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بحث تكميمي مقدم لعمادة الدراسات العميا لنيل درجة الماجستير
في النقل الدولي والموجستيات

اقتصاديات النقل البحري

م لخص البحث
يتناول البحث تطبيق مفاىيم الموجستيات

وأثرىا عمى محطة ا لحاويات بميناء بورتسودان

الجنوبي  .حيث أن العالم يشيد سمسمة من التغيرات السريعة والتي جاءت نتيجة لظيور مفاىيم جديدة
في النقل البحري مثل النقل المتعدد الوسائط والتجارة اإللكترونية واإلدارة الموجستية مما زاد من حدة

المنافسة بين القطاعات المختمفة ،ويعتبر قطاع النقل البحري من أكثر القطاعات تأث اًر بيذه التغيرات
خاصة الموانئ األمر الذي أدى إلى ضرورة االىتمام بتييئة ىذه الموانئ لمواكبة التغيرات.

تيدف الدراسة إلى توضيح أىمية إدخال المفاىيم والنظم الحديثة مثل نظام الحاويات
والموجستيات في محطة حاويات بورتسودان مما ي حقق الكفاءة في المناولة وخفض التكمفة والوقت
واإلسيام في تنشيط التجارة والتنمية االقتصادية .

اعتمد البحث في منيجيتو عمى المصادر األولية والثانوية وكذلك عمى المنيج الوصفي

والموضوعي لمدراسة حيث شكل اإلطار النظري لمدراسة  ،كذلك المنيج التحميمي الذي يقوم عمى

التحميل لمحقائق والظواىر بإستخدام األساليب الكمية في عمل التنبؤات  ،كما تمت العديد من
المقابالت مع الجيات ذات الصمة .

وتوصل البحث إلى عدة نتائج أىميا :

 عدم وجود إدارة لوجستية بالمحطة بالرغم من وجود بعض األنشطة الموجستية بيا . -عدم وجود تبادل الكتروني لمبيانات بين األطراف المتعاممة مع المحطة .

 ضعف الجانب التخطيطي بالمحطة بسبب تأخر وصول مستندات السفينة .كما أن البحث خرج بجممة من التوصيات والمقترحات من أىميا :

 ضرورة قيام إدارة لوجستية تضم كل األنشطة الموجستية . ضرورة الربط الشبكي بين المحطة واألطراف المتعاممة معيا وادخال نظام (. )EDI -مراجعة القوانين والموائح الخاصة بإجراءات الصادر والوارد .

Abstract
The research is about the influence of the application of logistics on the
containers' terminal at the southern port of Port Sudan. New series of quick
changes are taking place now in the world all over. These changes took place as a
result of the appearance of the new concepts on the Maritime transportation, e.g.
Multimodal transportation, Electronic Trade and logistic Management. All these
factors have in hands competition among different sectors. The Maritime
transportation is the most influential sector by these changes, particularly ports, the
thing which lead to the importance of caring about these ports to suit the changes.
The research tries to find an answer to the questions appeared at the discussion of
the research problem:
The research aims to clarify the importance of the application of new concepts
and systems, e.g. Containers' system and logistics in Port Sudan Containers'
terminal. These new systems are expected to influence positively the efficiency of
handling and decreasing expenses and time factor. These systems are also expected
to motivate trade and economic development.
The research depends on primary and secondary resources. It also depends on
descriptive and objective method for the theoretical frame work of the study. The
research also depends on analysing facts and using quantitative methods for
predictions. Many interviews took place to fulfill the present study.
The main results of the study were as follows:
- Although there are some logistic activities, but there is no logistic
administration at the terminal.
- Absence of electronic data interchange (EDI) among the various parties in
the terminal.
- Weakness of planning due to lack ness of ship documents.
The main recommendations were:
- There is a great need for establishing a logistic administration for all
logistic activities in the terminal.
- There should be a network contains the various dealers along with (EDI)
system.
- Laws and rules related to exports and imports must be revised.
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