهدزم  يهر 
الاباةهههر لةمههه  ال هههداا  باههها , يةنهههاطض اههها ابهههادئ 

(. كاههههها يزيهههههد اهههههن ال هههههدرأل GATSاةةاطالهههههد الجهههههاةس  
الةناف هالد ش ههطول الن ههل الب ههرى فههت ال ههو  العههالات 
كاها الةهةة اجها,  وا ههعا   اكانالهد زيهادأل الهدور الةناههوى 

ماههههوان  الب ريههههد الايههههريد فههههت ناههههو  ركههههد الةجههههارأل ل
 ال ارجالد وزيادأل ال الاد الاضافد ل طةياد الوطنت.

 البضائال: 
اههههن الاعههههروى  ن الطمهههه  زمههههت  ههههداا  الن ههههل 
الب رى طم  اةةا اهن الطمه  زمهت بضهائا الةجهارأل 
ال ارجالهد  واههن رههم فهه ن ةطهور  ركههد الاههوان  و ركههد 

أل ا هاواةها فهت   طول الن ل الب هرى الايهرى وزيهاد
ال الاد الاضافد الوطنالد اروون الهت  هد ك يهر ب ركهد 
الةجهههههارأل وال ارجالهههههد العالاالهههههد بيهههههةد زااهههههد و ركهههههد 
الةجههههارأل الايههههريد بيههههةد  ايههههد  واش يههههرأل ةةوطهههه  
بيههةد   ا هههالد زمههت  الا ههها  الةناالههد الةهههت ةنةهجهههها 

 الدولد و وى ةنةهجها فت الةةرأل الا  مد.
 للنقل البحرى ثانيًا: األنشطة المسا دة 

اذا كهههههههان الاينههههههههات وال ههههههههةيند والبضههههههههازد ةارههههههههل 
اشنةهههههطد الرئال هههههالد لانظواهههههد الن هههههل الب هههههرى ا,  ن 
انظواههد اشنةههطد الا ههازدأل باكوناةههها الا ةمةههد ةعههد 
العنيههر الةعهههال فهههت ة  يهها وةعزيهههز ال هههدرأل الةناف هههالد 
لألنةههههطد الرئال ههههالد ووههههت ال ههههاطرأل لجههههذ  اش ههههاطيل 

 ظواد الن ل الب رى الايرى.اشجن الد لمةعاال اا ان
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 وتتضمن األنشطة المسا دة ما يلى:
  نةطد الة ن والةةريص. .2
  نةطد الة زين. .1
ي  ها ويالانةها. .3   نةطد ةاوين ال ةن وا 
  نةطد ري  البضائا. .4
  نةطد و طات الن ل. .5
  نةطد وك ت الا  د الب ريد. .6
 أنشطة الشحن والتاريغ: . أ

الةهه ن ةةضههان  نةههطد الةهه ن والةةريههص  نةههطد 
والةةريههص الة ميدالههد اههن ال ههةن الههت الريههي  والعكههس  
و نةهههطد ةههه ن وةةريهههص ال اوالههها . وةههه رر كةهههاتأل  دات 
وذا النةاا زمت ادأل ب ات ال هةن بهالاوان   اها ربها  
العوااههل اش ههرى زمههت  الههها  كماهها ارةةعهه  اعههد,  
الةههه ن والةةريهههص دا هههل الاينهههات كماههها ان ةضههه  اهههدأل 

زاد  الطاطههههههد ا, ههههههةالعا الد ب ههههههات ال ههههههةن بههههههالاوان  و 
لماينهههات  وة  هههن  اطةيهههادالا  ةةههه,يل ال هههةيند ااههها 
يهههه رر ايجا الهههها  زمههههت اعههههد,  الةكمةههههد وكةههههاتأل اشدات 

 والعكس ي الة.
وااهههها ينب,ههههت ا ةههههارأل الالهههه  فههههت وههههذا الاجههههال  ن 
نةههاا الةهه ن والةةريههص الاةههد لالةههال ا ههئولالد  هه اد 

هههال زمهههت  البضهههائا  ههه ل  ركهههد الةهههداول والةههه رير الةع 
ا ههةوالا  العجههز والةمهه  بالبضههائا  واههن رههم الةهه رير 

 زمت طالاد الة اين ... الخ.
 وان نا الد   رى ف ن زيادأل كةاتأل  نةطد الة ن
والةةريص يةطم  ةكمةد ا ةرااريد رئال الد ة هاة  ةهوفير 
اعدا  وآ,   ديرد وانا بد لااار د ةمه  اشنةهطد 
 نبكةههههههاتأل وفازمالههههههد والاكههههههن لم الا هههههها  ال كواالههههههد  
 ةاهههارس دورا  رئال هههالا   فهههت ة هههدالم الهههدزم  يهههر الاباةهههر
فت وذا الاجال ارل ا زةات ان كافد  نواع الضرائ  

 الاةروضد زمت ةم  الاعدا ... الخ.
 

 أنشطة التخزين: . ب
ةعهد اشنةهطد الة زينالهد اه ررا  رئال هالا  فه   داههد 
البضههههائا اليههههادرأل والههههواردأل الههههت الاههههوان  الايههههريد. 

الةه   الجاركه  اهن  وهم اشنةهطد الة زين والعد نةاا
 الاههههههوان  اههههههن  هههههه ل ة ههههههدم اليههههههادرا  والههههههواردا 

 واالههههد الة ههههزين الههههت  ن  وةرجهههها ةمةههههد.لا اشجن الههههد ا
 اةاهههههام ل هههههين البضهههههائا الهههههواردأل ة ةهههههاال الهههههت ة هههههزين

 زنههههها ال زاههههد لصفههههراال لكافههههد ا جههههراتا   يهههه ا ها
جاركالهها   الههت جانهه  اهها ة ةاجهه   الضهها اههن اجههراتا  

 ةبعا   ةمةدلا ا ان ال مطا   د ولها بالةيرية ةةعما
 الوطهههههه  ةههههههوفير اهههههها الاةبعههههههد ال انونالههههههد لصجههههههراتا 
 وهذ  لن هل ةجهيهز ر هائمهم فه  الةه ن شيه ا 
 زهدم اش هذ فه  ا,زةبهار اها الاهوان  اهن البضهائا
 زمت  ن ة رر الاكن والة  بالبضائا اشريةد ةكدس
 . والةةريص الة ن  ركد

الةه   لمبضهائا ايهداع ا هازن  يجه  ةهوفير كهذل 
 لةه ن ال زاد الة نا  لةوفير يةم ةيديروا لم ارال

 باها البضهائا ةهدفا لعهدم نةيجهد ةوطه  ال هةن دون 
 ش  نةيجهد الةةه,يل وطاطها  ظهروى اها يةنا ه 

 طاطا  زيادأل ي دى ف  نهاالد اشار الت  ةوطةا  ااا
 .بالاوان  ال ةن ب ات ادد وان ةاض اشريةد

 النةهاا وهذا  ن نوضهة ااها  ه ا الاكننها  ن
 ل جهم ازن لا ا اهن ا ها ا  انا هبد ةوفير يةطم 

 نوزالاةها با ة ى بالاوان  البضائا الة  يةم ةداولها
 ال همالاد وباش هالي  ازن لا ا اهن اعهها يةنا ه  واها

 ال ةها  ال  ا وباا ط العةها ةةطمب  لاا لة زينها وف ا  
 اش همو  ب,يهر ة زينهها ةهم اها اذا الةمه  اهن زميهها

 .ال مالم لمة زين
 :السان تموين نشاط . ت

 اهن  وهم بهالاوان  ال هةن ةاهوين نةهاا العهد
 اهن ا ةالاجاةهها لم هةن ةهوفر  نهها اشنةهطدد  يهى
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 بالن هبد ال هةن , هة دااا  الاة ييهد الاعهدا 
 ذل  اطار ف  ويد ل والااكينا  ال طة , ةالاجا 
 ال هةن وا ةالاجها  والاالها  والوطهود باش ذالهد ةاوينهها
 .ال والا  ان

 بضهائا ةهوفير زمهت ال هةن ةاهوين ةجهارأل وةعةاد
ةاةهد لةةضهان  ووه  ال هةن ةاهوين  ر هم ا هةوردأل
 الةه  البضهائا نوزالها  اهن ال هةن ا ةالاجها   الضها
 النوزالد  يى ان  وات ال ةن ا ة داااةها زمت ة  ل

 ال هاعد الجيهدأل ذا  العالاالهد الةهركا   و انةجها 
 اهن ال هةن ةاهوين وكهذل  الب هر   الن هل اجهال فه 

وكهذل   اش ذالهدد  ايهد  الضها الا مالهد الانةجها 
 اه   لهدى  هاعد اكة ه   الةه  الا مالهد الانةجها 
وةكان  واالد وذا النةاا  ن  فت  كم النةاا  .ال ةن

 الةيديرى وةجارأل الةرانزي . 
 :السان إصالح نشاط . ث

 والةهه  الهااههد النةههاطا  العههد وههذا النةههاا اههن
 اة ييهد ةهركا  العريالهد وة هوم الاهوان  ة ةاجهها

 الكرير  ن  يى ال ةن  ةوفيروا  اي   زامالا  ف 
 اش هبا  اهن  ه   ش  يةعطهل طهد ال هةن اهن

 كاا لها ال زاد ا ي  ا  اجرات ويةطم  بالاوان 
 بعهههههض ة ةهههههاال الهههههت  جهههههرات ال هههههةن اهههههن الكريهههههر  ن

  رنهات لهها الدوريهد واليهالاند ال زاهد ا يه  ا 
 والةةريهص الةه ن زامالها   جهرات الاهوان  فه  ةوطةهها
 اذا والةكمةهد المهذان الاكهن  ن ة  هذواا لموطه  وةهوفيرا  
  .ف   لصي   ا ييد  ااكن الت ةوجه 

  يهب   ف هد ال هةن اجهال يهنازد واها ةطهور
 ايه  ا  لةةهةال زمهت ةاةهد ال هةن ايه   زامالهد
 ايه   الاالكانالكالهدد الهت جانه   الضها واآل,  ال هدن
 فه   الالها   الا هة داد ال  ا هد اشجههزأل اهن العديهد
  جههههزأل وا ةمههه  الاةطهههور وال  هههمك  الهههرادار  جههههزأل
 ا لكةرونالد  اشجهزأل ينازةها ف  يد ل الة  ال الادأل

 واا ال ةن اي   زامالا   ن وكل اا   ا يوضة
 اههههههن  يههههههب   اة ييههههههد انةهههههه   اههههههن ال ةاجهههههه 

 وبال درا  الاوان  ف  ةوافروا يج  الة  الضروريا 
 ال هةن ا ةالاجها  لاواجههد الاطموبهد وبا اكانالها 

 .ال الالد
 نشاط ربط البضائال: . ج

فهههههت   مههههه  اشوطههههها  اههههها ة هههههوم ةهههههركا   و اكاةههههه  
اة ييههد فههت ريهه  البضههائا و  جههز فرا اةههها زمههت 
ال هههةن بااار هههد وهههذا النةهههاا. وبط العهههد ال هههال فههههذ  
الةركا  طد ةكهون ااموكهد لمدولهد  و ةهركا  ةاهارس 

 وذا النةاا زن طريا ال طاع ال اص. 
 وان  وم اشاور الةهت يجه  ارازاةهها زنهد ال الهام  ههذا

 ةاا وو طالاد النولون وجودأل ة دالم ال دادد وكهذل الن
 الةوطي  الانا   والاطمو  لة ن البضائا. 

 وسطاء النقل: . ح
اههن الاعههروى اآلن  ن ة هههدالا  ال ههو  العالاالهههد 
الاعايرأل و آلالاة د والةطورا  الةهت  هدر  فهت  هو  
الن هههل طهههد  د  الهههت الة يهههص الهههدطيا فهههت كهههل اهههن 
اجهههال ا نةهههاال والةجهههارألد ااههها  دى الهههت ةركيهههز جههههود 
ا   هها  ا نةهههاال والةجههارأل زمهههت اجهها,  ا نةهههاال و 

مهههههههت الةوزيههههههها و الةاويهههههههلد الهههههههت جانههههههه  ا,زةاهههههههاد ز
 –اة ييههين فههت اجههال  ههداا  الن ههل   ى وكهه ت 

اةعهدين(د والةضل  ن الكونوا ان ذوى ال  رأل فت كهل 
اههن الاجهها,  ال انونالههد والعامالهها  ال ايههد ب نةههطد 
ن ههههل البضههههائاد  نظاههههد ا, ههههةيراد والةيههههديرد وال الههههام 
بههههها جراتا  الجاركالهههههد وزامالههههها  ف هههههص و ة,ميههههه  

 البضائا. 
ةهههههها نون  نهههههههم واههههههن الاةعههههههارى زمالهههههه  لههههههدى ال

الةضهههمون ا,زةاههههاد زمههههت ناطههههل وا ههههدد  يههههى ية اههههل 
ا ئولالد ة ري   ون ل البضائا ان البا  الت البها د 
الهههت جانهههه   يههههار ورال ههههد ن هههل ة,طههههت كافههههد ارا ههههل 
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الن لد كاا ة ةوى زمت ةروا ز د الن ل و  جهرأل ن هل 
 ةاامد. 

وان الجدير بالذكر  ن انذ  كرهر اهن اهائةت زهام 
بضائاد  يناا كان دوروم فت  داالهد طد ظهر اةعهدوا ال

ا يههههورا  زمههههت  زاههههال الوكالههههد الاهههه جورألد رههههم  اشاههههر
ةطههور زامهههم بعههد ذلهه  لالةههال كههل ارا ههل الن ههل اههن 
البهههههها  الههههههت البهههههها . واهههههها  داالههههههد وازدوههههههار زيههههههر 
ال اوالهههها  فههههت ال ههههرن ال ههههالتد وزيههههادأل الطمهههه  زمههههت 
ا هة دام ال اوالها د  يهى ةههم ةجاالها ةه نا  اةاارمههد 

 ةمةههههين لجهههههد وا ههههدأل  وا ههههطد اةعهههههدى لةهههها نين ا
البضائاد وبعهد ذله   ة ها نةهاطهم لكهت الةهال  الضها 

 ةعهد الن ل اةعدد الو ائ . 
وااهههها  هههه ا الاكننهههها  ن ن ههههةنةل  ن وههههذا الةطههههور 
الهائههل الههذى  ههدى فههت  ههو  الن ههل طههد ةههم اههن  جههل 

 ةم الد  اجد  ي ا  البضائا. 
 :المالحية الوكاالت نشاط . خ

 الوكالهههههد ب زاهههههال ال الهههههامالةهههههال  النةهههههاا وهههههذا ان
 ويةارهل بهالاوان  الوطنالهد  اشجن الهد لم هةن الا  الهد

 د هول اهن اشجن الهد ال هةيند ةاكهين فهت النةهاا وهذا
 زمهت ة هوم الةه  الجهها  وةكميه  الاهوان  الوطنالهدد

 ةاويمهها  و ايه  ها  و بضهائعها  و ال هةيند  داهد
 اآل ر الجان  زمت و  وة وم العامالا    هذ  بال الام
   هابا  ان بال يم الجها  وذ  ا ة  ا  ب داد
  اهوال اهن ال هةن   هابا  وةاهول لهديهاد ال هةن

 ال هارال ان الاباةر اشجن   الن د  ة ويل الا    اا
 اهن زميهها اها و داد ال ةن  ةم  نوالين  ة ييل  و

 بالن د ال ارال الت فوائضها وة ويل بالدا ل الةزااا 
ووههههت  ههههذل  ةيههههبة ا ههههئولد زههههن ا ههههةالةات  .اشجن ههه 

اههههوارد الدولههههد اههههن راهههههن ال ههههداا  الا ههههة  د زمهههههت 
الاههه   اشجانههه د الهههت جانههه  جهههودأل ةط يههها الرطابهههد 
زمت اا يجه  ة ويمه  لم هارال اهن ن هد  جن هت ليهالة 

وهه ,ت الاههه  د با ضههافد الهههت الة كهههد اههن  هههداد ةمههه  
 الا ة  ا  باش عار الةت  ددةها الدولد. 

 , الا  الهد الوكها,  زال  ن الت ناو نةير و
  نه   يهى ضه اد  اهوال ر وس بط العةه  يةطمه 
 الكهوادر البةهريد  زمت   هرا  اشولت بالدرجد العةاد

 الكافالهد ال داهد واةطمبها  ا,ةيهال وجهودأل و هائل
 ةمه   ط هم و داهد بهالاوان  اشجن الهد ال ةن , ة بال
 اها الانا هبد ا,نة ال و ائل ةهيئد طريا زن ال ةن
 يهري  واها والا مالهد الدولالهد ا,ةيهال  جههزأل ةهوفير

       اةيهال و هائل اهن بال هةن اشرضهالد ال هداا 
 . مكت ,

 المبحث الثانى:
 واقال االسطول التجارى البحرى المصرى 
ان الطمههه  زمهههت  هههداا    هههطول الن هههل الب هههرى 
الايههرى وههو طمهه  اةههةا اههن الطمهه  زمههت الةجههارأل 
ال ارجالهههد بيهههةد زااهههد والةجهههارأل ال ارجالهههد الايهههريد 
بيهههههههةد  ايهههههههد. وةمعههههههه  الاهههههههوان  الايهههههههريد دورا  
ا ههةراةيجالا  وااهها  و يوالهها  فههت  ركههد الةجههارأل ال ارجالههد 
الايههههريد و ههههداا  الن هههههل الارةبطههههد  ههههها. وةوضهههههة 

 الانا  الاةا د  ن اا يةم ن م  ب را  ان ةجارأل اير ال
: اهههههن اجاهههههالت الةجهههههارأل 99ال ارجالهههههد ال ةهههههر  اهههههن 

و بدراساااااة الوضاااااال الحاااااالى لالساااااطول ال ارجالهههههد 
  التجارى البحرى المصرى يتضح االتى:

  ههههةر  درا ههههد واطههههها  ههههةن ا, ههههطول الةجهههههارى  -2
الب هههرى الايهههرى زهههن وجهههود  مهههل فهههت الةركيبهههد 

د ف   ههة رات ال الانهها  الاةا ههد النوزالههد لهههذ  ال ههةن
زهههن  زهههداد نوزالههها  وهههذ  ال هههةن ة هههين الاةهههاكل 

  1ا,ةال 

                                                             
ًٖلدددددددددو ثِدددددددددق ًعوًٖدددددددددبد ل دددددددددب  اهِمدددددددددن اهجحدددددددددشٗ   - 1
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 ن ةههاض فههت زههدد  ههةن اليهه  الجههاى بالن ههبد  -  
 21لمعدد ا جاالت ل ةن ا, طول  يهى ةةهكل 

 هههههةيند د  ى اههههها الارهههههل  73 هههههةيند اهههههن اجاهههههالت
% اههههن اجاههههالت زههههدد ال ههههةن د فههههت نةههههس 26.4

ال  ههو  و ااهها  الوطهه  الههذى ةةههكل فالهه  ةجههارأل 
الاهههواد اليهههنازالد وال هههما الةهههت الاكهههن ن مهههها فهههت 
  ههةن يهه  جههاى  ك ههر ن ههبد اههن ةجههارأل ايهههر

% ان اجاالت 79ال ارجالد  يى  م,   كرر ان
دوفهههت  2 1923الةجهههارأل ال ارجالهههد الايهههريد زهههام 

 هةن اليه  الجهاى  ن هبد  نةس الوط  ف د  م,ه
فههت ا, ههطول الةجههارى الب ههرى العههالات اهها الارههل 

اههههن اجاههههالت  ههههةن ا, ههههطول ب اولههههد  41.7%
د كاهها ان وهههذ  3اميههون طهههن 716.3كمالههد  هههاكند 

النوزالههد ةةزايههد زااهها بعههد زههام دووههذا العكههس زههدم 
اواكبههههههد الةركيبههههههد النوزالههههههد ل  ههههههطول الةجههههههارى 
الب هههههرى الايهههههرى لمةركيبهههههد النوزالهههههد ل  هههههطول 
الةجههههارى الب ههههرى العههههالات فههههت وههههذا النههههوع اههههن 
ال ةند كاا العكس االضا الاةاكل الةةه,يمالد الةهت 

ااهههها يوضههههة الاههههر  ههههها وههههذا النههههوع اههههن ال ههههةند 
رورأل زيادأل ا,واالد الن  الد شزداد وذ  النوزالد ض

 ان ال ةن فت ا, طول الايرى. 
 ن ةههاض فههت زههدد  ههةن نههاط   ال ةههرول بالن ههبد  -  

 26لمعههدد ا جاههالت ل ههةن ا, ههطول  يههى ةةههكل
 هههههةيند د  ى اههههها الارهههههل  73 هههههةيند اهههههن اجاهههههالت

% اههههن اجاههههالت زههههدد ال ههههةن د فههههت نةههههس 12.9
ةههههرول ن ههههبد الوطهههه  الههههذى ةةههههكل فالهههه  ةجههههارأل ال 

% اههن ةجههارأل ايههر ال ارجالههد ولكههن ب اولههد 22
  طههههند وفههههت نةههههس الوطهههه  ف ههههد  م,هههه 295481

                                                             
ًٖلدددددددددددددو ٕصاسح اهتجدددددددددددددبسح اهخبسجيدددددددددددددخ اهٌظدددددددددددددشيخ   -2
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3  - UNCTAD, Review of Maritime Transport, 

2013, p: 40 

 

 ههههةن اليهههه  ال ههههائل العاامههههد با, ههههطول ن ههههبد 
اهههها  1923الةجههههارى الب ههههرى العههههالات فههههت زههههام 

% اهن اجاهالت زهدد ال هةند ب اولهد 18.5الارهل 
د ااهها يوضههة  اميههون طههن 481.27كمالههد  ههاكند 

 د ههههههد الن  الد لهذ  النوزيزدم الةنا   فت ا,واال
اهههن ال هههةن اههها  هههين ا, هههطول الةجهههارى الب هههرى 
العهههالات وا, هههطول الةجهههارى الب هههرى الايهههرىد 
كاهها يوضههة االضهها الاةههاكل الةةهه,يمالد الةههت الاههر 

د والعكهس ضهرورأل زيهادأل   ها وذا النوع ان ال هةن
ا,واالههد الن هه الد شزههداد وههذ  النوزالههد اههن ال ههةن 

ب ههههرى الايههههرى لةنا هههه  با, ههههطول الةجههههارى ال
 الضا  جهم ةجهارأل ايهر اهن ال ةهرول الةهت ةةزايهد 

اميههون طههن زههام  12زههام بعههد زههام  يههى  م,هه  
1923. 

 رةةهههاع فهههت زهههدد  هههةن البضهههائا العااهههد بالن هههبد  - ال
 36لمعههدد ا جاههالت ل ههةن ا, ههطول  يههى ةةههكل

 ههههههةيندد  ى اهههههها الارههههههل  73 ههههههةيند اههههههن اجاههههههالت
% اههههن اجاههههالت زههههدد ال ههههةند فههههت نةههههس 49.3

الوط  الذى , ةعد فاله  وهذ  ال هةن اواكبهد لمة هدم 
الةكنولههوجت فههت زامالهها  ةع ئههد واناولههد البضههائا 
 يههههى يههههةم ا ههههة دام الطههههر  الة ميدالههههد فيهاد يناهههها 
يةجهه  العههالم ا,ن الهههت ة والههد البضهههائا الةههت يهههةم 
ن مها ب را باا فيها البضائا العااهدد  ااها يوضهة 

د ا,ةجهههها  الههههت ا, ههههمو  ال ههههديى  ة والههههد  واالهههه
 ههههههةن البضههههههائا  ن هههههبد ن البضهههههائاد  ايههههههد و 

العااههههههد العاامههههههد با, ههههههطول الةجههههههارى الب ههههههرى 
% 4.6د اهها الارههل 1923العههالات طههد  م,هه  زههام 

اهههن اجاهههالت زهههدد ال هههةند ب اولهههد كمالهههد  هههاكند 
 اميون طن.  77.55

اهههههن  ك هههههر الاةهههههك   الةهههههت نواجههههههها ا,ن فهههههت  - د
الةركيبههههد النوزالههههد ل ههههةن اش ههههطول  ن ايههههر , 
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 هةن  ى  5ةاةم  ان  ةن ال اوالا   هوى زهدد 
 % ان  جاالت زدد  ةن اش طول6.8اا الارل 

د فت نةس الوط  الةت ةةج  فال  دول العهالم اشن 
الت الة ول الت زير الة والد وزيادأل زهدد  هةن 

جاهههالت زهههدد   هههطولها الةجهههارىد ال اوالههها  اهههن  
 ههههههةن ال اوالهههههها  العاامههههههد  ن ههههههبد   م,هههههه يههههههى 

 1923العهالات زههام  با, هطول الةجهارى الب هرى 
% اهههن اجاهههالت  هههةن ا, هههطولد 21.8اههها الارهههل

ااهها  اميههون طههند 126.34ب اولههد كمالههد  ههاكند 
العكس زدم اواكبد اير لاها الةههد   هو  الن هل 
ن العههالات ال هههديى اههن رهههورأل ة والههدد و يوضهههة  

ونهها  ضههرورأل ام ههد الههت الةو هها فههت وههذا النههوع 
اههن ال ههةن لةم الههد الطمهه  الاةزايههد زمههت وههذا النههوع 

 ان الن ل.
وااهها  هه ا ن ههةنةل زههدم ةنا هه  الهالكههل النههوزت 
ل  ههههطول الةجههههارى الب ههههرى الايههههرى اهههها كههههل اههههن 
الهالكهههل النهههوزت ل  هههطول الةجهههارى الب هههرى العهههالات 

يهههريد وكهههذل  والهالكهههل النهههوزت لمةجهههارأل ال ارجالهههد الا
الهالكل النوز  لمةجارأل ال ارجالد العالاالدد ااها العكهس 
الاةههههاكل الةةهههه,يمالد الةههههت ةاههههر  ههههها  ههههةن ا, ههههطول 

 الةجارى الب رى الايرى.  
  هههةر  درا هههد واطههها ةةههه,يل ا, هههطول الةجهههارى  -1

الب رى الايرى زن وجهود ان ةهاض فهت الطاطهد 
% اهههن 55الةةههه,يمالد ل  هههطول  يهههى العاهههل   

طاطةهههه  الةةهههه,يمالد د  ى  ن الطاطههههد الاعطمههههد بهههه  
%د ااهههها يوضههههة  ن  45ة ههههاوى اهههها ال ههههر  اههههن 

ونهههههههها  ااكانالهههههههها  اةا ههههههههد باش ههههههههطول الاكههههههههن 
الههدور الاهه اول ا هة, لها اذا اهها طااهه  ال كواهد ب

انههها ال الههام بهه  لرفهها ال ههدرا  الةناف ههالد لأل ههطول 
الةجهههههارى الب هههههرى ا ارنهههههد باش هههههاطيل الاناف هههههد 

الاجهاورألد ويرجهها وههذا ا,ن ةهاض الههت العديههد اههن 
 الاةاكل واليعوبا  ةةارل فت 

ان ةاض ةديد فت الطاطد العاامد ل هةن البضهائا  -  
 العااهههد  يهههى   هههةر ة ميهههل ال الانههها  الاةا هههد  ن

 ههههةن ب اولههههد كمالههههد  29ال ههههةن العاامههههد ةةههههال 
 ةيندد ااها  36طن ان اجاالت زدد  251691

 %.71يوضة  ن الطاطد العاطمد ةارل 
ارةةهههاع الطاطهههد الةةهههه,يمالد ل هههةن اليههه  الجههههاى  -  

ونههههاط   ال ةههههرول  يههههى   ههههةر ة ميههههل ال الانهههها  
الاةا ههههههد  ن ال ههههههةن العاامههههههد ب  ههههههطول اليهههههه  

 757219د  ههةيند ب اولههد كمالهه 22الجههاى ةارههل
 ةيندد ااها يوضهة  ن  21 طن ان اجاالت زدد
%د  يناا ال هةن العاامهد 8.3الطاطد العاطمد ةارل

 ةيند ب اولد  25با طول ناط   ال ةرول ةارل 
 هههةيندد  ى 26طهههن اهههن اجاهههالت 295481 كمالهههد

%د والةههت يجهه  6.15 ن الطاطههد العاطمههد ةارههل 
ا ة, لها فت ن ل ةجارأل اير الةت   ا وذكرنها 

ن الجزت ا,ك ر انها الاكهن ن مه  فهت  هةن يه   
 جاى.  

 درا هههههد ال الانههههها  الاةا هههههد زهههههن  زهههههداد و هههههدا   -3
ا, طول ة ين ضهع  الطاطهد الاةا هد لأل هطول 
الةجهههههارى الب هههههرى الايهههههرى نةيجهههههد لصن ةهههههاض 
الا هههههةار فهههههت  زهههههداد  النهههههاةل زهههههن  الههههها بعهههههض 
الو هههدا  انههه  زااههها بعهههد زهههامد فبا هههة رات  زهههداد 

الةجارى الب رى الوطنت وجد  و او,  اش طول
و ةههت اشند ف ههد  1992 نههها ةههن ةض انههذ زههام 

% زهام 9.4ةراو   اعد,  ا ن ةاض اها  هين 
د  يهههى  ن ةضههه  1923% زهههام 1 الهههت 1991

 ههةيند الههت  226  زههداد  ههةن ا, ههطول اههن زههدد
 هههةيندد ويرجههها وهههذا ا,ن ةهههاض لعهههدم وجهههود  73

 الا ههههها  ا ههههه ل وةجديهههههد لم هههههةن الةهههههت ةة هههههادم 
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ةهالههه  ااههها يههه دى  ن ةهههاض  زهههدادوا وكهههذل  وة
زدم وجود اوارد االالهد لاواجههد وهذا ا ن ةهاض. 
 اهها  درا ههد اعههد,  ا ن ةههاض فههت  نههواع ال ههةن 
الةههت ةةههكل اش ههطول الةجههارى الب ههرى الايههرى 

( بةهكل  كرهر 1923 – 1992فت فةرأل الدرا د  
 ةةيال  نجد  ن 

اهد اعدل ا ن ةاض فت  زداد  ةن البضهائا العا -  
 ههههههةيند زههههههام  74%  يههههههى  ن ةضهههههه  اههههههن 52

 .  1923 ةيند زام  36الت  1992
اعهههههدل ا ن ةهههههاض فهههههت  زهههههداد  هههههةن الد رجهههههد   -  

 1992 ههةن زههام  8%  يههى  ن ةضهه  اههن 59
 .1923 ةن زام  4الت 

اعدل ا ن ةهاض فهت  زهداد  هةن اليه  الجهاى  - ال
 ههههةيند زههههام  12%  يههههى  ن ةضهههه  اههههن 41.8
 .1923 ةيند زام  21الت   1992
ضههوت الة ميههل ال هها ا يةضههة  ن اش ههطول وفههت 

الايههرى فههت  اههس ال اجههد لمةطههوير لاواكبههد اشةجهها  
العالات لةطوير ال ةن فت نةس الوط  الذى ة هل فاله  
الاههوارد الاالالههد الاةا ههد لةجديههد د واذا ا ههةار الوضهها 
كههههذل   هههههذا الاعههههدل لةهالههههه  ال ههههةند و  الهههها بعهههههض 
دأل ةههههركا  الا  ههههد ل ههههةنها دون ا هههه ل  ههههةن جديهههه

اكانهاد ف ي دى ذل  الت ة م  اش طول زهن ركه  
الاناف د فت ظل الاناف د الةر هد الةهت يواجههها اهن 
العديههد اههن اش ههاطيل العريالههد و اشجن الههدد ااهها يجعههل 
ان الضهرورى زمهت الدولهد الةهد ل با,لالها  الانا هبد 

 الوضا. لةي الة وذا
ان ةهههههاض ال اولهههههد الكمالهههههد لأل هههههطول الةجههههههارى  -4

تد فبا هة رات ال الانهها  الاةا هد زههن الب هرى الههوطن
 - 1992 اهههو,  اش هههطول  ههه ل الةةهههرأل اهههن  

( نجد  ن  ك هر  اولهد لأل هطول فهت فةهرأل 1923
 يهى ويهل زهدد  1992الة ميل كان  فهت زهام 

 ههةيند ب اولههد  ههاكند  226 ههةن اش ههطول الههت 
طهههههند وان ةضههههه  زااههههها بعهههههد زهههههام  1371735

د ب اوله 1923 ةيند زام  73 ةت ويم  الت 
طههههند  ى ان ةضهههه   ن ههههبد  2429524 ههههاكند 
%د ووههههههههذا يوضههههههههة  ن ال اولههههههههد الكمالههههههههد 49.5

لأل ههههطول كانهههه  فههههت  ةجاوههههها لصن ةههههاض فههههت 
اعظههم  ههنوا  الدرا ههدد ااهها العكههس الةههدوور فههت 
ا اكانالا  الذى  هل باش هطول زمهت اهدار وهذ  
ال نوا  ويرجا ال    فت ان ةاض  زداد ال ةن 

 هد لعهدد ك يهر اهن الت  الها ةهركد الايهريد لما 
ال ههههةن الةههههت ةاةمكههههها دون ا هههه ل  ههههةن جديههههدأل 
ا مهههاد الههت جانهه  زههدم ةولالههد ال كواههد  وةاااهها 

د ااهها يههدل زمههت ضههرورأل 1ك يههرا  ةجديههد  وةطههوير 
ةهههد ل ال كواهههد ا,ن لةيههه الة وهههذا الوضههها لاههها 
لأل ههههههطول الةجههههههارى الههههههوطنت اههههههن  واالههههههد فههههههت 
اشطةيهههاد ال هههوات فهههت ظهههل اههها نةههههد  اشن اهههن 

لمههدور الههذى يمعبهه  الن ههل الب ههرى فههت اجههال ناههو 
 الةجارأل الدولالد.

 ة ميههههل ال الانهههها  الاةا ههههد زههههن الةئهههها  العاريههههد  -5
ل ههةن ا, ههطول الةجههارى الب ههرى الايههرى ة ههين 
 ن ونههههها   مههههه  واضههههه ا فهههههت الةركيبهههههد العاريهههههد 
وةهالكههههها ك يهههههرا فهههههت الجانههههه  ا,ك هههههر اهههههن  هههههةن 

 52ا, ههههطول  يههههى   ههههةر  ال الانهههها  زههههن  ن 
اهههن  جاهههالت  جهههم  هههةن اش هههطول والةهههت  هههةيند 

% اهههههن اش هههههطول ين يهههههر 69.8ةارهههههل ن هههههبد 
 ند فه كررد كاها نجهد  ن زهدد  19زاروا اا  ين 

 ند  19 – 25ال ةن الةت يةراو  زاروا اا  ين 
% اههن 26.4 ههةيند و الةههت ةارههل ن ههبد  21وههت

                                                             
د اهغيبعبد اإللتظبديخ اهٌمتشسدخ هشفدو 2116 بسقد عياد   -1

اهِظبًيدخ فد٘ لدٖء ًع يدبد كفبءح اهِمدن ثبهغدفَ اهٌظدشيخ 

اهٌِبفغخ اهعبهٌيخ ٕاهِمن اهٌتعذد اهٖعب طد سعبهخ ًبجيغدتيشد 

 .162األكبديٌيخ اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيبد ص 
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 جاهههالت  جهههم  هههةن اش هههطولد ووهههذا العكهههس  ن 
وههها % اهههن  هههةن اش هههطول طهههد ةعهههدى زار 86.1
زااههههههاد  يناهههههها نجههههههد  ن زههههههدد ال ههههههةن الةههههههت  25

 3زااهها وهههت 25 – 29ةن يههر زاروهها اهها  ههين 
% اههن  جاههالت  جههم 4 ههةن و الةههت ةارههل ن ههبد 

 هههةن اش هههطولد واهههن الجهههدير بالهههذكر  نههه  لهههالس 
 – 5ونا   ةن ةاةمكها اير فهت الةئهد العاريهد 

 5 ههنوا .  اهها ال ههةن الةههت ال ههل زاروهها زههن  29
ى اهههها الارههههل ن ههههبد  ههههةن   7 ههههنوا  فهههههت زههههدد 

% اههن اجاههالت  جههم  ههةن اش ههطولد ااههها 9.5
ينعكس زمت ان ةهاض ال هدرأل الةناف هالد لأل هطول 
الةجارى الب رى الايرى زمهت ا هايرأل الةطهورا  
واشةجاوهههها  ال ديرههههد فههههت  ههههو  الن ههههل الههههدولتد 
 يههى  ن ة ههادم  زاههار ال ههةن العة ههر ا ةههرا وااهها 
يوضهههة  ن ةهههاض اشدات الةةههه,يمت لههه   ايهههد و 

ن وهههذا الة هههادم , ال ا هههل بههه ى  الا ههها  واضههه د  
أمااااا اذا تناولنااااا التوزيااااال لص هههه ل و الةجديههههد. 

العمااارى لنااال ناااوع مااان أناااواع ساااان األساااطول 
 التجارى البحرى  لى حده يتضح أن:

 ههههةن البضهههههائا العااهههههد باش ههههطول طهههههد ةهالكههههه   - أ
 19بةكل ك ير  يى  ن زدد ال ةن الةت ةعهد  

% اههههن 88  ههههةيند  ى اهههها الارههههل 31زااهههها وههههت 
 جاهههالت زهههدد  هههةن البضهههائا العااهههدد  يناههها زهههدد 

 ند  25 – 29ال ةن الةت يةراو  زاروا اا  ين 
% اههن  جاههالت زههدد 8 ههةن  ى اهها الارههل  3وههت 

 ههةن البضههائا العااههدد ونجههد  ن ايههر , ةاةمهه  
 وى  ةيند بضائا زااهد وا هدأل ال هل زاروها زهن 

 هههنوا د ااههها يوضهههة  ن وههههذ  ال هههةن لهههم يههههةم  5
انهههههههذ فةهههههههرأل طويمهههههههد و ي هههههههين ضهههههههرورأل ةجديهههههههدوا 
 ةطويروا. 

 ةن الد رجد باش طول طد ةهالكه   الضها  يهى  - ب
% اهههههن  هههههةن الد رجهههههد طهههههد ةهههههراو  59نجهههههد  ن 

 هند(د و ونها   هةيند  19 – 25زاروا اا  ين  
 25 – 29وا هههدأل ف ههه  يةهههراو  زاروههها اههها  ههههين  

% ف ه  اهن  جاهالت  هةن الد رجهد 15 ند(  ى 
د  يناهها ونهها   ههةيند وا ههدأل ف هه  ال ههل زاروهها زههن 

  نوا .  5
 هههههةيندد  21لجهههههاى ةةارههههل فهههههت  ههههةن اليههههه  ا  - ج

 ههند  ى اهها  19 ههةن يزيههد زاروهها زههن  3 ينهاهها 
% اهههههها  جاههههههالت زههههههدد  ههههههةن اليهههههه  15الارههههههل 

 هةن يةهراو  زاروها اها  هين  4الجاىد  يناها نجهد 
% ان  جاهالت 33 ند(  ى اا الارل 19 – 25 

زههدد  ههةن اليهه  الجههاىد ولكههن نجههد  ن ايههر 
 5 ههةن ف هه  ال ههل زاروهها زههن  5, ةاةمهه   ههوى 

% ان  جاهالت زهدد 41 ى اا ال ر  ان   نوا 
 ههههةن اليهههه  الجههههاىد ووههههذا يوضههههة  ن الجههههزت 
اشك ر ان  ةن اليه  الجهاى طهد ةهاله   درجهد 

 ك يرألد ااا ال ةدزت ضرورأل ةطويروا. 
 ههةيندد نجههد  26نههاط   ال ةههرول ةةارههل فههت زههدد  - د

 هههةيند يزيهههد العاهههر الةةههه,يمت لهههها زهههن  24 ينهههها 
االت زدد % ان  ج87.5 ندد  ى اا الارل  19

نهههاط   ال ةهههرولد  يناههها ونههها   هههةيند وا هههدأل ف ههه  
 هند( د و هةيند  19- 25يةراو  زاروها اها  هين  

 25– 29وا ههههدأل ف هههه  يةههههراو  زاروهههها اهههها  ههههين  
 ههند(د ااهها يوضههة اههدى الة ههادم و الةهالهه  الههذى 
 هههل  ههههذ  النوزالهههد اهههن ال هههةن فهههت نةهههس الوطههه  
الذى يةزايد فال  الطم  زمت ال ةرولد ااا يوضهة 
 ن الضرورأل  يب   ام هد لةطهوير وةجديهد وهذ  
النوزالهههد اهههن ال هههةن  ةهههت الاكنهههها الاناف هههد فهههت 

  و  الن ل الدولت.
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 ههةند نجههد  ن  5 ههةن ال اوالهها  ةةارههل فههت زههدد  - ه
 ههند  19زههدد  ههةينةين انهاهها يزيههد زارواهها زههن 

% اهههههن اجاهههههالت زهههههدد  هههههةن 49 ى اههههها الارهههههل 
 ال اوالا د  يناا ونا   ةينةين يةراو  زارواها اها

 ههند(  ى اهها الارههل االضهها ن ههبد  25 – 29 ههين  
% اهن اجاهالت زهدد  هةن ال اوالها د و ههةيند 49

 25 – 29وا هههدأل ف ههه  يةهههراو  زاروههها اههها  هههين   
 ههند(د ااهها يههنعكس زمههت ةههدوور ال ههدرأل الةناف ههالد 
لأل طول الةجارى الب هرى الايهرىد فاهن نا الهد 
ةضههها ل  زهههداد  هههةن ال اوالههها  و الةهههت ةعهههد  وهههم 

شن واههههن النا الههههد اش ههههرى ة ههههادم  نههههواع ال ههههةن ا
 العار الةة,يمت لم ةن الةت ةامكهاا.

اهههن  وهههم   هههبا  زهههدم وجهههود  الا ههها  ا ههه ل و  -6
ةجديد و ان ةاض طدرأل اير زمت ةطوير  هةنها 
وهههت طمهههد الاهههوارد الاالالهههد الاةا هههد لص هههةراار فهههت 

ذا ةناولنهها  جههم ا, ههةراارا  فههت . فهها1وهذا ال طههاع
فنجهههد  1923 ططهههاع الن هههل الب هههرى بايهههر زهههام

امالههههار  22امالههههار جنالهههه  انههههها  37ة ههههدر  ههههه  نههههها 
جنالهه  لم طههاع ال ههاص فهه  الن ههل الب ههر د  ى اهها 

% اهههن اجاهههالت ا, هههةراارا د 19.7الارهههل ن هههبد 
اههههن  ينههههها ا ههههةراارا  ايههههريد وزريالههههد و جن الههههد 

ةهههههركد لمن هههههل  15ةهههههوكال   و 119والةههههه  ةضهههههم 
ةهههههركد  ايههههد فههههه  ال هههههداا   399والةةريههههص  و
 هةيند  54ةركد ن ل ب ر  ةضهم  11الب ريد  و

 هههةيند ةرفههها  زهههه م  69ةرفههها العمهههم الايهههر   و
دول  جن الهههههههههدد ااههههههههها يوضهههههههههة ةضههههههههها ل ن هههههههههبد 
اش ةراارا  ال ايد فت الن هل الب هرى الايهرى 

% اههههن 19.7 يهههى ةارهههل اههها ال ههههر  اهههن ن هههبد 
 جههم اش ههةراارا  الكمالههد فههت وههذا ال طههاع. والههت 

                                                             
 فد٘ هالعدتنٌبس اهتٌٖيو٘ اهذٕس يميييد 2114د س يذد ًظ ف٘ - 1

 األكبديٌيدخد دكتدٖساح سعبهخد هٌظش ئ بسح ًو اهجحشٗ اهِمن

 . اهجحشٗ ٕاهِمن ٕاهتلِٖهٖجيب هوعوٖى اهعشثيخ

ب ههر  جانهه  ذلهه  فنظههرا لةههدوور   ههطول الن ههل ال
الههههوطن    و انةهههههات العاههههر ا,فةراضهههه  لاعظههههم 
 ههةن  ف ههد وههر  اعظههم الا ههةرارين الهه  ةههركا  
الن ههههههل ال ايههههههد لن ههههههل بضههههههائعهم  ووكههههههذا  ههههههد  
اش ههههههطول الههههههوطن  يةضههههههاتل  اههههههام اش ههههههطول 
ال ههههاص زمههههت الههههر م اههههن ضههههع  اش ههههةراارا  
ال ايد ااها العكهس ةضها ل العهدد الكمهت  ل هةن 

زدد ةركا  الن ل  اش طول الا ة داد. كاا  ن
ةههههركا  الامكههههها ايههههريون  8ال ايههههد طههههد  مههههص 

وزر   يناا لم ية ا اهن الةهركا  الوطنالهد  هو  
ةهههههركةين ف ههههه  اازالههههه  ةعاهههههل فههههه   هههههو  الن هههههل 
الب ههههههر  واهههههها الةههههههركد ال ابضههههههد لمن ههههههل ال ههههههرى 
والب هههرى وةهههركد الا  هههد الوطنالهههد   ويهههذل  ف هههد 
ةاكههههن زههههدد طميههههل اههههن الا ههههةرارين اههههن ا ةكههههار 

ن ههل الب ههر  اههن  هه ل ةههركا   ايههد ططههاع ال
ةهههدى فهه  الا ههام اشول لة  يهها  زمهه  ن ههبد اههن 
اشريهههههها  ب,ههههههض النظههههههر زههههههن  ااالههههههد الركهههههها  
والبضههههائا  و رفهههها كةههههاتأل وجههههودأل  ههههداا  الن ههههل 

 .2الا داد
 يع  الاةاكل الةت ةواج  وذا ال طاع  ن وان  -7

ونهها  طيههور ةههديد فههت   ههالي  الةاويههل ال ديرههد 
زميهههها فهههت زامالههها  الةطهههوير الةهههت يهههةم اشزةاهههاد 

والة ههههديىد  يههههى  ن   ههههالي  الةاويههههل الة ميدالههههد 
كالةاويههههل اههههن اوازنههههد الدولههههدد  و ال ههههروض اههههن 
الا   هها  الدولالهههد وال هههندا  وا, ههههم  يهههب   
زاجزأل ةاااا زن ة  يا ن مد نوزالهد فهت  دات وهذا 
 ال طههاع فههت ظههل العجههز الاةزايههد لاوازنههد الدولههد.

فههههه  اجهههههال الن ههههههل  فعامالهههههد ة طهههههال  ا, ههههههةراار
الب هرى الايههرى , ةههزال  يراةطهورأل ن هه الا  ااهها 

                                                             
2  - Investment in Egypt Report, Logistics and 

Transportation sector, 2013. 
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, ال اة بالة كد اهن  جهم الةاويهل الهوطن  الهذ  
 وى ي يهص ل طهاع الن هل فه  الا هة  لد الهت 
جانههه   ضههههع  الةن ههههيا  ههههين ايههههادر الةاويههههل 
الا ةمةهههههد  وطنالهههههد   اطمالاالهههههد ودولالهههههد(  كاههههها  ن 

ةهههاريا الايزانالههها  الاةهههوفرأل , ة هههةهدى دائاههها الا
ذا  اشولوالدد فاير , ةعةاد بةكل كافت زمهت 
الةههههراكد  ههههين ال طههههازين العههههام وال ههههاص وزمههههت 
 مول ا دزد لمةاويهل بالن هبد الهت  نهات و ةةه,يل 

ان ةهاض  و يالاند اةاريا الن لد ااا يدل زمهت 
ال هههههدرأل الةاويمالهههههد لأل هههههطولد وبالةهههههالت ان ةهههههاض 

يهدد و ال درأل زمهت ال الهام بعامالها  اش ه لد والةجد
 الةو ا.

 نهالهههار  نظاهههد اليهههالاند وةهههدوور الا هههةوى الةنهههت  -8
ل هههةن ا, هههطول الةجهههارى الب هههرى الهههوطنت ااههها 
 دى لزيهههههههههادأل ن هههههههههبد ال هههههههههوادىد  يهههههههههى  ر ةههههههههه  

% ان ال وادى بالب ر ينةل 19ا  ياتا   ن 
زن  وت ال الد الةنالهد لم هةند فبا هة رات ال الانها  

اش يههرأل الاةا ههد زههن زههدد ال ههوادى فههت ال ههنوا  
 ادرهد  86د 1998 ادرد فت زام  92ة ين  نها 

 232د و 1929 ادرههد زههام  267د 1999زههام 
د والجهههههدير بالهههههذكر ونههههها  ن 1922 ادرهههههد زهههههام 

الن هههبد ا,ك هههر اهههن وهههذ  ال هههوادى وهههت  هههوادى 
ةموى  و  ر   ةن  و ةيهادم  هةن  يهى  م,ه  

د ااهها يوضههة 1% اههن اجاههالت زههدد ال ههوادى79
 الاند و لص  ل والةجديد. واالد وجود  راال لمي

العهههانت ا, هههطول الايهههرى اهههن بعهههض الاةهههاكل  -9
ا داريهههد لعهههدم كةهههاتأل ا,دارأل و ن ةهههاض الا هههةوى 
الةنهههت والاههههارى لمعاالهههد النهههاةل زهههن زهههدم وجهههود 
 راال ةدري  ةةواكه  اها الاةطمبها  ال ديرهد فهت 
 ههو  الن ههلد با,ضههافد الههت ةضهه م  جههم العاالههد 
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يهد   فها لاها ا هة ر فت ظهل ةر يه  العاالهد الب ر 
زمال  العرى الا  ت ان الةوظي  الا ط  زمت 
  اس الر مدد الت جان  ن ص ال  رأل والاهارا  
با,زداد الكافالد والا ةوى الاطمو   وات لمعاالد 
ا,داريههههد بههههال ر  و الب ههههرد  يههههى  ر ةهههه  ة ههههارير 
اشونكةاد  ن العنير البةرى وهو الا هئول اشول 

% فهههت 89ريهههد  ن هههبد زهههن  هههدوى الكهههوارى الب 
ن  رةةعهه  ال الههد   الهد ان ةههاض كةاتةهه د  ةههت وا 
الةنالههههههد لم ههههههةن واةطمبهههههها  اليهههههه  الد و هههههه اد 
ال نههههاتد وةةارههههل ا ههههئولالد العنيههههر البةههههرى فههههت 
جهههراتا   الاةهههاكل واش هههبا  الاةعم هههد بههها,دارأل وا 
الةة,يل بال ةيند  وات فت ال ر  و الب رد  ى  ن 

يهههها العاالهههد ا هههئولالد  هههدوى ال هههوادى يةةهههار  ف
الا هههئولد زهههن ادارأل الةهههركا  بهههال ر اههها العاالهههد 

 .2الا ئولد زن ا دارأل بال ةيند
العهههانت كهههذل  ا, هههطول الايهههرى اهههن بعهههض   -29

الاةههههههاكل الة ههههههوال الد  يههههههى , يوجههههههد  الا هههههها  
ة ههوال الد واضهه د ةنةهجههها ةههركا  الن ههل الب ههرى 
ال كواالد  و ال ايد ل  هطول الةجهارى الب هرى 

ا انه  ةهم ال,هات الةهزام الةهركا  الايرى دولالاد كاه
الايههههريد الك يههههرأل و ايههههد ال كواالههههد بالةيههههدير 
 نهات زمهت ا هرام ز ههود ةجاريهد اةو هطد  و طويمههد 
اشجل اا الةركد الايريد لما  د الب ريد ارل 
ةهههههركا   ايهههههر لأللوانيهههههومد   هههههوطير لأل هههههادألد 
ال ديهههد واليهههم (  يهههى كهههان ذلههه  الضهههان اهههنة 

لايهرى ا,ولوالهد فهت ا, طول الةجارى الب هرى ا
ن ههل جههزت اههن ةجهههارأل ايههر ال ارجالههد والويهههول 
ل  ههوا  العالاالههدد ولكههن ال,ههات ذلهه  طههد  دى الههت 
اب هههار  هههةن الةهههركد فهههت ذوههها  الر مهههد فار هههدد 

                                                             
د االيجبٓددبد اهٌغددتمجويخ فدد٘ طددِباخ 2111اجددذ  د فٔددييد   - 2

اهِمددن اهجحددشٗ ٕيغددٖيك اددذًبئبد اهٌددإيٌش اهددذٕه٘ اهجحددشٗ 

 .  7اهنبًَد األكبديٌيخ اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيبد ص 
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با,ضهههههافد الهههههت زهههههدم اطبهههههال الجهههههها  الايهههههريد 
د  ى ان  FOBالا ههةوردأل زمههت ا, ههةيراد  نظههام

ل الدولهههد الايهههدرأل وهههت اهههن ةةهههولت الةههه ن والن ههه
ودفا ايارية  وفت ال,ال   هوى يهةم الن هل زهن 

فض  زن زدم  طريا ا اطيل الدول الةابعد لهاد
الةهركا    يى , ةة اهل CIFالةيدير بةروا 

لةهههه ن  و  الايههههريد زنههههد ةيههههديروا  ى ةكههههالي 
الا ههةوردألد  ةهه اين البضههائا  ههل ة ههوم  ههذل  الدولههد

زمهههههت  و فهههههت ال,الههههه  االضههههها لهههههن ال ههههها ا, ةالهههههار
اعههد,   زمههت د ااهها  رههرالايههريد ةههركا  الن ههل

وارةةههههههاع  ة ايههههههل   ههههههطول الةههههههركا  الايههههههريد
 ةكالالةها لعدم وجود اطةيادالا  ال جم. 

ولنن  لاى الجاناب االخار فينااض بعاط نقااط القاوة 
 : 1التى يتمتال بيا االسطول وىى

  هههةر  درا هههد واطههها ةةههه,يل ا, هههطول الةجهههارى  -2
الب ههرى الايههرى زهههن وجههود ارةةهههاع فههت الطاطهههد 

ةهه,يمالد ل ههةن ال اوالهها  با, ههطول  يههى ة ههين الة
زههدم وجههود طاطههد زاطمههد ب ههةن ال اوالهها   يههى 
اةضههههة اهههههن ة ميهههههل ال الانههههها  الاةا هههههد  ن  هههههةن 

 ههةن( د كاهها  5ال اوالهها  ةعاههل بكااههل طاطةههها   
 1923ان زههههههدد  ههههههةن ال اوالهههههها  طههههههد زاد زههههههام 

 .  %15 ن بد1921ا ارند بعام 
د  وضهههه   درا ههههد ال الانهههها  الاةا ههههد زههههن  زههههدا -1

و ههدا  ا, ههطول  ن ونهها  زيههادأل فههت زههدد  ههةن 
 ههههةن زههههام  9نههههاط   ال ةههههرول  يههههى زاد  اههههن 

د  ى  ن هههبد 1923 هههةيند زهههام  26الهههت  1992
77.7.% 

طا مالد جهزت ك يهر اهن ال هةن الايهريد لمة ريهد  و  -3
ال الهههها وا ههههة دام  يههههرادا  ذلهههه    ههههةئجار  ههههةن 
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 ديرد  و ةرات  ةن جديدأل  و زمت ا,طل يالاند 
 ال ةن ال دالاد. وةجديد 

التحااااديات التااااى تواجااااو  ماااال االسااااطول التجااااارى 
 البحرى المصرى: 

ا ةهههههدام الاناف هههههد العالاالهههههد  هههههين   هههههاطيل الن هههههل  -2
والةههه ن العهههالاتد فةهههت الوطههه  الهههذى يةجههه  فالههه  
  هههههطول الن هههههل الب هههههرى العهههههالات لمزيهههههادأل  يهههههى 
ةراو   ن بد الزيادأل بال اولهد الوزنالهد له  اها  هين 

% فهههت زهههام 4.2د الهههت 1993% فهههت زهههام 2.5
د كاهها ةراو هه  ن ههبد الزيههادأل فههت ا ههطول  1923

% 24الدول النااالد فت وذ  الةةهرأل االضها اها  هين 
د نجهههههد  ن 1923% زهههههام 9.44و  1993زهههههام 

زههدد  ههةن ا, ههطول الايههرى طههد ان ةضهه  فههت 
%د كاههههها ةراو ههههه  ن هههههبد 39وهههههذ  الةةهههههرأل  ن هههههبد 

 % زهام12ا,ن ةاض بال اولد الوزنالد ل   ن بد 
 .  19232% زام 3.6د و 1993

اةجا  العالم ا,ن الت ة والد البضائا فت ظهل اها  -1
العههرى  رههورأل ال اوالهها  فههت نةههس الوطهه  الههذى , 
ةاةمه  فالهه  ايههر اههن  ههةن ال اوالهها   ههوى زههدد 

 68775 ةن ف   زاامد ةيل  اهولةهم الهت  5
طههن ااهها الةههكل  ك ههر ة ههدى ةواجههه  ايههر فههت 

بال اوالهها  اواكبههد الةطههورا د  يههى  يههبة الن ههل 
يههههنظم ةجههههارأل البضههههائا الايههههنعدد والةههههكل  ك ههههر 
ن ههبد اههن الةجههارأل الدولالههد د ااهها  دى لة,ييههر فههت 
 نااا وااار ا  الن لد  يى ةزايد ن هل البضهائا 
اهن البهها  الهت البهها  د كاهها  كة ه  الن ههل اةعههدد 
الو ههائ   واالههد ك ههرى د ويرجهها ذلهه  لاهها يةيهه  

  3تب  الن ل ب ةن ال اوالا  ان الازاالا وو
                                                             
2 – UNCTAD, Review of Maritime Transport, 

2013, p:2015 
ًِتدذٗ كويددخ اهحمدٖقد اهحبٕيدبد ٕأعشٓددب اود٘ عدالًخ ٕأًددَ  -  3

 . 5اهِمن اهجحشٗد ص 
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الاكههن ن ههل البضههائا اههن اينههات الههت ا ههر ب ههرزد  -  
 ك ههههر وةكمةههههد  طههههل  يههههى ة ههههاة ال اوالههههد  ن هههههل 
بضهههائا اهههن   جهههام و نهههواع ا ةمةهههد دا مهههها ااههها 
يوفر زامالا  اناولد زدد ك ير اهن الطهرودد كاها 

 يوفر ا  دام زددا ك يرا ان العاالد. 
يههه دى الهههت كريهههر اهههن الهههوفر فهههت الةكمةهههد ا ارنهههد  -  

الة ميدالههههههد  يههههههى العاههههههل الن هههههههل بالن ههههههل بال ههههههةن 
بال اوالهها  زمههت  ةههض زههدد ال ههةن الةههت ن ةههاال 
ش ة دااها لن ل كاالهد اعينهد اهن البضهائا  يهى 
 8 ن طاطهههد  هههةيند  اوالههها  وا هههدأل ةعهههادل طاطهههد 

 ههةن ة ميدالههدد ااهها يهه دى فههت النهاالههد الههت  ةههض 
الةكمةهههد الر  هههاالالد اهههن جههههدد واهههن جههههد   هههرى 

ا النهوع اهن ي دى ل ةض ةكالي  ةةه,يل ارهل وهذ
 ال ةن ا ارند بال ةن اش رى. 

بازةبهههههار ال اوالهههههد زازلهههههد ويهههههمبد و يهههههر طا مهههههد  - ال
لمك ههرد فهههت  كرههر و ههائل الن ههل  اانههاد اذ ةعة ههر 
واطالهههد  لمبضهههائاد  يهههى ة مهههل اهههن  طهههورأل وههه   
وةمههه  البضهههائاد فالن هههل بال اوالههها  الا هههردأل ال مهههل 
 كريرا ان  طر ةم  الاواد ال,ذائالد و رطةها. 

 نههها  وهم الازاالها الةهت ةوفروها  هةن ال اوالها  واهن  -د
طهههههدا  ال هههههل اشارهههههل لانظواهههههد الن هههههل    يهههههى 
 ههههم  الن هههل اهههن و هههال  الهههت آ هههر ووههه  اع ئهههد 
دون ةةريهههص  و ازهههادأل ةيههههني  ا ةوالاةهههها   كاهههها 
نههههه  الناطهههههل الب هههههر  اهههههن ة ميهههههل الا ههههها ا   اك 
الضائعد دا ل ال ةيند دون  وى زمت البضهائا 

هههههها  دى الههههههت الاوجهههههودأل  ههههههدا مها اههههههن  الةمهههههه  اا 
ا ههة, ل ال ههةيند زمههت  كاههل وجهه د ااهها يههنعكس 

 هههههههولد و ههههههرزد ةههههههداول ون ههههههل البضههههههائا زمههههههت 
وبالةههالت  ههرزد الة ههمالم لمعاهه تد وونهها يجههدر  نهها 
ا ةارأل الهت  ن ا  يهاتا  ةوضهة  نه  يهةم ن هل 

% ان البضهائا العااهد فهت  هةن 53.5 كرر ان 
 . 1ال اوالا 

 ههههههد زهههههن ناههههههو ةجههههههارأل وبا هههههة رات ال الانهههههها  الاةا
( وجهد  ن 1923-1991ال اوالا    ل الةةرأل اهن  

ونههها  زيهههادأل فهههت اعهههدل ناهههو ةجهههارأل ال اوالههها   يهههى 
اميههون طههن  89ةههراو   جههم ةجههارأل ال اوالهها  اهها  ههين 

د 1923اميون طن فت زهام  269د و1991فت زام 
ااهها  دى لزيههادأل الطمهه  زمههت وههذا النههوع اههن ال ههةند 

د ةهههم زيهههادأل زهههدد  هههةن ونةيجهههد لزيهههادأل وهههذا الطمههه  ف ههه
ال اوالهها  , هههةالعا  وهههذ  الزيهههادأل فهههت الطمههه د  يهههى 
ةههراو  اعههدل الزيههادأل فههت زههدد ال اوالهها  الاةداولههد اهها 

 1991ا ارنهههد بعهههام  1993% فهههت زهههام 29.6 هههين 
د اههها بالن هههبد  لاعهههدل الناهههو فهههت  1921% زهههام 5و

زههدد  ههةن ال اوالهها  ف ههد ةزايههد اههن زههام ش ههر  يههى 
د 1993% فهههت زهههام 8 هههين  ةهههراو  اعهههدل الزيهههادأل اههها

 .19232% زام3.8و
-World Dryناو   طول  ةن الي  الجاى  -3

Bulk Fleet يةضهههههههة  ن فهههههههت ال اهههههههس د  يهههههههى
 ههههنوا  اش يههههرأل ةطههههور   زههههداد و   جههههام  ههههةن 
اليهه  الجههاى باشضههافد الههت زيههادأل زههدد  وااههر 

 499999ب اولهههههد وزنالهههههد   VLCC نهههههات  هههههةن 
dwt  very large crude carrier ) د ووهذا

يوضهههة اشةجههها  العهههالات لزيهههادأل ا هههة دام ال هههةن 
الك يههههرأل ال جههههم لة  يهههها اهههها ال ههههات باطةيههههادالا  
ال جم زن طريا  ةض ةكمةد الن ل والةت ةةكل 

% ان الةكمةد الكمالهد لمبضهازدد فهت 75 كرر ان 
نةههس الوطهه  الههذى , ال ةههوى ا, ههطول الةجههارى 
الب رى الايرى زمت زدد ك يهر اهن وهذ  ال هةن 

                                                             
1  -  UNCTAD, Review Of Maritime Transport, 

2013, p:3 
2- Clarkson containerization, International ye-

arbook, p:10 
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ذكرنهها اههن ط ههلد  ى , يواكهه  الةطههورا  فههت كاهها 
 و  الن هل العهالات. ولكهن فهت نةهس الوطه  نجهد 
 ن  اازال  ونا   واالد ش ة دام ال ةن اةو طد 

ىذه النو ياة مان الساان تتمياز ال جم  يهى  ن 
باابعط الممياازات التااى تاتقاار الييااا السااان ذات 

 : 3األحجام النبيرة مثل
اارا  الا  الد ااكانالد ز ور بعض ال نوا  و ال -  

دون ال اجد الت  داا  رافدالد   ااا الةهكل فهت 
نةهههههس الوطههههه  فريهههههد  اهههههام ا, هههههطول الةجهههههارى 

 الب رى الايرى(. 
ااكانالهههههد د ههههههول بعهههههض الاههههههوان   يهههههر الاهالهههههه أل  -  

ش ة بال ةم  ال ةن ذا  اش جام الك يرأل.   ااها 
الةهههكل فهههت نةهههس الوطههه  فريهههد  اهههام ا, هههطول 

 الةجارى الب رى الايرى(.
يههد ن ههبد اةهه,ال الةرا هها  فههت ال ههةن اةو ههطد ةزا - ال

ال جم زن ةم  ال ةن ذا  اش جام الك يهرألد ااها 
يههه دى ل ةهههض الةكمةهههد.   ااههها الةهههكل فهههت نةهههس 
الوطههه  فريهههد  اهههام ا, هههطول الةجهههارى الب هههرى 

 الايرى(.
اههن  وههم اهها الايههز ال ههةن اةو ههطد ال جههم  الضهها  - د

ان ةههههاض اعههههدل الة مهههه  فههههت الاكا هههه  ا ارنههههد 
ال جم  يهى ةزيهد ال يهود الاةروضهد  بال ةن ك يرأل

زمهههت البضهههائا الاةداولهههد زمهههت ارهههل وهههذ  ال هههةن 
الك يرأل.   ااا الةكل فت نةس الوط  فريهد  اهام 

 ا, طول  الةجارى الب رى الايرى(. 
 ال يههههود الةههههت فرضههههةها الانظاههههد الب ريههههد الدولالههههد -4

IMO  زمهههت اب هههار ال هههةن لم ةههها  زمهههت  ههه اد
ال ةن و ال د ان الةموى الناةل انهها زهن طريها 
وضهها بعههض طوازههد ارةههادالد  دارأل ال ههةن والةههت 

    1ان  واها
                                                             

 . 16د ًشجو عبثك ركشّ ص 2112ععيذد انٌبٍد  -3
 .326 ص ركشّ عبثك ًشجود 2119د اهِحشإٗد أيٌَ - 1

 وضا  الا د ا ددأل ل طد   اد ال ةن و ااالد -  
 ال يئد وا جراتا  الا ددأل الةت يج  اةبازها.

ايجههههههههاد ة م ههههههههل ادارى فعههههههههال وةهههههههه اين و ههههههههائل  -  
دارأل ال ههةيند ووضهها  ا,ةيههال  ههين ا دارأل بههال ر وا 
 رنهاال ل ةيهال الهدورى وا,ةيهال فهت ال ها,  
الطارئههدد وا ههة دام الو ههائل الةكنولوجالههد ال ديرههد 
فههههههههههت ا,ةيههههههههههال كا ههههههههههة دام نظههههههههههام الةعههههههههههارى 

 Automatic Identification)اشوةواهاةالكت 
System) ةهههههبكد ةكاامالهههههد ةعةاهههههد ارهههههل الهههههذى ال

  GPSا ا ها زمهت نظهام ة ديهد الاوطها العهالا 
و ا ههههو  العاههههل زمههههت  VHFونظههههام اةيهههها,  

اوائاههههههد ال الانهههههها  الار ههههههمد والا ههههههةماد وة  يهههههها 
اليههمد اهها الةههبكد العالاالههد لمنظههام ل,ههرض ةةبهها 
ال ههههةن وةعريةههههها اهههها بعضههههها واطهههه   نههههداتا  

واعرفهد  زند ا,طةرا  ال هرال  هين  هةينةين ا,نذار
ف  ةولالة   راجالد اةكاامدد لذا   ةةاييل الا  د

 يبة ا ة داا  اجباريا زمت جاالا ال ةن اا  ف د
 .IMO زدا ال ةن ال ريالد وف ا ل رارا 

زمههت الةههركا  الا  الههد ال الههام بههاجراتا  ةههدوين  - ال
وة ههههههههجيل  طههههههههد ادارأل ال هههههههه اد وال يههههههههائص 
الوظالةالههد لةهها مت ا دارا  والا ههئولالا  بالةههركد 
جهههههراتا  الةةههههه,يل واليهههههالاند  ودليهههههل ال ههههه اد وا 
والةهههههههههدري  وطوازهههههههههد ال ههههههههه اد زمهههههههههت ال هههههههههةيند 
وا ةمزااةها وة رير ال هوادى وكالةالهد الةعااهل اها 
الاواطههه  الطارئهههد  هههوات بالن هههبد ل ههه اد ال هههةن 

  واكاف د الةموى.
 ةجههههههها  اعظهههههههم الةهههههههركا  ا,ن لة والهههههههد اركزوههههههها  -5

ا  اكانالهههالةناف هههت زهههن طريههها اش هههةةادأل اهههن ا 
الة نالهههههد و البةههههههريد الاةا ههههههد لةههههههركا  الا  ههههههد 
با ةجهههههها  ن ههههههو الةو هههههها فههههههت ةكههههههوين ة الةهههههها  
  ههةراةيجالد فالاهها  ههين ةههركا   طههوا ال اوالهها . 
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فنجههد  ن  ك ههر زةههر ةههركا  ا  الههد فههت العههالم 
  Mediterranean  Shipping) الةهت ةضهم 

Company S.A. ,COSCO Container د 
Lines Limited, Evergreen Line, CMA. 
CGM S.A, Maersk Line, China Shi-
pping Container Lines Company 
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Uni-
ted Arab Shipping Company APL 
Limited Hanjin Shipping Company 

Limited Company (S.A.G.)زام  زمت د )
اش ةةادأل ان ا د  اطةيادالا  ال جم الك يهر زهن 

% اهههن   هههطول  هههةن 35ال هههالطرأل زمهههت طريههها 
د  يهى ةهوفر  هذل  الكريهر اهن 2ال اوالا  العالات

ةكهههالي  ا نةهههاال  ايهههد الةكهههالي  ا داريهههدد ااههها 
العال زمت ة والد الاركز الاالت لمكالانا  الجديهدأل 

العائههههد زمههههت  و     زههههن طريهههها زيههههادأل اشريهههها  
ا هههةرااراةهم ااههها يهههنعكس بعهههد ذلههه  زمهههت  ههههولد 

هال   ا ئةاانالههد اههن ال نههو  ال يههول زمههت الة هه
بعهد ذله  زمهت  وبةروا اال رأل  الضاد ااا  هي رر

 نهات   هطول اهن ال هةن  طهدرأل وهذ  الةهركا  زمهت
 ن وهذ  الةههركا   . واهن الجههدير بالهذكر3ال ديرهد

ةعمههههم جيههههدا  ن ة والههههد اركزوهههها الةناف هههه   هههههالةةة 
 اااهههههها الاجهههههال لم يهههههول زمهههههت  يهههههد  ك هههههر 

ا ارنهههد باههها كانههه  انا هههبد اهههن ال هههو  الا  هههت 
 .ة يل زمال  ط ل ا ندااال

وةةير بعض ال الانا   ن نةيجهد لهذل  طهد ةركهز  
% اههههههن 94.45اهههههها ال ههههههر  اههههههن  1929انههههههذ زههههههام 

ال اولد الوزنالد ش طول  ةن ال اوالا  ة    الطرأل 

                                                             
2 – UNCTAD, Review of Maritime Transport, 

2013, p: 43 
 .11د ًشجو عبثك ركشّ ص 2111اجذ د فٔييد  -3

. ووو اا الارهل  ك هر ة هدى 4ةركد  اوالا  35 ك ر 
يواجهه  الةههركا  الةههت ةعاههل بةههكل فههردى  ايههد فههت 

 هة رات ال الانها  الاةا هد زهن ا,دات الاههالت ايهرد فبا
والةةهه,يمت لههبعض الةههركا  الا  الههد الايههريد ة ههين 
زههدم طههدرأل الةههركا  الايههريد لمههد ول فههت ارههل وههذ  
الة الةههها   يهههى ة  ههها   هههائر االالهههد ك يهههرألد زههه وأل 
زمههههت الههههن ص الةههههديد فههههت ال ههههيولد الاةا ههههد لههههبعض 
هههد الةههركا  الوطنالههد الةههت , ةاكنههها  ةههت اههن اجا 

الةزاااةههههههههها الاالالههههههههد والةةهههههههه,يمالددااا يههههههههنعكس زمههههههههت 
ان ةههاض ال ههدرأل الةناف ههالد لأل ههطول الةجههارى الب ههرى 

د فههت  ههين  نهه  الايههرى ا ارنههد باش ههاطيل الاناف ههد
اذا  ةجهههههه  الةهههههركا  الايهههههريد فهههههت ططهههههاع الن هههههل 
الب رى الهت ا نهدااال والهد ول فهت ة الةها   هةةاكن 

ةههههاركد كههههل ةههههركد زضههههو فههههت وههههذا الة ههههال  اههههن ا
 يههههههولها اهههههها بههههههاطت  يههههههول الةههههههركا  اش ههههههرى و 
اش ههههةةادأل انههههها اههههن  يههههى الانةهههه   و ال ههههةن الههههت 
جانههههه  ةوزيههههها الا هههههاطر اش هههههةرااريد وة ميهههههل  جهههههم 
ال  ههائر ويههل وة ويمههها شريهها د ااهها يزيههد اههن ال ههدرأل 

 الةناف الد لهذ  الةركا  ا ارند ب,يروا. 
ةهههههركد وةةهههههير ال الانههههها  الاةا هههههد بهههههال وائم الاالالهههههد لم

الايهههريد لما  هههد الب ريهههد زمهههت  ههه يل الارهههال الهههت 
وجود ةذ ذ  فت النةائل الاالالهد  هين الهرية و ال  هارأل 

اميههون  24.4 يههى  م,هه  ال  ههائر  1996انههذ زههام 
 3.4 م,ههه  ا,ريههها   1997جنالههه  ة ريبهههاد وفهههت زهههام 

ويهم  ا,ريها   1998اميون جنال  ة ريبهاد فةهت زهام 
 1999 اهها فههت زههام اميههون جنالهه  ة ريبههاد  25.1الههت 

اميههون جنالههه  ة ريبهههاد وفهههت  22ويههم  ال  هههائر الهههت 
 88طههد    هه  الةههركد   ههائر ة ههدر    1929زههام 

 1922اميههون جنالهه د وطههد   ههةار  ال  ههائر فههت زههام 

                                                             
د اهتٖجٔددبد اهعبهٌيددخ فدد٘ عددٖق اهِمدددن 2111ايٌددبٍد ًبجددذد  - 4

اهتجبسيخ ًَ ًِظدٖس التظدبدٗد اهٌدإيٌش اهدذٕه٘ هوِمدن ثبهغفَ 

 . 3اهجحشٗد االكبديٌيخ اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيبد ص 
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اميهههههون جنالههههه  ة ريبهههههاد رهههههم ان ةضههههه   78.7با هههههدار 
اميهههون جنالهههه   53.7الهههت  1921ال  هههائر فهههت زهههام 

 ة ريبا. 
د الوطنالهههههد فةةهههههير ااههههها بالن هههههبد لةهههههركد الا  ههههه

ال الانا  لوجود ةذ ذ  فت النةائل الاالالد  ين الرية و 
 62.3 يهى  م,ه  اشريها   1998ال  ارأل انهذ زهام 

 45.9 م,ه  ال  هائر  1999اميون جنال د وفت زام 
ويههههم   1929اميههههون جنالهههه  ة ريبههههاد  اهههها فههههت زههههام 

اميههههون جنالههههه  ة ريبههههاد وفهههههت زهههههام  3.7اشريهههها  الهههههت 
 28.1  ههههائر ة ههههدر    طههههد    هههه  الةههههركد 1922

اميون جنال  ة ريباد وطهد   هةار  ال  هائر فهت الزيهادأل 
 . 1اميون جنال  53.7 ةت ويم   1921فت زام 

ان ةههاض ةكهههالي  الةةههه,يل لمعديههد اهههن الةهههركا   -6
الا  الهههههد العالاالهههههد الةهههههت د مههههه  فهههههت ة الةههههها  
ا ارند بالةكالي  الةهت ة ها زمهت زهاةا اش هطول 

الههد زههدم د ههول الةجههارى الب ههرى الايههرى فههت  
ايههههر فههههت ارههههل وههههذ  الة الةهههها د ااهههها  ههههي دى 
لة مههالص الةههرص الاةا ههد لأل ههطول فههت الانههاطا 
الةهههت ة ةكروههها وهههذ  الةهههركا د ويةضهههة ذلههه  فهههت 

% اهههن يهههنازد الن هههل الب هههرى 41ةركهههز  هههوالت 
زمههههت ا ههههةوى 2 فههههت  يههههدى  ههههةد ةكههههة   رئال ههههالد

 . 3العالم
اةجا  العديهد اهن الةهركا  العالاالهد اشن لمةكااهل  -7

الر  ههت فههت ال ههداا  الةههت ال ههداهاد والعاههل زمههت 
ة هههدالم العديهههد اهههن  هههداا  ال الاهههد الاضهههافد زهههن 

                                                             
 يمبسيش ًبهيخ هوششكخ اهمبثضخ هوِمن اهجشٗ ٕاهجحشٗ.  - 1
د ُحٖ ٕلدو اعدتشاييجيخ هت دٖيش 2111أسٌذد اجذ اهٌِظاد  -2

اهعشثيدخ  طِباخ اهِمن اهجحشٗ ف٘ اهعبهي اهعشث٘د االكبديٌيدخ

 هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيب.
يتٌندددن اهغدددتخ يلدددتالد اهش يغددديخ اوددد٘ ًغدددتٖٗ اهعدددبهي فددد٘   -3

 اهششكبد االييخ 

Mediterranean Shipping Company S.A دMa-ersk 

Line د   CMA CGM S.A دEvergreen Line دCO-

SCO Container Lines Limited -Hapag-Ll-oyd Ak د

tiengesellschaft . 

طريههههها الاراكهههههز الموجال هههههةالدد  ى ةطهههههور اةههههههوم 
اش طول ان اجرد زدد ال ةن الت فكرأل الةكاال 

ب يهههههى  يهههههبة اش هههههطول الب هههههرى  الموجال هههههةتد
ال هههةن الةهههت ال ةهههوى زميههههاد ولكهههن  ,الةهههال ف ههه 

الاةهههد لالةهههال  الضههها اشنهههدااال والةكااهههل فالاههها  هههين 
جاالهههههها  نةههههههطد الن ههههههل الب ههههههرى الاكامههههههد لعاههههههل 
اش ههطول ااهها ال ههوى اههن الاراكههز الةناف ههالد لارههل 
وهههذ  الةهههركا  الا  الهههد ا ارنهههد بالةهههركا  الةهههت 
ية يهههص زامهههها فهههت نةهههاا اعهههين اهههن  نةهههطد 

ةجهها  ال ههائد ا,ن الن ههل الب ههرىد ووههذا يوضههة ا,
  (supply chainن هو ةةهكيل    هل ا اهداد  

والةت يةةاب  زامها اها جاالها و هائل الن هل زهن 
طريا ة دالم ال داا  الموجال ةالد و داا  ال الاهد 
الاضهههافد اهههن ة هههزين و ةوزيههها و ة,ميههه  ...... 
الهههخد ووهههو اههها الضههها ايهههر فهههت اوطههه  ضهههرورأل 

ايهريد ةطوير الموجال ةالا  الةت ة دم بهالاوان  ال
لاواكبههد ا,ةجاوهها  العالاالههد ال ديرههد وا,  ههيةج  
العاه ت الهت ة ويهل طمه هم زهن الن هل زمهت  هةن 

 . 4ايريد الت الن ل زمت  ةن  جن الد
انهههههد,ع الرهههههورا  فهههههت الانط هههههد العريالهههههد وزيهههههادأل  -8

زنيههههر الا ههههاطرأل فههههت ن ههههل البضههههائا الههههت ةمهههه  
الانط ههد جعمهه  اههن اليههع  وجههود اهه   لم ههةن 

 ههل البضههائا لةمهه  الانههاطا زمههت يواف ههون زمههت ن
 ههةنهم  يههى  نههها  ةةيهه  بعههدم   ههة رار اشاههن 
فيهههاد وونهها لههن ةجههد وههذ  الههدول  اااههها  ههوى  ن 
ةعةاههد زمههت زيههادأل   ههطولها الةجههارى الب ههرى وا, 
ف ههوى ةةعههرض ااهها لعههدم وجههود  ههةن لن ههل وههذ  
الةهه نا  اههن ال ههما اش ا ههالد الضههروريد لههها  و 

                                                             
4 Corbetter, James,other, 2008, the impact of 

globalization on international maritime tra-

nsport, p: 5. 
 ج
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اج ةهد وب  هعار زالالهد الةنازل و الرضها بةهروا 
 . 1لع ود ن ل وذ  الة نا  الةت ة ةاجها

ال اجد الت العديد ان الكوادر البةريد و العاالهد  -9
الا ومههههد زماالهههها وزامالههههاد والةههههت ة ةههههاال ل ههههنوا  
زديدأل لي مها ويناتوا لةةااةت اا اا طهد ا هةجد 
ان  نظاهد و طهوانين واةطمبها  اةعم هد بهاشان و 

 ى.ال  اد و ال د ان الةمو 
ةةيههههههه  وهههههههذ  اليهههههههنازد ب نهههههههها ذا   هههههههو    -29

 ههههههارجت ةناف ههههههتد  ى اليههههههع  الههههههة كم فالهههههه  
 ايهههد و نهههها ةعةاههههد زمهههت العاههه   اشجن الههههد 
 يههههى انههههها ةعةاههههد كاهههها ذكرنهههها اههههن ط ههههل زمههههت 
الةجههارأل ال ارجالههد الةههت ةههةم بههالعا   اليههعبد 
وكههذل  ا ههعار الةهه ن والنههوالين ةههةم بههالعا   

ل ههههههةن اليههههههعبدد با,ضههههههافد الههههههت ان  ةههههههرات ا
ال ديرهههههههههد  و اى  جههههههههههزأل او ا,  ةكنولوجالهههههههههد 
ل داههد وههذ  ال ههةن يههةم االضهها بالعامههد اليههعبد 

الهذى  اليرى  ايد الهدو,ر الةت ةة رر ب  عار
يةيههه  ب نههه  ةهههديد الة مههه   يهههى يهههزداد  هههعر  
يواا بعد يوم ا ارند ب الاد الجنالد الايرى ااها 
يزيههههد اههههن ا,زبههههات وا, ةالاجهههها  الاالالههههد  هههههذا 

 ال طاع. 
زيادأل الكرافد الر  هاالالد ال زاهد ال ايهد  ههذا   -22

ال طههاع  يههى  رةةههاع ا ههعار ال ههةن ااهها يجعههل 
ان اليع  ةرات  ةن  ةت و ن كان  طدالاهدد 
باشضهافد الهت  ن   هعار ال هةن ال ديرهد زالالههد 

ااا يوضة ضهرورأل الب هى زهن   هالي  . 2جدا

                                                             
د اهٌددإاُ٘ اهٌظددشيخ لددٖح جبرثددخ هضيددبدح 2111ٓشددبىد ٓددالمد   - 1

األعدددد ٖم اهٌظددددشٗد اهٌددددإيٌش اهددددذٕه٘ هوِمددددن اهجحددددشٗ 

ٕاهتلِٖهٖجيدبد ص ٕاهوٖجيغتيبدد االكبديٌيخ اهعشثيخ هوعودٖى 

31 . 
  Candy Sizeثود  ًتٖعددط عددعش ُددبلالد اهظددت اهجددب    - 2

 ًويٍٖ دٕالس. 25( dwtاها  31)

  Panamax   ثود  ًتٖعدط عدعش ُدبلالد اهظدت اهجدب         

 ًويٍٖ دٕالس. 35( dwtاها  75)

 يههههههر ة ميدالههههههد لمةاويههههههل ةنةهههههها اهههههها الظههههههروى 
ااةيههههد  لاةههههكمد طمههههد اشطةيههههادالد الايههههريد 

الا   ههههها  الاالالهههههد الاةا هههههد اة هههههدالم الةاويهههههل 
الههه زم لأل هههةراار فههه  وهههذ  ال طهههاع فههه  نةهههس 
الوطهههه  الههههذ  ةظهههههر فالهههه  ال اجههههد الههههت ضههههخ 
الكرير ان اش ةراارا  ف  ططاع الن ل الب ر  
لةطههههههوير اش ههههههطول الةجههههههار  الب ههههههر   ةههههههت 

 يةولك  اا الاةطمبا  ال ديرد.
الليا فااى تطااوير وتحااديث الااارص التااى يمكاان اساات 

 االسطول التجارى البحرى المصرى:
الازاالهها الن هه الد الةههت ةةاةهها  ههها ايههر والةههت العههد  -2

اههن  واههها الاوطهها الج,رافههت ا, ههةراةيجت اهها  ههين 
طههههارا  العههههالم وا ههههوا  جنههههو  ةههههر  ا ههههالا ودول 
الةاال الينازالد د كاها  نهها ةطهل زمهت كهل اهن 

جهال لزيهادأل الب ر ا, ار والاةو   ااا الةهةة الا
 جهههههم الةجهههههارأل ال ارجالهههههد الةهههههت الاكهههههن  ن يزيهههههد 
نيي  ا, طول الايرى فهت ن مههاد الهت جانه  
ا, هههةةادأل اهههن الاةهههروزا  الجديهههدأل الةهههت  هههة ام 
 هول الانط ههد الجديههدأل ب نههاأل ال ههوالس  يههى  ههيةم 

 يههنازا  , ةضهافد يهنازالد انط هد انةهات
 واهواد والان هوجا  انةهاال اآل,  ارهل زديهدأل
واليههنازا  ال ةهه الد والزجاجالههد واةههاريا ال نههات 

والة,ميهه   الةع ئههد ا, هةزراع ال ههاكت  وايههانا
ال هههةن وايهههنا لم اوالههها د كاههها  يهههالاند واراكهههز

 الةكنولوجالههههها  هههههواد "  العهههههرى اههههها  هههههيةم اطااهههههد
 انط ههد  مهها الههت يهههدى والههذ  "با  ههاازيمالد
 يةبعهها واها زالالهد الة نالهد  ةكنولوجالهد يهنازا 

                                                                           
  Cape Sizeثودد  ًتٖعددط عددعش ُددبلالد اهظددت اهجددب         

 س.ًويٍٖ دٕال 59( dwtاها  171)

 11(  TEU 511ثود  ًتٖعدط عدعش اهحبٕيدبد ) ًجٔدضح        

 ًويٍٖ دٕالس.

( TEU 1111ثو  ًتٖعط ععش اهحبٕيبد ) كبًودخ اهتحٖيدخ       

 ًويٍٖ دٕالس.  75
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 واراكهز  ب هاى عااهلوا اكامهد يهنازا  اهن
 .3ةدري 

  الةهكل الهذ  ال هوالس طنهاأل ةناالهد ا هور اةهروع -1
 الهد ل وةوليهد ا,طةيهادالد الةناالهد فه  ك يهرا دورا
 يوفروها  ن الاكهن الةه  الةهرص ا هة, ل ةهم اذا

 اةهروع  ن ال  ها الاةوطها فاهن بايهرد الاةهروع
 الهت ةيهل طهد ايهرادا  ال هوالس طنهاأل ةناالهد ا ور
 جههههههههههههذ  ةةضههههههههههههان  ههههههههههههنوالا دو,ر امالههههههههههههار299

 وا نةهههههههاتا  اش ا هههههههالد وال نالهههههههد ا, هههههههةراا,ا 
(د ال جانه  1911  زهام لةنايةه   ةهت الاةوطعهد

 23زيههههادأل ا,يههههردا  اههههن العامههههد اليههههعبد لة مههههص 
دو,ر ااههههها  ال  هههههن اهههههن وضههههها ايهههههزان  امالهههههار

 فريهد اميهون  د با,ضهافد الهت اةا هد4الاهدفوزا 
 اهن الا,ذالهد اليهنازا  فه  ةةارهل اباةهرأل زاهل

كاها  الدازاهدد الا مالهد وال هداا  الا مه  الاكهون 
 وال ههههههما الانةجهههههها  نةههههههاذ الههههههت الةريههههههد  ههههههيوفر

 فههههه  ا هههههةهم  امالهههههار 1  هههههوال  الهههههت والبضهههههائا
 واهن 1.اشو ه  والةهر   وافري الها و وروبها  اريكها
  هةة  ا اهن ا يهرادا  اعظهم  ن بالهذكر الجهدير

 وزامالا  لم ةن الموجال ةالد ال داا    ل ة دالم
 الههت ايههرادا  اةههروع اضههافد وةاههوين ايهه  
 اشزاها   هل فه  ة هازد الةه  الاكهن  ن الةناالهد
 ازهادأل جانه  الهت  الالها   ايهر انهها ةعهانت الةه 

 زههن طريهها العارانههت والج,رافههت لم ههكان الةوزيهها
الهت  الانط هد  فه  ال هكان اهن ازيهدا ا هةالعا 

 انهاطا فهت ال هكانالد الضه,وا جانه  ة ةيه 

                                                             
د االفبق اهٌغتمجويخ همِبح اهغٖيظ اهجذيذح ًٕدذٗ 2115عٌيخد ٓذٗد   - 3

يأعيشٓب ف٘ يٌِيخ ًِ مخ اهٌدٖاُ  اهٌظدشيخ د اهٌدإيٌش اهدذٕه٘ هوِمدن 

اهجحشٗ ٕاهوٖجيغتيبدد االكبديٌيخ اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيبد ص 
18 . 

د اهخ ددددخ 2114ٕصاسح االعددددلبٍ ٕاهٌشافددددك ٕاهتٌِيددددخ اهعٌشاُيددددخد   - 4

 يزيخ هٌحٖس لِبح اهغٖيظ. اهتِف
د اهٔيئدددددخ اهعبًدددددخ 2114ٕصاسح االعدددددلبٍ ٕاهٌجتٌعدددددبد اهعٌشاُيدددددخد  - 1

هوتخ ددددديط اهعٌشاُددددد٘د اهٌخ دددددط االعدددددتشاييج٘ اهمدددددًٖ٘ هوتٌِيدددددخ 

 اهعٌشاُيخ. 

 طريها اطااهد بايهرزن الة ميدالهد الةجاها ال هكانت
 ةههههههههههدى الهههههههههت اةكاامهههههههههد زارانالهههههههههد اةهههههههههروزا 
 . 2فدان ا يين 4 ن و وزرازد ا ةي  

ناههو  جههم الةجههارأل ال ارجالههد الايههريد زااهها بعههد  -3
% 18زههام  يههى ةراو هه  ن ههبد الزيههادأل اهها  ههين 

د واههههههههن 19233% زههههههههام 8الههههههههت  1991زههههههههام 
لاليهبة  1927الاةوطا ا ةارار ناووا  ةهت زهام 

 1919 ةهههت زهههام  اميهههون طهههند كاههها ال هههةار 77
 اميهههون طهههن  ى باعهههدل ناهههو  هههنوى  89لاليهههبة 
د  ايههد بعههد ا ههةكاال كهه  اههن 4%3.8 اةو هه 

اةههههروزت اينههههات ةههههاال العههههين ال هههه ندد واينههههات 
ةههههههر   ور ههههههعيد لههههههذا يجهههههه  ةطههههههوير ا, ههههههطول 
الةجارى الب رى الايرى وةعزيز طدرة  لال هةطالا 

 الا اواد فت ن ل الجزت ا,ك ر انها. 
لعههها رأل ل نهههاأل ال هههوالس  ههه ل ناهههو  جهههم الةجهههارأل ا -4

(  يههى ةههراو   جههم 1923 – 1992الةةههرأل اههن  
اميهههون طهههن زهههام  371البضهههائا العههها رأل اههها  هههين 

د 1923اميههههون طههههن زههههام  754.4الههههت  1992
 ى ةهههراو  الناهههو فهههت  جهههم وهههذ  الةجهههارأل اههها  هههين 

د ااههها 1923 % زهههام7الهههت  1992 % زهههام29
العة را ةهههرا جيهههدا زمهههت ناهههو الةجهههارأل الةهههت يجههه  
ةطوير ا, طول لم يول زمت  يهد فهت ن مهها 
 ايهههههههد وان طنهههههههاأل ال هههههههوالس الجديهههههههدأل  هههههههة دى 

 ههازد الههت  22لة ةههالض زاههن انةظههار ال ههةن اههن
 ازا د وان الجهدير بالهذكر بالهذكر  ن ال نهاأل  3

% اههن  جههم ةجههارأل ال اوالهها  12ةجةههذ   ههوالت 
  .  5بالعالم

                                                             
د اهخ ددددخ 2114ٕصاسح االعددددلبٍ ٕاهٌشافددددك ٕاهتٌِيددددخ اهعٌشاُيددددخد   - 2

 اهتِفيزيخ هٌحٖس لِبح اهغٖيظ. 
 www.mfti.gov.egجبسح اهخبسجيخ اهٌظشيخ  ًٖلو ٕصاسح اهت -3
  . 21د ًٖلو عبثك ركشّ ص 2111ٓشبىد ٓالمد   -4
د التظبديبد اهتجبسح اهذٕهيخ اهعبثشح همِدبح 2115اجذ اهتٖاةد سجبجد   -5

اهغٖيظد اهٌدإيٌش اهدذٕه٘ هوِمدن اهجحدشٗ ٕاهٖجيغدتيبدد االكبديٌيدخ 

 . 16اهعشثيخ  هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيب ٕاهِمن اهجحشٗ. ص 

 

http://www.mfti.gov.eg/
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ناههو  جهههم اشطةيههاد العهههالات فهههت الةةههرأل اههها  هههين  -5
(  يههى ةراو هه  ن ههبد الزيههادأل 1923 – 1993 

% زههههههههام 1.3و 1993% زههههههههام 1.5اهههههههها  ههههههههين 
فبا هههة رات ال الانههها  الاةا هههد زهههن اعهههدل  د1923

الناههو فهههت ا,طةيهههاد العهههالات ة هههين  نههه  طهههد  ةجههه  
لمزيههادأل فههت الههدول النااالههد  كرههر اههن الاة داههد فههت 
نةههس الةةههرأل  يههى ةراو هه  ن ههبد الزيههادأل اهها  ههين 

د  يناها 1923% زهام 4.6و 1993% زام 4.7
ةراو   ن هبد الزيهادأل فهت الهدول الاة داهد اها  هين 

د 1923% زهههههههههههام 2.3د و1993% زهههههههههههام 2.7
ولكهههن بهههالر م اهههن  ن ونههها  ةذ هههذبا واضههه ا فهههت 
اةجها  اعههدل ناهو اشطةيههاد العهالات ا,  ن ونهها  
دول ارهههل اليهههين و الهنهههد طهههد ةههههد  زيهههادأل فهههت 

اعهههد,  اشنةهههطد اشطةيهههادالد و ال نالهههد الة ةالهههد 
ااههههها  رهههههر باشيجههههها  زمهههههت زيهههههادأل الطمههههه    ههههههاد

العالات زمهت الاهواد ال هام و اليهم د الهذى  دى 
 دور  الهت زيهادأل  جهم اليهادرا  و الهواردا  فهت 
 العالم و الةت ان  واها الةجارأل الةت ةعةاد زمت

الن ل الب رى  ايد ان ال ةرول و  ما الي   
اش هههرىد ااهههها يوضههههة الههههدور الهههههام الههههذى يمعبهههه  

 ههههل الب ههههرى فههههت اشطةيههههاد العههههالات   ههههطول الن
 ايههههههههههد  ههههههههههةن نههههههههههاط   ال ةههههههههههرول واليهههههههههه  
الجاى.ويوضههة الجههدول الةههالت ن هه  الزيههادأل فههت 

  جم ا,طةياد العالات بةكل اكرر وضو ا  
 

 (1جدول رقم )
 (2013 – 2003حجم االقتصاد العالمى فى الاترة من )

 العالم الدول المتقدمة الدول النامية السنة
1993 4.7 2.7 1.5 
1994 5.2 3.2 4.2 
1995 6.6 1.4 3.4 
1996 7.1 1.8 3.9 
1997 7.8 1.5 3.9 
1998 5.4 .9.3 2.7 
1999 1.4 -3.4 -2.9 
1929 6.9 1.1 3.5 
1922 6 2.4 1.8 
1921 4.7 2.2 1.1 
1923 4.6 2.3 1.3 

 .UNCTAD Review Of Maritime Transport, different yearsالايدر                 
  

الةةهرأل اهن  ناهو  ركهد و جهم الةجهارأل العالاالهد فهت -6
 يى ةراو   ن بد  1923الت زام  1993زام 

% زههام 1الههت  1993% زههام 5الزيههادأل اهها  ههين 
زمههت الههر م اههن  ةجاوههها لألن ةههاض انههذ  1923

% ب ههههههه   اشزاهههههههد 5.1- ن هههههههبد  1998زهههههههام 
الاالالد العالاالدد ويرجا ذل  الناو الت العديد ان 
العواال  واها زيادأل زدد ال كان اهن زهام ش هرد 
ااهههها يههههنعكس زمهههههت زيههههادأل الطمههههه  زمههههت الاهههههواد 
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ال,ذائالهههد بةهههكل رئال هههتد الهههت جانههه   الضههها زيهههادأل 
 اش ههةه   لكههل اههن اشنههواع الا ةمةههد اههن ال ههما

الةهههههت اهههههن  واهههههها ال ةهههههرول والاهههههواد  والبضهههههائا و
ال هام. واهن الجههدير بالهذكر  ن البضهائا الان ولههد 
ب هههرا  الضههها فهههت  ةجاوهههها لمزيهههادأل  يهههى ةراو ههه  

الههههت  1993% زهههام 4.6ن هههبد الزيهههادأل اههها  هههين 
 .  19231% زام 3.5

يةضههة فههت اشونههد اش يههرأل زيههادأل الطمهه  العههالات  -7
زمههت انةجهها  الطاطههد اههن  ةههرول و  ههاز ط العههت 
 ايد و ن ال,از الط العت ةهن ةض ارهار  ال هم الد 
كامههوى لم يئههد ا ارنههد بكههل اههن ال ةههرول و الة ههمد 
ااهههها  ههههيةطم   نههههات ال ههههداا  الب ريههههد و  ههههةن 
لمكة  و الةن ي  زن وذ  الانةجا   ايهد فهت 
الب ههههرد واههههن نا الههههد   ههههرى فعنههههد زيههههادأل  ركههههد 
الةجارأل ال ارجالد ان يادرا  وواردا  زمت وذ  

عكس ذلههه  زمهههت زيهههادأل الطمههه  زمهههت ال هههما ف هههين
ال ةن الاة ييد فت ن هل وهذ  ال هما اهن  هةن 
ي   هائل ونهاط    ةهرولد واهن الاةوطها  الضها 
 ن يزيد الطم  زمت الناط   الا ةمطد لمبضهائا 

(د Oil Bulk Ore OBo اليه  و ال هائمد  
ااهههها يوضههههة الةههههرص الةههههت , ههههد اههههن   ههههة, لها 

  الةجهارأل لم يول زمت طدر ان ن ل جزت ان وذ
العالاالهههد زمهههت  هههةن اش هههطول الةجهههارى الب هههرى 
الايهههرى وةطهههوير طدراةههه  باههها الضهههان ا هههةاراريد 
وا هههههههةدااد ة دالاههههههه  ل هههههههداا  الن هههههههل فهههههههت ظهههههههل 

 الا ةجدا  العالاالد ال ديرد. 
طهههد  دى انهههد,ع وهههذ  الرهههورا  العريالهههد الهههت زيهههادأل  -8

الطمهههههه  زمههههههت بعههههههض الانةجهههههها  كاش ههههههان  و 
اةههروزا  ةجديههد اليههم  الههذين ال ههة داان فههت 

                                                             
1  - UNCTAD, Review of Maritime Transport, 

2013, p: 152 

 

يههه   ال نالهههد اش ا هههالد الةهههت طهههد ةههه رر   ههههذ   وا 
الرورا   يى ة ةاال وذ  الدول اشن  زاار فهت 
اناطا كريرأل انها نةيجد لمة ري  و الداار الهذى 
 هههل بهههالكرير اهههن انةههه ةهاد ااههها  هههينعكس زمهههت 
زيادأل الطم  فت الةةهرأل الا  مهد زمهت  هةن اليه  

 . 1الجاى
  يههههدار طههههانون  2999( ل ههههند 8ال ههههانون رطههههم   -9

الةجهههارأل الب ريهههد  يهههى الضهههم فالاههها يةعمههها ب هههةن 
اش طول واشة اص العاامين ان , يجوز ل,يهر 
ال ةن الةت ةةاةها بالجن هالد الايهريد  اليهيد  و 
ا رةهههههاد  و ال طهههههر فهههههت الاالههههها  ا طمالاالهههههدد كاههههها 
,يجهههههوز لهههههها الا  هههههد ال ههههها مالد  هههههين الاهههههوان  

ل زمهههههت الايهههههريددو , يجهههههوز ,جن هههههت  ن العاههههه
 هههههةيند ة هههههوم بالا  هههههد ال ههههها مالد  و بهههههال طر  و 
ا رةهههههههههاد ا,  ةهههههههههر الص اهههههههههن ا,دارأل الب ريههههههههههد 
الا ةيهههههددكاا , يجهههههوز شى ةههههه ص  ن ال هههههوم 
بالعاهههل زمهههت  هههةيند ايهههريد ا, بعهههد ال يهههول 
زمت ةر الص ان الجههد ا,داريهد الا ةيهد وف ها 
لم ههههوانين ال ايههههد  ههههذل دو , يجههههوز فههههت ال ههههةن 

زهههههههدد الب هههههههارأل و اشجانههههههه   الايهههههههريد  ن يزيهههههههد
واشجهههور الا ييهههد لههههم زهههن الن ههه  الةهههت ةهههم 
ة ديدوا ب رار ان الوزير الا ةص الةت ة در   

% فهت الانهاطا ال هرألد 15% بةهكل زهام د و29
و, يجهههوز لاهههن يةاةعهههون بالجن هههالد الايهههريد  ن 
ال واهههوا بههه ى زاهههل فهههت ال هههةن الةهههت ةب هههر  هههارال 

جههههواز  الاالهههها  ا طمالاالههههد ا, بعههههد ال يههههول زمههههت
ب ههرى اههن ا,دارأل الب ريههد الا ةيههدد ااهها الة ههة 
الاجال  اام ا, طول الةجهارى الب هرى الايهرى 
لمعال ا ارنهد با, هاطيل ا,جن الهد الاناف هدد كاها 
ال كهههههم الرطابهههههد لم كواهههههد الايهههههريد زمهههههت زاهههههل 
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ا, ههههاطيل الب ريههههد الا ةمةههههد الوطنالههههد وا,جن الههههد 
 باير. 

يل بعض بة ن ةعد 1995ل ند  8ال انون رطم  -29
بايهدار طهانون  286  كام ال رار بال انون رطم 

ةنظههههههالم ا زةههههههاتا  الجاركالهههههههد الههههههذى الةهههههههجا 
لههت الاههوان  الايههريد  بالضههرورأل الةجههارأل اههن وا 
وة ةهههالض ةكمةهههد الجاهههار  زمهههت الهههواردا  الهههت 

% زمت الكرير اهن ال هما كها,,  وا,جههزأل 5
ال زاههههد ل طههههوا انةههههاال اةههههاريا ا, ههههةراارا  

اضههت اليهه راوالد واةههروزا  , ةيهه   ا,ر 
الةعايههههر والاةههههروزا  ال ههههالا الدد الههههت جانهههه  
ال هههههههاا  الا طههههههه  زهههههههن بعهههههههض ال هههههههما بعهههههههد 

% ف ههههههههه  د 1 ضهههههههههوزها لضهههههههههريبد جاركالهههههههههد 
با,ضههههافد الههههت ةط يهههها ا,زةههههاتا  الجاركالههههد 
زمت العينا  الةجاريهد وناهاذال الةيهنالاد  يهى 
ي دى ةط يا ةم  ا زةاتا  الت ةنةال   ركهد 

وفههههةة  بهههالاوان  الايههههريدالةهههداول والةههه ن 
الةهههههههرص ااهههههههام ا, هههههههطول الةجهههههههارى الب هههههههرى 
الههوطنت لن ههل وههذ  الةجههارأل ااهها  ههينعكس زمههت 
انةعهههههاش ا,طةيهههههاد ال هههههوات الايهههههرى وزيهههههادأل 
ايههرادا  الاههوان  الناةجههد اههن زيههادأل الةههردد زمههت 

 . 2الاوان  الايريد
 

 المبحث الثالث:
انعكاسات اتااقية الجاتس  لى 

 البحرى المصرى االسطول التجارى 
ان ةط يهههها الابههههادئ اش ا ههههالد ل ةةاطالههههد العااههههد 

( زمههت الههدول النااالههد GATSلمةجههارأل فههت ال ههداا   
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واههن  ينههها ايههر  اههن الاةوطهها  ن يةرةهه  زمالهه  آرههار 
 هههم الد ضههه اد زمهههت ططهههاع الن هههل الب هههرى فهههت ةمههه  
الدول وفالاا يمهت ة ميهل شوهم اآلرهار ال هم الد الاةوطعهد 

الابادئ و ايد ةم  اآلرار الارةبطهد ان ةط يا ةم  
  نطا  وذا الب ى.

أواًل: شااارط معاملاااة الدولاااة األنثااار ر اياااة   
MFN    

ال ةضههت ةط يههها ا هههد  الدولهههد اشكرهههر رزاالهههد زمهههت 
  هههطول الن هههل الب هههرى الايهههرى ضهههرورأل ااةهههداد  الهههد 
ازاالهههههها ةةضههههههيمالد اانو ههههههد ش ههههههطول الن ههههههل الب ههههههرى 

الههههههدول الايههههههرى با ةمهههههه  اكوناةهههههه  الههههههت   ههههههاطيل 
اش هههههرى اشزضهههههات   و ال,هههههات  الهههههد ازاالههههها ةةضهههههيمالد 
اانو ههد ل طههاع الن ههل الب ههرى الايههرى. واههن نا الههد 
  ههرى فهه ن ةط يهها وههذا الا ههد  يريههر طضههالد ة يههالص 

  الههذى  طههر  اهه ةار  Cargo sharingال اههو,    
اشاههههم الاة ههههدأل لمةجههههارأل والةناالههههد  اشونكةههههاد( والههههذى 
ال ههههههاة  ة يههههههالص  ييهههههها  اعينههههههد اههههههن الةجههههههارأل 
ال ارجالد لمدول النااالهد واهن  ينهها ايهر لن مهها زمهت 
اش اطيل الوطنالد  وات ةم ذل  وف ا  ,ةةاطالها  رنائالهد 

  و اةةاطا  اةعددأل اشطراى.
تطبيا  مبادأ الاادول اآلثاار السالبية الناتجاة  ان 

 األنثر ر اية:
ااا , ة  فال   ن الةزام الدول النااالد وان  ينها 

   ههههوى MFNايهههر با ههههد  الدولههههد اشكرهههر رزاالههههد   
ال راها ان ال  و  الةت ان ها ا ةار اشام الاة هدأل 
لمةجههارأل والةناالههد اههن ن ههل جههزت اههن ةجارةههها ال ارجالههد 

 هههرى زمهههت  هههةنها الوطنالهههد ليهههالة   هههاطيل الن هههل الب
لمدول اش رى وبيهةد  ايهد   هاطيل الن هل الب هرى 
لمدول الاة داد ااا ال مل ان ال درأل الةناف الد ش طول 
الن هههههل الب هههههرى الايهههههرى فهههههت  هههههو  الن هههههل الب هههههرى 
العههههالات. واههههن الاةوطهههها  ن ية ههههول الطمهههه  العههههالات 
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لمن هههل الب هههرى ليهههالة الةكهههة   والة الةههها  الك هههرى 
الجن ههالد اشاههر الههذى  الةههت ةاار ههها الةههركا  اةعههددأل

 وى يةرة  زمال  ة ريرا   م الد جووريد زمهت الهدول 
النااالد وان  ينها ايهر   يهى  ةضهطر وهذ  الهدول 

 الت اةباع   د ال الا ا  الةالالد.
  ال  هههول بهههاشار الواطههها ووهههو ةهاهههالش الهههدور الهههذى

الاار     طول الن ل بيةد زااد والن ل الب هرى 
جالهد الوطنالهد بيةد  ايهد فهت ن هل الةجهارأل ال ار 

ليههههالة الةكههههة   والة الةهههها  الدولالههههد فههههت وههههذا 
 الاجال.

  ال هههروال ةاااههها  اهههن  هههو  الن هههل العهههالات ليهههالة
ا, ةكههارا  العالاالههد واههن رههم ةك ههد الههدول النااالههد 
  ائر ك يرأل وا ودار ا, ةةادأل ان ا ةرااراةها فت 
اجال الن ل  وات ا, ةراارا  الةت ةم انةاطها فت 

 ههل الههوطنت  و ا, ههةراارا  الةههت  نهات   ههطول الن
 ةم انةاطها فت ال نالد الة ةالد الاكامد.

  المجههههوت الهههههت  الا ههههها   اائالهههههد ش هههههطول الن هههههل
الوطنت  وات ان   ل  الا ها  الهدزم الاباةهر 
و يهههههههر الاباةهههههههر  و اهههههههن  ههههههه ل اةبهههههههاع نظهههههههام 
ال يههههص  ووههههو اهههها يةنههههاطض اهههها ا ههههد  الدولههههد 

 ييههد   وة  يهها الازيههد اههن الةMFNاشكرههر رزاالههد 
فههههت  ههههداا  الن ههههل الب ههههرى فههههت اجههههال الةجههههارأل 
ال ارجالهههد كهههل ةمههه  ا جهههراتا  ال اائالهههد  ههههدى 
 ااالههههد ا, ههههةراارا  الوطنالههههد فههههت وههههذا الاجههههال 
وة  يا الازيد ان دزم ال درأل الةناف الد وش طول 

 الن ل الب رى الوطنت.
وااا , ة  فال   ن اةباع  ى ان وذ  ال دائل له  

 الد  ههوات زمههت النطهها  الههدولت العديههد اههن اآلرههار ال ههم
 و النطهها  الا مههت  واة ههاذ  ى طههرار بةهه ن  ى  ههديل 
اهههههن وهههههذ  ال هههههدائل ينب,هههههت  ن ال هههههب   درا هههههد واطعالهههههد 
لماكا   وال  ائر الايا بد لكل  ديل. وان نا الد 

  ههرى فهه ن الةههزام ايههر با ههد  الدولههد اشكرههر رزاالههد   
MFN  وفههههت ظههههل الةزاااةههههها الاعمنههههد العنههههت ال  ههههول  
ور وااةهههت ش ههطول الن هههل الب ههرى الايهههرى فهههت  ههد

اجال الةجارأل ال ارجالد  و هوى يهنعكس ذله  بالعديهد 
اههههن اآلرههههار ال ههههم الد زمههههت اعههههد,  اشدات الةةهههه,يمت 

 والةنت والاالت لأل طول الب رى الايرى.
وااهههها ينب,ههههت ا ةههههارأل الالهههه  فههههت وههههذا الاجههههال  ن 
 اعظم جداول ا,لةزااا  الةت طداةها الدول اشزضات
لة ريههههههر ططههههههاع الن ههههههل الب ههههههرى طههههههد ةضههههههان طمهههههه  

 MFNا, ههةرنات اههن ةط يهها الدولههد اشولههت بالرزاالههد 
 ههدى ةجنهه  اآلرههار ال ههم الد الناةجهد زههن ةط يهها وههذا 

 الا د .
ان اطرار ا د   ريد ن ل الةجهارأل ال ارجالهد ال هةمزم 
ضههرورأل الا ههاواأل  ههين اههوردى  ههداا  الن ههل الب ههرى 

ةاةها اهوردى ال هداا  الوطنيين واشجان  ب يهى , ي
اهههن الهههوطنيين ب الهههد ازاالههها ةةضهههيمالد  هههوات فهههت اجهههال 
الههدزم  و الاعاامههد الضههري الد. ويةطمهه  ةنةيههذ ذلهه  اهها 

 يمت 
  ال,ههههات ال يههههود الاةروضههههد  و الاانو ههههد لماههههوردين

الوطنين  و انة الازاالا الةةضهيمالد ويهنةس الدرجهد 
لماههههوردين اشجانهههه  دون ةاييههههز. وفههههت ال ههههالةين 

 هم ت زمهت ال هدرأل الةناف هالد ش هطول  ونا  ة رير
الن هههههههل الهههههههوطنت. فعنهههههههد ااةهههههههداد نطههههههها  الازاالههههههها 
الةةضهههيمالد لالةهههال الةهههركا  اشجن الهههد  فههه ن ذلههه  
العنهههههههت ة ةهههههههالض ةكمةهههههههد ة هههههههدالم ال داهههههههد لةمههههههه  
الةههههههركا   وزيههههههادأل نيههههههي ها فههههههت ن ههههههل الةجههههههارأل 
ال ارجالههد الوطنالههد. وزنههد ال,ههات الازاالهها الةةضههيمالد 

ف وى ةرةةا ةكمةد ة دالم زمت الةركا  الوطنالد  
ال داهههد فهههت الةهههركا  الوطنالهههد واهههن رهههم ةهههدوور 
نيي ها فهت ن هل الةجهارأل الوطنالهد وضهع  طهدرةها 
الةناف الد. والا يمد لةط يا  الا د الا اواأل وهو 
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ارةةهههههههههاع ةكهههههههههالي  الن هههههههههل لمةهههههههههركا  الوطنالهههههههههد 
 وان ةاضها ن  الا  زمت الةركا  اشجن الد.

   ال هائدأل  هين واا اش ذ فت ال  هبان ا, ة فها
الةركا  الوطنالد واشجن الد فت اجال الن ل  وات 
فههههت اجههههال الا ههههةوالا  الةكنولوجالههههد  و ال ههههدرا  
الةنظالاالههههد ليههههالة الةههههركا  اشجن الههههد بههههالطبا  
 هههوى يهههزداد اشاهههر  هههوت  زمهههت ال هههدرأل الةناف هههالد 
لمةركا  الوطنالد فت اجال ن ل الةجارأل ال ارجالد 

 ةيديرا (. -الوطنالد  ا ةيرادا  
  واهها اطههرار واطهها   ههطول الن ههل الايههرى الب ههرى

وان ةهههههاض طدرةههههه  الةناف هههههالد فههههه ن ةط يههههها ا هههههد  
الا ههاواأل فههت الاعاامههد دون ازههادأل ةرةيهه   وضههاع 
وههذا ال طههاع  ههوى يههنجم زنهه  آرههار كاررالههد زمههت 
ا هههههةوى اشدات الةةههههه,يمت والةنهههههت والاهههههالت لههههههذا 
ال طههاع با ضههافد الهههت ةوطهه  العديهههد اههن  طههه  

 ة ديى لهذا ال طاع ال يوى.الةطوير وال
  ان ةط يههها ا هههد  النةهههاذ الهههت اش هههوا  فهههت اجهههال

الن ههههههل الب ههههههرى بيههههههةد زااههههههد والن ههههههل الب ههههههرى 
الايههرى بيههةد  ايههد فههت ظههل ةط يهها اةةاطالههد 

(  هههههوى يةرةههههه  زمالههههه  آرهههههار GATSالجهههههاةس  
 هم الد  هادأل زمهت ال هدرأل الةناف هالد ش هطول الن هل 

ت اةا هد الب رى الايرى. فةط يا وذا الا د  العن
فهههههرص زالالهههههد , ةهههههرا  اهههههوردى  هههههداا  الن هههههل 
الب ههرى اشجانههه  شنةهههطد الن ههل الب هههرى بالهههدول 
النااالهد واههن  ينههها ايههر  هوات فههت اجههال انة ههال 
ال داهد الب ريهد ز هر ال هدود   و انة هال ا هةهم  
ال داههد  و الةواجههد الةجههارى  و فههت اجههال وجههود 

 اشة اص الطبعيين. 
 جهههد الةجهههارى العهههد اهههن وااههها , ةههه  فالههه   ن الةوا

  طر اجا,  النةاذ لأل هوا  فههو اشكرهر ةه ريرا  
 م الا  زمت نةاا الن ل الب هرى فهت الهدول النااالهد 

بيةد زااد وفت ايهر بيهةد  ايهد. فالةواجهد 
الةجارى ل   ةهكا,  اةعهددأل واةنوزهد انهها ة هويا 
ويالههههها  هههههداا  الن هههههل الب هههههرى وز هههههد اليهههههة ا  

ل الن ههل وزامالهها  ال ايههد بةههرات وا ههة دام و ههائ
الةهه ن والجاههار  و ههداا  الةههوكال   الا  الههد 

 ... الخ.
  وااهها , ةهه  فالهه   الضهها   ن د ههول اشجانهه  فههت

اجههال ةمهه  ال ههداا  النههاةل زههن ة ريههر يههنازد 
زادلهههد  الن هههل الب هههرى  هههوى ي مههها اناف هههد  يهههر

ليالة الةركات اشجان  وزمت   ا  الاكونا  
ر هو  يهه د  الا مالهد ل طهاع الن هل الب هرى. واها

الةههرض ال ائههل بان ةههاض ال ههدرأل الةناف ههالد ال الالههد 
لأل ههطول الههوطنت وضههع  ا اكانالهها  الاةا ههد 
لمةطههوير والة ههديى فاههن الاةوطهها  ن ةكههون ونهها  
آرار كاررالد زمت   طول الن هل الب هرى الايهرى 
زمههت اشطههل فههت اشجههل ال يههير. وااهها يزيههد اههن 

جهههههد  هههههدأل وهههههذ  اآلرهههههار ال هههههم الد آن ال هههههاا   ةوا
ةركا  الا  د اشجن الد فت  و  الن ل الب هرى 
الايهههرى  هههوى ال هههاة لهههها بالةو ههها فهههت اجهههال 
ة هههههدالم  ههههههداا  الن ههههههل اهههههن البهههههها  الههههههت البهههههها  
وا ههةكاال انظواههد الن ههل اةعههدد الو ههائ  لجههذ  
 ك هههههههر زههههههههدد ااكههههههههن اههههههههن العاهههههههه ت الههههههههوطنيين 

 واشجان .
   ان ةط يهههههها ا ههههههد  ازالههههههد  و ة ةههههههالض ا زانهههههها

الن هل الب هرى فهت الهدول النااالهد  ال كواالد ل طاع
واهههن  ينههههها ايههههر الا ههههرر فههههت اةةاطالههههد الجههههاةس 

 GATS  يةطم  ا,اةناع زن ة دالم  الد ازانا )
 كواالد لمةة,يل  وات لةركا  الا  هد الوطنالهد 

 . (2  و ال ةن الا جمد ة   العمم ال اص  ها

                                                             
  يودق  Operation Subsidiesيُمظذ ثاابُدبد اهتشدلين     (1)

اإلابُدددبد اهٌٌِٖسدددخ هتل يدددخ اهفدددبسق ثددديَ ًتٖعدددط يلوفدددخ 



 .......دور االليات الحكومية فى تعزيز القدرة التنافسية       الطويل أ.د/ سعيد عبد العزيز عثمان ،أ/ هبة عبد احلميد

29 
 

  وااههههها , ةههههه  فالههههه   ن ازالهههههد وهههههذ  ا زانههههها   و
يجا الهههها  زمههههت الكةههههاتأل ة ةالضههههها  ههههوى يههههنعكس ا

  ا,  نه   هوى  Global Efficiencyالعالاالد   
يههه رر  هههم الا  زمهههت الكةهههاتأل الا مالهههد ل طهههاع الن هههل 
الب ههرى زمههت اشطههل فههت اشجههل ال يههير فههة ةض 
ا زانهههها  الةةهههه,يمالد  و الةههههت ة هههها ة هههه  نطهههها  

   Direct Subsidiesا زانهههها  الاباةههههرأل   
 ههطول الن ههل  ههوى ال مههل اههن ال ههدرأل الةناف ههالد ش
 الب رى الايرى ليالة اشجان . 

وااههها ينب,هههت ا ةهههارأل الالههه  فهههت وهههذا الاجهههال  ن       
   Indirect Subsidiesا زانها   يههر الاباةههرأل   

والةهههههههت يهههههههد ل فهههههههت نطاطهههههههها ا زانههههههها  ال كواالهههههههد 
  ,  Construction Subsidiesالر  هههههههههههههههاالالد   

( وة ريههههههر GATSةةنههههههاطض اهههههها ابههههههادئ الجههههههاةس  
 ووت ةارل ....الخ (1 الن ل الب رى  داا  

 

 المبحث الرابال: 
الدور الحكومى المقترح لد م تنافسية 
 االسطول التجارى البحرى الوطنى

وا هههههةنادا لاههههها  ههههه ا يةضهههههة ضهههههرورأل ةطهههههوير       
وةعزيهههز ال هههدرأل الةناف هههالد ل  هههطول الةجهههارى الب هههرى 
الايههههرى لضههههاان ا ههههةدااد ة دالاهههه  ل ههههداا  الن ههههل 
الب هههههرى ااههههها يهههههدزم ا هههههاواة  فهههههت ة  يههههها الةناالهههههد 
الا ههةدااد بايههر  ايههد فههت ظههل الةههرص الاةا ههد 
ال ا ا ذكروا والةت يج  ا, ةةادأل انهاد لهذل  يجه  

                                                                           
لوفدددخ اهتشدددلين اوددد٘ ا دددٖ  اهٌالسدددخ اهٖ ِيدددخ ًٕتٖعدددط ي

 يشلين اهخ ٖ  اهٌالسيخ األجِجيخ.
يٌتذ ُ بق اهذاي اهحلًٖ٘ غيش اهٌجب ش هِ بق  شاء اهغفَ    (2)

إٔ ثِب ٔددب فدد٘ اهددذاان ٕأيضددبع ئهدد٘ اإلابُددبد اهٌمذًددخ هوجِيددخ 

األعبعددديخ اهٌلٌودددخ هظدددِباخ اهِمدددن اهجحدددشٗ، كٌدددب يشدددٌن 

اإلابُدددبد اهٌمذًدددخ فددد٘ عدددجن يأعددديظ اهشدددشكبد اهٖ ِيدددخ 

ًبد اهِمددن ٕيغددٌ٘ اإلابُددبد اهٌمذًددخ هتل يددخ اهٌتعومددخ ثخددذ

اهفدبسق ثديَ يلوفددخ ثِدبء اهغددفَ فد٘ اهدذاان ٕيلوفددخ ثِب ٔدب فدد٘ 

-Differential Suاهخددبسج ثبهددذاي اهشأعددٌبه٘ اهججيِدد٘   

bsidies Construction   

لت ال كواد اوةاااا  ك ر با, طول زن طريها ان ةو 
دزم ن اا ال وأل وا, ةةادأل ان الةرص الاةا د وكذل  
ا اولههههههد الة,مههههههه  زمههههههت ن هههههههاا الضههههههع  واواجههههههههد 

  :الة دالا د لذل  ن ةر  ا,ةت
 أوال: السياسات الانية والتش يلية: 

ازههادأل والكمههد الةركيبههد النوزالههد ل ههةن ا, ههطول  -2
اهههها يةنا هههه  اهههها الةجههههارى الب ههههرى الايههههرى ب

الهالكههههههههل ال ههههههههمعت ,ةجاوهههههههها  ناههههههههو الةجههههههههارأل 
ال ارجالهههد وكهههذل  الطمههه  العهههالاتد اههها ارازهههاأل 
الةوافا  ين الةركيبد النوزالد ل هةن ا, هطول و 
الهالكل ال همعت لةجهارأل ايهر ال ارجالهد  ايهد 
زند ال الام بعامالا  الةجديد والةطوير , ة, ل 
الطاطهها  الاةا ههد ل  ههطول بههازمت درجههد اههن 

كةهههاتأل لة  يههها طهههدرأل ةناف هههالد  ك هههر ل  هههطول ال
الايههرى زمههت العديههد اههن ال طههوا الا  الههدد 
و يههى ان ا,ةجهها  ال ههائد والاةوطهها وههو ة والهه  
البضهههائاد لهههذا يجههه   ن الكهههون لههههذا النهههوع اهههن 
ال ههههههةن ن ههههههبد رئال ههههههالد اههههههن  ههههههةن ا, ههههههطول 
الةجههارىد ولكههن يةايههز وههذا النههوع بارةةههاع ةكمةههد 

ةواجههه  ايههر اههن اطةنههات   ايههد فههت ظههل اهها 
زجز ةديد فت الاوازند العااد لمدولدد ووهذا اها 
 يةم اناطةة  فهت ال الا ها  الاالالهدد لهذا الاكهن 

 :1 ن يةم ذل  زن طريا   د الو ائل ا,ةال 
 Time(*) الةههههههه جير  نظهههههههام الاةهههههههارطد الزانالهههههههد -  

Charter  . 
 Hire Forالةههههه جير الزانهههههت ب,هههههرض الةهههههرات  -  

Purchase د ووهههههو ان يهههههدفا الاههههه جر اط هههههاا

                                                             
 311د ًشجو عبثك ركشّد ص 2119أيٌَد اهِحشإٗد   - 1  

اهضًِيددخ  ٓددٖ امددذ يددأجيش اهغددفيِخ اهتددأجيش ثِظددبى اهٌشددبسكخ   - (*)

 هٌذح صًِيخ ًحذدح
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 ةههاجير لم ههةيند  ةههت ال ههدد رانههها ا,جاههالت و,
 ةنة ل امكيةها الال  ا, بعد  داد رانها. 

انةههات ةههركا  ا ههاواد وطنالههد باةههاركد ال نههو   - ال
وال طههههاع ال ههههاص لةامهههه  وةةهههه,يل  ههههةن الروافههههد 

 لم اوالا .
الةو ههههها فهههههت انةهههههات ةهههههركا  ا  الهههههد باةهههههاركد  - د

  الةهت ةعهرى  ة هداها ةركا   جن الد و ايهد ةمه
فههت الن ههل بال اوالهها   و ةمهه  الةههت لههديها  طههوا 
ا  الههههههد دولالههههههد انةظاههههههد ارههههههل ةههههههركد اير هههههه  

راكد اههها ةهههركد اير هههال  العالاالهههدد ايجي ههه  بالةههه
كهههذل  ةهههركد دالهههم ,يهههن ايجي ههه  لاههها لهاههها اهههن و 

نجههههها  فهههههت ن هههههل ال اوالههههها   هههههين اهههههوان  الب هههههر 
 .الاةو  

ا, ههطول  ازههادأل والكمههد الةركيبههد العاريههد ل ههةن -1
زههن طريهها الههة مص اههن ال ههةن الةههت انعههدا  
ا,واالههههد والجههههدوى ا,طةيههههادالد لةةهههه,يمهم  اهههها 
  العهههها  و  ة ريهههد ال ا هههل انهههها لهههذل  رهههم  العهههها 
وا ههة دام الةههدف ا  الن دالههد اههن ال الهها فههت دزههم 
و هههههههدا  ا, هههههههطول الةهههههههت ةةيههههههه   جهههههههدواوا 
ا,طةيههههادالدد والاكههههن لم كواههههد ة ههههدالم اعونهههها  

ووههت اعونهها  ة ههداها ال كواههد  الة ريههد وال نههات
لمةهههركا  الا  الهههد زنهههد ةجهههاوز  هههةنها العاهههر 
ا,فةراضت وةةج  ل العها وا ة دام ا,يراد ل نهات 
 و ةههههرات  ههههةن جديههههدألد وونهههها الاكههههن ا, ههههةةادأل 
 ةجريهههههههههد ةركالههههههههها  يهههههههههى الةزاههههههههه   كواةهههههههههها 
بالاةطمبهههها  العالاالههههد الةههههت وضههههعةها الانظاههههد 

الدولالههد وانظاههد العاههل IMO الب ريهد الدولالههد 
لمة ريهههههد ا,اهههههن لم هههههةن وكهههههذل  اةةاطالهههههد بهههههازل 
لمرطابد و ال الطرأل زمت اهواد الا مةها  ال طهرأل 

 .و الة مص انها

ال الهههههههام بعامالههههههها  ا, ههههههه ل والةجديهههههههد ل هههههههةن  -3
ا, هههطول اههها الةركيهههز زمهههت ا,واالهههد الن ههه الد 
لك  ان  ةن اليه  الجهاى والبضهائا العااهد 

اهههن  الةهههت ةن هههل ال هههما ا, هههةراةيجالد الايهههريد
  ههههههو  وزيههههههو  طعههههههامد وكههههههذل   ههههههةن ن ههههههل 
اليههههههههادرا  الايههههههههريد اهههههههههن  ههههههههاز ط العهههههههههت 
و ايهههه   زرازالههههد  ايههههد لمههههدول اشورويالههههد 

د اهههها ا, ههههذ فههههت ا,زةبههههار  نهههه  1ودول ال مههههيل
لالس بالضرورأل ال الام با  ل  ةن جديدأل ا هل 
ال ةن ال دالاد ولكن الاكهن ا,زةاهاد زمهت  هةن 

يها  زمهت ا ةعماد ب الهد جيهدأل باطهل ةكمةهد لة  
زائهههههد اطةيهههههادى لمةةههههه,يل والاكهههههن ا,طةضهههههات 
 ةجريههههد الاامكههههد الاة ههههدأل فههههت ة ههههدالم ال كواههههد 
,زانههها  ازهههادأل الهالكمهههد ووهههت اعونههها  ة هههداها 
ال كواد لمةهركا  الا  الهد زنهد ةهرائها ل هةن 
ا ههههههةعامد وطالااههههههها  ةطويروهههههها ورفهههههها كةاتةههههههها 

 الةة,يمالد.
اواالههد ا,لةههزام  جههداول اب ههار انةظاههد لةةههجالا  -4

الةههههههها نين لمبضهههههههائا الا ةمةهههههههد زمهههههههت  جهههههههز 
الةرا هها  طب هها لهههذ  الجههداول لضههاان ا,ةهه,ال 
الكااههههل لمةرا هههها  فههههت ر مههههد العههههودأل  يههههى  ن 
ا,نةظههههام فههههت اوازيههههد ا,ب ههههار والر ههههو ال  هههها 

 كةاتأل  داا  الن ل الب رى. 
ازههادأل والكمهههد  الا هها  ةةههه,يل  ههةن ا, هههطول  -5

 ههههين  طههههوا الةةهههه,يل الا ةمةههههدد زههههن طريهههها 
ة  يهههها اطيههههت ا ههههةةادأل اههههن  ههههةن ا, ههههطول 
الايرى دون ةك د نة ا  ر  االالد ك يرأل ةعجز 
زن ةوفيروا  ال الد الا   ا  الايهريدد فعمهت 

                                                             
د اهتلبًدن االلتظدبدٗ اهعشثد٘ ٕالدو 2116جٌيوخد اهجدٖصٗد   -1

د جبًعددخ 5ٕافددبقد ًجوددخ التظددبديبد  ددٌبم افشيميددبد اهعددذد 

 12اهجضا شد ص 
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 ههههه يل الارهههههال  الاكهههههن ا,زةاهههههاد زمهههههت  هههههةن 
ضهههههههائا ا, هههههههطول الاة اداهههههههد ن ههههههه الا لن هههههههل الب

الة ميدالههههههد ز ههههههر ال طههههههوا الا  الههههههد الةههههههت , 
 ةةطم  ةروا ك يرأل لم  اد الب ريد. 

 واالهههههد ازهههههداد درا ههههها  الجهههههدوى الةهههههت ة  ههههها  -6
الةةهه,يل اشارههل ل ههةن اش ههطول د فعمههت  هه يل 
الارهههال الاكهههن ة هههعير ن هههل البضهههائا الايههههدرأل 
زمههت   هههاس الةكههالي  الاة,يرألدلزيهههادأل ا هههاواد 

عريالهههههدد واشفري الهههههد ال هههههةن فهههههت ن هههههل الةجهههههارأل ال
والعالاالههههد  ههههدال  زههههن الرضهههها باةههههاركد وزيمههههد 
كا هههههة جرى   الههههها  و ال هههههروال اهههههن ال هههههو د 
لةةههجالا اليههادرا د كاهها يجهه  اةبههاع  الا هها  
لةرةههيد الههواردا  د كههذل  يجهه  اةههةراا  ن يههةم 

لمهواردا  ال كواالهد  FOBا, ةيراد زمت نظام 
زمههت اشطههلد ااهها  ههينعكس  رههر  زمههت ال ههد اههن 

لةهههوازن الةجهههارى ااههها يهههدزم طهههدرأل الدولهههد زهههدم ا
زمههههت ة  يهههها الةناالههههد الا ههههةدااد زههههن طريهههها 
ةههوفير بعههض الاههوارد الاالالههد الةههت كانهه  ةهههدر 

 زمت ا اطيل الدول ا,جن الد .
االهههههههد ةةهههههههجالا الدولهههههههد لمةهههههههركا  الا  الهههههههد و   -7

اليههه,يرأل زمهههت  ةهههض ةكالالةهههها لة  يههها  زمهههت 
اعههههدل لمعائههههد زمههههت ا, ههههةراارا  زههههن طريهههها 

زمت زيادأل ن بد اة,ال ال ةن  ها ولالس العال 
ةامهه  زههدد ك يههر لم ههةن وال اوالهها  اههن  هه ل 
اههنة الةههركا  الةههت ةيههل ن ههبد ا,ةهه,ال  ههها 
الههههت اعههههد,  زالالههههد ة ةالضهههها  ضههههري الدد  و 
ان ههها اعههد,  ضههري الد ةايزيههد ةههرةب  زك ههالا 
اهها ن ههبد ا,ةهه,ال لم ههةندكاا الاكههن اههنة وههذ  

ب  طردالههها الةهههركا  ائةاهههان ضهههري ت ب الاهههد ةهههرة
 و ال هههههاا  لهههههها  اههههها ن هههههبد اةههههه,ال ال هههههةيندد

وونهها يجههه  ا,ةههارأل الهههت  با, ههةه   الاعجهههلد

 ن لم جهههههم الك يهههههر لم هههههةيند  هههههد اليهههههل الالههههه د 
اليبة بعد   ى ةو ها فهت ال جهم  و ا, هطول 
 و اجههال ةةهه,يل  طههوا الةههركد ضههارا لزيههادأل 
الةكهالي  الرا ةهه  زيهادأل ك يههرأل . و باها  ن نههوالين 

% اههههن 59 ريههههد ةةههههكل  طههههل اههههن الويههههمد الب
اجاهههههههالت نولهههههههون ر مهههههههد ال اوالهههههههدد و الضههههههها  ن 
الةههها نون ال ةهههاجون لن هههل البضهههائا لهههالس اهههن 
الاينههههههات   الههههههت الاينههههههات   ف هههههه  ولكههههههن الههههههت 
الا هههةهمكين  الضههها فيجههه   ن ةعاهههل الةهههركا  
الا  الههد زمههت الن ههل الاةكااههل اههن البهها  الههت 

% 59البا د وا, ف هةةعرض لة هدان  كرهر اهن 
 . 2ر الن ل ا جاالتان  ع

ةةجالا الدولد لمةركا  الا  الد زمت ااار هد  -8
زامالههههها  ا هههههةئجار   الههههها ال اوالههههها  بال هههههةن 
العا طد الةابعد لمةهركا  الك هرى الةهت ة هالطر 
زمت  و  الن ل العالات و, ةهدع اجها, لمهدول 
النااالههههد لماناف ههههدد زههههن طريهههها اههههنة ال كواههههد 
ة ةالضهههههههههها  ضههههههههههري الد  و  يههههههههههواا  اههههههههههن 

ا  ال اضههههههههعد لمضههههههههريبد  و ائةاهههههههههان ا,يههههههههراد
ضري ت بةرا ري  وذ  ال هوافز بعهدد زامالها  
ا, ةئجار الةت طاا   ها الةهركدد  يهى يجه  
زمههت الةههركا  الايههريد  ن ةاههارس وههذا النههوع 
واكة ا   ال  رأل فهت ذله  الاجهال ااها العهوض 
ةمهههههه  الةههههههركا  زههههههن ةامهههههه  ال ههههههةن الباوظههههههد 

جهههارأل الةكهههالي  والةهههت الاكنهههها ن هههل  اوالههها  الة
ال ارجالهههههههد زمهههههههت ال طهههههههوا الب ريهههههههد الدولالهههههههد 
وة  يهههها ا, ههههةةادأل اههههن ان ةههههاض نولههههون ن ههههل 
ال اوالهها . وزمههت  هه يل الارههال  الاكههن  ن ن ههد  

                                                             
د ُحٖ ٕلدو اعدتشاييجيخ هت دٖيش 2111أسٌذد اجذاهٌِظاد  - 2

دًدإيٌش االكبديٌيدخ طِباخ اهِمدن اهجحدشٗ فد٘ اهعدبهي اهعشث٘

 27اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيبد ص 

 



 .......دور االليات الحكومية فى تعزيز القدرة التنافسية       الطويل أ.د/ سعيد عبد العزيز عثمان ،أ/ هبة عبد احلميد

32 
 

 ن ل  اوالا  ةجارأل اير ال ارجالد الواردأل ان 
 –اهههههههوان  ةهههههههاال  هههههههر   وروبههههههها   روةهههههههردام 

وهههههههاا ورال( فهههههههت  ال  الههههههها الا هههههههة جرأل ب هههههههةن 
اهههل زمهههت  طهههوا ال اوالههها  العا طهههد الةهههت ةع

الةهههههر  ا,طيهههههت وةةري,هههههها باينهههههات  – وروبههههها 
 ور هههعيد اههها  اوالههها  ازهههادأل الةههه ن اش هههرى 
ويهههذل  الاكهههن  ن ةة  ههها ا, هههةاراريد والانةعهههد 
ال دالهههههد فهههههت ةههههه,ل   الههههها ال هههههةن الا هههههة جرأل 
وا, ةةادأل بان ةاض نولهون ال اوالها  الةهت يهةم 
ن مههههها زمههههت وههههذ  ال ههههةن العا طههههد ااهههها ال  هههها 

 ت لهههههههههههههذ  ال ههههههههههههةن والةةهههههههههههه,يل ا دارأل الكهههههههههههه
 . 7ا,طةيادى لها

 :  8ثانيا: السياسات التشريعية
 95ضههرورأل ةعههديل طههانون الةهه جير الةاههويمت رطههم  -2

 يهههى يجههه   ن الا هههذ فهههت ازةبهههار   2995ل هههند 
كافهههد الاة,يهههرا  ا,طةيهههادالد والا مالهههد والعالاالهههد 
الةت طر   زمت نةهاا ططهاع الن هل الب هرىد اها 

الاوجههودأل فههت الةةههريعا  ازالههد كافههد الةعارضهها  
   9ال الالد الةت ةعو  ةنةيذ د فعمت   يل الارال

وضها ةعريةها  واضه د   ه  نهوع ز هد الةه جير  -  
و يويههها فالاههها يةعمههها ب هههوانين الةعاطهههد والامكالهههد 
ل ااالههههد الاالهههه  فههههت ا ههههةرداد ا,يههههل فههههت  ههههال 
ا   ل بةهروا الع هد وانها الا هة جر اهن رونه  

  و ة جير  ان الباطن. 

                                                             
د ًت وجبد يحميك ًذان اهٌيضح اهتِبفغيخ 2118صيِتد يُٖظد  -7

ف٘ ل ب  اهِمن اهجحشٗ اهٌظشٗ ًدو اهت جيدك اود٘ ي دٖيش 

اداسح اهٌدددٖاُ  اهجحشيدددخ اهٌظدددشيخد سعدددبهخ دكتدددٖساحد كويدددخ 

 .181االلتظبد ٕاهعوٖى اهغيبعيخد ص 
 . 321د ًشجو عبثك ركشّ ص 2119أيٌَد اهِحشإٗد     -9
ًحٌددددذد يٖعدددداد االعدددد ٖم اهتجددددبسٗ اهجحددددشٗ اهٌظددددشٗ    -8

يشخيض هوٖلو اهحبه٘ .. سؤيخ ًغتمجويخ هوت ٖيشد اهششكخ 

 . 62اهمبثضخ هوِمن اهجشٗ ٕاهجحشٗد ص 

طههههههههوانين ا فهههههههه س لة ههههههههةرنت اش يههههههههول  ةنظههههههههالم -  
الا هههة جرأل ووجهههود ةةهههريا ا هههدد يمهههزم الا هههة جر 

 بالدفعا  الا ة  د زمال  زند اف   . 
ةنظههههالم ةههههروا ز ههههد الةهههه جير ب يههههى ةههههة ئم اهههها  - ال

اشوههداى الن دالههد الةههت ة ههعت ال ههمطا  الةنةيذالههد 
لة  ال هههاد فيههةم ة ديههد ال ههد اشدنههت واشزمههت لاههدأل 

أل الةعمههت وفةههرأل ال ههاا  الةههت الةهه جير اعههدل الةائههد
 الاكن ان ها. 

الزام ةركا  الةاجير ان ة دم ة ارير زن نةاطها  - د
 اا فرض  رااا  فت  الد زدم الةزااها  ذل .   

اههههن طههههانون  39ازههههادأل النظههههر فههههت ال,ههههات الاههههادأل  - ه
الةههه جير الةاهههويمت ااههها  هههي دى اهههرأل   هههرى الههههت 
ازةات نةهاا الةه جير الةاهويمت اهن الضهريبد زمهت 

 نوا  لما جر ة د  ان ةهاريخ كهل  5ل لادأل الد 
د با,ضههههافد الههههت الههههنص فههههت 29ز ههههد زمههههت  ههههد 

طههههههوانين الضههههههرائ  زمههههههت الايههههههزا  وا,لةزااهههههها  
الواجبههد زمههت اطههراى الع ههد  هههدى ا, ههةةادأل اههن 
ا هههة دام الاة,يهههرا  الضهههري الد فهههت  الهههد ة هههعير 
ز ود الة جير , الاا فت  الد ا ةوات الع هد زمهت 

 انالد ةجديد   ران رازى.  الار ال الا وااك
 2964ل ههند  21( اههن ال ههانون 6ةةعيههل الاههادأل   -1

الةههههت ةعطههههت اولوالههههد ل ههههةن ا, ههههطول الةجههههارى 
الههههوطنت لن ههههل يههههادرا  وواردا  ةجههههارأل ايههههر 
ال ارجالههههد با ههههعار ال ههههو   يههههى كانهههه  ةةههههةرا 
زمهههههههت جاالههههههها الهههههههوزارا  والايهههههههالة ال كواالهههههههد 
والهيئههها  العااهههد والا   ههها  العااهههد والةهههركا  

لةت ةاةم  ال كواد او ا دى الا   ا  العااهد ا
% اهههههههن ا ههههههههاها او اكرهههههههر ان ة هههههههوم  ن هههههههل 15

البضههائا او الركهها  ب ههرا زمههت الةههركا  الةابعههد 

                                                             
د اهيدددبد يعظددديي أداء ل دددب  اهِمدددن 2118عدددٌيشحد أيدددٖةد    -11

اهجحددشٗ فدد٘ لددن اهٌغددتجذاد اهعبهٌيددخد ًجوددخ كويددخ اهتجددبسح 

 . 28د ص 1هوجحٖث اهعوٌيخد جبًعخ األعلِذسيخد اهعذد 
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لما   ههههد الايههههريد لمن ههههل الب ههههرى الةههههت  مهههه  
ا مها الةركد ال ابضد لمن ل الب هرى وال هرىد اها 
ا, هذ فههت ا,زةبهار الههت  نهه  زنهد  جههز ال كواههد 

لبضهههههههائا والن مالههههههها  ل  هههههههطول لكاالههههههها  اهههههههن ا
الةجهههارى الهههوطنت يجههه   ن ةكهههون بالن هههبد الةهههت 
ةعاههههل زمههههت ة,طالههههد الةكههههالي  الةةهههه,يمالد لم ههههةن 
وا هههةاراروا فهههت الةةههه,يلد  يهههى  ن زهههدم  هههدوى 
ذلهه   ههيدفا بالةههركا  الا  الههد لزيههادأل اعههد,  
النوالين لة,طالد ةكالالةها وان رم ةيبة ا هةوالا  

لةهركد الا  الهد بعههض النهوالين طهاردأل ااها الة ههد ا
زنايههر الةايههز الةناف ههتد ااهها طههد يههدفا ال كواههد 
لة اهههل زههه ت ة,طالهههد ال  هههائر الةةههه,يمالد ل هههةن 
ا, ههطول الناةجههد زههن زههدم ةههوافر ال جههم الكههافت 

 .  22ان الن مالا 
اة هههاذ بعهههض ال الا ههها  الةهههت ةعاهههل زمهههت زيهههادأل  -3

اليادرا  والهواردا  ااها ال  ها الةهوازن الةجهارى 
دوالاكن ا,طةضهات  هبعض الهدول فت الن ل الب هرى 

الةت انةهج  بعهض الةةهريعا  الوطنالهد فهت وهذا 
الاجههههههالد فعمههههههت  هههههه يل الارههههههال  طههههههانون ةال ههههههير 
اليههههادرا  فههههت اشكههههوادور الةههههةرا ضههههرورأل ن ههههل 
اليادرا  النةطالد لمهب د زمهت ال هةن الوطنالهدد و 
طههانون  جههز البضههائا فههت كوريهها الجنويالههد  يههى 

دا  اههن اليهه  ال ةيهر باوجبهه  ن ههل اعظهم الههوار 
زمت ال ةن الوطنالدد كاا ال ةضت ال انون الب رى 
النيجيههرى بضههرورأل طالههام كبههار الةهها نين وةههركا  
الةيههههههدير وا, ههههههةيراد الك ههههههرى با طههههههار الهيئههههههد 
الوطنالد النيجيريد لمن هل الب هرى بالن مالها  الازاها 
ةههه نها  ةهههت الاكهههن لةمههه  الهيئهههد اجهههرات اههها يمهههزم 

 هطول الةجهارى لن مها  و جزت انها زمت  هةن ا,
 الب رى النيجيرى. 

                                                             
 يمبسيش ًختوفخ ًَ اهششكخ اهمبثضخ هوِمن اهجشٗ ٕاهجحشٗ.   -  11

 واالههههد وضهههها ضهههههواب  ا ههههددأل لااار ههههد نةهههههاا  -4
ال طههههاع ال ههههاص ,نةههههطد ططههههاع الن ههههل الب ههههرى 
ن طههدا  ال كواههد  بةههكل زههامد  يههى  نهه   ةههت وا 
دزاهههههها اادالهههههها  زههههههادأل الهالكمههههههد الةنالههههههد والاالالههههههد 
لمةههركا  الا  الههد ال كواالههد الاكههن  ن , ةظهههر 

ةار طهههههدراةها ارههههار ايجا الهههههد زمههههت الةهههههركا  وة هههه
الةناف هههالد فههههت ا,ن ةههههاض فههههت اواجهههههد ةههههركا  
ال طههههاع ال هههههاص فههههت  هههههين لجههههوت بعهههههض وهههههذ  
الةههههركا  , ههههالي   يههههر اةههههروزد , ة ههههةطالا 
الةههههههركا  الوطنالههههههد المجههههههوت اليههههههها ارههههههل  ههههههر  
ا, ههههعارد با,ضههههافد الههههت ا,زبههههات الاالالههههد الةههههت 
ةة امها كا,جور ال هنوالد والزيهادا  الاةعم هد  هها 

اههههها ال هههههة ا زميهههههها اهههههن ضهههههرائ  الهههههت جانههههه  
 وةااينا  و  ف . 

ايدار الةةريعا  ال زاهد ,نةهات ا هاكم ب ريهد  -5
اة ييهههههد ام  هههههد  هههههدوائر الا هههههاكم ا, ةدائالهههههد 
ل هههههرزد الةيههههههل فههههههت الاناززهههههها  الناةههههههئد زههههههن 
الاعههههاا   الةجاريههههدد با,ضههههافد لةةههههريا انةههههات 
اة ههاد الةهها نين فههت ايههر زمههت ان يةههولت ة ههدالم 

وافهههد الةهههت ةهههري  ايهههر اباةهههرأل  هههداا   هههةن الر 
بالاناطا الةجاريد الاجهاورأل كةهاال افري الها ودول 

 ةر  ا الا. 
ايههههههههدار الةةههههههههريعا  ال زاههههههههد ,نةههههههههات اة ههههههههاد  -6

الةهها نين والنههاطمين فههت الههدول النااالههد والةههت اههن 
 ينههههها ايههههرد الههههت جانهههه  ةةعيههههل دور اة ههههادا  
اهههه   ال ههههةن  ةههههت ةكههههون ةمهههه  ا,ة ههههادا  طههههوأل 

م لا هازدةهم زمهت الةواجهد فهت اع رأل زهن اطهال ه
 هو  الن هل الههدولت لهالس لن ههل البضهائا الايههريد 

 . 21ف   ولكن لماناف د فت  ركد الةجارأل الدولالد

                                                             
د اهتعدذيالد اهٌ وٖثدخ هت دٖيش ًِظًٖددخ 2111ُجيدند فدشجد   - 12

ٕاهمددٖاُيَ اهجحشيددخ ثٌددب يٖاكددت اظددش اهتجددبسح اهتشددشيعبد 
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ةعههههههديل ال ههههههوانين الةههههههت اد  لطههههههرد الا ههههههةرارين  -7
ورو س ا,اهوال ودفعهةهم لمهههرو  ل  هةراار فههت 
 ةن , ةرفا العمم الايرىد فعمت  ه يل الارهال  

ال هههةن وة ةهههالض ر هههوم  ة ةهههالض ر هههوم ة هههجيل
ر ههههههو ال ههههههةن بههههههالاوان   يهههههه  ها ااهههههها ال مههههههل 

 اشزبات الاالالد زمت الا ةرارين. 
 يدار ةةريعا  لم اا  لم ةن الةت ة ال العمم  -8

الايههههههههرى بال الههههههههام بازاههههههههال الةهههههههه ن والةةريههههههههص 
والةوريههههدا  دون ال اجههههد لةيههههارية طالاهههها ة ههههوم 
  هذ  ا,زاال لنة هاد ااا ال  ا وفرا االالا نةيجهد

 لعدم ا, ةالاال لمجوت لةركا   ايد. 
العاههههل زمههههت اة ههههاذ اجههههراتا  فعالههههد وايههههدار  -9

الةةهههههريعا  ال زاهههههد لجعهههههل ايهههههر اهههههن دول 
الة هههجيل ال ههههر ااهههها الةهههجا الةههههركا  ب طههههاع 
الن ههههههل الب ههههههرى زمههههههت الههههههد ول فههههههت ةههههههراكا  

 اةةركد  وات زريالد  و  فري الد. 
ايهههدار ةةهههريا  ةعميههها فهههةة ا,زةاهههادا  فهههت   -29

ال نهههو  وريطهههها بالةههه ن زمهههت ال هههةن الرافعهههد 
 لمعمم الوطنت. 

 :  13ثالثا: السياسات المالية واالستثمارية
ة ههههدالم ال كواههههد ل زاههههد اههههن ال ههههوافز الضههههري الد  -2

لةعظالم اعدل العائد اليافت زمهت ا, هةراار فهت 
 ةركا  الن ل الب رى ارل  

ال هههههاا  ا, هههههةراارى ك  هههههد ال هههههوافز الضهههههري الد  -  
لما رار فت ال نوا  ا,ولت اهن اطةنهات ا,يهول 
الر  ههاالالد الجديههدألد اهها ة ديههد ن ههبد ال يههم اههن 
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 (67د 41ص )

 

طالاد ا,يول الر  االالد الجديدأل ك    ا هةه   
اضافت ان وزات الضريبد فهت ال هند ا,ولهت اهن 
ةةهههه,يل وههههذ  ا,يههههول با,ضههههافد الههههت ا,ط ههههاا 

د ااا يةرة  زمال  ة,يير فت ال عر الةعمت العادالد
لمضههههريبد زمههههت اريهههها  الا ههههةرارد  ههههل وة ةههههالض 
فعمت فت وزات الضريبد واهن رهم ا هدار الضهريبد 
الا ههة  دد كاهها ال ههازد االضهها زمههت زيههادأل ال ههيولد 
الن دالههههد لما ههههرارد  ى ان ا, هههههةةادأل بازاالهههها وهههههذا 
ال افز ةرةب  باطةنات ا,يهول الر  هاالالد الجديهدأل 

زاههههد لعامالههههد الةناالههههد ا,طةيههههادالدد اهههها ي مهههها ال 
 هههههافزا زمهههههت زيهههههادأل الطاطههههها  ا,نةاجالهههههد ال ائاهههههد 
 والا افظد زميها و ما طاطا  انةاجالد جديدأل. 

ال ههاا  بازههادأل ة ههوالم ا,يههول  يههى ان يههنازد  -  
الن ههل الب هههرى ةعة هههر يههنازد كرالةهههد ر س الاهههالد 
فههههههت نةههههههس الوطهههههه  الههههههذى ةةزايههههههد فالهههههه  ا ههههههةةادأل 

 ةرااريد ان ازادأل ة والم اشيول الاةروزا  ا,
ك هافز ضههري ت  كماها ةزايههد  الكرافهد الر  ههاالالدد 
كههذل  فههان ا ههة دام طري ههد ازههادأل ة ههوالم ا,يههول 
فت   ا  اط هاا ا, هةه   ش هراض الضهريبد 
 ههوى يم,ههت ا,رههر ال ههم ت لمةضهه م الن ههدى زمههت 
طدرأل الا هةرار لم الهام بعامالها  ا, ه ل والةجديهدد 

  ضههههرورأل ةههههوافر  رطههههام طالا ههههالد ولكههههن ونهههها يجهههه
ل  عار زمهت ا هةوى ا,طةيهاد ال هوات ويالانها  
دطال د زن ة,يرا  ا, عارد كاا يج  ةوافر ادارأل 
ضههري الد زمههت ا ههةوى زههالت اههن الكةههاتأل لةكههون 
طههههادرأل زمههههت ةط يهههها وههههذا ال ههههافزد واههههن الجههههدير 
بالذكر  ن وذا ال هافز العة هر اهن  فضهل ال هوافز 

ن الةهههههت ةكهههههون اعهههههد,  ا, هههههةرااريد فهههههت ال مهههههدا
 الةض م  ها ارةةعد ارل اير.  

وا ئةاان الضري ت الذى العاهل زمهت ة  يها وفهرا  - ال
ضهههههري الا لما هههههةرار زهههههن طريههههها ال يهههههم الهههههذى 
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ال يههههههل زمالهههههه  الا ههههههةرار اههههههن طالاههههههد الضههههههريبد 
الا هههة  دد كاههها العة هههر الهههوفر الضهههري ت الا  ههها 
اههههن ا,ئةاههههان الضههههري ت  كرههههر فازمالههههد وةةضههههال  

 يهههم الضهههري ت او ا,زةهههاتا  لما هههةرار اهههن ال
 ان جزت ان الد ل ال اضا لمضريبد. 

ال اا  لةركا  الن ل الب هرى بها,و   الاعجهل  - د
ل يول الر  االالد ااا يه رر زمهت اعهدل الةهراكم 
الر  االت فت ال طهاع ال هاصد  يهى يه دى ذله  
الت لة ةالض وزات الضريبد فت ال هنوا  ا,ولهت 

ضههههههري ت فههههههت لمةةهههههه,يل وزيههههههادأل طالاههههههد الوزههههههات ال
ال هههههنوا  الةالالهههههد الةهههههت يةوطههههها  ن ةة  هههههن فيهههههها 
الظههههروى الةةهههه,يمالد لمةههههركد الا  الههههد و ههههةنهاد 
ونةيجههههد لههههذل   ههههةن ةض  الضهههها طالاههههد الضههههرائ  
الا ههههة  د فههههت ال ههههنوا  ا,ولههههت لمةةهههه,يل الةههههت 
ةةيههههه   زيهههههادأل ن هههههبد الا هههههاطرأل وال اجهههههد الهههههت 
 يولد االالهد ااها الةهجا الةهركا  الا  الهد زمهت 

زيهههههد اهههههن ال هههههةن وةةههههه,يمهاد  اههههها فهههههت ةهههههرات الا
ال ههههنوا  الةالالههههد ف ههههيزيد وزههههات الضههههريبد نةيجههههد 
,ن ةاض الةكالي  الةت , ة اهل زندئهذ ب ط هاا 
ا, هههةه  د ويهههذل   هههةزيد اعههه  ن هههبد الضهههرائ  
وة ههههةرد الدولههههد ونهههها اههههن الةههههركد الا  الههههد اهههها 
اةا ةه  اهن وفهورا  ضههري الد فهت ال هنوا  ا,ولههت 

اكههههههن ةط ال هههههه  بال ههههههاا  لمةةهههههه,يل لهههههههاد وونهههههها ال
لما ههرار با ةالهههار زههدد ال هههنوا  الةههت ال هههاة لههه  
فههت   لههها با ههةه   الةكمةههد الةاري الههد لأليههول 
الر  ههاالالد الجديههدأل ش ههراض الضههريبدد با,ضههافد 
الهههت  ريةههه  فهههت ة ديهههد ا هههدار ط ههه  ا, هههةه   
ال ههههنوى الههههذى يههههةم  يهههها  اههههن وزههههات ضههههريبد 
ا الههههد لد  و ةط ال هههه  زههههن طريهههها   هههها  اط هههها

ا, هههةه   العادالهههد ل يهههول الر  هههاالالد الجديهههدأل 
با,ضهههههافد الهههههت ن هههههبد اعينهههههد اهههههن ةكمةهههههد وهههههذ  

ا,يهههههول ك  ههههه  ا هههههدئت با,ضهههههافد الهههههت ط ههههه  
ا, هههةه   العهههادى ليهههةم  يهههم ال  هههطيند وونههها 
يجههه  ا,ةهههارأل الهههت ان الا هههةرار , يةاةههها  ههههذا 
ال افز ا, زنداا ال وم بةرا ت وا هة دام ا,يهول 

الجديههههههههههدألد ااهههههههههها  الةههههههههههجا زمههههههههههت الر  ههههههههههاالالد 
ا, هههةراارا  فهههت ةهههرات ا,يهههول بةهههركا  الن هههل 
الب ههرى اههن  ههةن و اوالهها  و يروههاد ولكههن يجهه  
ا, ههههههذ فههههههت ا,زةبههههههار  ن فازمالههههههد وههههههذا ال ههههههافز 
ا, ههةراارى ةزيههد زنههداا ال ههاة لمةههركد الا  الههد 
بههان ة ههدد  نة ههها العههام  و ا,زههوام الةههت ة ههةةيد 

فزد  ايهد اذا ةهم ان   لها ان ان ها وذا ال ا
اواكبهههههههد ذلههههههه  اههههههها ااكانالهههههههد ةر يهههههههل ال  هههههههائر 

 .  24ل اام
ةط يههها ةر يهههل ال  هههائر لم مههه  او ل اهههامد اههها  - ه

ا, ههذ فههت ا,زةبههار ان ال ههاا   ةر يههل ال  ههائر 
الهههت ال مههه  يةرةههه  زمالههه   رهههر ةاييهههزى فهههت  يهههر 
يهههههالة الةهههههركا  الجديهههههدأل الةهههههت , ة  ههههها فهههههت 
ال هههههنوا  ا,ولهههههت  ريا ههههها اوجبهههههدد وفهههههت يهههههالة 
الةركا  ال دالاد  يى ةيهبة اش يهرأل فهت وضها 

د بالةهههركا  الجديهههدألد ااههها  فضهههل ن ههه الا بالا ارنههه
يههههنعكس فههههت ان ةههههاض درجههههد الاناف ههههد وةركيههههز 
ال هههههوى ا, ةكاريهههههد فهههههت الةهههههركا  ال ائاهههههد.  اههههها 
ال اا   ةر يهل ال  هائر ل اهام فانه  الارهل  هافزا 
زمههت د ههول الةههركا  الجديههدأل الههت دائههرأل النةههاا 
ا,نةههههاجتد كاهههها الةههههجا الةههههركا  ال ائاههههد زمههههت 

ديهههههدأل واطةنهههههات الةو ههههها وينهههههات طاطههههها  انةاجالهههههد ج
اشيههههههول الر  ههههههاالالد الةههههههت ةههههههزداد فيههههههها درجههههههد 
الا ههاطرأل. اهها ا, ههذ فههت ا,زةبههار ان الا ههةرار 
 هههوى الةضهههل ةر يهههل ال  هههائر الهههت ال مههه  فهههت 
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ظل الضريبد الن  الد  يهى الكهون الا هةرار  يهر 
اة كههههد اههههن ة  يهههها  ريهههها  فههههت الا ههههة  لد لكنهههه  
 الةضل ةر يل ال  ائر الت ا,اهام زنهداا ةكهون 

بد ا, ههههةراار ةيههههازدالد ويةوطهههها الا ههههةرار ضههههري
 رةةازهها فههت اريا هه  فههت ال ههنوا  ال اداههد ا ارنههد 
بال ههههنوا  ال ههههاب د. با,ضههههافد الههههت ة ديههههد زههههدد 
 ههنوا  الةر يههل بعناالههد الههت جانهه  وضهها ال يههود 
زمهههت ا هههة داا  كةزايهههد ف هههص ورطابهههد   هههابا  

 الو دأل ا,نةاجالد الةت ة ةةيد  هذا ال افز. 
  اشجههههههازأل الضههههههري الد لةةههههههجالا ا ههههههة دام   ههههههمو  - و

ا, ةراارا  فهت الةهركا  الا  الهد فهت الارا هل 
اشولهههههههت لصنةهههههههات والةةههههههه,يلد  يهههههههى ان ازةهههههههات 
الةههركا  لةةههرأل ا ههددأل اههن الضههرائ   ههالكون لهه  
  مههص اشرههر زمههت الهالكههل الةاههويمت لمةههركد  يههى 
 يزيد ان الةدف ا  ا,يرادالد اليافالد لمةركد ااا 

لماةهههروزا . و يهههى  ن ,  يزيهههد ال هههيولد الذاةالهههد
يوجد فةرأل ا ددأل لم اا  الضري ت , ة فها ان 
ةركد ا  الد ش رىد فيجهدر  نها ا,ةهارأل لهبعض 
العوااهههل الةهههت يجههه   ن يرازيهههها را هههم ال الا ههها  

 زند انة اشجازأل الضري الد ووت  
   ن ونههههها  بعهههههض الةهههههركا  الةهههههت ة  ههههها فهههههت 

فههه   ال هههنوا  اشولهههت لمةةههه,يل  ريا ههها ك يهههرألد لهههذا
يجهه   ن ةاههنة  جههازأل ضههري الد وا, فههان ال كواههد 
ونههههها ةةنهههههازل ا ةالاريههههها زههههههن جهههههزت اهههههن ايرادةههههههها 
ال الادالد  دون دازتد وزماله  فيجه   ن يهةم وضها 
    ل ريها  فهت  الهد الاةهروزا  ا, هةرااريد 
ال ههدد ال ههد اشطيههت لألريهها  الةههت ال ههرى زميههها 
ذلهههههه  ا زةههههههات  هههههه ل اههههههدأل اشجههههههازأل الضههههههري الد 

 الا دد.
  زههدم جههدوى   ههمو  اشجههازأل الضههري الد اهها نوزالههد

الةهههركا  الا  الهههد الةهههت , ة  ههها  ريا ههها ةهههذكر 

فههت ال ههنوا  اشولههت لمةةهه,يل د  ههل زمههت الاههدى 
الاةو   والطويهلد لهذا فيجه  الةاييهز  هين نوزالهد 

 الةركا  زند انة اشجازأل الضري الد.
ال هههههوافز  يهههههر الضهههههري الد لةةعيهههههل دور الةههههه جير  -1

 ههديى وةطهوير ا, ههطول الةجههارى الةاهويمت فههت ة
الب ههرى الايههرى وةةههجالا الةههركا  والا   هها  
الةاويمالد والعالاالد وا,طمالاالد زمت ا هة داا  زهن 
طريهههها ال الههههام  ههههبعض ال اهههه   الدزائالهههه  الةههههت 
يج   ن يهةم درا هةها بعنااله  لةعريه  الا هةرارين 
ب طاع الن ل الب رى باواالد وذا ا, مو  وازاالا  

ا د بالضافد الت ال اا  لمةركا  والالا  ا ة دا
الةههت ةاههارس الةهه جير الةاههويمت با ههةرداد ضههريبد 
الا العههههها  الةهههههت ةهههههم دفعهههههها ا هههههب ا زنهههههد ةهههههرات 
الاعدا  الر  االالد واش يهول ب,هرض ة جيروها  و 
ان ها ائةاانا ضري الا  ن هبد ةةزايهد اها ةزايهد زهدد 

 ز ود الة جير الةاويمت الةت ة راها . 
طنالههههههههد وةههههههههركا  الةهههههههه اين ةةههههههههجالا ال نههههههههو  الو  -3

ال كواالد الا اواد فهت انةهات ةهركد اة ييهد 
لةاويهههل نةهههاا الةههه جير الةاهههويمت شنةهههطد ططهههاع 
الن ههل الب ههرى بةههكل  ههاص وا ههة ل زههن طريهها 
ان ههههها  يههههاا ضههههري الا  نههههات زمههههت زههههدد ز ههههود 
الةهه جير الةاههويمت الةههت   راةههها  و زههدد ال ههروض 
الةههههت ان ةهههههاد كههههذل  الاكههههن ا ههههة دام اعههههد,  

لضههريبد الةايزيههد الةههت ةةنا هه  زك ههالا اهها زههدد ا
ز ود الةاجير الةاهويمت او زهدد ال هروض الاال هرأل 
الاانو هههههدد  و ةط يههههها ةر يهههههل ال  هههههائر لة ميهههههل 
اعههدل الا ههاطرأل زمههت ا ههةراارا  وههذ  الةههركا د 
 يههى ةةضههان اهههام ةمهه  الةههركد ة ههدالم ال ههروض 

لةةعيهههههههل الةاويهههههههل با هههههههة دام الةههههههه جير  ال زاهههههههد
الةاهههويمت لةمههه  الاةهههروزا  الةهههت ير ههه  جهههدواوا 
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اطةيههههههههههادالا الةههههههههههت ة ههههههههههداها ةههههههههههركا  الةهههههههههه جير 
 .  15الةاويمت

 ضههههههرورأل ا,زةاههههههاد زمههههههت  نظاههههههد اةنوزههههههد فههههههت -4
الةاويههلد ف  ههد اههن اواجهههد ا  ةالاجهها  الاالالههد 

 زمت   يل الارالزن طريا المجوت ل و  الاال 
ةةابهها  زههن طريهها طههر  بعههض وزيههادأل  جههم ا,ك

 اهههن اش ههههم و ال هههندا د وونههها الاكهههن ا,طةضهههات
 فهههههت ةجريههههد االيزيههههاد  و  ةجريههههد اليههههين  يههههى 

 ةهري ةين   يهدار NYKةهركد  طااه  1997
 دو,ر  اريكه  اميهون  599 ب هوال  ال هندا  اهن

  هنوا  5 الةهري د زمهت % 2.67 فائهدأل ب هعر
 هنوا د  و اها طااه   29ةري د زمت%1.95 و
 بازه   هين باليهين ال ابضهد ةهركد كو هكوبه  
 ووهذا الا مالهد  ال هو   فه  اهن ر  هاالها % 19

اليهين  فه  الةهركا   ك هر ان وا دا كان الطر 
 .16امالار دو,ر  اريكت 1 يى ةم جاا 

ضرورأل ا,زةااد زمهت  نظاهد  ديرهد فهت الةاويهل  -5
ا هههةئجار ال هههةن اههها  الهههار الةهههرات ووضههها ارهههل 

 الا ال ةيند رهم ازهادأل زدأل  راال لذل  ووو بارابد 
ا هههههةئجاروا  يهههههى ال هههههوم وهههههذا النظهههههام زمهههههت  الههههها 
ال ةيند الت ةركد يوريد ا هجمد فهت   هد  دول 
 زه م الاوائاههد  يههى ةرفهها وهذ  ال ههةن زمههم   ههد  
وههههذ  الههههدول وبعههههد ذلهههه  ة ههههوم الةههههركد اليههههوريد 
 ة جيروا زاريد لةركد   رى ولكهن بةهرا  ن يهةم 

 د اشيهههمالددة جيروههها ايجهههارا طويهههل اشجهههل لمةهههرك
 رواال  الهد فه  الا  الهد لهذل  الةهركا  وةمجه 
 وذله  الا  ه   ال هو   ورواال العالاالهد  الةجارأل
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 كريهرأل  زروضها   الا  الهد الةهركا  ةواجه  زنهداا
 ال هةن طهدرأل وزهدم البضهائا   ركهد فه  وةهدف ا 
 ال ةن زمت الطم  وذا اواجهد ف  ةامكها  الة 
 و هوا  الهد فه  و اا البضائا  لن ل ةامكها الة 

 الةهركا  فة هوم الك هاد  الا  ه  و الهد ال هو  
 ب ه   بهالةوط   الاهددأل  ةنها  ة جير الا  الد

 لةة,يل كافالد ةكون  لمبضائا  ةدف ا  وجود زدم
و يههر ارههال لههذل  وههو ةههرات كوريهها  ال ههةند ةمهه 

 .  لبعض ال ةن الالابانالد
ة ةههالض الضههرائ  زمههت ةههركا  الا  ههد  هه ل  -6

 هههنوا   هههداد طهههروض ةاويهههل ال هههةند با,ضهههافد 
الهههههت ا زةهههههات اهههههن ضهههههريبد ال الاهههههد الاضهههههافد  و 
ة ةالضهههها فالاههها ي هههص ال هههما الةهههت ة هههة دم 

 بطري د اباةرأل فت انجاز ا, ةراار. 
ازةات ةهركا  الا  هد اهن الر هوم الجاركالهد  -7

 ههطول زمههت ا ههةيراد ططهها ال,الههار ال زاههد ل 
الهههوطنت بةهههرا  ن ةيهههل طالاهههد ا, هههةراارا  
ل د اعين وان الكهون ونها   هد  دنهت لمعاالهد 

 الةت يج  ةوظالةها بالاةروع. 
ة هههدالم دزهههم لموطهههود الا هههة دم فهههت ا, هههطول  -8

الةجههههارى الايههههرى ااهههها العاههههل زمههههت  ةههههض 
الةكمةهههههههد الةةههههههه,يمالد لم هههههههةن وة  يههههههها زائههههههههد 
اطةيادى ازمت ولكن بةهرا ة ديهد  هد  دنهت 

لد الةهت يجه  ةوظالةهها بالاةهروعد وكماها لمعاا
زاد  جم العاالد كماا زاد  جم الدزم الا دمد 

 %. 59بةرا  , يزيد الدزم زن ن بد 
ة هههدالم ال كواهههد ,زانههها  الةةههه,يل الةةاضهههمالد  -9

باهها العههادل طالاههد الزيههادأل فههت ةكههالي  الةةهه,يل 
الةههت ةة امههها الةههركا  ا ارنههد بالةكمةههد الةههت 

ف ههد لةةهه,يل  ههةنها فههت ةة امههها الةههركد الانا
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دولههههههد   ههههههرى والاكهههههههن ا,طةضههههههات بالو,الههههههها  
الاة هههدأل د ولكهههن ونههها  بعهههض الةهههروا الةهههت 
يجههههههه  ةوافروههههههها زنهههههههد اهههههههنة ال كواهههههههد لههههههههذ  

  27ا,زانا  ووت
ةعال ال ةيند ك ةيند  طالد انةظاهد فهت ن هل  ن  -  

 الةجارأل الب ريد لمدولد وةرفا زماها الوطنت.
ناف د اا ال ةن  ن ةةاةا ال ةيند بال درأل زمت الا -  

 ا,جن الد زمت    ا  ت اعين.
 ن الكههون ةةهه,يل ال ههةيند ةةهه,ال  فعهها, وي ضهها  - ال

 لاعايير الكةاتأل ا,طةيادالد. 
 العمم.   ن الكون طاطم ال ةيند ان اواطنت دولد - د

ةةجالا ال كواد لما   ا  الايهرفالد والاالالهد  -29
زمت انة طروض بةهروا اال هرأل و  هعار فائهدأل 
ان ةضد زمت فةرا  زانالد انا بد لما ةرارين 
ل  هههههةراار فهههههت ةهههههرات  هههههةن ةجاريهههههد وطنالههههههد 
لة  يهها الةناالههد ا,طةيههادالددوكذل  انةههات فههروع 
اة ييههد فههت ةاويههل الن ههل الب ههرى   ههوأل باهها 

الاانالا والالاباند زن طريا وو طائم فت انجمةرا و 
اههههنة وههههذ  الا   هههها  الايههههرفالد ة ةالضههههها  
ضههري الد  نههات زمههت زههدد ال ههروض الا داههدد  و 
اعهههد,  ضهههريبد ةايزيهههد ةةنا ههه  زك هههالا اههها 
زههههههدد ال ههههههروض الاال ههههههرأل الا داههههههد او ا ههههههعار 
الةائدأل الان ةضد او طول الةةهرأل الزانالهد ل هداد 
ال ههههرضد نظههههرا شرةةههههاع ةكمةههههد ا, ههههةراار فههههت 

ل ههههههههةن ال ديرههههههههد الاةطههههههههورأل وارةةههههههههاع درجههههههههد ا
الا هههاطرألد فعمهههت  ههه يل الارهههال  الاكهههن ةةهههجالا 
ال نههههو  الوطنالههههد زمههههت اطههههراض اهههه   ال ههههةن 
بضههههههاان روههههههن ال ههههههةيندد فاههههههر  ة ههههههوم  نههههههو  
الروونههها  فهههت  وروبههها  ة هههدالم طهههروض لةهههركا  

% اهههن طالاههههد 69الا  هههد ةيههههل ن ههه ةها الههههت 
                                                             

 . 168د ًشجو عبثك ركشّ ص 2119اهِحشإٗد أيٌَد   -  17

ديرهدد الةكمةد ا, ةرااريد لةهرات  هةن جديهدأل و 
كاا يةم  داد وذ  ال هروض زمهت فةهرا  ةةهراو  

د كاهههها الاكههههن اههههنة ال نهههه   19زااهههها 24-8 ههههين 
بعههض الة هههال   زنههد الة  ههالس اذا كههان  نكهها 
جديهههداد وكهههذل  ة ههههال   فهههت ال يهههد فهههت  هههو  
ر س الاههال   ال وريههد(د وزههدم اةههةراا  يههد 
ك يههرأل لة  ههالس ال نههو  لم ههاا  لم نهه  بالةواجههدد 
الههههت جانهههه  اههههنة وههههذ  ال نههههو  الةههههت ة ههههةجي  
ت لةاويل انةطد الن ل الب هرى والةه جير الةاهويم

ة هههههههال   فههههههت ةههههههه ن زامالهههههها  ا,زةاهههههههادا  
 الا ةندالد. 

ة ههههدالم زههههدد اههههن ال ههههوافز الضههههري الد ال هههها ا   -22
ذكروههههها لهههههدزم اةهههههاركد ال طهههههاع ال هههههاص فهههههت 
ةطهههوير  نةهههطد الن هههل الب هههرى فهههت ايهههر زهههن 
طريههها  ي يهههد وظهههائ  ةةههه,يل اش هههطول 
الههههوطنت الةههههت ةةضههههان بعههههض ا,لالهههها  ارههههل  

 يههى الةههال وههذا  Joint Ventureالاةهاركد 
ا, هههمو  زمهههت انةهههات ا   هههد ااموكهههد امكالهههد 
اةهههههةركد لعهههههدأل  طهههههراى الاكهههههن  ن الكهههههون اهههههن 
ضانهم ا ةرارين ايريين  و زر   و  فارطد 
 و  جان د بةهرا ا هة  لها اداريها زهن امكيةهها 
ااهها ال هههل انة ههال الةكنولوجالهها وال  ههرا  الةنالههد 
وةوزيههههها الا هههههاطر و  ةهههههرا  ا, هههههوا  بةههههههكل 

ن ال ههههههوافز . كاهههههها الاكههههههن ان ةةضهههههها29 و هههههها
الضههههههري الد ال ههههههاا  با ههههههةبعاد طالاههههههد ا,ريهههههها  
الا ةجهههزأل ل,هههرض ازهههادأل ا, هههةراار اهههن وزهههات 
الضههريبد زمههت الههد لد و يروهها اههن ا,زةههاتا  
الضههههري الد اههههن وزههههات الضههههريبد زمههههت الههههد لد 
ولكهههن يجههه  زنهههد اهههنة وهههذ  ال هههوافز  ن ةكهههون 
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اشولوالههد لمةههركا  الةهههت ةعاههل فههت اةهههروزا  
ةعد  ايد الةهت ةنةه  فهت ال الاد الاضافد الارة

الانههاطا الا الطههد بههالاوان  الب ريههد الا وريههدد 
 ى الةههركا  الا  الهههد الاةكاامههد  هههى ةيهههبة 
وذ  الةركا  طادرأل زمت ةعزيز ال درأل الةناف هالد 
ل  طول الةجارى الايرى فت اناف د ال هو  
العههالات زههن طريهها اداههاال ا,نةههطد الا ههازدأل 
ى ضههههان نةهههههاا ا, هههههطول وة  يهههها اههههها العهههههر 

 ب م مد ا اداد الانداجد. 
وضهههها ال كواههههد ا ههههةراةيجالد  نةههههات ةههههركا    -21

ا  الد  ر س اال اةةر  اا  ين ال طاع العام 
وال ههههههههاص وال كواههههههههد وةههههههههدزالم امكالههههههههد وههههههههذ  
الةركا  ان ال ةن بعد ة  يال ها  ريا  ةجاريهد 
د كاا يج   ن الكون ونا  اةجا  لجذ  الازيهد 

وهذ  ا, هةراارا  زهن طريها زهرض ا ههم  ان
د نه الا ةرارين الا ميين وا,جا الةركا  زمت

فا,زةاههههاد زمههههت ال طههههاع ال ههههاص يهههه دى الههههت 
ةههوفير اههوارد االالههد وا زههاد ةوزيهها الاههوارد بكةههاتأل 
نةاجالد  ك ر ااا يوفر  ريدأل  ك هر  اطةيادالد وا 
ل ههراال اليههالاند والةجديههد وا  هه لد با,ضههافد 
الهههت الارونهههد الةهههت فهههت ادارأل العامالههها  واة هههاذ 

ل هرارا  الةةهه,يمالد بال ههرزد ال زاههد فههت الوطهه  ا
الانا هه د واهههن الاةوطههها  ن يهه رر ذلههه  ايجا الههها 
زمهههههت ا,دات الةةههههه,يمت والاهههههالت ااههههها يهههههنعكس 
ايجا الههها زمهههت جهههودأل وةكمةهههد ال هههداا  الا داهههد 
واههههن رههههم ة  يهههها رفاوالههههد الا ههههةهمكيند بةههههرا 
الرطابهههههد ال كواالهههههد الةعالهههههد زمهههههت الااار ههههها  

 . 19ا, ةكاريد
د انةهات اجاها ل هداا  ا, هةراار ل طههاع  وااله -23

الن هههل الب هههرى بةهههكل انةهههرد  يهههى الضهههم كافهههد 
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الجههههها  الةههههت يةعااههههل اعههههها الا ههههةرارين فههههت 
اكان وا د وةةضهان وظائةه  ةوضهالة اجها,  
ا, ههةراار الاةا ههد فههت  نةههطد الن ههل الب هههرىد 
وةوضهههههههههههالة الا هههههههههههةندا  الاطموبهههههههههههد وةهههههههههههر  

الههرد ا جههراتا  ال زاههد لة  ههالس  ى ةههركد د و 
 . 12زمت االد   ةة ارا  شى ا ةرار

 ةةههجالا زامالهها  الةةههاوض الرنائالههد  ههين رجههال  -24
ا,زاههههههههههال الا ميههههههههههين وال كواههههههههههد الايههههههههههريد 
ل  ههةةادأل اههن زامالهها  الههدزم ليههنازد ال ههةن 
والةعاون اا الوكها,  الةاويمالهد الدولالهد لةعزيهز 

دارةها.  زامالد ةطوير  وا 
ةةههجالا ال طههاع ال ههاص زمههت ا, ههةراار فههت   -25

الةههههههرص الاةا ههههههد لأل ههههههةراارا  فههههههت  نةههههههطد 
ا, طول الةجارى الب رى واشنةهطد الا هازدأل 
ل  وال طازا  الدازاد ل  لة  يها ةناالهد اوازيهد 
فههت وههذ  ال طازهها  ونةههير زمههت  هه يل الارههال 

 Feedersالهههت   ا, هههةراار فههههت ةهههرات  ههههةن 
فهههههت الا  هههههد  لمعاهههههل  هههههين الاهههههوان  الايهههههريد

ال هههها مالد اهههها بههههاطت الاههههوان  لن ههههل ال اوالهههها د 
ن هههههاذ  هههههةن  انةهههههات ةهههههركد لنةههههها  طهههههاطرا  وا 
و ههداا  ب ريههدد انةههات ةههركا  ةهه ن وةةريههصد 
وةركا   والا  ب ريد و بال وا هاطي د  نهات 
كراكههها  ب ريهههد لةم الهههد  اجهههد اهههوان   ور هههعيد 
وداالههاا الدائاههد لمةعايههاد ا, ههةراار فههت انةههات 

الب ههههرى وةههههركد   ههههرى لمةهههه اين  ةههههركد لألاههههن
الب ههرى د وةههركا  ةعاههل فههت اجههال ال ههداا  

 .11الموجال ةالد
ة ةيههههز ال طههههاع ال ههههاص زمههههت ا, ههههةراار فههههت  -26

ةههههرات  ههههةن اةو ههههطد ال جههههم  يههههى  نههههها ة  هههها 

                                                             
 . 118د ًشجو عبثك ركشّ ص 2118عٌيشحد أيٖةد  - 21
ًٖلددددددددو ثِددددددددق ًعوًٖددددددددبد ل ددددددددب  اهِمددددددددن اهجحددددددددشٗ    - 22

www.mts.gov.eg 

http://www.mts.gov.eg/
http://www.mts.gov.eg/


 .......دور االليات الحكومية فى تعزيز القدرة التنافسية       الطويل أ.د/ سعيد عبد العزيز عثمان ،أ/ هبة عبد احلميد

40 
 

 طةيههههادالا  ةةهههه,يمالد زديههههدأل , ههههةطازها د ههههول 
الاوان  الاةو طد بةكل اباةهر  هدون  ن ة ةهاال 

ة  ال هههها لن ههه    ى  هههداا  رافدالهههد د الهههت جانههه 
اةهه,ال زالالههد لةرا اةههها  يههى  نههها ة ةههاال كاالهها  
بضهههائا  طهههل ن ههه الا وكهههذل  ة مهههل اهههن  جهههم ر س 
الاال الا ة دم , ةالاجها لةكنولوجالها  طهل ةع يهدا 
وفهههت نةهههس الوطههه  اةواف هههد اههها اةطمبههها  ال هههو  
الا  هههههت العهههههالاتد ااههههها يهههههنعكس زمهههههت ة  يههههها 
يهههههد ارونهههههد  ك هههههر فهههههت  الا هههههةها ا داريهههههد والةجار 

والةةه,يمالدد فبةهكل زهام فال هو  الا  هت ال ةهاال 
الت ال ةن اةو طد ال جم الةهت ة هةطالا الاهرور 
بههههالاارا  العالاالههههد ارههههل طنههههاأل  نااههههاد ااهههها ي ههههدم 

 . 13اطةيادالا  الدول النااالد كاير
العاهههههل زمهههههت ة هههههدالم اعاامهههههد ضهههههري الد اةايهههههزأل  -27

شريا   نةطد الاعاود الب ريد لةةجالا انةا وا 
 ر البةرى فت زامالد الةطوير. شواالد العني

انةهههات وزارأل الن هههل ليهههندو  الةناالهههد الا  الهههد  -28
لة هههههههدالم الهههههههدزم لةطهههههههوير وة هههههههديى ا, هههههههطول 
الةجههارى الب ههرى  يههى يههةم ةاويمهه  زمههت  هه يل 

% اهههههههن ايهههههههرادا  الةهههههههوكال   2الارهههههههال اهههههههن 
% اههههههههههن ايههههههههههرادا  الةههههههههههركا  2الا  الههههههههههد و

الا  الدد زمت ان ة ة دم ا,اوال الاودز  ب  
جههارى فههت يههالاند وايهه    ههةن ا, ههطول الة

الب هههههرى وةهههههدزالم ا, هههههطول ب هههههةن جديهههههدأل  و 
ا  لههههههها واههههههنة ازانهههههها  الةةهههههه,يل لمةههههههركا  
الا  الهههد وةهههركا   نهههات ال هههةن ووهههت ازانههها  
االالههههههد لاعادلههههههد ةكههههههالي  الةةهههههه,يل لمةههههههركا  
الايريد اا ةكالي  الةةه,يل فهت بهاطت الهدولد 
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طِباخ اهِمن اهجحشٗ ف٘ اهعبهي اهعشث٘د االكبديٌيدخ اهعشثيدخ 
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 و ازانا  ال نات وازانا  ازادأل الهالكمد ال ها ا 
 ذكروم. 

دولهههههد لانط هههههد  ههههها مالد لةو هههههالا ة يهههههالص ال  -29
طازههههدأل  نههههات ال ههههةن فههههت ايههههر لةكههههون بارابههههد 
يه     الانط د الينازالد الةت يةم فيهها  نهات وا 
ال ههههةن الههههت جانهههه  اليههههنازا  الا,ذالههههد لهههههاد 
اشار الذى يةطم  ضرورأل ةوجاله  ا, هةراارا  
الا مالد وا,جن الد وال هوافز ال ها ا ذكروها ن هو 

ن يهههةم الةهههرويل وهههذ  الانط هههدد با,ضهههافد الهههت  
لهذ  الانط د اطمالاالا وزالاالا  يى يةم ا هراز اها 
ةةاةا ب  اير ان اايزا  ةناف هالد فهت اجهال 
يههنازد  نههات ال ههةن اههن  يههى اوطعههها الب ههرى 
وازةدال الاناخ زمت ادار العام وةهوافر ا,يهدى 
العاامدد كاا يج  ان ال وم الةايز الةناف ت فهت 

يههص فههت اجههال الةر ههانا  الب ريههد زمههت الة 
 نههههات نوزالهههها  ا ههههددأل اههههن ال ههههةن ارههههل  ههههةن 
الروافههد  و ال ههةن اةعههددأل ا, ههراض  و ال هههةن 
ال اوالههها د اشاهههر الهههذى يجعمهههها  ر هههص  يهههدى 

د الههههت 24زاامههههد ن هههه الا ا ارنههههد بالههههدول اش ههههرى 
جانههههههه  ة هههههههدالم بعهههههههض ال هههههههوافز ا, هههههههةرااريد 

 لةر انا   نات ال ةن ارل  
 ازةهههههات ةر ههههههانا   نههههههات ال هههههةن اههههههن دفهههههها طالاههههههد -  

ا ههههةئجار ا,راضههههت او الا هههها ا  الاهههه جرأل اههههن 
الدولههد ااهها ي ةههض الةكههالي  الةةهه,يمالد لههها ااهها 
 هههينعكس زمهههت ان ةهههاض ا هههعار ال هههةن وةعزيهههز 

 ال درأل الةناف الد لها.
ازةات ةر هانا   نهات ال هةن اهن ر هوم اليهادرا   -  

الاةروضههد زمههت يههادراةها اههن ال ههةن والنههاط   
 والو دا  الب ريد. 
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طر  ا, ههم الجديهدأل ورفها ر س  ا,زةااد زمت - ال
اهههههال ةر هههههاند  نهههههات ال هههههةن  هههههد, زهههههن المجهههههوت 

 ل طةراض. 
ة ههدالم اعاامههد ضههري الد اةايههزأل لمةر ههانا  الب ريههد  - د

ليههههههههنازد  نههههههههات ال ههههههههةن ارههههههههل ا,زةههههههههاتا  او 
الة ةالضههههها  الضهههههري الد زمهههههت الهههههد لد  و ة هههههدالم 
اعاامد جاركالد  ايد  ة دالم ازةاتا  او ةط يا 

  زمهههت ا هههةمزاا  ا,نةهههاال نظهههام ال هههاا  الا طههه
والاكونهههها  والاههههد    الا ههههةوردأل اههههن ال ههههارال 
الةهههههت طهههههد ة ةاجهههههها الةر هههههانا  ,ةاهههههام زامالههههها  

 الةينالا وال نات. 
ة دالم ة ةالضا  ضري الد لمةر انا  الب ريد الةهت  - ه

ةههههههد ل فههههههت ةعههههههاون وةههههههراكا  اهههههها الةر ههههههانا  
العالاالههههد ال ديرههههد لم يههههول زمههههت ال  ههههرأل الةنالههههد 
والةكنولوجالههد الةههت الاكههن ا, ههةةادأل  ههها فههت ازههادأل 
والكمههد الةر ههانا  الب ريههد الة ميدالههد ا ةرةههادا باهها 

ظهم وو اةبا فت الةر انا  الب ريد العالاالد ان ن
 وة نالا   ديرد. 

ةةههجالا وة ةيههز وجههود يههنازا  ةكايمالههد ا,ذالهههد  - و
لينازد  نات ال ةن فت اطار اليهنازد الا مالهدد 
 يههى ان يهههنازد  نههات ال هههةن ةعة ههر وا هههدأل اهههن 
اليهههههنازا  الةجاالعالهههههد الك هههههرى الةهههههت يجههههه  ان 
ةكههون ةنايةهههها اةواكبههد اههها زامالههد ةناالهههد اةوازيهههد 

والدازاهههد لميهههنازا  الرافدالهههد الو هههالطد الا,ذالهههد 
لههههههاد باههههها ال  ههههها الوفهههههورا  ا,طةيهههههادالد والةنالهههههد 
الناةههههههههئد زههههههههن ةكااههههههههل وههههههههذ  الاجاوزههههههههد اههههههههن 
الينازا  فت اطار زامالد ةناالهد ةهاامد ةهنعكس 

 زمت ا,طةياد الوطنت.
 ههى ةههركا  ال طههاع ال ههاص زمههت ا, ههةةادأل  -19

اههن الةههرص ا, ههةرااريد الجديههدأل باةههروع طنههاأل 
 ديههههنازال انط هههد انةههههاتال هههوالس  يههههى  هههيةم 

 اآل,  انةهاال ارهل زديهدأل يهنازا  , ةضافد
 الةع ئهههههد ايهههههانا ال نهههههات  واهههههواد والان هههههوجا 

ال ههههههةن وايههههههنا  يههههههالاند والة,ميهههههه  واراكههههههز
  واد "   العرى اا لم اوالا د كاا  يةم اطااد

 الهت يههدى والهذ  "با  هاازيمالد الةكنولوجالها
 زالالد الة نالد  ةكنولوجالد ينازا  انط د  ما
 واعااهههههل اكامهههههد يهههههنازا  اهههههن يةبعهههههها واههههها

ةهههههههدري د كاههههههها ان الانط هههههههد  واراكهههههههز  ب هههههههاى
ا, هههةرااريد الةهههت ةهههم انةههها وا ونههها  وهههت  ول 
انط هههههههههد يهههههههههةم انةههههههههها وا كناهههههههههوذال لمانهههههههههاطا 

د الههت جانهه  وجههود 15ا,طةيههادالد فههت الا ههة  ل
العديههد اههن ال ههوافز الضههري الد الةههت ةةاةهها  ههها 
ا, ههههةراارا  فههههت وههههذ  الانط ههههد والةههههت يجهههه  

طااهههههد ال اهههههه   الدزائالهههههد لةعريهههههه  ةةعيمهههههها وا  
  16الا ةرارين  ها ووت

 %. 29فرض الضريبد زمت الد ل باعدل  - أ
 %.5فرض الضريبد زمت ك   العال باعدل  - ب
 والضههرائ  الجاركالههد الر ههوم كااههل اههن ازةههات - ج

 الانط د.  واردا  زمت الا العا  وضريبد
 ال الاد لينازا  الموجال ةالد لمعامالا  اايز اوطا - د

 .الاضافد
 الاههوان  شوههم الةهه ن لعامالهها  ةناف ههالد   ههعار - ه

 .واشجن الد الايريد
 الةال ههههههيرا  جاالهههههها الوا ههههههد الةههههههبا  انةههههههذ ال ههههههدم - و

 .الانط د دا ل لما ةرار ال ايد
 اشجن ه  الاكهون  زمهت الجاركالهد الر هوم ة هديد  - ي

 .الا م  لم و   الةيدير زند الانةل ان ف  
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ٕااللتظددبديخ هشددك لِددبح ًٖاصيددخ همِددبح اهغددٖيظ يددشثط اهجحددش 
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   رابعا: السياسات االدارية:
ال كواالهههد الهههت ا,دارأل  الة ههول اهههن اةههههوم ا,دارأل -2

واة هههههاذ طهههههرارا  فعالهههههد  17بالاةهههههاوالم ا,طةيهههههادالد
لم ضههههات زمههههت  يروطراطالههههد ا,جههههراتا  ال ايههههد 
 ة ديى وةطوير ا, طول الن ل الب رى د وة دالم 
 الةهههههههركا  ل هههههههداا  اكامهههههههد لعاهههههههل ا, هههههههطول
 ك ههههههههههههداا  الةهههههههههههه اين والة مههههههههههههالص الجاركههههههههههههت
 والةههههوكال   الا  الههههد ااهههها  ههههال  ا   مههههص ا,رههههر

 يجا ت زمت زيادأل ال الاد الاضافد لمةة,يل.ا,
اة هههههههاذ  طهههههههوا  فعالهههههههد لمة هههههههاص اهههههههن كافهههههههد  -1

ا جههههراتا  والةع يههههدا  ا داريههههد الةههههت  د  الههههت 
زههههزوى الا ههههةرارين فههههت ال طههههاع ال ههههاص زههههن 
ا, هههةراار فهههت  نهههات  هههةن وطنالهههد واةجهههاوهم الهههت 
ةهههرات  هههةن  جن الهههد اةهالكهههد وة هههجيمها فهههت دول 

  جن الد. 
مو  ا ا ههههههبد الا هههههه لالد فههههههت  واالههههههد ةنةيههههههذ   هههههه -3

ا دارا  الةجاريههد لمةهههركا  الةهههت ةاةمههه  وةةههه,ل 
ال هةن د ااهها  هينعكس  رههر  زمههت  هل العديههد اههن 
الاةك   ال الالد فت ةةه,يل ال هةند الهت جانه  
 نههه   هههي دى الهههت  نهههات كهههوادر بةهههريد طهههادرأل زمهههت 

 ة ال الا ئولالد. 
 واالههههد  ةبههههاع نظههههم ا,دارأل الجيههههدأل زمههههت طههههول  -4

د الةهت Supply Chainداد والن هل  م همد ا اه
ةعاههل زمههت ة ةههالض الةكههالي  وة  يهها الكةههاتأل 
فهههت ا نةهههاالد فهههالعا ت ال ةهههاجون  هههداا  ن هههل 
ذكالهههد  يهههى يهههةم ان هههالا  البضهههائا فهههت  ههههولد 
وال ههههرد وذلهههه  يةطمهههه  اههههن الةههههركا  ة  ههههين 
ال داد زهن طريها ةةبها البضهائا طهول ر مةهها 
 والههههة كم زمههههت ان ههههالا ها دون زوائهههها وا اولههههد

                                                             
 .5د ًشجو عبثك ركشّد ص 2111  أسٌذد اجذ اهٌِظاد  - 27

 

ةدنالد الةكهالي  الهت ادنهت  هد ااكهند وذله  لهن 
يهههةم  هههدون ةةهههجالا ا  هههةراار فهههت   هههدى نظهههم 
الاعمواا  لةطوير ا دارأل .  يهى ان الاناف هد 
ا,ن  ههين الةههركا  الانةجهه  لههم ةعههد فههت الانههةل 
نة   ف  د  ل ااةد  لةةال الةنهافس فالاها  هين 
   ههل ا اههداد ال ايههد بكههل ةههركدد لة  يهها 

افد بةكل ا ةار لمعا تد ووذا  ك ر طالاد اض
 . 18وو الهدى اش ا ت لمعامالد الموجال ةالد

اةةراا ال كواد الايريد ا ةالةات ال ةن الةت ةهم  -5
ة ههجيمها فههت ايههر لةههروا وا ههةوالا  ال هه اد 
 الب ريههههد الا مالههههد والدولالههههدد وةعزيههههز ا,زةبهههههارا 
 الاةعم هههههد بازهههههداد وةهههههدري  الب هههههارأل فهههههت ايهههههر

ا,ة ادا  الر االد زمهت ة هدالم وةةجالا وا ازدأل 
نةههههات   ههههراال ةدري الههههد فههههت الاجهههها,  الا ةمةههههد وا 
اراكهههز لنةهههر الر افهههد الب ريهههدد  يهههى  ن انةةهههار 
نظهام رطابههد دولههد الاينهات زمههت الا ههةوى ا,طمالاههت 
,وروبا وااريكا الةاالالد وااريكا ال ةينالد وجنو  
ةر  ا هالا ودول الب هر الاةو ه  ودفه  ا, ا هت 

ال ههةن الاةدنالههد زههن ااار ههد  زاههال وههو اطيههات 
الن هههههههل الب هههههههرى  ةاظههههههها زمهههههههت  ههههههه اد ا,روا  

 . 19والااةمكا  بالب ار
 واالههههد ازةاههههاد الةههههركا  الا  الههههد الك يههههرأل  و  -6

اليهههه,يرأل الةههههت , ةاةمهههه   ههههةن زمههههت ةههههركا  
اةعهدى البضائا  ةت ةاأل  ةنها ب طهل ةكمةهدد 

ا ا هههل  Slotزهههن طريههها ةههه جير   الههها ال هههةن 
 Freight all نولون لكل البضائا نةس فئد ال

kind  . 

                                                             
د ُمددن اهتلِٖهٖجيددب فدد٘ ًجددبم 2117أسٌددذد اجذاهٌِظدداد   - 29

اهِمن اهجحشٗد االكبديٌيخ اهعشثيخ هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيب ٕاهِمن 

 . 3اهجحشٗد ص 
 .415د ًشجو عبثك ركشّ ص 2119أيٌَد اهِحشإٗد   - 28
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اواالد رفا الكةاتأل الةنالد لمعاامين ب ةن ا, طول  -7
الةجههههههارى الايههههههرى بههههههالةعمالم والةههههههدري  وانةههههههات 

 ةهههههههت ةيهههههههل لما هههههههةوالا   39الاعاوهههههههد الب ريهههههههد
العالاالد ااا العال زمت ال د ان ةوظي  العاالد 
ا,جن الههد وةههوفير العامههد اليههعبدد فههالاكن ةط يهها 

عمالم زن بعد كا د الو هائل الةكنولوجالهد اةهوم الة
الةهههت ةنا ههه  ظهههروى الب هههارأل والعهههاامين ب طهههاع 
الن هههل الب هههرىد ولكهههن يجههه  ا, هههذ فهههت ا,زةبهههار 
ضههرورأل ةو يههد الانههاول الةعمالاالههد والةدري الههد وف هها 
لاعهههههايير واةطمبههههها  الانظاهههههد الدولالهههههد الب ريهههههد 

 واكة  العال الدولت. 
يل زاالهد انةات اعاود ينازالد اة ييهد لة هر  -8

ادريد طادرأل زمهت الةعااهل اها الااكينها  وا,,  
بكةاتأل واهارألد اها الةركيهز زمهت ضهرورأل ةهدري هم 
زمههههههت ا ههههههدى ا, ههههههالي  العماالههههههد لمةعااههههههل اهههههها 
البضههههائاد وة ديههههد ا ههههه  لالاةهم ال الادالههههد ة ديهههههدا 
واضههه ا ل مههها ال نالهههد ال هههادرأل زمهههت ةةهههكيل فريههها 

ازهد العالد كاا يج  العال زمت  ما رو  الجا
وال درأل زمت ا, داع وازطات العاامين الي  الا  

 .   زاد لة  يا ا,نجازا  الاطموبدال
اجرات درا د واطعالهد زمهت الا هةوى الةنهت والة نهت  -9

لمعهههاامين بهههال ر والب هههر واهههدى كةهههاتةهمد وكهههذل  
ا هههةوالا  الة ويهههل والةهههدري  الاطموبهههدد واهههن رهههم 
وضا  طد ةدري الهد ةهاامد وا هةارأل ذا   وهداى 
ا هههددأل ل رة هههات با هههةوى ا,فهههراد والعهههالامين فهههت 
اجهههههال الن هههههل الب هههههرىد وة يهههههالص الايزانالههههها  
الانا هبد لةط ال ههها  يهى  ن العنيههر البةهرى وههو 
ا,داأل الرئال هههالد لزيهههادأل ال هههدرأل الةناف هههالد لما   هههد 
والدولد و ةت و ن ةوافر  ايزأل ن ه الد اهاد ف هدون 
العنيهههر البةهههرى ةيهههبة  يهههر ذا  طالاهههد  يهههى 

                                                             
 .121د ًشجو عبثك ركشّ ص 2118عٌيشحد أيٖةد   - 31

  ال درأل الةناف الد زمهت اهدى ةهوافر العنيهر ةةوط
البةههههرى وطدرةهههه  زمههههت ا, ههههداع وا, ةكههههار دا ههههل 

د ااههههها يةطمههههه  ضهههههرورأل 32انظواهههههد ادارأل ناج هههههد
ازداد الكوادر البةريد وةوجيههم وةدري هم ووضها 
اعهههههههايير لجهههههههودأل ا,دات وكهههههههذل   هههههههراال ة ةيهههههههز 
لمعههاامين  ههوات اادالهها  و اعنوالهها د با,ضههافد الههت 

الاد ووضههها  الا ههها  ونظهههم الةرطهههت رزهههايةهم يههه 
الهههههوظالةت وة يهههههالم ا,دات  دطهههههد واعهههههايير ا ههههههددأل 
ةةهجا ةهولت الةههبا  ذا  الكةهاتأل بعهض الاراكههز 

 ال الادالد. 
ا اكهههاأل ةهههركا  الا  هههد ا,جن الهههد فهههت طهههر   -29

ةةههه,يل العاالهههد الب ريهههد وف ههها لاههها ا هههة ر زمالههه  
العههههرى الا  ههههت العههههالات اههههن ةعيينههههها زمههههت 

(د  sign on – sign offا هاس الر مهد   
با,ضههههافد الههههت ريههههه  اجههههور العاههههال با هههههةوى 

 ا,نةاجالد. 
اواالد اةبهاع وةنةيهذ الاةههوم الةهاال لم الهادأل ااها  -22

يههههدى لةةهههجالا وارةهههاد وا هههاندأل العهههاامين اههها 
وجههو  ة يهههالم ادائههههم وةوجالهه  وة ةيهههز الطاطههها  
الكاانههد د با,ضههافد الههت الاةههاركد الةعالههد فههت 
اة اذ ال رار  زمت كافد الا ةوالا  ااها يه دى 

 لكةاتأل ا,دارأل وفعاليةها. 
ا,دارأل ال ديرهههد وزمهههت ضهههرورأل ةط يههها اةهههاوالم  -21

ر  هههههها نظهههههام الجهههههودأل الةهههههاامد والة هههههرر اهههههن 
الاةههاوالم ال دالاههد لم الههادأل وا,دارأل ااههام الة ههدالا  
الةههت ةةرضهههها رو  العيههر والاناف هههد الةهههديدأل 
فههههت ذلهههه  العيههههر الةههههت ةهههههالان زمالهههه   ههههالطرأل 
الا   ههههههها  الضههههههه اد و الةهههههههركا  اةعهههههههددأل 
الجن ههههههههالا  د ااهههههههها ال ههههههههةدزت ال,ههههههههات ال يههههههههود 
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د 31د زمت ال ركهد وا,ةيهال والةطهورالاةروض
اةواكبهها اهها الة ههول اههن اةهههوم الايههزأل الن ههه الد 
الهههت اةههههوم ال هههدرأل الةناف هههالدد ووهههو اههها يةطمههه  
ضههرورأل الةكااههل  ههين الةههركا  والههدول النااالههد 
لةكههههههههوين ة الةهههههههها  ضهههههههه اد لةعظههههههههالم ال ههههههههدرأل 

 الةناف الد لمدول الاة الةد. 
بال هةن ضرورأل اة هاذ  زمهت ا هةوالا  ال ه اد  -23

وا اريهههد الةمهههوى الب هههرى د  يهههى يجههه  زمهههت 
ال كواهههههد وضههههها  طهههههد ا هههههةراةيجالد لاكاف هههههد 
الةمهههههوى وال الهههههام  ةةةهههههالش  هههههنو  ةةهههههةر  فالهههههه  
ا ةم  الجها  ا داريد الا ةيهد. ويجه   ن 
ةةضهههههان الالههههها  ةنةيهههههذ وهههههذ  ال طهههههد الةةةهههههالش 

ال هةن بهالاوان  الايهريد وةنةيهذ  زمت الا ةار
وانيههها وارازههاأل  زمههت اةةاطالههد رطابههد دولههد زمههت ا

الا ايالس لمةةةالش زمت  ه اد ال هةن وا ب هار 
اشاههن د وزمههت الههر م اههن ذلهه  الاكههن  ن الكههون 
ل  ةكمةهد ك يهرأل فهت الاهدى ال يهيرد ا,  نه  فهت 
الاههههدى الطويههههل  ههههالكون لهههه    مههههص اش رههههر زمههههت 
ةةههههههههههادى ال ههههههههههوادى وال  ههههههههههائر فههههههههههت اشروا  

 . 33والااةمكا 
 :  34خامسا: السياسات التسويقية

ضههرورأل انةهههاال  الا ههد ة ههوال الد ناج ههد  يههى  ن  -2
ا,نةهههههههطد الة هههههههوال الد ةارهههههههل الجههههههههاز العيههههههه ت 
لةهههههركا  الا  هههههد ال ديرهههههد فهههههت ظهههههل الة,يهههههرا  
ال ديرد فت ا,طةياد العالات ان زولاد وانةةار 
الن ههههههل الههههههدولت الاةعههههههدد الو ههههههائ  و يروهههههها اههههههن 
لوجال هههههةالا  الةجهههههارأل الدولالهههههدد وال ةهههههر  لمةهههههركا  
                                                             

د اهِمدن ًتعدذد اهٖعدب ط ٕدٕسّ 2117أسٌدذد اجذاهٌِظداد  -  32

فددد٘ يٌِيدددخ اهتجدددبسح اهعشثيدددخ اهجيِيدددخد االكبديٌيدددخ اهعشثيدددخ 

 .28هوعوٖى ٕاهتلِٖهٖجيب ٕاهِمن اهجحشٗد ص 
د اهِمدددن ًتعدددذد اهٖعدددب ط ًدددَ 2116ًحٌدددذد اجدددذ اهمدددبدسد   - 33

٘ اهذٕم اهعشثيخد االكبديٌيخ اهعشثيدخ هوعودٖى ًِظٖس ي جيمْ ف

 .18ٕاهتلِٖهٖجيب ٕاهِمن اهجحشٗد ص 
 .411د ًشجو عبثك ركشّ ص 2119أيٌَد اهِحشإٗد   -  34

يههريد  ن ةةبهها ا ههةيراةيجالد ة ههوال الد الا  الههد الا
ةاهههزال اههها  هههين ة ةهههالض الةكهههالي  والةركيهههز زمهههت 
ططههههاع اعههههين اههههن ال ههههو  د ااهههها يوضههههة  واالههههد 
ةركيز الةركا  الا  الد زمت ة ةالض الةكهالي  
الكمالههد  ههها واههن رههم ة ههدالم ال داههد ب ههعر ةناف ههت 
ا ارنههههد بالةههههركا  الاناف هههههدد وبالن ههههبد لمجانههههه  

د وهههههو ضهههههرورأل ةركيهههههز ا, هههههر اهههههن ا, هههههةراةيجال
الةههركد الا  الههد زمههت ططههاع اعههين اههن ال ههو  
الا  ت ااا ال هةدزت ةركيهز الةهركد زمهت ة هدالم 
 هههدااةها لانهههاطا ج,رافالهههد اعينهههد  و اجهههال ن هههل 
بضهههائا اعينهههد  ى الةركيهههز زمهههت نهههوع اعهههين اهههن 
ال ههههةن فهههههت ال داالهههههد والة يههههص فالههههه   و  داهههههد 
ططازههههههها  ة هههههههوال الد اعينهههههههد ااههههههها ال  ههههههها ا هههههههد  

وة  هههالم العاهههل ا,طةيهههادىد رهههم بعهههد  الة يهههص
 ذل  الاكن الد ول فت ار مد الةنوع. 

اجرات  ا   دزائالد زهن ة هدالم   هعار ةةضهيمالد  -1
لم ههههةن الوطنالهههههد زنهههههد ةم هههههت  هههههداا  ا يههههه   

 واليالاند بالةر انا  الب ريد الوطنالد. 
الزام الجها  الا ةوردأل وي ايد ال كواالهد زمهت  -3

 CIFنظههههام والةيههههدير   FOBا, ههههةيراد  نظههههام 
لةةهههجالا ن هههل اك هههر  جهههم اهههن الةجهههارأل ال ارجالهههد 

 زمت ال ةن ال ارجالد. 
اةبههاع  الا هها  الة ههويا زمههت   ههاس ا ههرام ز ههود  -4

طويمد اشجهل  ايهد اها الةها نين الهذين ةةهوافز 
لههديهم  جههم البضههائا الانا هه  بكاالهها  وةهه نا  
انةظاهههدد , هههالاا و ن فريهههد ال الهههام  ةمههه  الع هههود 

الةناالهههههد اليهههههنازالد  يهههههب    ن ههههه  فهههههت ظهههههل 
وةعايههها  الا هههد الاجةاعههها  اليهههنازالد الجديهههدأل 

 والاناطا ال رأل والاراكز ا,نةاجالد الك رى.
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 المراجال العربية:
   النتب:

   د  طةيههههادالا  الن هههههل 1992  اههههدد ز ههههد الانيهههه د
 الب رى.

  د اش طول الةجارى الب هرىد 1998 الان د الن راوىد
 اركز   كندريد لمكةا د اش كندريد.

  د الهههنظم 1922 هههعيدد زراهههاند وال يهههتد ز هههد ال,نهههتد
الضهههههههري الد   اهههههههد ل ة ميمهههههههت ا هههههههارند دار فهههههههاروس 

 العماالدد ا, كندريد. 
   د  طةيهههادالا  الن هههل الب هههرىد دار 2983دمحمد وهههدىد

 الجااعا  الايريدد اش كندريد.
 االبحاث :

   د الن ههل اةعههدد الو ههائ  1997  اههدد ز دالانيهه د
رأل العريالههههد ال ينالههههدد ا,كادالاالههههد ودور  فههههت ةناالههههد الةجهههها

 العريالد لمعموم والةكنولوجالا والن ل الب رى.
  د دور ال كواههههههههها  1997  اههههههههدد ز هههههههههد الانيهههههههه د

والةركا  الوطنالد فهت ةنةهال   ركهد الا  هد الب ريهد 
فهههت دول الاةهههر  العريهههتد ا,كادالاالهههد العريالهههد لمعمهههوم 

 والةكنولوجالا. 
  راةيجالد د ن و وضها ا هة1992  ادد ز د الاني د

لةطههههوير يههههنازد الن ههههل الب ههههرى فههههت العههههالم العريههههتد 
 ا,كادالاالد العريالد لمعموم والةكنولوجالا.

   د ن ههههل الةكنولوجالهههها فههههت 1997  اهههدد ز دالانيهههه د
اجههههههال الن ههههههل الب ههههههرىد ا,كادالاالههههههد العريالههههههد لمعمههههههوم 

 والةكنولوجالا والن ل الب رى. 
   د ن هو 1994  ادد ز هد الانيه د  وز هدفد فههالمد

ةطههههوير يههههنازد الن ههههل الب هههههرى فههههت العههههالم العريهههههتد 
 ا,كادالاالد العريالد لمعموم والةكنولوجالا. 

  د 1992المجنههد ا,طةيههادالد وا,جةاازالههد ل,ههر  ا ههالاد
ارههار ا,ةةهها  العههام بةهه ن الةجههارأل فههت ال ههداا  زمههت 

 .الن لد ا,ام الاة دأل

 د الةوجهههها  العالاالههد فههت  هههو  1922دد االاههاند ااجهه
الن ل بال ةن الةجاريد ان انظور اطةيهادىد الاه ةار 
الههههههدولت لمن ههههههل الب ههههههرىد ا,كادالاالههههههد العريالههههههد لمعمههههههوم 

 والةكنولوجالا.
  د دور الة طههال  ا  ههةراةيجت 2998 الاههند الن ههراوىد

فهههت دزهههم ال هههدرا  الةناف هههالد لماهههوان د اركهههز الب هههوى 
  ل الب رى.  وا, ةةارا  ل طاع الن

  د الةكااهل ا,طةيهادى العريهت 1996جايمدد الجهوزىد
د 5واطا وافا د اجمد اطةيادالا  ةاال افري الاد العهدد 

 جااعد الجزائر. 
  د ا ههههههههةراةيجالد دزههههههههم ال ههههههههدرأل 1921 ههههههههعيدد زراههههههههاند

الةناف هههههههالد ل  هههههههطول الةجهههههههارى الب هههههههرى الايهههههههرىد 
 الا ةار العمات ال ادى زةر بكمالد ةجارأل.

  د ا,فا  الا ة  مالد ل ناأل ال والس 1925 االدد ودىد
الجديهههههدأل واهههههدى ة ريروههههها فهههههت ةناالهههههد انط هههههد الاهههههوان  
الايههههههههههههريد د الاهههههههههههه ةار الههههههههههههدولت لمن ههههههههههههل الب ههههههههههههرى 
 والموجال ةالا د ا,كادالاالد العريالد لمعموم والةكنولوجالا. 

  د الالا  ةعظهالم  دات ططهاع الن هل 1999 ايرألد  يو د
لعالاالههههدد اجمههههد كمالههههد الب ههههرى فههههت ظههههل الا ههههةجدا  ا

 . 2الةجارأل لمب وى العماالدد جااعد اش كندريدد العدد
  د اطةيهههههادالا  الةجهههههارأل 1925ز هههههد الةهههههوا د  جهههههاالد

الدولالههد العههها رأل ل نههاأل ال هههوالسد الاهه ةار الهههدولت لمن هههل 
الب ههههههرى والوجال ههههههةالا د ا,كادالاالههههههد العريالههههههد  لمعمههههههوم 

  والةكنولوجالا والن ل الب رى. 
 د ا,ةجاوههههها  الا هههههة  مالد فهههههت 1922ز هههههد فد فههههههالمد

يههههنازد الن ههههل الب ههههرى وة ههههويا  ههههدااةهاد الاهههه ةار 
الهههههدولت الب هههههرى الرهههههااند اشكادالاالهههههد العريالهههههد لمعمهههههوم 

 والةكنولوجالا.
  د ة ريههههههر الةجههههههارأل الدولالههههههد فههههههت 1921كههههههرمد  هههههه مد

 داا  الن ل الب رىدر هالد ااجال هةيرد كمالهد الةجهارألد 
 جااعد  موان. 

   د الةناالههد1999وزراههاند  نههالمد ااجههدألد   ههو زنهه د 
 ا  ه االد  العريالهد الر افهد انظهور اهن الا هةدااد
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 اشردنالهد  الجااعهد ا داريهد   العمهوم درا ها  اجمهد
 . 2د العدد 36الاجمد   اشردن  زاان 

  د الن هههل اةعهههدد الو هههائ  اهههن 1996دمحمد ز ههد ال هههادرد
انظههور ةط ال هه  فههت الههدول العريالههدد ا,كادالاالههد العريالههد 

 لمعموم والةكنولوجالا والن ل الب رى.
   دمحمد يو ههه د  ا, هههطول الةجهههارى الب هههرى الايهههرى

ةةه الص لموضهها ال هالت .. ر الههد ا هة  مالد لمةطههويرد 
 الةركد ال ابضد لمن ل ال رى والب رى. 

  د ا,واالهههههد ا, هههههةراةيجالد 1923ايهههههطةتد  جهههههازىد
وا,طةيههههادالد لةهههها طنههههاأل اوازيههههد ل نههههاأل ال ههههوالس ةههههري  

اةو هه    مههيل الع بههدد الاهه ةار الههدولت لمن ههل الب ههر ال
 الب رى والموجال ةالا . 

  انةهههدى كمالهههد ال  هههو د ال اوالههها  و رروههها زمهههت  ههه اد
 و ان الن ل الب رى.  

 د الةعهههههههدال   الاطموبههههههد لةطهههههههوير 1922ن يههههههلد فههههههرالد
انظواهههههد الةةهههههريعا  وال هههههوانين الب ريهههههد باههههها يواكههههه  

ولت لمن هل زير الةجهارأل الدولالهد ال ديرهدد الاه ةار الهد
 الب رى والموجال ةالا . 

  د الاههه انت الايهههريد طهههوأل جاذبهههد 1922وةهههامد وههه لد
لزيهههههادأل اش هههههطول الايهههههرىد الاههههه ةار الهههههدولت لمن هههههل 
الب ههههههرى والموجال ههههههةالا د ا,كادالاالههههههد العريالههههههد لمعمههههههوم 

 والةكنولوجالا. 
 الرسائل العلمية: 

  د اةطمبها  ة  يها اهد ل الايهزأل 1999زين د يهونسد
الةناف هههههالد فهههههت ططهههههاع الن هههههل الب هههههرى الايهههههرى اههههها 
الةط يا زمت ةطهوير ادارأل الاهوان  الب ريهد الايهريدد 

 ر الد دكةوراألد كمالد ا,طةياد والعموم ال الا الد. 
   د ال الا ههههههههها  ا طةيهههههههههادالد 1996طهههههههههار د  هههههههههي د

يهريد النظااالهد الا ةر د لرفا كةهاتأل الن هل بال هةن الا
فههت ضههوت اعطالهها  الاناف ههد العالاالههد والن ههل الاةعههدد 
الو هائ د ر ههالد ااجال هةيرد اشكادالاالههد العريالهد لمعمههوم 

 والةكنولوجالا. 

   د ة يههههههالم الههههههدور الةاههههههويمت 1994ايههههههطةتد رةههههههيدد
ل  ةراار فت الن ل الب هرى اها اةهارأل لايهرد ر هالد 

ولوجالهها والن ههل دكةهوراألد اشكادالاالههد العريالههد لمعمههوم والةكن
 الب رى. 

 تقارير مختلاة: 
  ة رير الةجارأل ال ارجالد الايريد.  اوطا وزارأل الةجهارأل

 www.mfti.gov.egال ارجالد الايريد  
 .ة ارير االالد لمةركد ال ابضد لمن ل ال رى والب رى 
 د 1924  وزارأل ا, هههكان والارافههها والةناالهههد العارانالهههدد

 ال طد الةنةيذالد لا ور طناأل ال والس. 
 د الهيئهههد 1924وزارأل ا, هههكان والاجةاعههها  العارانالهههدد

العااهههههد لمة طهههههال  العارانهههههتد الا طههههه  ا, هههههةراةيجت 
 ال وات لمةناالد العارانالد

 Clarkson containerization, Internati-
onal yearbook, 2113 

 Investment in Egypt Report, Logis-
tics and Transportation sector, 2013. 

 Review of Maritime Transport, 20-13, 
p: 40 

 مواقال :
   اوطههههههههههههههها وزارأل الةجهههههههههههههههارأل ال ارجالهههههههههههههههد الايهههههههههههههههريد

www.mfti.gov.eg 
   اوطهههههههها  نهههههههه  اعمواهههههههها  ططههههههههاع الن ههههههههل الب ههههههههرى

www.mts.gov.eg 
 المراجال االجنبية:

 Corbetter, James,other, 2008, the impa-

ct of globalization on international ma-

ritime transport. 

 Monzel, Jurgen, 2009, the impact of the 

economics and financial downturn on 

the availability of shipping finance opti-

ons, international maritime conference, 

Germ-any.  

 Mukejee, Arpita, 2003, Approach to 

privatization: Maritime and Air transp-

ort services India, Transport and comm-

unication Bulletin for Asia. 

 

http://www.mfti.gov.eg/
http://www.mfti.gov.eg/
http://www.mfti.gov.eg/
http://www.mts.gov.eg/
http://www.mts.gov.eg/

