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األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرى
ABSTRACT:
Work on the development of shipping industry and advancement of its main
axes are the goals to build strong country owing its own decision .Egypt
has infrastructures to strong maritime industry and also human resources
which is the base of any industry. Egypt has specialist to rehabilitate good
technical and IT labor and also the number of Egyptian fleet that is
collapsed which led to number of labor to the Egyptian ships is not fitting.
This is leading to defect in Egyptian maritime labor market and increase the
unemployment rate that needs to study the needs of maritime labor market
and presenting ourselves in the international maritime labor market with
our factors to gain access to that market, also we have a duty to combine
efforts of the Government, the Arab Academy, the Syndicate and the
manning companies to overcome obstacles that facing Egyptian maritime
labor marketing.

المستخلص:

العمل عمى تطوير صناعة النقل البحرى والنيوض بمحاورىا الرئيسيو يعتبر ىدف لبناء دولة قويةة ذات

إرادة وتممةةق قرارىةةا بمةةا لةةدييا مةةن قةةدرات وتممةةق مصةةر البنيةةة األساسةةية لصةةناعة نقةةل بحةةرى قويةةة كمةةا تممةةق
الموارد البشرية وىى أساس لكل صناعو .ويتوافر فى مصر كوادر متخصصة لتاىيل العمالةة التقنيةة والينيةة

يجيا خةةنل العشةرين سةنو األخيةرة ممةا أدى الةةى
وكةذا نجةد أن أعةداد سةين األسةةطول المصةرى والةذى إنيةار تةدر ً
بنائا عمى أعداد الجوازات البحرية وعدد السين التةى
عدم تناسب أعداد الكوادر البحريو والتى تعتمدىا الدولو ً
ترفع العمم المصرى مما يحدث خمل فةى سةوا العمةل البحةرى المصةرى ويزيةد نسةبة البطالةو داخةل الدولةو وىةذا
يسةةتمزم أن نةةدرس األليةةات النزمةةة لتسةةويا العمالةةة البحريةةة .وأن نيةةرض أنيسةةنا عمةةى سةةوا العمالةةة البحريةةة
العالمى بما لدينا من عوامل تسةاعد عمةى الوصةول الةى تمةق السةوا كمةا أن عمينةا واجةب أن تتوةافر الجيةود

مةةن الدولةةو واألكاديميةةة العربيةةة والنقابةةة وشةةركات التطقةةيم لتسةةويا العمالةةة البحريةةة المص ةرية ألس ةواا العمالةةة
البحرية الدولية وتذليل الصعوبات التي تواجو تسويا العمالة البحرية المصرية.
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-1المقدمو:

ممةةا كشةةق فيةةو أن صةةناعة النقةةل البحةةرى تعتبةةرمن الصةةناعات التةةى تزيةةد مةةن قةةوة الدولةةو األقتصةةادية

وتشمل صناعة النقل البحرى صناعات متعدده مرتبطة بالسةيينة بدايةة مةن مةد أرينةة السةيينو فةى ترسةانة البنةاء
إلةةى تطقةةيم السةةيينو وتشةةأليميا باألوةةافو بمةةا فةةى ذلةةق األعمةةال الخدميةةو والتةةى تقةةوم بخدمةةة السةةين مةةن ن ةواحى
مختميةةو م ةةل ت التةةوكينت المنحيةةو والشةةحن والتيريةةف وتمةةوين السةةين واألصةةنح وصةةناعة النقةةل البحةةرى تقةةوم
عمى ن ة محةاور األول البنيةو األساسةيو لمصةناعو م ةل السةين الرافعةة لعمةم الدولةة و ترسةانات بنةاء واصةنح

السةةين والم ةوانى والسةةاحات واألرصةةية وماشةةابو والمحةةور ال ةةانى الم ةوارد البش ةريو بكوادرىةةا العاممةةو فةةى أوجةةو

صناعة النقل البحرى المتعدده والمعاىد واألكاديميات البحرية .و المحور ال الث ىةو البنةاء التشةريعى لصةناعة

النقل البحرى لمدولة.

و تقوم الدولة بالتصديا عمةى المعاىةدات واألتياقيةات كأسةاس تشةريعى ليةذة الصةناعة الدوليةة ومةن أىةم

ىةةذة األتياقيةةات األتياقيةةة الخاصةةة بالعمالةةة البحريةةة المسةةماه إتياقيةةة العمةةل البحةةرى  2226والتةةى سةةوف تعمةةل
عمى زيادة فرص العمالة البحرية المصرية باألوافة إلى ذلق عمى الدولة ووةع خطةة إسةتراتيجية وتشةجيع
رجال األعمال لألست مار فى مجال النقل البحرى لألستيادة بما لدى مصر من ترسانات لبنةاء السةين وكةوادر

تقنية وفنية تؤىمنا لرفع شأن ىذة الصناعة وفتح مجاكت لتشأليل العمالة البحرية خاصة لموقعنةا المتميةز فةى
وسةةط العةةالم وسةةاحل بحةةرى عمةةى البحةريين المتوسةةط واألحمةةر وجةةانبى خمةةيي السةةويس والجانةةب الألربةةى لخمةةيي

العقبةةة باإلوةةافة إلةةى ممةةر عةةالمى لمتجةةارة عبةةر المحيطةةات وىةةو قنةةاة السةةويس فمةةدينا البنيةةة لمنيةةوض والكةوادر
لمعمل والخبرات لمتدريب والتأىيل من أجل النيةوض بيةذه الصةناعة بمةا يةدعم تخيةيض البطالةو والمسةاىمة فةى
النيوض بإقتصاد الدولة.

 -2سوق العمل البحرى داخليا وخارجيا :
 1-2سوق العمل البحرى المصرى

قوية العمالة البحرية المصرية من أك ر من منظور ترتكز عمى أىمية تنمية الموارد البشةرية بالتةدريب

وداخميا ( .ربيع) 2012 ،
خارجيا
والتعميم مما يؤدى فى النياية إلى زيادة الطمب عمييا
ً
ً
ولكى يتحقا التشةأليل لمعمالةة البحريةة المدربةة يجةب تقنةين الووةع الحةالى لنشةاط تشةأليل العمالةة البحريةة عةن
طريا الوسطاء بموجب ووابط تنظيميةة وذلةق بالسةماح لألفةراد المصةريين أو األجانةب المعنيةين بنشةاط النقةل

البحرى بأن يمارسوا نشاط تطقيم وتشأليل والحاا العمالة البحرية لمعمل عمى السين األجنبية وذلق عن طريةا

شةةركات مخصصةةة ليةةذا الألةةرض فقةةط بوةةمانات مناسةةبة وبموجةةب ق ة اررات وتش ةريعات ليةةذا الشةةأن وحيةةث أن
2

القرار الوزارى رقم  253لسنة 2227مادة ت 1حدد الحا لوزير القوة العاممة و اليجرة بمنح التراخيص لمكاتب
التشأليل بناء عمى عرض المجنة المشكمة ليذا الألرض.

ومةةادةت 2مةةن الق ةرار الةةوزارى نيسةةو تتماشةةى مةةع عةةدم إجةةازة تقاوةةى أى مبةةالف ماليةةة مةةن البحةةارة نظيةةر

تشأليميم كما نصت إتياقيةة العمةل البحةرى ولكةن فةى اليقةرة ال انيةة مةن المةادة ت 2أجةازت لمشةركات الخاصةة
بإلحاا العمالة البحرية المصرية لمخارج مع تقاوةى مبمةف

 2مةن أجةر البحةار وذلةق عةن السةنة األولةى فقةط

كمصةةاريف إداريةةة وىةةو يةةر مقبةةول بالنس ةبة إلتياقيةةة العمةةل البحةةرى بمةةا يتطمةةب تش ةريع يتوافةةا مةةع الووةةع

العالمى واإلتياقيات الدولية.

جميا من خنل جدول رقةم ت 1وجةدول رقةم ت 2الخمةل الحةادث فةى صةناعة النقةل البحةرى فةى
يظير ً
مصر بسبب إنييار األسطول البحرى المصرى والذى إنخيض بمعدل سريع خنل العشرين سنة الماويو وىو
الذى تسبب بدوره فى رفع نسبة البطالة فةى سةوا العمةل البحةرى فةأدى إلةى حمةل أكبةر عمةى الدولةو وىةو نتةاج

نظر لما عانيناه لسنين طويمو من عوامل عدة منيا عدم إجةراء إحةنل وتبةديل
ًا
سوء فى األدارة وعدم تخطيط
نظر لألياب الرقابة الحقيقيةة والتخطةيط الجيةد ويتوةح مةن جةدول رقةم ت 1أعةداد السةين
لمسين الممموكة لمدولة ًا
المص ةرية وحموكتيةةا فةةى  31/12/2212ويتوةةح عةةدد السةةين العاممةةو  115سةةيينة بإجمةةالى حمةةوكت سةةاكنة

 1,424493منيةةا  53سةةيينة خةةدمات خاصةةو وقةةاطرات و  9سةةين دحرجةةة و  15سةةيينة بوةةائع عامةةو و 2

سة ةةيينة حاوية ةةات و 13ناقمة ةةة صة ةةب و 8سة ةةين ركة ةةاب بوة ةةائع عامة ةةو و 14ناقمة ةةة بتة ةةرول وناقمة ةةة كيماوية ةةات .
وكما يتوح من جدول رقم ت 2أن أعداد الجوازات البحريو السارية حتةى  32/ 26/2213بإجمةالى 36641

جواز بحرى ومنو يتوح نسبة عدد جوازات كل كادر بالنسبة ألعداد السين ويتوح أن أعداد جوازات الربابنةو
 1214جواز ومنو نجد أن النسب تظير عدد ىائل من العمالةة البحريةة أى أن العةرض يزيةد بنسةبة كبيةرة عةن

تمامةا
الطمب عمى العمالة البحرية المصرية لمسوا المحمى مع إنييةار األسةطول البحةرى المصةرى و بةالعكس ً
نجد أن عدد الجوازات الصادرة لمطمبة البحريين ىى  3141ولمينةة طبةاخ  87جةواز كةذلق مينةة الخبةاز يوجةد
عدد  2جواز فقط وعمى الر م من النقص فى أعداد الكوادر البحرية المدربةة نجةد أن عةدد جةوازات مينةة ريةس

بحرى  231جواز وبمينة بحرى  623جواز وبمينة ميكانيكى  969جواز وىى كوادر رئيسية عمةى اى سةيينة
وعمية فان ىذه األعداد ك تناسب مع الطمب عمى ىذه المين .
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جدول رقم(  )1توزيع سفن السطول التجارى المصرى طبقا للنوع حتى 2012/12/31
المصدر(:الييئة المصرية لسلمة الملحة البحرية.)2013،
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بيان بعدد الجوازات السارية حتي 2013/6/30
المينة

المينة

العدد

المينة

العدد

العدد

ربان

1214

كبير ميندسين

648

ريس صالون

22

وابط أول

473

ميندس ان

66

وابط إداري

27

وابط ان

1161

ميندس الث

1264

وابط الث

173

ميندس

مساعد وابط إداري

3848

13

طبيب

59

وابط الث تحت التدريب

122

ميندس ميكانيكي

1212

كاتب

12

مساعد مشألل كسمكي أول

246

ميندس كيرباء

142

ممرض/ممروو

45

طالب بحري

3141

ميندس الث تحت التدريب

36

طباخ

87

ريس بحري

231

مساعد ميندس

258

مساعد طباخ

بحري

623

ريس ماكينة

123

طباخ أول

15

بحري مبتدئ

2499

ميكانيكي

969

سيرجي

52

نصف بحري

28

مساعد ميكانيكي

3222

مساعد سيرجي

596

طالب صيد بحري

2

كيربائي

622

عامل مطبخ

12

عامل طممبو الث

17

مساعد كيربائي

2284

خباز

2

طالب ىندسي لمتدريب

93

كيربائي تبريد وتكييف

192

مساعد خباز

4

طالب ىندسي

323

م.كيربائي تبريد  .ت

676

مساعد حمواني

4

ربان سين صيد

13

لحام

1633

مخزنجي

15

وابط سين صيد

35

مساح

2

صبي مطبخ

47

ميندس سيينة صيد

4

براد

152

طبيب بيطري

4

بحري صيد

8

خراط

966

1294

مويف

3

زيات

45

االجمالي

30138

جزار

2

ميكانيكي مبتدئ

2

االجمالي

36641

تجديد عمي الجواز شيادة
أىمية
تجديد عمي الجواز مين
أخري

1228
5275

جدول رقم( )2بيان عدد الجوازات السارية حتى 2013/6/30

المصدر( :الييئة المصرية لسلمة الملحة البحرية.)2013,
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 2-2سوق العمل البحرى العالمى

 92من حجم التجارة العالمية حيث يصل عدد

بحر لتصل إلى
زادت حجم التجارة العالمية المنقولة ًا
السين التجارية إلى  52222سيينة ويسجل المجال البحرى العالمى  152دولة بعدد بحارة يزيد عن المميون
بحار حيث يصل العدد إلى مايقرب من  466222وابط و  721222بحار بإجمالى  1.2مميون عامل

فى البحر(International Chamber of Shipping,2013) .

وقد أ رت األزمة العالمية فى  2228عمى اقتصاديات بعض الدول وعمى الووع اكقتصادى العالمى والتى

أ رت بدورىا عمى تحوكت حركة البوائع بواسطة السين كما يظير بالشكل رقم ت. 1

شككككككككككككك ل رقكككككككككككككم ( )1تحكككككككككككككوالت حر كككككككككككككة البلكككككككككككككائع بواسكككككككككككككطة السكككككككككككككفن ومعكككككككككككككدل نموىكككككككككككككا.
المصدر.)Review,Fearnleys,2010(:

ةتمر بعةةد أزمةةة  2228وىةةو يتوةةح مةةن شةةكل رقةةم ت 2وفةةى سةةنة
األ أن الطمةةب عمةةى بن ةاء السةةين مةةازال مسة ًا
 2229تةم إلحةاا  2219سةيينة أكبةر مةن  8222GTو  692سةيينة أكبةر مةن 2222 GT

ونجةد أن

السةةين التةةى إلتحقةةت بالخدمةةة مةةن  2222إلةةى  2212يصةةل إلةةى  14373سةةيينة ليصةةل عةةدد السةةين 2222

GTأو أكبر فى يناير  2212إلى  35623سيينة .

شككك ل رقكككم ( )2عكككدد السكككفن التكككى تكككم دخوليكككا الخدمكككة مكككن سكككنة  2000حتكككى سكككنة 2009
المصدر( Lioyds register-Fairplay,Oct 2009(:
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وفة ة ةةى سة ة ةةنة  2211وصة ة ةةل األسة ة ةةطول العة ة ةةالمى إلة ة ةةى  55,138سة ة ةةيينة بإجمة ة ةةالى حمة ة ةةوكت حجمية ة ةةة )GT
 991,173697وبحمولة كمية ساكنة ) 1,483,121499 DWTبمتوسط أعمار  19عام.
((International Shipping-Facts and Figures,2013

ويتو ةةح م ةةن ش ةةكل رق ةةم ت 3أن ع ةةدد الس ةةين المتوق ةةع دخولي ةةا الخدم ةةة م ةةن س ةةنة  2212حت ةةى  2222يص ةةل

إلى 38,197سيينة.

ش ل رقم ( )3عدد السفن المتوقع دخوليا الخدمة من سنة  2010حتى 2020
المصدر)Lioyds register-Fairplay,Oct. 2009(:
-3المتطلب من ال وادر والعمالة البحرية فى سوق العمل الدولى:

م ةةن األىمي ةةة أن نعم ةةم أن الطم ةةب عم ةةى البح ةةارة ذات الكي ةةاءة والم ةةؤىمين طبقً ةةا لممتطمب ةةات الدولي ةةة ى ةةو الي ةةدف
الرئيسةةى لتسةةويا العمالةةة البحريةةة ولمواكبةةة التطةةور التقنةةى عمةةى مةةتن السةةين.ويؤدى النمةةو األقتصةةادى العةةالمى
ةر وبالتةالى يزيةد الطمةب عمةى بنةاء السةين والةذى يةؤدى إلةى
إلى زيةادة معةدل حركةة التجةارة العالميةة المنقولةة بح ًا

زيادة الطمب عمى العمالة البحرية وتشير الدراسة التى قام بيةا المركةز البحةرى اليابةانى كمةا فةى جةدول رقةم)(3

بمقارنة الطمب المتوقع عمى العمالة البحرية فى عامىت 2222/ 2215بةين توقعةات المركةز البحةرى اليابةانى و
)International Shipping Federation& Baltic and International Maritime Council BIMCO/ISF

إلى أن النقص فى أعداد البحارة قى عام  2215بمؤشرات المركز البحرى اليابانى ىى  4612بحار وفى عام
7

 2222يتوقع أن يكون النقص  13867بحار وبالنسبة لمؤشرات ت BIMCO/ISFعام  2215ىى 69241

بحار وكذا  37917بحار فى عام .2222

جدول رقم ( )3الطلب المتوقع على البحارة من  2011حتى .2020
المصدر.)Japan Maritime Center,Apr. 2013 (:
-4التسويق للعمالة البحرية:

ممةةا كشةةق فيةةو أن البحةةث الةةدائم ليةةرص أفوةةل فةةى أسةواا عمةةل جديةةدة سةةيظل الشةةألل الشةةا ل لمجميةةع

لتوفير حياة كرىمة ولعل البحث عن فرص لمكوادر البحرية المؤىمة لمعمل البحرى في شركات دوليةة يةدفعنا أن
نبحث فى ماىية التسويا؟ وما ىى الطرا التسويقية؟ وأىمية المعمومات لنرتقاء باألداء التسويقى.

 -5ماىية التسويق ؟:

التسويا لمعمالة البحرية ىو مجموعة مةن الد ارسةات لمعرفةة متطمبةات السةوا المنحةى ود ارسةة النيةوض

بالمسةتوى لتحقيةا المتطمةب العةالمى مةن العمالةة البحرىةة المدربةة والعمةل عمةي تحميةل تجةارب األخةرين سةواء

أفراد أو مؤسسات .

ويركز التسويا عمي جيود تسويقية متكاممة ينتي عنيا حسن توقع إحتياجةات العمةنء و حسةن إروةاء

العمنء ويتم فييا تحقيا أىداف المؤسسة التسويقية) الصحن)2005 ،

 1-5السس الذى يبنى علييا المخطط التسويقى

-1التعرف عمي الشركات المنحية المستيدفة من التسويا.
-2دراسة متطمباتيم من العمالة البحرية.

-3التعرف عمي احتياجاتيم من العمالة البحرية.
-4إعنم المؤسسات المنحية بتوفر العمالة البحرية المحققة لمتطمباتيم.

 -5األتصال بشركات توظيف العمالة البحرية الدولية.
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-6المتابعة المستمرة لمعمالة عمى تمق الشركات و قياس مدى روائيم عن مستوى العاممين .

 1-1-5التعرف علي الشركات المالحية المستهدفة من التسويق

الشركات المنحية المستيدفة من التسويا ىى تمق التى لدييا اليةرص لمعمةل بمةا تمتمكةو مةن عةدد كبيةر

من السين ليحقةا اليةدف مةن التسةويا ومةن المؤكةد أن الشةركات المسةتيدفة مةن التسةويا سةتكون عمةى المةدى

يمانةا بمةا لةدينا
القريب والبعيد لتشأليل الوباط والميندسةين وعمةى المةدى البعيةد لتشةأليل بةاقى المةوارد البحريةة إ ً
مةةن عمالةةة بحريةةة مدربةةة ومؤىمةةة عمةةى مسةةتوى متميةةز .واألنسةةب بالنسةةبة لمطمبةةو البح ةريين أن يكةةون التشةةأليل
والتسويا بداية من فترة الخدمة البحرية كطالب حتى يتم التعرف عمةى أنظمةة الشةركة ومتطمباتيةا ويةتم خنليةا

التعة ة ة ة ة ة ةةرف عمة ة ة ة ة ة ةةى مسة ة ة ة ة ة ةةتوى الطالة ة ة ة ة ة ةةب العممة ة ة ة ة ة ةةى واألخنقة ة ة ة ة ة ةةي ومعايشة ة ة ة ة ة ةةتو مة ة ة ة ة ة ةةع السة ة ة ة ة ة ةةيينة والطة ة ة ة ة ة ةةاقم.

 2-1-5دراسة متطلباتيم من العمالة البحرية

درسةةة المطمةةوب مةةن العمالةةة البحريةةة لمعمةةل عمةةى
لكةةى يتحقةةا التشةةأليل والتسةةويا المرجةةو فيجةةب أن يةةتم ا

سةين الشةركة كسةيما أن بعةض الشةركات تحتةاج الةى شةيادات موائمةة لمعمةل عمةى سةينيا م ةل سةين نقةل الةةنيط
والألةةاز والس ةوائل الخط ةرة والركةةاب وقةةد تطمةةب الشةةركة مةةن الوةةباط والميندسةةين والبحريةةو والميكانيكيةةة وأطقةةم

دوليةا لوةةمان مسةةتوى المألةةة لةةدى
الصةةالونات والمطةةبخ أن يكةةون لةةدييم شةةيادة بإجةةادة المألةةة اكنجميزيةةة معتمةةدة ً
العاممين حيث أن جميع التعةامنت سةتكون بالمألةة اكنجميزيةة مةن كتةب ومطبوعةات تعميمةات التشةأليل لألجيةزة
والماكينات ودفةاتر تسةجيل األعمةال وأوراا ادارة السةنمة البحريةة وقةد تتطمةب بعةض الشةركات لمألةة انيةة م ةل
األلمانىة واليونانية ومما كشةق فيةو أن الشةركات تتطمةع إلةى مسةتوى تعميمةى متميةز وتقةدير تعميمةى يؤكةد عمةى

عمالةةة بحريةةة مؤىم ةة يروةةى متطمبةةاتيم باألوةةافة الةةى طمةةب الشةةركات كشةةف طب ةى لألطمئنةةان عمةةى الحالةةة
الصحية لمعاممين بالبحر .وايياء ىذه المتطمبات والعمل عمييا تعتبر خطوة تسويقية لتحقيا اليدف المرجو .

 3-1-5التعرف علي إحتياجاتيم من العمالة البحرية

قةةد يكةةون لمشةةركة إحتيةةاج لوةةباط دون الميندسةةين أو العكةةس أو كةةدر دون اكخةةر م ةةل وةةابط ةةانى أو

مينةدس الةةث وقةد يشةةترط الحصةول عمةةى شةيادة ربةةان لمعمةل كوةةابط ةانى أو يشةةترط الحصةول عمةةى شةةيادة
كبير ميندسين لمعمةل كمينةدس ةانى .ومةا ىةى تطمعةاتيم مةن الوةباط والميندسةين كةأن يكةون قةد عمةل عمةى

س ةةين م ةةن ني ةةس الن ةةوع الممموكة ةة لمش ةةركة ويك ةةون التس ةةويا عم ةةى أس ةةاس تطمع ةةات ك ةةل ش ةةركة م ةةن متطمب ةةات
واحتياجات خاصة بيا .

 4-1-5إعلم الشر ات الملحية بتوفر العمالة البحرية المحققة لمتطلباتيم
الشركات المنحية تسعى إلى الوصول إلى عمالة بحرية امؤىمين لمعمل عمى سينيم والقيام بالعمل
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الموكل الييم عمى المستوى المطموب وتحقيا السنمة واألمان المرجوان واإللتزام بقواعد الشركة ومصمحة

العمل وعميو فيجب أن نصل الى الكادر المؤىل الذى يحقا التنافس الذى يحكم و ييرض نيسو عمى سوا
العمل األن .لذا يجب إعنم تمق الشركات المنحية بتوفير متطمبيم من العمالة البحرية المؤىمة و يجب
التنسيا واجراء مقابنت وجمسات مع الشركات المنحية لمتواصل وعرض تمق العمالة.

 5- 1-5التصال بشر ات توظيف العمالة البحرية الدولية

أصةةبحت اإلدارة عمةةم وعمةةل كزم لنجةةاح أى منظومةةة حيةةث نجةةد فةةى الوقةةت الةراىن وجةةوب التواصةةل مةةع

شةةركات األدارة و التوظيةةف لكةةى نحقةةا تسةةويا فعةةال لمعمالةةة البحريةةة والسةةماح لم ةةل ىةةذة الشةةركات لمعمةةل فةةى

مصر لما ليا من إمكانيات وخبرات واتصال مةع عةدد كبيةر مةن الشةركات المنحية.وىةذا يحتةاج إلةى التواصةل
المباشةةر مةةع تمةةق الشةةركات و يةةر المباشةةر مةةن خةةنل عةةرض المنةةتي ومعرفةةة المتطمةةب مةةن العمالةةة البحريةةة

المؤىمة فى المؤتمرات والندوات والمقاءات الدولية.

 6-1-5المتابعة المستمرة للعمالة على تلك الشر ات وقياس مدى رلائيم عن مستوى
العاملين

المتابعةةة المسةةتمرة لمعمالةةة عمةةى تمةةق الشةةركات ولةةيس اإلكتيةةاء بتسةةويقيم فقةةط وقيةةاس مةةدى روةةاء تمةةق

الشةةركات عةةن مسةةتوى العةةاممين ومحاولةةة الوصةةول إلةةى المسةةتوى المطمةةوب مةةن الطمبةةة والوةةباط والميندسةةين
والكوادر البحريو عن طريا التواصل معيم ومتابعتيم والقيام باإلستقصاءات وعقد لقاءات دورية وبحةث نقةاط

الوعف ودراسة كييية عنجيا .

 -6من العميل المستيدف ؟
أ-الشركات المنحية العالمية .

ب -شركات األدارة والتوظيف التى تدير عدد من السين .
ج -الشركات المنحية العربية .

 -7يف يم ن النافسة فى سوق العمل الدولى ؟

 -1تخريي عاممين فى البحر بمستوى عممى وتقنى معتمد يحقا المتطمب طبقًا لممعاىدات الدولية .
 -2المستوى األخنقى واأللتزام بالقواعد والقوانين.
 -3التحديث والتطوير المستمر لمتعميم والتدريب لمجابية إحتياجات سوا العمل الدولى .
 -4التوقيع عمى المعاىدات الدولية لكى نظل فى قمب السوا المنحى العالمى.
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-8الطرق التسويقية:
تسةةويا العمالةةة يختمةةف عةةن تسةةويا الخةةدمات والمنتجةةات ألنةةو كيوجةةد شة مممةةوس ومرئةةى لتسةةويقو مةةع

العميةةل المسةةتيدف ولكةةن التوقيةةع عمةةى اإلتياقيةةات الدوليةةة وتنييةةذىا يجعةةل الشةةيادات التةةى تصةةدرىا جميوريةةة

عالمية ةا وىةةو مايةةدفعنا لمعمةةل عم ةةى د ارسةةة نقةةاط القةةوة والو ةةعف ف ةى العمالةةة البحري ةةة
مصةةر العربيةةة معتمةةدة
ً
ةر لمةةا نسةةعى اليةةو مةن منافسةةة وتسةةويا وتشةةأليل الكةوادر البحريةة خاصةةة بعةد إنخيةةاض عةةدد سةةين
المصةرية نظة ًا
األسطول التجارى المصرى .ونظرا ألرتفاع عدد البطالة وهو مايدعونا للوقوف على الطرق التى تؤدى الى
تسويا ناجح وفاعل .

 1-8التسويق بالجوده

-1التدقيا فى إختيار العمالة البحرية طبقا إلحتياج سوا العمل .
-2العمل عمى رفع الكياءة العممية والعممية لمخرجين.

-3تيعيل إجادة المألة األنجميزية لمعاممين بالبحر بجميع كوادرىا.

 2-8التسويق بالعلقات

العمل عمى عقد ندوات ومؤتمرات ودعوة الشركات المنحية العربية والدولية وشركات توظيف

العمال ة ة ة ة ةةة البحري ة ة ة ة ةةة لمتواص ة ة ة ة ةةل ال ة ة ة ة ةةدائم وع ة ة ة ة ةةرض المن ة ة ة ة ةةتي م ة ة ة ة ةةن العمال ة ة ة ة ةةة المدرب ة ة ة ة ةةة لمتس ة ة ة ة ةةويا.

 :3-8التسكويق االل ترونكى

أصةةبحت الشةةبكة العنكبوتيةةة ىةةى أسةةاس لحركةةة التجةةارة واألعمةةال بةةإختنف أشةةكاليا ويجةةب أن

نعمن عن أنيسنا بجميع الوسائل و التسويا األلكترونى من الوسائل السريعة والأليةر مكميةة لةذا فيجةب

أن يكون لنا موقع لنتحدث فيو عن العمالة البحرية وتأىيميا لكى نصل لممستوى التشأليمى المرجو

فى مجال النقل البحرى الدولى.

 : 4-8شر ات إلحاق العمالة البحرية

مةن أىةم الطةرا التسةويقيو حيةث أن شةركات التوظيةف الدوليةة تعمةل تحةت مظمةة إتياقيةة العمةل

الةةدولي وىةةى مةةن أىةةم السةةبل لتحقيةةا نتةةائي تسةةويقيو لكةةى نةةتمكن مةةن تقميةةل أعةةداد البطالةةة فةةى مجةةال
النقل البحةرى المصةرى بعةد انخيةاض أعةداد أألسةطول المصةرى وتجربةة شةركات التطقةيم البحةرى فةى

مص ةةر تتم ةةل ف ةةى تج ةةارب خاص ةةة تعم ةةل عم ةةى تطق ةةيم بع ةةض الش ةةركات العربي ةةة واليوناني ةةة ب ةةالكوادر
البحرية المصريو وكان ليا نجاح حتى بدأت اليمبين والصين بألةزو السةوا العةالمى بالعمالةة البحريةة
وعمي ةةو فيج ةةب أن يك ةةون اإلىتم ةةام بش ةةركات التطق ةةيم متناس ةةب م ةةع حج ةةم الكة ةوادر البحري ةةو المصة ةريو
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والمتطمب العالمى من العمالة البحرية المدربة وعمى سبيل الم ةال ك الحصةر فشةركة V Shipsوىةى

شةةركة إدارة تقةةوم بةةإدارة ح ةوالى  1222سةةيينة وتمتمةةق  72مكتةةب عمةةى مسةةتوى العةةالم فةةى  25دولةةة
وتقةةوم بتشةةأليل ح ةوالى  32222عامةةل بحةةرى مةةن خةةنل إدارتيةةا وتطقيميةةا وقةةد تةةم تشةةأليل عةةدد مةةن

الوباط عن طريا التواصل مع شركة  V Shipsوىو نجاح نحتاج إليو فى الوقت الراىن حيث أن
أعةةداد الطمبةةة البح ةريين تجةةاوز ال ن ةةة األف طالةةب بمةةا يةةدعونا لمتياعةةل مةةع الووةةع العةةالمى لمسةةوا
المنحةةى مةةن تطةةوير تقنةةى وعممةةى س ةواء فةةى صةةناعة السةةين وتحةةدي يا بالتكنولوجيةةا المتطةةوره التةةى

تتطمب عمالةو مدربةو وعمةى كيائةة ولةدييم القةدر الكةافى لمتعامةل بالمألةة اكنجميزيةة ألنيةا لألةة التواصةل
عمةةى السةةين وفةةى التعامةةل فةةى الم ةوان المختميةةة فيجةةب أن نةةنيض بالتةةدريب والتأىيةةل وتعمةةيم المألةةة

اكنجميزية لكى نجد فرصا أفول فى السوا المنحى العالمى حيث أن تقارير شةركة  V Shipsفةى
عدد  3من الوباط والميندسين كانةت تشةير الةى وةعف المألةة اكنجميزيةة وافتقةادىم لمعمةل الجمةاعى

كيريةةا واحةةد باألوةةافة الةةى مسةةتوى تقنةةى وفنةةى وةةعيف وىةةو ماييقةةدنا قةةة شةةركة مةةن كبةةرى شةةركات

التطقيم واكدارة فى العالم.

 -9المعلومات والبيانات للرتقاء بالداء التسويقى:

لكى تخطط وتقرر يجب أن يكون ىناق قاعدة من البيانات والمعمومات ونحتاج فييا إلى األتى:

-1الشركات المنحية المرجوة من التسويا.

-2متطمبات الشركات المنحية من الوباط والميندسين والعمالة البحرية.
-3تقييم الشركات لمستوى العاممين لدييا.

-4القواعد والقوانين الممزمة من قبل المنظمات الدولية.

-5قاعدة بيانات بالعاممين بالبحر ومستواىم التعميمي والشركات التى عمموا عمى سينيا ونوع السين.

-10النتائج:

قةةد أظيةةرت الد ارسةةة الكةةم اليائةةل مةةن البطالةةة البحريةةة فةةى جميوريةةة مصةةر العربيةةة وذلةةق بمقارنةةة أعةةداد

الج ةوازات الص ةةادرة حت ةةى  32/6/2213وأعة ةداد الس ةةين لألس ةةطول التجةةارى المص ةةرى وك ةةذا ع ةةدم وج ةةود خط ةةط
دوليةا عمةى الةر م إن المؤشةرات الدوليةة
تسويقية مستقبمية لتأىيل ىذة العمالةة لموصةول إلةى المسةتوى المطمةوب ً
تظير إحتياج السوا العالمى إلى أعداد كبيرة من الكوادر البحرية المدربة والمؤىمة .

-11التوصيات:

. 1العمل عمى تطوير صناعة النقل البحرى و زيادة عدد سين األسطول المصرى .

 .2تشجيع رجال األعمال عمى اإلست مار فى صناعة النقل و رفع العمم المصرى عمى سينيم.
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. البحث عن تطوير وتيعيل شركات التوظيف بمعايير إتياقية العمل البحرى.3

. التأكيد عمى مستوى تأىيمى لمكوادر البحريو طبقًا لمتطمبات المعاىدات الدوليو.4
.  يجب أن تدعم الكوادر البحرية بشيادات لألة انجميزية معتمدة دولًيا.5
. التصديا عمى إتياقية العمل البحرى.6
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