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    املقدمة
  

من املعلوم أن النقل البحري هو أرخص وسيلة لنقل البضائع ولذلك فإنه هو الوسيلة الرئيسية يف 
  .نقل التجارة العاملية بصفة عامة

ن كافة الدول وعلى األخص الدول املتقدمة التي تعتمد يف نشاطها االقتصادي ولهذا السبب فإ
على حركة التجارة الدولية لكرب حجم صادراتها ووارداتها أي التجارة املتبادلة بينها وبني خمتلف دول 

تهتم اهتماماً خاصاً بأساطيلها الوطنية وتوليها عناية خاصة وتشملها برعايتها والتي العامل 
   .وتعمل على دعمها مبختلف الوسائل سواء يف ذلك الدعم املادي والتشريعي والبشري ،ئقةالفا

كما تقوم  هذه الدول عن طريق االنضمام لالتفاقيات الدولية ، كما تعمل على التوقيع على  
االتفاقيات الثنائية التي حتقق مصالح أساطيلها،  عن طريق االشرتاط يف قروضها اخلارجية على 

أكرب قدر ممكن من البضائع حمل القرض على سفنها ، حيث  تضع شروطاً حول البضائع حمل نقل 
وجميع ذلك يتم . املنح ومن هنا جند أنها تشرتط نقل تلك البضائع أو معظمها على سفنها الوطنية

  -:يف إطار نظرة اقتصادية شمولية ورؤية بعيدة النظر تتلخص يف اآلتي

  :أوالً

وطني يكون قادراً على نقل جتارتها اخلارجية دون التعرض خملاطر الظروف ضمان ملكية أسطول  
ستلزمات احتياجاتها من املاسية واحلربية التي قد تتعرض لها، وبذلك تؤمِّن هذه الدول السي

لها االستقرار االقتصادي وقدرة صناعاتها يف االستمرارية دون  ا يوفراالستهالكية واإلنتاجية مب
  .دولية قد يكون من بينها سياسات لألضرار بهاتوقف على ظروف 

  :ثانياً

 الدوليةمالك السفن  التي ميارسها ةظروف االحتكار الدولياألسطول الوطني للعدم تأثر  ضمان 
  .لتحقيق مصاحلهم املادية

  :ثالثاً

  .د أسطول وطني من عائد مباشر أو غري مباشر على ميزان مدفوعاتوملا يحققه وج 

  :رابعاً

  .ققه تلك األساطيل من توفري فرص عمل للمواطننيملا حت 

  :خامساً

ملا يولده هذا النشاط من دخل للدولة يساعد على رفع مستوى املعيشة فيها وتدعيم  
  .هااقتصاديات
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أبرزنا دور األساطيل الوطنية فإنه ال ميكن فصلها عن نشاط اخلدمات املالحية الالزمة  وبعد أن
 املوانئ البحرية بتوفري وال تقدم هذه اخلدمات إالمله من بضائع، تلك األساطيل وما حتخلدمة 

اجملهزة والقادرة على تقدمي اخلدمات املتنوعة واملميزة ويف أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة 
  .وكفاءة ممكنة

لتطور التكنولوجي املذهل والسريع الذي يشمل العامل يف اآلونة او إذا  أخذنا يف عني االعتبار 
وعلى األخص خالل العشرين عاماً املاضية فإن هذا التطور قد شمل أيضاً السفن ومعدات األخرية 

الشحن والتفريغ ومواصفات املوانئ وما يجب أن يهيأ بتلك املوانئ من جتهيزات يجب أن تتناسب مع 
  .هذا التطور العاملي وإال أصبحت املوانئ غري مثرية الهتمام الناقل البحري يف التعامل معها

انضمام  بعداخلدمات املالحية أهمية اقتصادية كبرية لالقتصاد السعودي خصوصاً تشكل و
وجدت الغرفة انه من الضروري إعداد ورقة عمل بهدف فقد التجار ة العاملية،  ةاململكة ملنظم

تسليط الضوء على النقل البحري يف إطار منظمة التجارة العاملية ملا يشكله هذا املوضوع من 
  . األعمال ى رجالأهمية لد

حيث يتناول احملور ، رئيسة حماورأربعة  ومن أجل حتقيق هدف هذه الورقة فقد مت تقسيمها  إىل
املوانئ السعودية سلط الضوء على واحملور الثاين يأهمية النقل البحري يف التجارة الدولية،  األول

 حري يف إطار منظمة التجارة العامليةفيما يقدم احملور الثالث حتليالً  وافياً لتحرير قطاع النقل الب
النتائج والتوصيات ، ومن ثم نستعرض السعودية تواجة املوانئديات التي التحالرابع  ويعرض احملور
  .ورقةالتي تقدمها ال
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    أهمية النقل البحري يف التجارة الدولية :  أوالً

  
 هيد مت -1

بليون طن من  25000 يعرب حوايلحيث  .ظل النقل البحري وسيلة رئيسية يف التجارة الدولية
بليون طن من  7000باملقارنة مع ، من الشحن العاملي% 71وهذا يشكل الشحنات احمليطات سنويا 

ن النقل البحري، شأنه حيث أ .بليون طن عن طريق الرب 3000احلموالت عن طريق السكك احلديدية و
   .وجيا واسرتاتيجيا وفقا ملتطلبات السوق، آخذ يف التغري تكنولاألخرىيف ذلك شأن وسائل النقل 

من سوق % 90، تطورت حركة النقل البحري بصورة كبرية مغطية حوايل املاضية طوال العقودو 
 وال تكمن ميزة النقل البحري يف السرعة ولكن يف قدرته ومدى تغطيته. الشحن القارية البينية

مبثل  التجارية يتناول احلركةأن ك احلديدية ال يستطيع النقل بالسك حيث، ملناطق واسعة من العامل
. ولهذا السبب، ترتكز الصناعات الثقيلة عادة على ضواحي املوانئ. هذه األبعاد واألحجام اجلغرافية

: حيث قال) م1610(لسري والتري رايل التجارة الدولية، ميكن اقتباس مقولة ليف البحر  أهميةملعرفة و
لذي يهيمن على التجارة وإن الذي يهيمن على التجارة العاملية هو إن الذي يهيمن على البحر هو ا"

  ."الذي يهيمن على ثروة العامل وبالتايل على العامل نفسه

العاملية أي تغيري  ةالبحري تهانكتاد حول البلدان النامية، مل يطرأ على جتارووفقا إلحصاءات األو
تستحوذ على حصة متواضعة يف التجارة  فإن الدول النامية ما زالت ويف السياق العام، ،يذكر

ة من الشحن الصادر% 50من جتارة السلع املستوردة وحوايل % 28متثل البلدان النامية الدولية، حيث 
حسبما تشري إحصاءات األونكتاد  مع العلم بان معظم صادرات تلك الدول تعتمد يف مكوناتها على 

 .يةصادرات النفطال

  يت همية تنمية بضائع الرتانزأ -2

نظراً لتطور النقل البحري فقد برز يف الوقت احلاضر عمليات إنشاء موانئ متخصصة يف التعامل 
مع البضائع الرتانزيت وتتميز هذه املوانئ مبوقعها املميز على اخلطوط البحرية الدولية حيث برزت 

نية تخفيض أهمية استخدام السفن كبرية احلجم ملا توفره من نفقات يف التشغيل تؤدي إىل إمكا
وهذا النوع من السفن يكون العنصر  .النوالني مبا يحقق لها قدرة املنافسة يف سوق النقل البحري

 .وقفها باملوانئتعامل الوقت املستغرق يف الرحلة البحرية ويف ا هو املهم يف تخفيض مصروفاته
التعامل مع يفضل وباملوانئ  ومقتضى هذا هو قيام الناقل البحري بحساب معدالت الشحن والتفريغ

ذات املعدالت املرتفعة واملوقع املميز واجملهز بأحدث معدات الشحن والتفريغ  امليناء ذي
  .واملناسبة مع نوعيات البضائع

وأهمية هذا النوع من السفن أنه يفتح اجملال أمام الدول ذات املوقع املميز بالنسبة للخطوط 
يف اجتذاب تلك السفن إىل موانيها أنها حتقق مورداً البحرية املالحية العاملية يف حالة جناحها 

مما يحقق لها قدرة تقدمي  ، إضافياً مقتطعاً من سوق النقل البحري العاملي إىل نشاطها االقتصادي
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اخلدمات اخملتلفة للتجارة الدولية مقابل عائد مادي واجتماعي يتمثل يف ثمن هذه اخلدمات بالنقد 
د فرص عمل للمواطنني مبني على نشاط خارجي وليس متولداً عن نشاط باإلضافة إىل إيجا ،األجنبي

 .اقتصاد داخلي وهو ميثل إضافة للدخل القومي
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  لسفن والبضائعاجها ااخلدمات املالحية التي حتت -3

التي تؤدى للسفن والبضائع من األنشطة األساسية املهمة والضرورية يف املالحية اخلدمات 
ط النقل البحري يف خدمة التجارة اخلارجية للدولة بصفة عامة ومن حتقيق أفضل اقتصاديات لنشا

، ثارها االقتصاديةآويل هذه اخلدمات نظرة تتالئم مع نهذا الواقع فإنه من املناسب واملهم أن 
  -:هذه اخلدمات فيما يلي  وميكن تقسيم

  :نشاط الشحن والتفريغ: 3-1

ات السفن والبضائع باملوانئ حيث أنه من أهم النشاطات يف جمال خدمهذا النشاط يعترب و
اخملتص بشحن وتفريغ البضائع وكلما ارتفعت معدالت الشحن والتفريغ كلما انخفضت مدد بقاء 
السفن بامليناء وهذا عامل مهم حيث ينعكس أثره على حتديد مستويات النوالني وزيادة الطاقة 

  .ل السفنللموانئ عالوة على أثره على اقتصاديات تشغي االستيعابية

كما أن هذا النشاط مسئول عن سالمة البضائع أثناء الشحن والتفريغ والنقل خملازن اإليداع 
وتهتم كلما انخفضت قيمة التأمني عليها  املتداولة بامليناء البضائع خماطر تلفوكلما انخفضت 

 ديد مستوى أووحتشركات التأمني العاملية واحمللية مبتابعة ما يصيب البضائع من تلف بكل ميناء 
  .حتديد قيمة التأمني على البضائع املشحونة أو املفرغة به الذي من خالله يتمهذا امليناء ل تصنيف

نشاط الشحن والتفريغ باألول ، حيث ينحصر النوع وينقسم نشاط الشحن والتفريغ إىل نوعني
ومن ثم يتم  ل احلاوياتشحن البضائع داخ،  حيث يتم شاط تداول احلاوياتنب نحصر، والثاين يالتقليدي

يشكل عنصر  و ،نقلها على سفن متخصصة يف نقل احلاويات ذات احلموالت الكبرية وبتكلفة مرتفعة
الوقت املستغرق يف شحن وتفريغ تلك السفن أهم عناصر التكلفة مما يتطلب استقبال هذه 

  .السفن على أرصفة مزودة مبعدات متخصصة يف شحن وتفريغ احلاويات

تلعب دوراً مهما يف تطور نشاط تدوال احلاويات ، حيث أنها  نوعية املعداتن شارة هنا أوجتدر اإل
كما . والذي ينعكس إيجاباً على النشاط املالحي ككل  حتقق معدالت تفريغ وشحن مرتفعةميكن ان 

واستقبال ما سيتم إعادة مباشرة  التفريغ بعد  لتخزين احلاويات يسمح بتخزينها نظام  وجود ان 
موقع كل حاوية ووجهتها ومعرفة  شحنه للخارج سواء كحاويات فارغة أو مشحونة بالبضائع 

ومبا يسمح بتقدمي موقف يومي أو أسبوعي ملالك السفن حسب رغبتهم ) اخلط املالحي(ومالكها 
يف جلذب الناقلني ويعد ركيزة أساسية والذي عن حاوياتهم املوجودة مبحطات تداول احلاويات 

 هذا النشاط يف والتنافس ونظرا لإلقبال الكبري، تداول احلاوياتيف  تخصصةاملطات ء احملأداتطوير 
  .بكفاءة عالية اآلن تدارالدول العربية إلنشاء حمطات متخصصة لتداول احلاويات والتي معظم  دفع

  نشاط التخزين 3-2

ادرة والواردة من يعترب نشاط التخزين اجلمركي أحد النشاطات األساسية يف خدمة البضائع الص
وترجع أهميته إىل ضرورة تخزين البضائع الواردة حلني إمتام أصحابها لكافة  ،خالل املوانئ اخملتلفة

اإلجراءات الالزمة لإلفراج عنها جمركياً وما يتطلبه ذلك من إجراءات تتعلق بالتصريح بدخولها من 
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توفري الوقت ألصحاب الشأن يف جتهيز  مع لإلجراءات  القانونية املتبعة السلطات اخملتلفة وفقاً 
والتي ميكن أن  تكدس األرصفة بالبضائع مع مراعاة عدم  رسائلهم لنقل هذه البضائع من املوانئ 

  .ؤثر على حركة الشحن والتفريغت

كذلك يتطلب األمر توفري خمازن إيداع للبضائع املصدرة لتوفري الشحنات الالزمة لشحن السفن 
م تدفق البضائع مبا يتناسب مع ظروف وطاقات التشغيل نتيجة ألي توقفات دون توقف نتيجة لعد

  .مما يحقق يف النهاية زيادة طاقات األرصفة وانخفاض مدد بقاء السفن باملوانئ

ومن الطبيعي أن هذا النشاط يتطلب توفري مساحات من اخملازن تتناسب مع حجم البضائع 
 هااألساليب السليمة لتخزينوبمن اخملازن  يتناسب معها باختالف نوعياتها ومااملتداولة باملوانئ 

وفقاً ملا تتطلبه طبيعتها ومبا يحقق احلفاظ عليها من التلف إذا ما مت تخزينها بغري األسلوب السليم 
  .للتخزين

  نشاط متوين السفن:  3 -3

اجاتها من يعترب نشاط متوين السفن باملوانئ أحد النشاطات املهمة حيث أنها توفر للسفن احتي
املعدات املتخصصة الستخدامات السفن بالنسبة الحتياجات السطح واملاكينات ويدخل يف إطار 

  .األغذية واحتياجات السفن من البوياتها بذلك متوين

وتعتمد جتارة متوين السفن على توفري بضائع مستوردة برسم متوين السفن وهي تشمل 
قبل على استخداماتها السفن سواء من حيث النوعية أو احتياجات السفن من نوعيات البضائع التي ت

منتجات الشركات العاملية ذات السمعة يف جمال النقل البحري وكذلك متوينات السفن من 
املنتجات احمللية سواء يف ذلك األغذية وكذا املنتجات احمللية التي اكتسبت سمعة لدى مالك 

 .السفن

  نشاط إصالح السفن  3-4

فر شركات متخصصة يف عمليات إصالح تواملوانئ العربية والتي حتتاجها الزمة من النشاطات ال
حيث أن الكثري من السفن قد يتعطل ألي سبب من األسباب باملوانئ ويتطلب إجراء  ،السفن

 والصيانةالالزمة  اإلصالحات الالزمة لها كما وأن الكثري من السفن تخطط إلجراء بعض اإلصالحات
توفرياً للوقت والتكلفة إذا ما وتوقفها يف املوانئ إلجراء عمليات الشحن والتفريغ  لها أثناءالدورية 

  .توجهت إىل أماكن خمصصة لإلصالح فقط

فقد أصبحت عملية إصالح السفن متتد باإلضافة إىل إصالحات البدن ن لسفصناعة اونظراً لتطور 
ملستخدمة حالياً يف أجهزة الرادار واآلالت امليكانيكية إىل إصالح العديد من األجهزة احلساسة ا

وجميع ذلك  ،والالسلكي املتطور وخمتلف أجهزة القيادة التي يدخل يف صناعتها األجهزة اإللكرتونية
يشري إىل أن عمليات إصالح السفن وما يستلزمه من منشآت متخصصة أصبحت من الضرورات التي 

  .وبة ملواجهة احتياجات السفن احلاليةاملوانئ وبالقدرات وباإلمكانيات املطلتتوفر  يف يجب 

  نشاط الوكاالت املالحية:  5 -3



  تقرير النقل البحري يف إطار منظمة التجارة العاملية

  غرفة الشرقية/مركز الدراسات والبحوث 7

 

هذا النشاط يتمثل يف القيام بأعمال الوكالة املالحية للسفن األجنبية باملوانئ، ويقوم هذا إن 
النشاط على متكني السفينة األجنبية من دخول املوانئ وتكليف اجلهات التي تقوم على خدمة 

وتقوم هي على اجلانب اآلخر  ،أو إصالحها أو متويلها بالقيام بهذه العمليات السفينة أو بضائعها
بسداد مستحقات هذه اجلهات خصماً من حسابات السفن لديها وتغذى حسابات السفن من أموال 

وسداد ما ، املالك سواء بتحويل النقد األجنبي املباشر من اخلارج أو بتحصيل نوالني تلك السفن
   .ات بالداخل وحتويل فوائضها إىل اخلارج بالنقد األجنبيعليها من التزام

عمل الوكاالت املالحية ال يتطلب بطبيعته رؤوس أموال كبرية حيث أنه يعتمد نشري هنا إىل أن  و
بالدرجة األوىل على اخلربة البشرية ووسائل االتصال اجليدة ومتطلبات اخلدمة الكافية الستقبال 

خدمة أطقم تلك السفن عن طريق تهيئة وسائل االنتقال املناسبـة مع السفن األجنبية باملوانئ و
تـوافر أجهـزة االتصال الدولية واحمللية وما يربط اخلدمات األرضية بالسفن من وسائل اتصال ال 

  . سلكي
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     املوانىء السعودية:  ثانياً
  
  متهيد -1

ة للموانئ ملواكبة الطفرة هـ ، صدر األمر السامي الكرمي بإنشاء املؤسسة العام1396يف عام 
وكان مـن أول مهامها تنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة التي كانت تشهدها البالد حينئذ، 

وقد مت تعيني  وتطوير وحتسني أوضاع املوانئ وإدارتها طبقاً للنظم واألساليب الدولية الفعالة
لتنمية  تطبيق سياسات واضحةه الصالحيات الالزمة لوضع وجملس إدارة مستقل للمؤسسة ومنح

املوانئ ، وقد نص نظام املؤسسة على ارتباط رئيس املؤسسة مباشرة برئيس جملس الوزراء 
بهدف توفري املرونة الالزمة إلصدار القرارات التي ترمي إىل تطوير املوانئ السعودية مبا يعود باآلثار 

  .بشكل عام اإليجابية على جتارة اململكة اخلارجية واالقتصاد الوطني

قد تبنت املؤسسة العامة بعض اإلجراءات عقب تأسيسها مباشرة أسهمت بشكل فعّال يف ف
تخصصة املتجهيزات جمموعة من الإنشاء  :تطوير املوانئ السعودية ، ومن أهم تلك اإلجراءات

ة لتقدمي خدمات متكاملة ملناول والتعليمات املوانئ ، ووضع التنظيمات حتتاجها يواحلديثة الت
الدورات ب وتأهيل العاملني بتلك املوانئ، دارة املعلومات باستخدام احلاسب اآليلإلنظام ، والبضائع

تطوير املساعدات ، و مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات الصيانة والتشغيل، و التدريبية املكثفة
حمر وإعداد املسح الهيدروغرايف لكامل ساحل البحر األ، واملالحية طبقاً للمواصفات العاملية

تطبيق أنظمة الصيانة الوقائية للمعدات ، وميكنة عمليات مناولة البضائع، واخلرائط املالحية
  .والتجهيزات

  أهم التطورات التي شهدتها املوانىء السعودية -2

) 8(تشتمل على حبث  ملوانئ السعودية تضم أكرب منظومة للموانئ يف الشرق األوسط،أصبحت ا 
رصيفاً الستقبال جميع السفن والبضائع مبختلف أنواعها ) 183(صفتها موانئ رئيسة جمموع أر

رصيفاً موزعة ) 137(وأحجامها وتنقسم املوانئ السعودية إىل موانئ جتارية ويبلغ جمموع أرصفتها 
  .رصيفاً) 46(على ستة موانئ، ومينائني صناعيني يبلغ جمموع أرصفتها 

نمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة التي شهدتها وتعترب املوانئ الشريك الرئيس يف حركة الت
من %) 95(، إذ كانت املنفذ الرئيس للبضائع الواردة والصادرة، وتستقبل املوانئ حالياً حوايل اململكة

) 154(م أكرث من 2008وقد بلغت كميات البضائع املناولة يف املوانئ خالل عام .. بضائع اململكة
  .ماليني رأس ماشية سنوياً) 4(وتستقبل كذلك حوايل  )عدا النفط اخلام(مليون طن 

) 1.5(م حوايل 2008خالل عام  وعلى صعيد نقل الركاب استقبل ميناء جدة اإلسالمي وميناء ضبا
، وقد قامت املؤسسة العامة للموانئ مؤخراً بتجهيز حمطة الركاب يف ميناء ينبع ون راكبملي

  .ركاب البحر القادمون واملغادرون التجاري لتنضم إىل شقيقاتها يف استقبال
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وتتميز املوانئ السعودية بأنها تضم بني مرافقها حمطات متخصصة ملناولة كافة أنواع البضائع 
فهناك حمطات ملناولة احلاويات، وحمطات ملناولة البضائع العامة، وحمطات احلبوب السائبة، 

  ..وحمطات البضائع املربدة

كاملة من الفنارات واملساعدات املالحية على سواحل اململكة إىل جانب ذلك فهناك منظومة مت
األمر الذي جعل املوانئ السعودية، .. إلرشاد السفن، وجتهيزات ملكافحة التلوث داخل حدود املوانئ

  ..تتمتع ، وهللا احلمد ، بسجل ناصع يف جمال سالمة املالحة البحرية

قل البضائع والسفن فقط، بل هي صروحاً إن املوانئ السعودية اليوم مل تعد جمرد حمطات لن
  .اقتصادية عمالقة تقدم خدمات لها عميق األثر يف االقتصاد الوطني

فلم تتوقف وترية التطوير والتحديث على مدى أكرث من عقدين من الزمن سعت املؤسسة العامة 
تجهيزات احلديثة للموانئ خاللها وبشكل حثيث إىل دعم وتعزيز قدرتها التنافسية بكافة املعدات وال

فضالً عن تأهيل وتدريب العديد من الكفاءات البشرية يف خمتلف اجملاالت والتخصصات ذات الصلة 
  .بنشاطات املوانئ

ثم جاءت مرحلة جديدة تتطلب أدوات جديدة للتعامل معها، وأصبح مد االنفتاح التجاري يطرق 
 املوانئ يف كل الدول تقريباً، باعتبارها األبواب بسرعة مل يشهدها العامل من قبل، وتسابقت بالتايل

بوابات التجارة والتنمية، على تطوير جتهيزاتها ملواكبة املتغريات السريعة يف جمال التجارة البحرية، 
وأهمها التحول السريع نحو استخدام احلاويات يف التجارة البحرية وتضاعف حجم سعة سفن 

 املوانئ الستقطاب مثل هذا النوع من السفن ليس احلاويات مما يتطلب كفاية وقدرات عالية يف
  .على املستوى احمللي فقط ولكن على املستوى العاملي

 بعض احلكوماتو للبنك الدويل اصالحي ولقد بدأت اخلصخصة كسياسة اقتصادية وبرنامج تنموي 
قد ووانئ نظام خصخصة امل يف تطبيق منذً اوائل الثمانينات وكانت بريطانيا يف مقدمة تلك الدول

، واصبحت عمليات الشحن والتفريغ تقوم بها شركات من القطاع اخلاص م1982بدأ منذُ عام 
العائد، معدل القطاع اخلاص يحكمها مبدأ اساسي هو اخملاطرة و اتمشاركومنهجية اخلصخصة و

الطاقات االبداعية عند رجال االعمال مما  باستنفار وتتميز سياسات مشاركة القطاع اخلاص
ينهم وبالتايل يقدمون ما هو قائم حيث تشتد املنافسة فيما ب العمل فعهم اىل حتسني اداءيد

  .خدمات افضل

رغبة من حكومتنا الرشيدة يف احلفاظ على املكانة املتميزة التي وصلت إليها املوانىء  و
يف  ملواجهة املنافسة من املوانىء األخرى التكيف واالستعدادوجعلها قادرة على  السعودية 
هـ القاضي بإسناد 6/11/1417وتاريخ  16941/ب/7فقد صدر األمر السامي الكرمي رقم املنطقة، 

جميع أعمال تشغيل وإدارة األرصفة واملعدات للقطاع اخلاص إلدارتها بأسلوب جتاري والذي مبوجبه 
ن خالل حددت الدولة توجهها وبوضوح من هذه النقلة اجلديدة يف أسلوب إدارة وتشغيل املوانئ م
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أصبحت عمليات الشحن والتفريغ والدعم واالسناد يقوم بها القطاع ، حيث برنامج اإلسناد التجاري
  .اخلاص وبقيت خدمات االرشاد وعمليات التوجيه واالرساء حتت سيطرة هيئة املوانئ السعودية

  :وكان من أهم أهداف عقود اإلسناد التجاري حتقيق النتائج التالية

املوانئ السعودية واخلدمات املقدمة للسفن القادمة واملغادرة ب رفع كفاءة مرافق -1
 .كاخلدمات املالحية والتموين بالوقود واملياه جلذب خدمات الرتانزيت وإعادة التصدير

زيادة معدالت اإلنتاجية وإدخال خدمات جديدة والتوسع (عن طريق احملصلة زيادة اإليرادات  -2
 ).يف اخلدمات القائمة

ات اجلديدة يف املوانئ وتتمثل يف حتديث املعدات والتجهيزات وإدخال معدات ضخ االستثمار -3
وجتهيزات جديدة وتعميق األرصفة، وذلك الستقبال اجليل احلديث من السفن وما يتوقع من 

 .إنتاجية من السفن العمالقة خالل السنوات القادمة
 - :قتنمية الصادرات الصناعية الوطنية يف املوانئ السعودية عن طري -4
ستقطاب املزيد من اخلطوط املالحية ال تقدمي خدمات جيدة وميسرةو خفض أجور الشحن  ) أ

 .باملوانئ السعوديةأعداد السفن ادة زيواجلديدة 
واستحداث شبكة  أحدث اآلالت واملعدات، مدات األداء لعمليات املناولة باستخرفع معدال  ) ب

ت العاملة وذات العالقة مما يوفر لقطاعااحلديثة والتي تربط اآللية  متكاملة من األنظمة
 .بإجراءات ميسرة وبتكلفة منافسة للموانئ احمليطةوخدمات ممتازة 

فيما يتعلق بأداء جميع مالئمة االلتزامات التعاقدية ملتطلبات املرحلة املقبلة وخاصة   ) ت
واملعدات ومطابقتها للمواصفات احملدودة بالعقود مبا يكفل لها مستوى أداء التجهيزات 

 .ميز خالل سنوات العقدمت
االرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها الشركات املتخصصة التي مت إسناد العقود إليها   ) ث

للخطوط املالحية بعد دراسة واقعية األسواق العاملية واملوانئ اخلارجية احمليطة بها مبا 
ال بد وأن تقدمه لهذه اخلطوط العاملية الستقطاب هذه اخلطوط بتقدمي اخلدمات األفضل و

تتناسب مع األهداف املرجوة من تنشيط املوانئ مع تفعيل دورها داخلياً وخارجياً وذلك عن 
طريق إصدار كتيبات ونشرات وجمالت تشغيل على جميع املتطلبات اخلاصة باإلدارات 
احلكومية وكذلك تخصيص أماكن على اإلنرتنت ونشرها على املستفيدين من خدمات 

 .املوانئ
عمل جديدة لأليدي العاملة السعودية وذلك وفقاً للربنامج اخلاص بإحالل العمالة  توفري فرص  ) ج

السعودية بالعقود املتخصصة بالنسب املئوية احملددة مع الشركات وااللتزام بها طوال 
 .فرتة العقد املربم مع الشركة

نقل والتأمني كالبنوك وال(االقتصادية األخرى يف اململكة  القطاعاتفتح آفاق جديدة لتنمية   ) ح
 ).واإلسكان واخلدمات املساندة واالتصاالت وغريها
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وبالنظر إىل طبيعة العمل يف املوانئ السعودية يتضح أن اللوائح املنظمة لعمليات التشغيل 
متعددة نظراً لتعدد اجلهات احلكومية العاملة بامليناء والتي لها تأثري مباشر على أساليب العمل 

موانئ اململكة، وتبعاً لذلك فإنه ينبغي أن تسهم تلك اجلهات يف تطوير  واإلجراءات املتبعة يف
أنظمتها جنباً إىل جنب مع املوانئ والعمل معاً على تبسيط اإلجراءات املؤثرة على سري العمل مبا 

  .يتالءم واملرحلة القادمة بهدف جذب التجارة وانسياب البضائع والسفن ملوانئ اململكة
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     طاع  النقل البحري يف إطار منظمة التجارة العامليةحترير ق:  ثالثاً
  
  متهيد -1

ة متعددية حدد الهدف املعلن للمفاوضات يف موضوع حترير جتارة اخلدمات يف وضع اتفاق
القائمة يف تلك التجارة  احلاليةيحقق لكافة األطراف إزالة القيود مبا األطراف للتجارة يف اخلدمات 

  .ة يف نصيبها من التجارة الدولية للخدماتوزيادة مساهمة الدول النامي

األطراف للتجارة يف ة متعدد ةدولي يةأول اتفاقا هي مت التوصل إليهية التي عترب االتفاقت و
كافة اخلدمات القابلة للتجارة الدولية بقطاعاتها اخملتلفة ومن بينها اخلدمات و تشمل اخلدمات 

.... الت السلكية والالسلكية، السياحة، اإلنشاء والتعمري، االتصا)جوي –بحري  –بري (املالية، النقل 
وذلك وفقاً  يةاالتفاقبعضاء األومبا يف ذلك أيضاً انتقال اخلدمات املهنية والعمالة بني الدول  ، الخ
ول التزامات حمددة تضعها كل دولة بعد مفاوضات مع باقي األطراف مع األخذ بعني االعتبار جد

 وية لكل دولة،الظروف واألهداف التنم

  -):اجلاتس(أهم مالمح االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات  -2

مقدمة وستة أجزاء تتناول االلتزامات ) اجلاتس(تتضمن االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 
ومرفق باالتفاقية مالحق قطاعية عن حركة العمالة، اخلدمات  ،وحقوق الدولة املشاركة يف االتفاقية

وهي تعالج النواحي الفنية املتعلقة بالتجارة الدولية يف تلك  االتصاالت، النقل اجلوي، املالية،
  .القطاعات والتي ال تغطيها االتفاقية

على مستوى  باالعرتاف باألهمية املتزايدة للتجارة الدولية يف اخلدمات يةوتبدأ مقدمة االتفاق
على أساس الشفافية حجم التجارة يف اخلدمات ة يف زياد يةورغبة أطراف االتفاق ،االقتصاد العاملي

 ، كافة األطراف وبصفة خاصة الدول الناميةومنوها لصالح  مبا يحقق زيادتها ، والتحرير التدريجي
  .وظروف التنمية االقتصادية يف تلك الدول الوطنية العتبار احرتام األهداف ة بعني اخذآ

  -:ىل وميكن تقسيم االلتزامات الواردة يف االتفاق إ

  -:االلتزامات العامة  ) أ

وهي تشمل كافة الدول وكافة قطاعات اخلدمات القابلة للتجارة الدولية وأهم تلك االلتزامات هي 
الدولة األكرث بالرعاية، الشفافية، زيادة مساهمة الدول النامية، التكامل االقتصادي، القواعد 

  .رتبطة بعجز ميزان املدفوعاتاحمللية، تنظيم الدوافع والتحويالت، إجراءات الوقاية امل

  -:املعاملة اخلاصة للدول النامية  ) ب

نظراً لضعف القدرة التنافسية للدول النامية يف معظم قطاعات اخلدمات وحاجتها إىل زيادة 
نصوصاً تعطي مرونة  يةاالتفاق تنصيب مساهمتها يف التجارة الدولية لهذا القطاع فقد تضمن

  -:هذا اجملال وأهمها للدول النامية واألقل منواً يف
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بالتزام الدول املتقدمة بإنشاء مراكز اتصال يف غضون عامني من بدء تنفيذ  يةقضي االتفاقت
لتسهيل حصول الدول النامية على معلومات عن أسواق اخلدمات يف الدول املتقدمة  يةاالتفاق

لدول النامية لتطوير صادراتها فيما يتعلق باجلوانب التجارية والفنية والتكنولوجية التي حتتاج إليها ا
  .من اخلدمات وزيادة نصيبها يف جتارة اخلدمات

بالصعوبات التي تواجهها الدول النامية بالنسبة ملوازين املدفوعات ومن ثم  االتفاقيةعرتف ت
عطيها احلق يف فرض قيود مؤقتة على املدفوعات والتحويالت اخلاصة بنشاطات اخلدمات التي ت

امية بتحريرها وكذلك استخدام القيود لضمان احلفاظ على مستوى احتياطي مايل تلتزم الدول الن
مع  ينبغي ان تكون متفقة هذه القيود متفقة، غري ان مناسب لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية 

 .أحكام اتفاقية صندوق النقد الدويل وال تكون حلماية قطاع خدمات معني

ات لتحرير قطاعات اخلدمات مع دول أخرى نامية أو يبإبرام اتفاقللدول النامية  االتفاقيةسمح تال 
 .ومنع األطراف من الدول النامية معاملة أفضل من املمنوحة للدول املتقدمة ،متقدمة

وجود حمتكرين يف بعض اخلدمات فيها طاملا كانوا باإلبقاء على  ألي دولةتسمح االتفاقية 
 .لتنفيذحيز ا يةموجدين أصالً عند دخول االتفاق

ألي دولة باتخاذ إجراءات وقائية خاصة حلماية قطاعات خدمات التزمت بتحريرها تسمح االتفاقية 
سحب أو تعديل التزاماتها بعد عام كما أن االتفاقية سمحت للدول األعضاء ب. جلداول التزاماتهاوفقاً 

دون االنتظار للفرتة التي  واحد من بدء تنفيذ هذه االلتزامات عند تعرضها خللل يف ميزان مدفوعاتها
 .ثالث سنواتوهي  يةها االتفاقتحدد

املشرتيات احلكومية  جتارة املتعلقة بشرط الدولة األوىل بالرعاية على  يةال تطبق أحكام االتفاق
 .من اخلدمات
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  -:األبعاد االقتصادية التفاقية اجلاتس على قطاع النقل البحري -3

جلميع الدول ملا يحققه هذا  وإسرتاتيجيةهمية اقتصادية ال شك أن قطاع النقل البحري ميثل أ
لهذا القطاع والتي  اإلسرتاتيجيةباإلضافة إىل األهمية  –القطاع من عائد من العمالت األجنبية للدول 

  .اخملتلفةتحقق من خاللها تأمني نقل التجارة املتبادلة بني دول العامل ت

يعترب من النشاطات احملررة بطبيعتها والتي  ومن هذا املنطلق جند أن قطاع النقل البحري
 -:املنافسة يف جمال نشاطات هذا القطاع وذلك لألسباب التاليةعنصر يتوافر فيها 

أي فرد من أي دولة يف العامل أو أي منشأة جتارية تستطيع أن تقوم بشراء أي سفينة ترغب يف إن 
نت أعالم دولهم أو أعالم دول التسجيل، وهذا شرائها وأن ترفع العلم الذي يرتاءى لها عليها سواء كا

ينطبق أيضاً  على عملية تأجري السفن، حيث يستطيع أي فرد استئجار أية سفينة ملدة حمددة أو 
  .حجز فراغات عليها دون أن يحد من حريته أحد

إن الناقل البحري سواء كان مالكاً أو مستأجراً ال يتحكم يف كميات البضائع التي تشحن على 
ويف النظام األول  C&Fأو  CIFأو  FCBفينته وإمنا يخضع ذلك لعقد النقل البحري سواء كان س

يف الثانية تكون مسئولية ذلك على ، أما تكون مسئولية تدبري وسيلة النقل البحري على املستورد
 .ويف جميع احلاالت يخضع ذلك حلسن تقدمي اخلدمة والتوقيت املطلوب لشحن البضائع، املصدر

لعقد ة  وتخضع حمرره اخلدمة فإن هذ ، يتضح أنه حتى يف جمال حجز الفراغات على السفن لكذوب
 .النقل البحري بني األطراف املصدرة واملستوردة التي ال تخضع ألية قيود على أي منها

وكالة مالحية  –شحن وتفريغ (وأما فيما يتعلق باخلدمات التي تؤدي للسفينة أو البضاعة باملوانئ 
فإننا نرى أن املسطح املائي واملسطح األرضي للموانئ يخضع إلشراف ) خزين ، قطر وإرشادت –

الدولة التي بها امليناء حتقيقاً لسيادتها على هذا املسطح مبا يجعله يخضع لإلشراف الكامل لها 
  .ومبا يؤدي ألن تكون مزاولة هذه اخلدمات ألبناء دولها

فإننا نرى أن قطاع النقل البحري هو قطاع حمرر بطبيعته يف ضوء احملددات السابقة املتقدمة 
 .وليس عليه أي قيود يف جمال املنافسة أو دخول هذه النشاطات يف دول أخرى

إال أنه وعلى الرغم مما تقدم فقد كان هناك إصرار من دول اجملموعة األوروبية لدخول هذا 
األعضاء يف  تفاق بني جمموعة الدولوحتى اآلن مل يتم اال س، اجلات يةالنشاط حتت مظلة اتفاق

االلتزامات التي ميكن أن تتضمنها جداول هذا  ةلى ماهيع بشكل كامل  التجارة العاملية منضمة 
  .النشاط 

  -:آثار االتفاقية  على نشاطات القطاع -4
إن  عملية حترير جتارة اخلدمات ومن ضمنها خدمات النقل البحري ميكن ان يتمخض عنها  آثار 

على قطاعات نشاطات النقل البحري ولكن بشكل متفاوت،  إال أنه ويف اجلانب اآلخر سوف لها سلبية 
آثار إيجابية  على املدى الطويل ، وهذا يعتمد على قدرة  أنشطة النقل اخملتلفة يف التكيف مع 

لة وضاع اجلديدة وقدرتها على فهم ودراسة االتفاقية دراسة متأنية وواعية بحيث ميكن لكل دواأل
  .تعظيم إيجابيات االتفاق وحتجيم سلبياته
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    التحديات التي تواجه املوانىء السعودية:  رابعاً
  

وأصبحت املوانئ منشآت جتارية . قد أصبح ينظر إىل املوانئ اليوم بأن لها وظيفة وطابع جتاريل
زء من سوق خرى، ونظراً ألن التجارة والنقل العامليني هما جاألة يصناعالنشآت املشأنها شأن 

  .شديدة املنافسة، فإن جميع املوانئ بال استثناء توجد يف اخلطوط األوىل للمنافسة الدولية

وتشري التوقعات أن موانئ احلاويات يف جميع أنحاء العامل سوف تستقبل أعداداً متزايدة من 
ى االقتصاد والتجارة احلاويات حيث وجد أن حركة التجارة البحرية باحلاويات لها نتائج إيجابية كبرية عل

خالل الفرتة  فقد زادت حركة التجارة البحرية باحلاوياتعلى مستوى اململكة  البحرية الدولية، و
  املاضية، 

التي متت مناولتها يف املوانئ السعودية إىل نهاية عدد احلاويات وتشري آخر اإلحصاءات إىل ان 
 هذا  ، ويعزى%7م بنسبة قدرها 2008ام إنخفض  مقارنة بالعقد  م 2009النصف األول من العام 

اإلنخفاض إىل الرتاجع الذي طرأ على احلركة التجارية يف ميناء جدة اإلسالمي، حيث تراجعت بنسبة 
ىء املمملكة قد شهدت حتسناً خالل ن، هذا على الرغم من أن احلركة التجارية يف كافة موا% 11.24

  . ))3(بامللحق رقم  )1(جلدول رقمانظرا. (مقارنة بالعام الذي سبقه م2009عام 

، كما )البضائع العامة(ل التقليدية األخرى وقد برزت أهمية النقل باحلاويات مقارنة بوسائل النق
تشري بذلك معدالت النمو العالية للنقل باحلاويات، األمر الذي جعل موانئ املنطقة تسعى إىل 
استحداث حمطات جديدة متخصصة ملناولة احلاويات، أو تقوم بتطوير وتوسعة حمطات احلاويات 

  . القائمة لديها

القضاء على بعض يساعد على للقطاع اخلاص التجاري  دبرنامج اإلسناعلى الرغم من ان  و
 أندوره يف العملية التنموية ، جند  ليأخذالقطاع النقل البحري  أمامو فتح اجملال  الظواهر السلبية

  -: وأهمهاجهها بعض املعوقات االسعودية ما زالت تو املوانئ

م وأجور خدمات املوانئ إن ارتفاع رسو :رسوم وأجور خدمات املوانئاإلرتفاع النسبي يف  )1
السعودية باملقارنة مع الرسوم واألجور املطبقة يف بعض املوانئ اجملاورة ، جعل املوانئ 
األخرى أكرث جذباً لبضائع املسافنة والرتانزيت عنها يف املوانئ السعودية، بل تعدى األمر إىل 

نئ أخرى وتتصل اململكة عرب أكرث من ذلك بنزول بعض البضائع الواردة أصالً إىل اململكة يف موا
 .وسائل النقل الربية

يف ظل املتغريات التي حدثت يف صناعة النقل البحري يف اآلونة األخرية، أصبحت قواعد  )2
األمر الذي . وتعليمات املوانئ السعودية يف حاجة إىل حتديث وتطوير ملواكبة تلك املتغريات

 .تعتربها اسرتشادية فقط وغري إلزامية جعل موانئ دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

التي حتد من أعمال النشاطات املرتبطة وارتفاع أجور األراضي واملستودعات يف املوانئ  )3
بأعمال االسترياد والتصدير وتقلل من فرص استغالل طاقات املوانئ بشكل كبري حيث أن 
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مة للقطاع اخلاص الهدف ليس فقط القيمة اإليجارية بقدر ما هو هدف حتقيق بيئة مالئ
 .لتوطني بعض نشاطات االقتصاد يف املوانئ السعودية

قد تؤدي يف بعض األحيان إىل تلف والتي احلاويات الواردة للموانئ لعمليات تفتيش خضوع  )4
وبالتايل ضياع أموال املستوردين خاصة عند تطبيق ما يطلق عليه ، املنتج املستورد بداخلها

فإن ما يطلق عليه التفتيش بالوسائل باإلضافة إىل أنه ال  الكشف املعاكس، ومن جهة أخرى
 .لبضائععمليات تفتيش لبطء وهذا يساهم يف للتلف  هايتم إال بفتح احلاويات وتعريض حمتويات

في جميع الدول يسمح بدخول بضائع مستوردة، ف أنهاعلى اعتبار  احلاويات الفارغةمعاملة  )5
من هنا لبضائع باعتبارها وسيلة نقل مطلوبة للشحن، احلاويات الفارغة وال تعامل معاملة ا

إلغاء القيود املفروضة على استرياد احلاويات الفارغة إىل اململكة لتشجيع  بأهميةنرى 
ووكالئهم على استريادها وإعادة شحنها بالصناعات احمللية املطلوب تصديرها إىل ني الناقل

 .اخلارج

قفل بوابات يتم  مارك مقيد بساعات حمددة وعمل اجل أنحيث  ،اعات التشغيلإنخفاض س )6
أمر يسهم ذا وه، امليناء جزئياً أو كلياً بعد فرتة الدوام الرسمي وخالل عطل األسبوع واألعياد

يف تأخري السفن بإطالة فرتة بقائها بامليناء، كما يحرم الوكالء من فرتة إعفاء إدخال حاوياتهم 
بينما عمليات املوانئ تتم على مدى  ، وصول السفينةإىل منطقة امليناء واحملددة بيومني من 

وهذا يقف عائقاً يف حركة املوانئ عملياً وإعالمياً حيث  . أربع وعشرين ساعة دون توقف
ولعل من املناسب أن تقوم اجلمارك بعمل نظام الورديات . تستغل لصالح املوانئ املنافسة

ث ميكن الكشف على البضائع وفسحها كما هو معمول به يف املوانئ على مدار الساعة بحي
 .دون تأخري يضر مبصلحة أصحاب البضائع

قيود املفروضة على البضائع املسافنة والرتانزيت، حيث أن الرتكيز ينصب حالياً حجم ال ارتفاع  )7
 ،يف جميع املوانئ اجملاورة على جذب املزيد من هذه البضائع بتسهيل اإلجراءات وتيسريها

ملوانئ يف الفرتة الراهنة واملستقبلية تركز على هذه اخلدمة التي تشتد علماً بأن عمليات ا
 .فيها حدة املنافسة بني جميع املوانئ

عند وصول أكرث من سفينة ركاب للميناء ال يسمح بإنزال ركاب السفينة السابقة لها التي عادة  )8
لراكب به يكون إما وهذا التأخري الذي ال ذنب ل . ما تستغرق إجراءات فسح ركابها عدة ساعات

بسبب عطل أو بطء يف جهاز احلاسب اآليل اخلاص بجوازات امليناء أو لقلة عدد موظفي 
 .إجراءات دخول الركاب أو خروجهم اجلوازات اخملصصني إلنهاء

باألجهزة واملعدات  املوانئ تزويد، وهذا يتطلب كفاية خمتربات اجلودة النوعية باملوانئعدم  )9
على سرعة فسح البضائع، ودراسة إمكانية إشراف القطاع اخلاص يف احلديثة التي تساعد 

  .تشغيلها
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    االستنتاجات -أوالً
  

  -:ما يليالورقة من أهم ما توصلت إليه 

من سوق الشحن القارية % 90تطورت حركة النقل البحري بصورة كبرية مغطية حوايل  -
 .البينية

لتلك مل يطرأ على جتارة النقل البحري  نكتاد حول البلدان النامية،ووفقا إلحصاءات األ  -
فإن الدول النامية ما زالت تستحوذ على حصة  ويف السياق العام،. أي تغيري يذكر الدول

من جتارة السلع % 28متثل البلدان النامية متواضعة يف التجارة الدولية، حيث 
مع العلم ة حسبما تشري إحصاءات األونكتاد من الشحن الصادر% 50املستوردة وحوايل 

 .يةصادرات النفطبان معظم صادرات تلك الدول تعتمد يف مكوناتها على ال

برزت أهمية استخدام السفن كبرية احلجم ملا توفره من نفقات يف التشغيل تؤدي إىل  -
 .مبا يحقق لها قدرة املنافسة يف سوق النقل البحري إمكانية تخفيض تكاليف املناولة

جراءات عقب تأسيسها مباشرة أسهمت بشكل فعّال تبنت املؤسسة العامة بعض اإل -
إنشاء جتهيزات متخصصة يف : يف تطوير املوانئ السعودية، ومن أهم تلك اإلجراءات

املوانئ ، ووضع التنظيمات لتقدمي خدمات متكاملة ملناولة البضائع، ونظام إدارة 
مشاركة القطاع املعلومات باستخدام احلاسب اآليل، و الدورات التدريبية املكثفة، و 

اخلاص يف عمليات الصيانة والتشغيل، وتطوير املساعدات املالحية طبقاً للمواصفات 
العاملية، واملسح الهيدروغرايف لكامل ساحل البحر األحمر وإعداد اخلرائط املالحية، 

 .وميكنة عمليات مناولة البضائع، وتطبيق أنظمة الصيانة الوقائية للمعدات والتجهيزات

مقدمة وستة أجزاء تتناول ) اجلاتس(التفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات تتضمن ا -
االلتزامات وحقوق الدولة املشاركة يف االتفاقية، ومرفق باالتفاقية مالحق قطاعية عن 
حركة العمالة، اخلدمات املالية، االتصاالت، النقل اجلوي وهي تعالج النواحي الفنية 

 .تلك القطاعات والتي ال تغطيها االتفاقيةاملتعلقة بالتجارة الدولية يف 

التي  دماتاخلتسمح االتفاقية ألي دولة باتخاذ إجراءات وقائية خاصة حلماية قطاعات  -
وال تطبق أحكام االتفاقية املتعلقة بشرط . التزمت بتحريرها وفقاً جلداول التزاماتها

 .دماتالدولة األوىل بالرعاية على جتارة  املشرتيات احلكومية من اخل

، وميكن ترتيب املوانىء السعودية إن هناك عدداً من التحديات والصعوبات التي  تواجه -
  -:هذه التحديات والصعوبات حسب أهميتها كما يلي

  .النسبي يف رسوم وأجور خدمات املوانئ االرتفاع •
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التطورات التي حدثت  مواكبة عدم قدرة قواعد وتعليمات املوانئ السعودية على •
والذي يجعلها بحاجة ماسة إىل التحديث والتطوير ملواكبة  ،النقل البحرييف صناعة 

 .تلك املتغريات

ارتفاع أجور األراضي واملستودعات يف املوانئ و التي حتد من أعمال النشاطات  •
وتقلل من فرص استغالل طاقات املوانئ ، املرتبطة بأعمال االسترياد والتصدير

 . السعودي بشكل كبري

ات الواردة للموانئ لعمليات تفتيش والتي قد تؤدي يف بعض األحيان خضوع احلاوي •
 إىل تلف املنتج املستورد بداخلها،  

  .بضائع مستوردة أنهامعاملة احلاويات الفارغة على اعتبار   •

عمل اجلمارك مقيد بساعات حمددة ويتم  أنساعات التشغيل، حيث عدد إنخفاض  •
بعد فرتة الدوام الرسمي وخالل عطل األسبوع  قفل بوابات امليناء جزئياً أو كلياً

 واألعياد،

 حجم القيود املفروضة على البضائع املسافنة والرتانزيت، ارتفاع •

 .عدة ساعاتالسفن والذي يستغرق  جراءات فسح ركابطول إ •

  عدم كفاية خمتربات اجلودة النوعية باملوانئ،  •
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    التوصيات
باتفاقية اجلات،  هي اتفاقية مرنة مقارنة) اجلاتس( دمات حيث أن االتفاقية العامة للتجارة يف اخل

ا وما زالت  بنودها قيد البحث والدراسة يف إطار  منظمة التجارة العاملية خصوصاً يف ضوء م
وما آلت إليه أوضاع املفاوضات التجارية على خمتلف املوضوعات متخضت عنها نتائج جولة الدوحة، 

وماً لتجارة العاملية، نرى بأن هذا األمر يتطلب من الدول اخلليجية عمالتي تغطيها اتفاقيات منظمة ا
ملستويني العام واخلاص يف سبيل تعظيم ، وفق آليات خمتلفة على اواململكة خصوصاً العمل معاً

وتطوير خدمات قطاع النقل ليتواكب مع هذه االستفادة من هذه االتفاقية بالشكل املطلوب 
  -:ما يلي ، ومن هنا نقرتحالتغريات

  
ضرورة قيام اجلهات احلكومية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملساعدة قطاع النقل : أوالً

    مواجهة نتائج االنضمام ملنظمة التجارة العاملية ىباململكة علالبحري  
باململكة  قطاع النقل البحري ضرورة قيام اجلهات احلكومية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملساعدة

  -:نتائج االنضمام ملنظمة التجارة العاملية من خالل القيام مبا يليمواجهة  ىعل

لقطاع النقل البحري السعودي يتم من خاللها تطوير هذا القطاع  إسرتاتيجيةوضع خطة  −
 .لدخوله يف جمال منافسة عاتية مع دول متقدمة

ا يتناسب مع مب ،مراجعة القوانني والقرارات املنظمة للعمل بقطاع النقل البحري يف اململكة −
التحديات التي تواجه هذا القطاع، من أجل تعظيم إيجابيات االنضمام ملنظمة التجارة 

 . العاملية

تشجيع املنافسة يف أنشطة النقل البحري باململكة وتفعيل نظام املنافسة مبا يضمن  −
 .منع االحتكار لدرء أية سلبيات ناجتة عن حترير قطاع النقل البحري باململكة

جداول التزامات الدول األعضاء مبنظمة التجارة العاملية يف جمال نشاطات النقل دراسة  −
لدخول أسواق هذه الدول  إسرتاجتيةالبحري والتي مت االلتزام بتحريرها من أجل وضع خطط 

 .يف جمال النشاطات التي حررتها

ة العاملية ملنظمة التجار ماماالنضوضع آليات مناسبة للتفاوض مع الدول التي هي يف طور  −
من أجل تسهيل النفاذ ألسواقها، ويف هذا السياق يتم جمع معلومات ووضع اطر عامة 

 .للتفاوض حول آليات النفاذ لتك األسواق يف جمال نشاطات النقل البحري اخملتلفة
 

على املستوى اخلليجي و اإلقليمي ،ميكن تنسيق السياسات اخلليجية و العربية يف جمال  −
، ومبا يحقق لها تعظيم دورها باعتبارها )اجلاتس(العامة التجارة للخدمات  تطبيق االتفاقية

قوة  خليجية وعربية موحدة  والتي ميكن أن تواجه االقتصاد العاملي الذي أصبحت حتكمه 
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خليجية وعربية  بإسرتاتيجيةالتكتالت االقتصادية، مما ميكنها من منافسة هذه التكتالت 
 -:ن القيام مبا يليموحدة، ويف هذا السياق ميك

o  ضرورة قيام تنسيق بني اجلهات املعنية يف جملس التعاون اخلليجي و مركز البحوث
واالستشارات التابع لألكادميية العربية للنقل البحري، بحيث يتم إعداد دراسات مسحية يف 

 .دول جملس التعاون حول آفاق تطوير قطاع النقل البحري يف دول اجمللس

o عاون من خالل أجهزته اخملتصة ملا يدور يف  منظمة التجارة العاملية متابعة جملس الت
بالنسبة للمفاوضات بشان النقل البحري و نشره على دول  اجمللس حتى ميكن حلكومات 
دول اجمللس الوقوف على ما يدور باملنظمة يف هذا اجملال مبا يحقق لها التعديل يف 

يساهم يف درء أية مشكالت قد تواجه سياساتها أو التنسيق مع بعضها البعض مبا 
 .قطاع النقل البحري اخلليجي
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ضرورة قيام اجلهات احلكومية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطوير قطاع النقل البحري  :ثانياً
    :باململكة

على اعتبار ان قطاع النقل البحري باململكة يحتاج للبنية التحتية التي تلبي طموحاته، نرى بأهمية 
  -:جلهات احلكومية املعنية باململكة مبا يليقيام ا

، وتعميق األرصفة وزيادة غواطسها مبا يسمح باستقبال  املوانئاستمرار االهتمام بتطوير  −
السفن األكرب حجماً مع زيادة فسح اجملال للشركات املالحية لتقوم بدورها يف تطوير 

 .باململكة املوانئ
 

باملناطق الصناعية و مراكز االستهالك بكافة  املوانئلربط اإلجراءات الالزمة  باتخاذ االستمرار −
طرق ووسائل املواصالت الربية والبحرية وتطوير إمكانيات حمطات الشحن والتفريغ وتزويدها 

 .والتفريغ الشحنباملعدات احلديثة لزيادة معدالت 
 

حالت وهذا ران المما يزيد من دور باملوانئإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض مدة بقاء السفن  −
 . واملوانئيؤدي على زيادة أرباح الشركات املالحية 

 

زيادة االهتمام بالبيئة البحرية وفرض قيود على السفن مبا يضمن تخفيض تلوث البيئة  −
سوف تقل حوادث   Double Hullالبدن ومع ظهور ناقالت البرتول مزدوجة باململكة البحرية

 .التقليدية اقالتالنتلوث البيئة التي كانت تسببها 
 

 .  االستمرار باالهتمام بالعنصر البشري وتدريبه من أجل تقليص حجم احلوادث البحرية −
 

جهزة واملعدات تلف األبتشغيل خم األساليب التكنولوجية احلديثة استخدامالتوسع يف  −
 .ستخدام اآليل للمعداتفينة أوتوماتيكياً وبالتوسع يف االبالس

 

قطاع اخلاص  باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكيف بشكل إيجابي مع ضرورة قيام ال :ثالثاً
    :انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية

   -:ميكن للقطاع اخلاص السعودي تفعيل دوره يف هذا اجلانب من خالل العمل على ما يلي 

ة واإليجابية دراسة االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات دراسة متأنية مع بحث آثارها السلبي -
  .على نشاطات قطاع النقل البحري بحيث يتحقق تعظيم اإليجابيات وحتجيم السلبيات

قيام غرف الصناعة والتجارة باململكة بعقد الندوات بهدف التعريف باتفاقية اجلاتس وآثارها  -
 تعظيم إيجابيات وحتجيم سلبيات هذهعلى االقتصاد السعودي بقطاعاته اخملتلفة وكيفية 

 .اقيةاالتف
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مواكبة التطورات التقنية  ضرورة قيام الشركات السعودية التي تعمل يف جمال النقل البحري -
  . الستيعاب التقنية احلديثة يف هذا اجملالوبذل كافة اجلهود 

 .السعودي ضرورة االهتمام باجلانب التدريبي والتأهيلي لأليدي العاملة يف القطاع البحري -

  - :مبا يليالقيام البحري اخلليجي والعربي النقل  قطاعي على على املستوى اإلقليمي، ينبغ -

o  االستفادة من االحتادات التي مت تشكيلها من خالل جامعة الدول العربية و من ضمنها
احتاد الناقلني البحريني العرب والذي مل تنعكس آثاره حتى اآلن يف جمال نشاطه بالتنسيق 

 .بني الدول العربية

o حتاد الناقلني البحريني العرب واالحتاد اإلسالمي ملالكي البواخر لتنسيق التنسيق فيما بني ا
 .السياسات يف هذا اجملال

 

تفعيل دور جلان النقل البحري من أجل متكني هذا القطاع من مواجهة التحديات : رابعاً
التي تواجهه باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكيف بشكل إيجابي مع انضمام اململكة ملنظمة 

    :تجارة العامليةال
ضرورة مواكبة جلان النقل البحري باململكة للمفاوضات التجارية اجلارية حالياً يف منظمة  -

لقطاع النقل البحري يتم من خاللها بحث  إسرتاتيجيةالتجارة العاملية، من اجل وضع خطة 
 .سبل تطوير هذا القطاع  مبا يتناسب مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام

املستجدات الدولية  بأهمدشني موقع الكرتوين لتوعية قطاع النقل البحري باململكة ت -
 .واإلقليمية واحمللية التي تطرأ على قطاع النقل البحري

إصدار نشرة دورية حول قطاع النقل باململكة حتت إشراف القائمني على املوقع االلكرتوين  -
  .    املقرتح تدشينه
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إجراءات  باتخاذركات العاملة يف جمال خدمات النقل البحري ضرورة قيام الش: خامساًً
    :هيكلية لزيادة قدرتها على  تسويق خدماتها

إجراءات هيكلية لزيادة  باتخاذضرورة قيام الشركات العاملة يف جمال خدمات النقل البحري 
 -:قدرتها على تسويق خدماتها من خالل ما يلي

وهذا يتطلب االستعانة بكفاءات تسويقية متميزة إلدارة : املتخصصة الكوادراالهتمام بتوفري  -
يف الشركات تدريبية  أوهذا النشاط، والعمل على رفع كفاءة العاملني من خالل برامج تاهيلية 

والتطوير املستمر ملتابعة ما يجري يف  البحثأسلوب  واستخدامالعاملية املتخصصة ، 
 .السوق املالحي العاملي

ويعتمد التنبؤ على حتليل املعلومات واإلحصائيات من مصادر : تهدفالتنبوء بالسوق املس -
التطور  اجتاهاتموثوق بها خالل فرتة زمنية معينة بهدف استنتاج العالقات والبيانات عن 

وزمنها يف سوق النقل البحري يف املدى  االجتاهاتوحتديد العوامل التي حتدد مسارات هذه 
 .املتوسط والبعيد

ويتم حتديد السوق املناسب عن طريق خربة املديرين بالشركة : ملناسبإختيار السوق ا -
يف املؤمترات  شرتاكتهم الشخصية وزيارتهم للعمالء واالتصاالاخلارجيني وا واالستشاريني

والندوات وباإلطالع الدائم على نشرات السوق املالحي واجملالت املتخصصة باإلضافة إىل 
 .التحليل املستمر لطلبات العمالء

ويكون ذلك بهدف خدمة العمالء وربطهم بالشركة : ضرورة فهم وحتليل العمالء يف كل سوق -
يف التي تناسب طلباتهم واحتياجاتهم مع مراعاة أن يكون ذلك  التسويقيةمن خالل العروض 

 .تقدمه الشركات العاملية نفس مستوى ما

حصة الشركة يف السوق  تباحتماالويكون من خالل التنبؤ : ؤ بحصة الشركة من السوقالتنب -
لهذا السوق واخلطة  التسويقية اإلسرتاتيجيةوموقف الشركات املنافسة وحتليله ووضع 

مع حتديد املتوقع حتقيقه من خالل هذه اخلطة ومتابعة تنفيذ  اإلسرتاتيجيةالتنفيذية لهذه 
 .  ذلك
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    السعودية املوانئضرورة حتسني خدمات : سادساًًً

 

  -:السعودية من خالل القيام مبا يلي املوانئحتسني خدمات ينبغي العمل على 

 .الدول اجملاورة موانئتخفيض رسوم وأجور خدمات املوانئ لتكون قادرة على منافسة  -

حتديث  قواعد وتعليمات املوانئ السعودية لتتواكب مع التطورات التي حدثت يف صناعة   -
 .السعودية املوانئعمل  رتطويذلك يعترب عامل مهم يف  أنالنقل البحري، حيث 

تخفيض أجور األراضي واملستودعات يف املوانئ ومبا يساهم يف تشجيع القطاع اخلاص  -
والذي سوف ينعكس إيجاباً على أعمال النشاطات املرتبطة  املوانئيف  لالستثمارالسعودي 

 .ألمثلالسعودية بالشكل ا املوانئبأعمال االسترياد والتصدير ويعظم االستفادة من طاقات 

احلاويات الواردة ووضع إجراءات خاصة بشان السلع القابلة للتلف، فتيش حتسني طرق ت -
 إجراءاتلتجنيب املوردين السعوديني اخلسائر املرتبطة بتلف البضائع والناجت عن طول 

 .ضائع الواردةبالتفتيش على ال

ضائع ب أنهالى وعدم معاملتها عاحلاويات الفارغة إجراءات التفتيش على  ضرورة تسهيل -
  .مستوردة

قفل بوابات امليناء بعد فرتة والعمل بنظام الورديات وعدم  املوانئ،متديد ساعات عمل  -
 .واألعياد الدوام الرسمي وخالل عطل األسبوع

 .على بضائع املسافنة والرتانزيتتسهيل اإلجراءات املفروضة  -

ة على استيعاب احلجم الكبري يف لتكون قادر خمتربات اجلودة النوعية باملوانئضرورة زيادة  -
 .اململكة موانئالسعودية والتي تصل إىل كافة  الواردات

 صناعة الضخمةالمعات اجمل أنتوسعة ميناء اجلبيل بأقصى سرعة ممكنة، حيث  -
 مركزها يف اجلبيل وينبع ، وحتتاج إىل زيادة عدد األرصفة خلدمة الصادرات للبرتوكيماويات

   .  السعودية الصناعية
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DECISION ON MARITIME TRANSPORT SERVICES  
 

Adopted by the Council for Trade in Services on 28 June 1996 
 

The Council for Trade in Services, 
 

 Having regard to the Annex on negotiations on Maritime Transport Services,  
 

 Having regard to the Decision on Negotiations on Maritime Transport Services, adopted at 
Marrakesh on 15 April 1994,  

 
 Noting the Report of the Negotiating Group on Maritime Transport Services and the 

commitments scheduled by Members in this sector, 
 

 Desiring to further the liberalization of international trade in maritime transport services 
within the framework of the General Agreement on Trade in Services (GATS), 

 
 Decides as follows: 

 
1( To suspend the negotiations on Maritime Transport Services and to resume them with the 

commencement of comprehensive negotiations on Services, in accordance with Article XIX of the 
GATS, and to conclude them no later than at the end of this first round of progressive liberalization.  
At an appropriate time decisions pursuant to paragraph 3 of Article XIX of the GATS will be taken on 
procedures for the conduct of such negotiations.  It is agreed that negotiations will be resumed on the 

basis of existing or improved offers.  
 
2( Members wishing to exercise their rights under paragraph 3 of the Annex on Negotiations on 

Maritime Transport Services may do so during a period of 30 days from the date of this Decision. 
 
3( Any commitments resulting from these negotiations will be inscribed in Schedules of Specific 

Commitments annexed to the GATS. 
 
4( Article II of the GATS and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to 

list in the Annex any measures inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will 
maintain, shall enter into force for international shipping, auxiliary services and access to and use of 
port facilities at the same time as the conclusion of the negotiations referred to in paragraph 1.  During 
the course of negotiations the effects of the continued suspension of Article II will be kept under 

review by the Council for Trade in Services. 
 
5( Paragraph 4 of this Decision shall not apply to any specific commitment on maritime transport 

services which is inscribed in a Member's Schedule.   
 
6( Notwithstanding Article XXI, a Member may improve, modify or withdraw all or part of its 

specific commitments in this sector, during a period of sixty days the end of which shall coincide with 
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the conclusion of the negotiations referred to in paragraph 1.  During the same period, Members shall 
finalize their positions relating to MFN Exemptions in this sector. 

 
7( Commencing immediately and continuing until the conclusion of the negotiations referred to 

in paragraph 1, it is understood that Members shall not apply any measures affecting trade in maritime 
transport services except in response to measures applied by other countries and with a view to 
maintaining or improving the freedom of provision of maritime transport services, nor in such a 

manner as would improve their negotiating position and leverage. 
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  )2(ملحق رقم 
   إطار منظمة التجارة العامليةالنقاشات املطروحة حتى اآلن بشان حترير قطاع النقل البحري يف
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Maritime Transport Services* 

 

Members have identified individually or in groups the following objectives: 
Scope of commitments (sectoral or modal) 

commitments according to the Maritime Model Schedule and on sectors listed therein 
commitments based on existing or improved offers as provided by decision S/L/24         

commitments on a range of Maritime auxiliary services (modes 1, 2 and 3) 
Limitations for reduction or elimination 

eliminate in particular the following limitations concerning International freight transport (less 
cabotage) (CPC7212) in modes 1, 2 and 3: 

• - cargo reservations  
• - restrictions on foreign equity participation  
• - nationality requirements of board members  
• - preferential taxation  
• - restrictions on right of establishment 
• - restrictions on vessel registration  

Regulatory issues and additional commitments for negotiation 
access to and use of port services 

access to and use of services necessary for the conduct of multimodal transport operations 
MFN Exemptions for reduction or elimination  

elimination of MFN exemptions 
 

* Source: World Trade Organization Website: www.wto.org   
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  )3(ملحق رقم 
  

ملخص بالتزامات اململكة جتاه منظمة التجارة العاملية يف 
  قطاع النقل البحري
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Commitments of Saudi Arabia on Maritime Services Sector 
 

TRANSPORT 
SERVICES 

 

 Limitation on Market 
Access 

Limitation on 
National Treatment 

Additional Commitments  

A. Maritime Transport 
Services 

a. Passagers 
transportation  

b. (CPC 7211)  
c. Freight 

transportation  
d. (CPC 7212) 
e. Rental of vessels 

with crew  
f. (CPC 72130) 
g. Maintenance and 

repair of vessels       
                    

(1) None 
(2) None 
(3) None 

(4) Unbound, except as 
indicated in the horizontal 

section 

(1) None 
(2) None 
(3) None 

(4) Unbound, 
except as indicated 

in the horizontal 
section* 

The following services at 
the port are made 

available to international 
maritime transport 

suppliers on reasonable 
and non-discriminatory 

terms and conditions: 
1. port and waterway 

operation services 
(excluding cargo 

handling) 
2. pilotage and perthing 

services; 
3. navigation aid services; 
4. vessel salvage and re-

floating services; 
5. All other supporting 

services for water 
transport. 

 
Moods of Supply: (1) Consumption Abroad. (2)Cross Boarder. (3)Commercial Presence. (4)Movement of National 

Persons      
* Unbound, except as indicated in the horizontal section: Government of Saudi Arabia has full control on movement of  

labor as prescribed under Saudization Program.   
Source: World Trade Organization Website: www.wto.org    
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  )4(ملحق رقم
  اململكة انئموجداول حول حركة النقل البحري يف 
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  )1(جدول رقم 

 ) حاوية قياسية (إجمايل عدد احلاويات 

 %نسبة االختالف 6/2008  إىل 6/2009  إىل امليناء

 11.24 - 1,642,642 1,476,642 ميناء جدة اإلسالمي

 0.17+  596,634 597,632 بالدمام زعبدا لعزيميناء امللك 

 96.05 + 312 7,901 ميناء امللك فهد الصناعي بينبع

 94.12+  5 85 ميناء ينبع التجاري

 11.51+  33,574 37,941 ميناء اجلبيل التجاري

 7.21 - 2,273,167 2,120,201 اإلجمايل
  على شبكة االنرتنت املوانئموقع مؤسسة : املصدر

http://www.ports.gov.sa/arabic/section/full_story.cfm?aid=1407 
  

  )2(جدول رقم
  )التفريغ والتحميل(البضائع التي متت مناولتها إجمايل 

 امليناء
نسبة  البضائع املفرغة

%  االختالف 
نسبة  البضائع احململة

%االختالف   6/2008 إىل  6/2009 إىل  6/2008 إىل  6/2009 إىل 

 31.66 -6,008,7907,910,909 15.04 -13,210,48615,197,690 ميناء جدة اإلسالمي

زعبدا لعزيمللك ميناء ا
 بالدمام

6,794,0239,519,669- 40.12 2,289,1452,004,155 +12.45 

ميناء امللك فهد الصناعي
 بينبع

2,240,8711,419,255 +36.67 14,433,77814,458,360- 0.17 

 30,50 - 40,132 30,753 20.67 - 772,623 640,269 ميناء ينبع التجاري

عيميناء امللك فهد الصنا
 باجلبيل

2,221,0493,223,752- 45.15 18,143,98616,600,980 +8.50 

 47.07 - 956,781 650,573 56.32 -1,114,205 712,793 ميناء اجلبيل التجاري

 257.28 - 13,373 3,743 23.92 - 524,566 423,299 ميناء جازان

 3.11+  40,046 41,333 18.27+  185,742 227,262 ميناء ضبا

 1.02 -41,602,10142,024,736 20.73 -26,470,05231,957,502 اإلجمايل

  على شبكة االنرتنت املوانئموقع مؤسسة : املصدر
http://www.ports.gov.sa/arabic/section/full_story.cfm?aid=1407   


