تقرير عن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات

MARLOG 3
صناعة اللوجستيات في المنطقة العربية ":التحديات والفرص"
الذي عقد خالل الفترة  11 – 9مارس 4112
لقد تم تقديم  33ثالثة وثالثون ورقة بحثية بالمؤتمر على مدى ثالال

ييالام لالال  7جلسالا

وذال

األوراق البحثية مقدمة من ممثلي ( )3دو عربية ويجنبية ذي:
 يسبانيا

( )1ورقة بحثية

 كندا

( )1ورقة بحثية
( )1ورقة بحثية

 انجلت ار

 اسكتلندا

( )1ورقة بحثية

 المملكة العربية السعودية

( )1ورقة بحثية

 جمهورية مصر العربية
وشمل

( )82ورقة بحثية

ذ األوراق البحثية المحاور الرئيسية التالية:

 األنشطة اللوجستية بالموانئ في العالم العربي
 تطوير الموانئ في العالم العربي
 اللوجستيا

اللضراء والمستدامة

 الموارد البشرية وتطوير الموانئ
 مسائ قانونية في اللوجستيا
 اللوجستيا

وسالس اإلمداد

وتطوير الموانئ

 كما عقد على ذامش المؤتمر ورشة عم بعنوان "بحوث العمليات ودورها في حل مشكالت
النقل" والتي تناول

ينواع ملتلفة لمشاك النق ودراسة بارمترية لمشكلة النق ومشكلة النق

العشوائية والفازية واالستقرابية حي

تم تقديم  5يوراق بحثية.

 ذ ا باإلضافة إلى المنتدى العربي الدولي للسيدا
مع المنظمة البحرية الدولية تح

الالتي يعملن في المجا البحري بالتعاون

عنوان "األمن البحري وتأثيره على لوجستيات الموانئ

البحرية العربية" في الفترة من  41-7مارس .4141

لقد كان له ا الحشد الكبير من الحضور عظيم األثر في نجاح المؤتمر حي

شارك بالمؤتمرعدد

( )046من مصر والدو العربية واألجنبية يمثلون ( )33اثنان وثالثون دولة عربية ويجنبية ذي:


جمهورية الصين الشعبية



جمهورية إثيوبيا



جمهورية كولومبيا



الدنمارك



الجمهورية الفرنسية



يلمانيا



اليونان



الهند



اندونيسيا



اليابان



مملكة بلجيكا



المملكة األردنية الهاشمية



اللبنانية
الجمهورّية
ّ
جمهورية ماالوي



ليبيا



ماليزيا



ذولندا



فلسطين



جمهورية بنما



الجمهورية التركية



المملكة العربية السعودية



جمهورية كوريا الجنوبية



مملكة يسبانيا



جمهورية السودان



مملكة تايالند



الجمهورية التونسية



المملكة المتحدة



الواليا



جمهورية فيتنام االشتراكية





اإلما ار العربية المتحدة

الجمهورّية اليمنية



المتحدة األمريكية

وقد شارك في تنظيم المؤتمر ذ ا العام اتحاد المالوانئ العالميالة  IAPHومنظمالة النقال الدوليالة

( )IRUبجينيف – سويسرا ،تحال

رعايالة شالركة البحالر األحمالر لالددارة البحريالة ،شالركة مالوانئ

دبي العالمية – السلنة ،مكتب حمزة ومشاركو .

ذ ا باإلضافة إلالى الرعايالة اإلعالميالة مالن  44جريالدة عربيالة ويجنبيالة منهالا مجلالة ربالان السالفينة

اللبناني الالة و  ،Port Technologyالي الالوم الس الالابع ،ال الالوطن ،يلب الالار الي الالوم ،المص الالري الي الالوم،
الجمهوري الالة ،الوف الالد ،المس الالاء ،روز اليوس الالف ،التحري الالر ،البورص الالة ،الم الالا  ،البح الالري الي الالوم .ذال ال ا

باإلضافة إلى تغطية القنوا

اإلعالمية من قناة  CBCوالمحور واليقين.

والشالالركا

وقالالد شالالارك فالالي المالالؤتمر ييض الام لفيالالف مالالن ممثلالالي الالالو از ار والهيئالالا

شركة ن كر منها:
و از ار

النق المصرية والسعودية والسودانية واليمنية والعراقية

بإجمالالالي 444

سفا ار وقناص الدو العربية واألجنبية

هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها

هيئات الموانئ المصرية والعربية واألجنبية

غرف التجارة المصرية

الجامعات والمعاهد المصرية والعربية واألجنبية

الشركات المالحية العربية واألجنبية

الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها

شركات هندسة وخدمات الموانئ

شركات اللوجستيات والحاويات وتصنيع السفن

شركات خدمات النقل والشحن والتفريغ

شركات البترول والتأمين

المكاتب القانونية واالستشارات البحرية

وقد صاحب المؤتمر معرض للمعدا
مجا لدما

واللدما

البحرية للشركا

الموانئ والنق البحري ونظم المعلوما

والحاسبا

وذيئة في معرض ذ ا العام موضح كما يلي:
شركات النقل البحري

.1

شركة اإلسكندرية لتداو الحاويا

والبضائع

والبضائع

المحلية والعالمية العاملة في
حي

شارك عدد ( )33شركة

مصر

.2
.3

شركة دمياط لتداو الحاويا

شركة بورسعيد لتداو الحاويا

.4
.5

شركة الجسر العربي للمالحة
المصرية للمساعدا

.6

شركة ميديترانيان لصيانة واصالح السفن

مصر

والبضائع

المالحية وتأمين المالحة البحرية

مصر
مصر
األردن
مصر
مصر

.7
.8

شركة األعما الهندسية البورسعيدية

الشركة المصرية إلصالح وبناء السفن

مصر

.9

الهندسية للحاويا

مصر

 .11شركة البحر األحمر لددارة البحرية

دبي

 .11شركة سيرفينج سيستمز

مصر

 .12شركة الحلو المتكاملة للموانئ
 .13يليكس بولي يوريتان

 .14بوليتك للمواني واللدما

البحرية

 .15الشركة المصرية الهولندية للتكريك

مصر
مصر
مصر
مصر

قطاع النقل البحري
 .11الشركة القابضة للنق البحري والبري
 .17بنك معلوما

مصر
مصر

النق البحري المصري
شركات القناة

 .18شركة القناة لدنشاءا
 .19شركة القناة للموانئ

مصر

البحرية

مصر
مصر

 .21شركة القناة للحبا
هيئات الموانئ
 .21الهيئة العامة لموانئ بورسعيد

مصر

 .22الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية

مصر

 .24ذيئة الموانئ البحرية السودانية

السودان

مصر

 .23ذيئة ميناء دمياط

دبي

 .25مواني دبي العالمية
شركات التأمين

مصر

 .81مصر للتأمين
أكاديميات وكليات
 .27يكاديمية الموانئ للدراسا

الدمام ،السعودية

البحرية والتقنية

 .28كلية المصايد واالستزراع المائي
 .29مجمع المحاكيا

مصر

المتكام  ،األكاديمية العربية

 .31معهد تدريب الموانئ

 .31مركز البحو واالستشا ار

مصر
مصر
مصر

شركات أخرى
 .32شركة موبيكا

 .33مكتب حمزة ومشاركو

مصر
مصر

