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بحري التعريف بمفهوم اللوجستيات بصورة عامة ولوجستيات النقل ال-1
.  بصورة خاصة

نشر المفاهيم اللوجستية في منظومة النقل متعدد الوسائط، -2
.وإدخال اللوجستيات كأحد االستراتيجيات األساسية

إلقاء الضوء على عقد النقل البحري وسند الشحن، ومعرفة اآلثار -3
.المترتبة في حالة عدم تنفيذ عقد النقل البحري

تيات التعريف بنظام النقل متعدد الوسائط، وتطبيقه كمثال للوجس-4
.النقل البحري

البرنامج  اهداف

:تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

مقدمة عن صناعة النقل البحري : أوالً
 تعريف صناعة النقل البحري
 خصائص صناعة النقل البحري
ميزات صناعة النقل البحري
 التوكيالت -الموانئ البحرية –السفينة ( أطراف النقل البحري

)المالحية 
مفهوم اللوجستيات وسالسل اإلمداد لوجستيات النقل : ثانياً

ي البحر
 تعريف اللوجستيات
 أسباب ظهور اللوجستيات
األهداف االقتصادية من إنشاء المراكز اللوجستية
ي تتردد الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ البحرية للسفن الت

عليها 
الدور اللوجستي لمكونات مجتمع الميناء : ثالثاً
مالك السفن والتوكيالت المالحية
شركات الشحن والتفريغ
 متعهدي النقل البحري والبري
 سلطات الجمارك
المواصفات والجهات الصحية

البرنامج      محتويات 



:عقد النقل البحري: اًبعار
 تعريف عقد النقل البحري
 خصائص عقد النقل البحري
 أطراف عقد النقل البحري
 آثار عقد النقل البحري
 إثبات عقد النقل البحري
 التزامات الناقل
التزامات الشاحن
 سند الشحن البحري

نظام النقل متعدد الوسائط كمثال للوجستيات : خامساً
النقل البحري 

تعريف النقل متعدد الوسائط
 خصائص عقد النقل متعدد الوسائط
أهمية نظام النقل متعدد الوسائط
 دور األمم المتحدة في تطوير النقل متعدد الوسائط
تفعيل النقل متعدد الوسائط في الدول العربية

محتويات البرنامج      

دراسة متعمقة لمفهوم لوجستيات النقل البحري1.
فهم ومعرفة عقد النقل البحري وسند الشحن 2.
استيعاب مفهوم النقل متعدد الوسائط3.
معرفة اآلثار المترتبة في حالة عدم إيفاء أطراف عقد النقل4.

البحري بالتزاماتهم 
مخرجات التعلم 

موظفي القطاع البحري بوزارة المواصالت واالتصاالت1.
موظفي الشركة القطرية إلدارة الموانئ2.
موظفي الهيئة العامة للجمارك3.
خريجي لوجستيات النقل 4.
موظفي اللجنة الدائمة للمنافذ البحرية 5.
موظفي غرفة قطر للتجارة6.
شركة قطر للبترول7.
شركة مالحة 8.
شركة ناقالت 9.

الفئة المستهدفة 

الكراس المتضمن المادة التعليمية، المحاضرات، التطبيقات
العملية، استخدام وسائل العرض اإللكتروني ، عرض الشرائح 

.  الضوئية والمناقشات بين المحاضر والمشاركين
/ المادة التدريبية 

ةالتكنولوجيا المستخدم
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