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م ــــــــــــديــتق
لمصدر الرئيسي لنشر نتاج المعهد من دراسات اتعتبر سلسلة قضايا التخطيط والتنمية 

في تلك  وبحوث المعهد التي يتم نشرها والتنمية.وبحوث جماعية محكمة في مجال التخطيط 
السلسلة هي بحوث يتميز بها المعهد دون غيره من المؤسسات البحثية وتعتبر مرجعًا رئيسيًا 

للباحثين من الجامعات ومراكز البحوث في مصر والدول العربية ، فالمعهد به باحثين متنوعي 
التخصصات وهذا بدوره ينعكس علي إثراء الفكر وشمولية الدراسة ألي قضية يقوم المعهد 
بدراستها من جوانبها وأبعادها المختلفة وخاصة الجانب االقتصادي ، الجانب االجتماعي ، 

الجانب البيئي ، الجانب المؤسسي والجانب المعلوماتي واإلحصائي. 
 وحتى اآلن 1977ومنذ بدء نشر اإلصدار األول لسلسلة قضايا التخطيط والتنمية في عام 

ومعهد التخطيط القومي يقدم للباحثين ومتخذي القرار العديد من الدراسات القيمة التي تعالج 
 – التنمية اإلقليمية –العديد من القضايا كلها تحت مظلة التخطيط والتنمية ومن أهمها : العمالة 

 – الصناعات التحويلية – التجارة الخارجية- التضخم- تنمية القرى المصرية –التنمية الزراعية 
 الخصخصة واإلصالح االقتصادي- السياسات الزراعية في –دور القطاع الخاص في التنمية 

مصر- تخطيط الصادرات- صناعة الغزل والنسيج- آفاق االستثمار الصناعي- التفاوتات 
 تخطيط الطاقة-آفاق االستثمارات العربية- السياسات –اإلقليمية للنمو االقتصادي واالجتماعي 

التسويقية للسلع الزراعية- االستزراع السمكي في مصر- الصناعات الصغيرة- اإلنتاجية 
 تطوير مناهج التخطيط- تخطيط – تواألجور واألسعار- سياسات إصالح ميزان المدفوعا

 – النماذج التخطيطية –التعليم- السياسات القطاعية- إدارة األزمات المهددة الطراد التنمية 
التخطيط الصحي- العالقات االقتصادية الدولية- التنمية البشرية- التشغيل والبطالة- الحسابات 

 الالمركزية- قضايا البيئة والموارد الطبيعية. –القومية 
وبالرغم من أن المعهد دائم التطوير والتنويع في مصادر النشر إلنتاجه العلمي إال أن سلسلة 

قضايا التخطيط والتنمية ستظل احد أهم مصادره لنشر البحوث الجماعية التي يقوم بإجرائها 
باحثين من المعهد ، باإلضافة إلي المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي يصدرها معهد 

التخطيط القومي لنشر البحوث الفردية المحكمة للباحثين من خارج وداخل المعهد. 
واهللا ولي التوفيق... 

مدير المعهد 
 أ.د. عبد الحميد سامي القصاص
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 مستخلص الدراسة

 تضمنت دراسة؛ "استكشاف فرص النمو من خالل الخدمات اللوجستية بالتطبيق على الموانئ المصرية؛
لوجستية، واهتم المبحث الثاني أربعة مباحث اهتم األول منها بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالخدمات ال

بدراسة نظم تنفيذ الخدمات اللوجستية وتكاليف الخدمات اللوجستية. بينما كان اهتمام المبحث الثالث هو 
استعراض واقع الخدمات اللوجستية محليًا وعالميًا، ثم جاء اهتمام المبحث الرابع بدراسة حالة الموانئ 

األحمر وميناء دمياط والخدمات اللوجستية المتاحة بها، وأراء العمالء التجارية التابعة لهيئة موانئ البحر 
المتعاملين مع تلك الموانئ ؛ ) بعض أصحاب شركات االستيراد، عدد من مدراء الوكاالت البحرية، 
والمخلصين الجمركيين( في مدى إتاحة وكفاءة الخدمات والتسهيالت المطلوبة لقيام مراكز لوجستية ذات 

مكانيات رفع كفاءة أداء تلك الموانئ البحرية المصرية ءة، وانتهى المبحث بجودة وكفا استشراف سبل وا 
 باقتراح توفير بعض الخدمات واتخاذ بعض اإلجراءات غير المتاحة من خالل الخالصة والتوصيات.

ينثثاء حيثثث تحثثرص إدارة الم أن ميناء السخنة دبي الدولي مازال هووو اضف وو وقد توصلت الدراسة الى أن 
على تقديم أفضل خدمات للعمالء عن طريق توفير عدد من الخدمات المتميزة ذات القيمة المضثثافة مثثثل؛ 
مكتب االستقبال الذي يمكن من خالله إنهاء جميع إجراءات التخليص الجمركي، ودفثثع الفثثواتير، ومختلثثف 

خدمثثة االجتمثثام المرئثثي لعمالئثثه اإلجثثراءات المتعلقثثة بالمينثثاء بسثثرعة عاليثثة وكفثثاءة شثثديدة. ويثثوفر المينثثاء 
Video Conferencing كمثثثا تثثثوفر فثثثرم ألحثثثد أهثثثم البنثثثوك العاملثثثة فثثثي مصثثثر، الثثثى جانثثثب ماكينثثثات .

الصثثثرف ا.لثثثي. ويمكثثثن لعمثثثالء مينثثثاء السثثثخنة الثثثدخول علثثثى الموقثثثع االلكترونثثثي للمينثثثاء والحصثثثول علثثثى 
بالوصثثثثول، ومختلثثثثف خثثثثدمات الحجثثثثز، التقثثثثارير المفصثثثثلة التثثثثي يطلبهثثثثا، أو الوصثثثثول الثثثثى خدمثثثثة اإلعثثثثالم 

وخثثثثدمات معرفثثثثة غرامثثثثات التثثثثثأخير والتعثثثثرف علثثثثى أوقثثثثثات االنتظثثثثار. كمثثثثا يمكثثثثثن للعميثثثثل اسثثثثتخدام خدمثثثثثة 
اإلخطثثثثثار األوتوماتيكيثثثثثة التثثثثثي تثثثثثتم عبثثثثثر رسثثثثثائل الهثثثثثاتف المحمثثثثثول، أو اسثثثثثتخدام خثثثثثدمات التسثثثثثديد النقثثثثثدي 

ظهثثار الحسثثابات ال صدار مختلف الفواتير، وا  مسثثتحقة ونقلهثثا وحفظهثثا أوتوماتيكيثثًا علثثى نظثثام اإللكتروني، وا 
أوراكثثثثثل المثثثثثالي للمينثثثثثاء. باإلضثثثثثافة الثثثثثى أن المينثثثثثاء يثثثثثوفر خثثثثثدمات الشثثثثثحن المتكاملثثثثثة ومختلثثثثثف الخثثثثثدمات 
اللوجستية بما فيها التخزين والتوزيع. كمثثا ينفثثرد المينثثاء بتثثوفير معامثثل معتمثثدة دوليثثًا مسثثئولة عثثن اختبثثارات 

لبضثثثائع بالمينثثثاء وفقثثثًا ألعلثثثى المعثثثايير الفنيثثثة العالميثثثة، وضثثثمان صثثثحة وسثثثالمة الجثثثودة والسثثثالمة لجميثثثع ا
وتتم إدارة ميناء السخنة بنظام المراكز اللوجستية المثثزودة بأحثثدث  جميع األغذية والبضائع األولية بالميناء.

ل ومتعثثثثثدد تكنولوجيثثثثثا المثثثثثوفرة وفثثثثثق المعثثثثثايير العالميثثثثثة، فالمينثثثثثاء يعتبثثثثثر أول مينثثثثثاء محثثثثثوري شثثثثثامل ومتكامثثثثث
 األغراض. 

أمثثثا فيمثثثا يتعلثثثق ببثثثثاقي المثثثوانئ التثثثي شثثثملتها الدراسثثثثة فثثثيمكن إجمثثثال الوضثثثع بثثثثذكر أن مينثثثاء دميثثثاط وهثثثثو 
األفضثثل بيثثنهم وهثثو أول مينثثاء يثثدار الكترونيثثًا إال أنثثه مثثا زالثثت تنقصثثه كثيثثر مثثن الخثثدمات ليرقثثى لمسثثتوى 



III 

 

 القصثثورل بأنهثثا جميعثثًا تعثثاني مثثن بعثثض درجثثات مينثثاء السثثخنة. بينمثثا بثثاقي المثثوانئ الثمانيثثة فثثيمكن القثثو 
بنيتهثثا المثثوانئ، وضثثعف  فثثي بثثين السثثلطات المختلفثثة االختصاصثثات الثثذي قثثد يمكثثن إرجاعثثه الثثى تثثداخل

وتقثثادم اضثثحة، و  قواعثثد تنظيميثثة وجثثود وعثثدمالتحتيثثة، ونقثثص عمليثثات الصثثيانة وتقثثادم بعثثض المعثثدات، 
وم الموانئ والخدمات التي تتحكم الحكومة في تحديثثدها، األسطول البحري الوطني، والجمود في أسعار رس

واالفتقاد إلثثى العمالثثة المدربثثة. وسثثوء حالثثة الطثثرس البريثثة والسثثكك الحديديثثة والبنيثثة التحتيثثة للمثثوانئ النهريثثة. 
 واالفتقار الى اإلدارة اللوجستية الكفء باستخدام الميكنة المتطورة وتكنولوجيا المعلومات الفاعلة.

هثثثذل المشثثثاكل عثثثدد مثثثن التبعثثثات السثثثلبية مثثثثل؛ ارتفثثثام تكثثثاليف الشثثثحن وعثثثدم كفاءتهثثثا وصثثثعوبة ينثثثتن عثثثن 
 وطول مدة إجراءات التخليص؛ وبالتالي انخفاض الطلب من خطوط الشحن على الموانئ المصرية.

تخطثثثيث، ثثثثم التنفيثثثثذ، للتطثثثوير والتحثثثثديث ولتثثثوفير رقابثثثثة كثثثل ذلثثثك يسثثثثتدعي ضثثثرورة االنتبثثثثال للعمثثثل علثثثثى ال
تثثثثدفق، والتخثثثثزين الكثثثثفء، والتوزيثثثثع للمثثثثواد الخثثثثام، وللسثثثثلع النهائيثثثثة، والمعلومثثثثات ذات العالقثثثثة مثثثثن مكثثثثان ال

دخال األنشطة الحديثة مثل؛ رقابة واختبار جودة المنتجات، ولصق العالمثثات  التواجد الى مكان الميناء، وا 
ر، والنقثثل، والجثثرد، والتخثثزين، التجارية، وخدمات الصثثيانة واإلصثثالح، وتثثوفير المعلومثثات، وتحليثثل المخثثاط

والمعالجثثات الماديثثة للسثثلع، والتاليثثف والتعبئثثة، والتاليثثق الوقثثائي، وأمثثاكن لتنفيثثذ األعمثثال البنكيثثة، التثثأمين، 
التخلثثثثيص الجمركثثثثي السثثثثريع، التسثثثثعير القثثثثانوني للبضثثثثائع، تصثثثثنيف البضثثثثائع، كافثثثثة معثثثثامالت  خثثثثدمات

أمنيثثثثة مميثثثثزة للبضثثثثائع واألشثثثثخاص؛ عثثثثن طريثثثثق مراكثثثثز االسثثثثتيراد، مخلصثثثثون معتمثثثثدون مثثثثدربون، خثثثثدمات 
لوجسثثثتية متكاملثثثة متطثثثورة داخثثثل كثثثل مينثثثاء تجثثثاري مصثثثري باثثثرض تحقيثثثق إرضثثثاء العمثثثالء وتثثثوفير السثثثلع 
والخثثثدمات التثثثي يحتاجونهثثثا وفقثثثًا لحاجثثثاتهم ورغبثثثاتهم، وبأفضثثثل الطثثثرس الممكنثثثة وأكثرهثثثا كفثثثاءة مثثثن حيثثثث 

رص النمثثو أمثثام مصثثر، واسثثتاالل ميثثزة موقعهثثا تثثى يمكثثن زيثثادة فثثالوقثثت والمكثثان وحالثثة هثثذل المنتجثثات. ح
 الجارافي، وجعلها تواكب التقدم الذي لحق بمجال الخدمات اللوجستية.
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Abstract 

The current study titled;” Exploring economic growth opportunities through the 
logistic’ services, with focusing on the Egyptian seaports. Namely, the 
commercial seaports under the supervision of the, “Red Sea Ports General 
Authority”, and Damitta seaport. 

The study included four main sections. The first section is interested mainly in 
elaborating the main concepts related to seaports as those related to logistic’ 
services. The second section is trying to explore logistic services’ 
implementation systems and costs of logistic’ services. While the third part is 
presenting the international, regional, and national sea shipping situation, 
ending by special focus on the types of challenges facing Egyptian seaports’ 
logistics services. The fourth section was dedicated to the fieldwork study, 
which was conducted in the seaports named; Swies, Safaga, Sokhna, Noebaa, 
Sharm El Shekh, Gardaa, Tour, Adabia, Petrol Sink, and Damitta’s seaports.  
The purpose of the fieldwork was to investigate the situations of the seaports, 
their infrastructures, and the available logistic services.  As it was aiming to 
investigate the clients’ opinions about the available logistics services, its 
availability, its efficiency, and performance levels. 
The study results revealed that; the best seaport is El Sokhna, where it 
administrated by using the logistic electronic centers. As it is providing all 
types of logistics businesses and activities, as it provides the video 
conferencing for its clients. While all other ports are suffering many 
deficiencies as poor infrastructure, overlapping of specialization between 
different authorities, old equipment, poor administrative systems, and no 
sufficient logistic services.  

That needs giving good attentions for developing the Egyptian seaports and 
supply them by modern electronic administrative systems and logistic services.  
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 تقديم
تثثثأتي دراسثثثة "إستكشثثثاف فثثثرص النمثثثو مثثثن خثثثالل الخثثثدمات اللوجسثثثتية بثثثالتطبيق علثثثى المثثثوانئ المصثثثرية"، 

سلسثثثثثلة قضثثثثثايا التخطثثثثثيث والتنميثثثثثة المتنوعثثثثثة التثثثثثي دأب أعضثثثثثاء الفريثثثثثق العلمثثثثثي بمعهثثثثثد كإحثثثثثدى دراسثثثثثات 
التخطثثثثيث القثثثثومي علثثثثى إعثثثثدادها سثثثثنويًا لتضثثثثيف لرصثثثثيد الدراسثثثثات العلميثثثثة فثثثثي جمهوريثثثثة مصثثثثر العربيثثثثة؛ 
ولتكون عونًا للسادة واضثثعي السياسثثات وللمسثثئولين التنفيثثذيين فثثي الحكومثثة المصثثرية مسثثلطة الضثثوء علثثى 

القضايا التنموية، موضحة لألسباب التي تقثثف كحجثثر عثثثرة فثثي الطريثثق التنمثثوي المصثثري، مضثثيئة بعض 
 ألساليب الحل والتقدم.

وقد جاء إختيار الموضوم بعد أن أصبحت األنشطة والخدمات اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية التى 
لمتكاملة من حيث مفهومها واهميتها تزايد االهتمام بها فى السنوات األخيرة فى مجال إدارة االعمال ا

تسام وتعدد  ومكوناتها وممارستها فى منظمات األعمال المعاصرة لكبر حجم المنظمات وتعدد انشتطها وا 
خطوط منتجاتها وأسواقها، مما أدى الى تزايد االهتمام باالنشطة اللوجستية والتى أصبحت تمثل العمود 

 مة العمالء مع تحقيق الميزة التنافسية.الفقرى فى هذل المنظمات الهادفة الى خد
ولمثثثا كانثثثت المثثثوانئ البحريثثثة أحثثثد أهثثثم ميثثثادين تطبيثثثق األنشثثثطة والخثثثدمات اللوجسثثثتية؛ كثثثان القثثثرار بإختيثثثار 

العمود الفقرى الموانئ البحرية المصرية كميدان إلجراء الجزء الميداني بالدراسة، حيث تعد الموانئ البحرية 
بواباتهثثا علثثى العثثالم الخثثارجي كمثثا انهثثا الحلقثثة الرئيسثثية فثثي سلسثثلة النقثثل المتعثثدد للتجارة الخارجية لمصر و 

 الوسائث، باإلضافة إلى دورها الحيوي في دفع عملية التنمية االقتصادي.
وجثثود منثثاطق لوجسثثتية متطثثورة فثثي المثثوانئ المصثثرية عامثثل لذلك كان الارض األساسي للدراسة إثبات أن 

ارة إعتمثثثثادًا علثثثثى ميثثثثزة الموقثثثثع وكبثثثثر المسثثثثطحات المائيثثثثة. كثثثثذلك فثثثثإن تثثثثوفير هثثثثام يسثثثثاعد علثثثثى تثثثثدفق التجثثثث
الخثثدمات واألنشثثطة اللوجسثثتية يسثثاعد علثثى جثثذب رؤوس األمثثوال األجنبيثثة، وخلثثق فثثرص عمثثل، باإلضثثافة 

دارية حديثة متطورة، وتنشيث األسواس المحلية، وزيادة الدخل القومي.   لخلق خبرات فنية وا 

 أ.د. منى عبد العال دسوقي   الباحث الرئيسيراسة الفريق البحثي المكون من: وقد قام بإعداد الد
 أ.د نجوان سعد الدين، د. عزة يحي، د. أمل زكريا، أ.محمد فتحي، أ. إسالم محمد.

 وال يسع فريق الدراسة سوى تقديم جزي  الشكر لألساتذة الدكاترة:
 المعهدأ.د. علي نصار األستاذ بمركز األساليب التخطيطية ب

 أ.د. أحمد فرحات األستاذ بمركز التنمية البشرية بالمعهد 
 أ.د. محمد علي محمد عميد كلية النقل البحري باالكاديمية العربية البحرية

  وذلك لما قدمه كل أستاذ كريم منهم، من توفير للبيانات وتقديم المشورة كلما إحتاج الفريق البحثي لذلك.
 الباحث الرئيسي

 بد العال سيد دسوقيأ.د./منى ع
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 إستكشاف فرص النمو من خالل الخدمات اللوجستية بالتطبيق على الموانئ المصرية

 مقدمة:
تعتبر األنشطة والخدمات اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية التى تزايد االهتمام بها فى السنوات األخيرة 

وناتها وممارستها فى منظمات األعمال فى مجال إدارة االعمال المتكاملة من حيث مفهومها واهميتها ومك
تسام وتعدد خطوط منتجاتها وأسواقها، تزايد  المعاصرة. فمع كبر حجم المنظمات وتعدد انشتطها وا 
االهتمام باالنشطة اللوجستية والتى أصبحت تمثل العمود الفقرى فى هذل المنظمات الهادفة الى خدمة 

 العمالء مع تحقيق الميزة التنافسية.

 بهدف 1905 عام الفرنسي الجيش في إستخدامه بدأ حيث اللوجستيات نشأة عسكرية،مصطلح أة رغم نش
 الحثثرب بكثافثثة خثثالل إسثثتخدم ممكنثثة، ثثثم طريقثثة وبأمثثثل المالئثثم الوقثثت فثثي والثثذخائر المثثؤن  وصول تأمين

 حتى زارهاأو  العالمية الحرب وضعت أن الحلفاء وما جيوش إنتصار عوامل أحد كان حيث الثانية العالمية
 Businessبإسثثم  عثثرف فيمثثا األعمثثال مجثثال فثثي اللوجسثثتيات تطبيثثق الثثى ترمثثى دراسثثات ظهثثور بثثدأ

Logistics  (  مثثثن تكلفثثثة المنثثثتن ٪61-٪41حيثثث تبثثثين أن تكلفثثثة األنشثثثطة اللوجسثثثتية تتثثرواح مثثثا بثثثين )
. لكثثن لثثم ٪21و النهثثائي، ووجثثد أن تطبيثثق مفهثثوم إدارة األعمثثال اللوجسثثتية يثثؤدى الثثى خفثثض التكلفثثة بنحثث

يظهثثثر اإلهتمثثثثام الجثثثثاد باألنشثثثثطة اللوجسثثثتية فثثثثى منظمثثثثات االعمثثثثال إال فثثثى منتصثثثثف الخمسثثثثينيات وبدايثثثثة 
السثثثثثتينيات، عنثثثثثدما ايقنثثثثثت االدارة فثثثثثى هثثثثثذل المنظمثثثثثات ان الطريثثثثثق نحثثثثثو تثثثثثدعيم المركثثثثثز التنافسثثثثثى والميثثثثثزة 

 تكاليف.التنافسية وزيادة االرباح إنما يبدأ من خالل خدمة العمالء وخفض ال

إتسع نطاس تطبيق اللوجستيات فى سياس العولمة مع بدايات ثمانينيات القرن الماضي، حيث أصبح 
بتدعت الشركات متعدية الجنسيات نظامًا جديدًا للتقسيم  اإلنتاج والتسويق والتمويل له سمة العالمية، وا 

إلنتاج سلعة ما بين عدة دول. أى  الدولى للعمل. يقوم هذا النظام على تجزئة العملية اإلنتاجية الالزمة
أنها تقوم بعملية تفكيك رأسى على مستوى الصناعة، وتعمل على إجراء عمليات تكامل أفقى ورأسى على 
مستوى التجارة العالمي. وقد سهلت إدارة الخدمات اللوجستية فى مجال األعمال تطبيق عمليات التفكيك 

 والرأسى على النطاس التجاري العالمي.  الرأسى على مستوى الصناعة والتكامل األفقى

فاألنشطة اللوجستية داخل المناطق اللوجستية تأخذ صورًا عديدة لمجاالت متنوعة تهتم بتخطيث، وتنفيذ، 
ورقابة التدفق، والتخزين الكفء، والتوزيع للمواد الخام، وللسلع النهائية، والمعلومات ذات العالقة من 

ختبار جودة المنتجات، مكان اإلنتاج الى مكان اإلس تهالك، ورقابة الجودة، ولصق العالمات التجارية، وا 
وخدمات الصيانة واإلصالح كما تتضمن تجميع المعلومات، وتحليل المخاطر، والنقل، والجرد، والتخزين، 

  والمعالجات المادية للسلع، والتاليف والتعبئة...، بارض تحقيق إرضاء العمالء وتوفير السلع والخدمات
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التي يحتاجونها وفقًا لحاجاتهم ورغباتهم، وبأفضل الطرس الممكنة وأكثرها كفاءة من حيث الوقت والمكان 
وحالة هذل المنتجات. كما أن المناطق اللوجستية تخلق عديد من األنشطة الخدمية مثل: األعمال البنكية، 

، كافة معامالت االستيراد، الجمركية: تسعير قانوني للبضائع، تصنيف البضائع التأمين، الخدمات
 وغيرها. مخلصون معتمدون، تخليص جمركي، من جميع النقاط الحدودية واألمانات الجمركية

 أهمية الدراسة وأهدافها:
يمكن للخدمات اللوجستية في بعض الحاالت أن تمثل العجلة األساسية في دفع النمو االقتصادي لالرتقاء 

القدرة التنافسية من خالل زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية في  بمعدالت قياسية، والعمل على تعزيز
المنطقة اللوجستية مقارنة مع الخدمات المنافسة في البلدان االخرى؛ وهو ما يمكن أن يتحقق في حالة 
توافر البنية التحتية المتطورة وآليات العمل المتقنة في مختلف الخدمات تماشيًا مع المعايير العالمية. 

نما يمكن أن تضيع فرصًا في التجارة العالمية على البلدان المتسمة بإرتفام تكلفة الخدمات اللوجستية. بي
أن البلدان المتمتعة بدرجات عالية من حيث  ،21171وكما جاء بالدراسة الصادرة عن البنك الدولي عام 

تبطة بالتجارة هي نفسها أيضا النقل وأكفأ اإلجراءات المر  إمكانية التنبؤ والكفاءة وتوافر أفضل خطوط
على تحقيق االستفادة القصوى من التقدم التكنولوجي، وتحرير النظم  البلدان القادرة على األرجح

ن البلدان ذات تكاليف الخدمات .سبل الوصول والنفاذ إلى األسواس الدولية االقتصادية، وتفعيل  وا 
 الناشئة عن العولمة. التي تفقد على األرجح الفرص اللوجستية التجارية المرتفعة بصفة عامة، هي البلدان

من إجمالي الناتن المحلي،  ٪31فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة الخدمات اللوجستية في إندونسيا نحو  
في تايالند. فعدم فعالية الخدمات  ٪11، ونحو ٪21بينما ال تتعدى التكاليف المناظرة في الصين 

لنقل تسهم في زيادة معدل التكاليف، فالبثء في تأدية الخدمات يؤدي الى اللوجستية ونقص كفاءة وسائل ا
تحقيق خسائر مادية كبيرة تدفع المستثمر الى إنفاس مبالغ يومية كبيرة إليجار ناقلة البضائع، بينما هو 
مضطر إلنتظار تفريغ أو تحميل البضائع ألكثر من يوم. دفع ذلك وزير اإلقتصاد اإلندونيسي "السيد/ 

؛ أن اإلقتصاد 2112اسيا بارسي" أن يعلن في كلمة ألقاها بعنوان:"نظرة على السياسات واإلقتصاد" عام ف
؛ إذا إستطاعت الحكومة اإلندونيسية مواجهة المشاكل المتعلقة ٪6اإلندونيسي يمكن أن يتوسع بنحو 

 بالنقل البحري والموانئ. 

رجية لمصر وبواباتها على العالم الخارجي كما انهثثا الحلقثثة وتعد الموانئ البحرية العمود الفقرى للتجارة الخا
الرئيسثثثثثثية فثثثثثثي سلسثثثثثثلة النقثثثثثثل المتعثثثثثثدد الوسثثثثثثائث، باإلضثثثثثثافة إلثثثثثثى دورهثثثثثثا الحيثثثثثثوي فثثثثثثي دفثثثثثثع عمليثثثثثثة التنميثثثثثثة 

 االقتصادية.

                                                 
 ".2117ية للتبادل التجاري في االقتصاد العالمي، واشنطن، قوية من أجل المنافسة: الخدمات اللوجست إقامة روابثالبنك الدولي،"  1
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 15يوجثثد بمصثثر حثثوالي وتتعثثدد فثثي مصثثر المثثوانئء نظثثرًا لكبثثر المسثثطحات المائيثثة المحيطثثة بهثثا، حيثثث  
مينثثاء شثثرس بثثور -مينثثاء دميثثاط -مينثثاء السثثويس -بثثور سثثعيد  مينثثاء-مينثثاء اإلسثثكندرية  :ممينثثاء تجثثاري هثث

-مينثثاء الطثثور -مينثثاء شثثرم الشثثي  -مينثثاء السثثخنة -مينثثاء سثثفاجا -مينثثاء نويبثثع -مينثثاء الدخيلثثة -سثثعيد 
 ميناء حوض البترول.-ميناء األدبية -ميناء الاردقة -ميناء العريش 

ميناء وأهمها  11الموانئء التخصصية التي تنقسم الي موانئء بترولية وعددها كما تتوفر بها الكثير من 
وموانئء سياحية  ميناءسفاجا التعديني )أبوطرطور(.( وأهمها 7وموانئء تعدينية وعددها ) رأس غارب.

ميناء الصيد البحري ببور ( وأهمها 4وموانئء صيد وعددها ) ميناء بورت غالب،( وأهمها 5وعددها)
 .سعيد

ذلثثثك يجعثثثل مثثثن وجثثثود منثثثاطق لوجسثثثتية متطثثثورة فثثثي المثثثوانئ المصثثثرية عثثثاماًل مسثثثاعدًا علثثثى تثثثدفق التجثثثارة 
إعتمادًا على ميزة الموقع وكبر المسطحات المائية. كذلك فإن توفير الخثثدمات واألنشثثطة اللوجسثثتية يسثثاعد 

داريثثثثة حديثثثثثة علثثثثى جثثثثذب رؤوس األمثثثثوال األجنبيثثثثة، وخلثثثثق فثثثثرص عمثثثثل، باإلضثثثثافة لخلثثثثق خبثثثثرات فنيثثثثة و  ا 
وتسثثاعد مثثثل تلثثك الدراسثثة علثثى تحديثثد مثثا هثثي   متطثثورة، وتنشثثيث األسثثواس المحليثثة، وزيثثادة الثثدخل القثثومي.

الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية التثثثثي تفتقثثثثر إليهثثثثا المثثثثوانئ المصثثثثرية إلسثثثثتقطابها؛ لتثثثثتمكن المثثثثوانئ المصثثثثرية ميثثثثزات 
مثثثثثؤثراا إيجابيثثثثثًا علثثثثثى النثثثثثاتن المحلثثثثثي تنافسثثثثثية تجثثثثثذب اليهثثثثثا العمثثثثثالء إلعتبارهثثثثثا مرتكثثثثثزات تجاريثثثثثة وتصثثثثثبح 

 اإلجمالي.
 لما سبق كان إهتمام الدراسة الحالية بتحقيق اضهداف التالية:

عالقة الخدمات التعرف على المفاهيم األساسية المتعلقة باللوجستيات، والمناطق اللوجستية، و  -
 .واألنشطة اللوجستية بمختلف إدارات منظمات األعمال

قليميًا إستعراض الخدمات ال - لوجستية والمناطق اللوجستية المتاحة بالموانئ األخرى عالميًا وا 
 ومقارنتها بالمحلية.

 تحديد عناصر تكلفة الخدمات اللوجستية ودورها في رفع معدالت القيمة المضافة. -
التعرف على مدى جودة وكفاءة البنية األساسية المتاحة للموانئء البحرية التي شملتها دراسات  -

 بالدراسة الميدانية.الحالة 
 التعرف على الخدمات اللوجستية المتاحة الموانئ البحرية المصرية تحت الدراسة. -
التعرف على أراء بعض العمالء )المخلصين الجمركيين( لمدى جودة وكفاءة الموانئ تحت  -

 الدراسة.
مكانيات دفع معدالت النمو اإلقتصادي عن طريق رفع كفاءة أداء تلك - الخدمات  إستشراف سبل وا 

 والبنية التحتية المصاحبة لها بالموانئء البحرية المصرية.        
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 تم اإلعتماد على مصادر البيانات التالية:مصادر البيانات والمعلومات: 

 مصادر ثانوية: .أ
شملت هذل المصادر إطالم الفريق البحثي على المراجع العربية واألجنبية التي عرضت لموضوعات 

بيانات الجهاز المركزى طالم على بعض سجالت ونشرات الموانئ تحت الدراسة، و الدراسة وكذلك اإل
للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوي، ومركز معلومات النقل البحري، باإلضافة الى 

 .بعض رسائل الدكتوراة والماجستير المتعلقة بموضوم الدراسة

 مصادر أولية: .ب

ة التي اعتمدت على قائمة االستقصاء إلجراء مقابالت متعمقة مع المسئولين وتتمثل فى الدراسة الميداني
بالموانئ تحت الدراسة، وكذلك أصحاب بعض شركات اإلستيراد ومديري بعض الوكاالت البحرية وبعض 

 المستخلصين الجمركيين؛ وتم االعتماد عليها لتوفير البيانات المطلوبة للدراسة.

 خطة الدراسة:
ة الحالية أربعة مباحث يهتم األول منها بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالخدمات اللوجستية، تتضمن الدراس

ويهتم المبحث الثاني بدراسة نظم تنفيذ الخدمات اللوجستية وتكاليف الخدمات اللوجستية.بينما يهتم 
الرابع بدراسة حالة المبحث الثالت بإستعراض واقع الخدمات اللوجستية محليًا وعالميًا، ثم يأتي المبحث 

الموانئ التجارية التابعة لهيئة موانئ البحر األحمر وميناء دمياط والخدمات اللوجستية المتاحة بها، وأراء 
وبعض أصحاب الشركات، ومديري بعض الوكاالت البحرية، العمالء المتعاملين مع تلك الموانئ 

هيالت المطلوبة لقيام مراكز لوجستية ذات المخلصين الجمركيين في؛ مدى إتاحة وكفاءة الخدمات والتس
مكانيات رفع كفاءة أداء تلك الموانئء البحرية المصرية جودة وكفاءة، وينتهي المبحث ب إستشراف سبل وا 

 بإقتراح إتخاذ بعض اإلجراءات وتوفير بعض الخدمات غير المتاحة.

 منهجية الدراسة:
االسثثثثتردادى وذلثثثثثك عثثثثن طريثثثثثق اسثثثثتخدام المثثثثثنهن  اعتمثثثثدت الدراسثثثثثة علثثثثى المثثثثثنهن االسثثثثتقرائى االسثثثثثتنباطى

االستقرائى الذي يبدأ بدراسة الجزئيثثات للوصثثول الثثى توصثثيات عامثثة. وكثثذلك إسثثتخدام المثثنهن االسثثتنباطى 
 للربث بين االشياء وتعليل أسبابهاعلى اساس المنطق والتأمل الذهنى.

ات الثانوية، وتشمل أساسا تسثثجيل وتحليثثل استخدام األساليب الكمية، التي تستند إلى مصادر البيان كما تم
النوعيثثثة لرصثثد البيانثثثات األوليثثثة  األسثثثاليب إسثثتخدام البيانثثات المتثثثوفرة عثثن موضثثثوم الدراسثثثة. باإلضثثافة الثثثى

والمعلومثثات التثثي تثثم تجميعهثثا بواسثثطة الدراسثثة الميدانيثثة وتحليلهثثا لتحقيثثق أهثثداف الدراسثثة وتنتهثثي باسثثتخدم 
 د الواقع والمشكالت التى صاغت الحاضر ثم استشراف التوصيات للمستقبل.المنهن االستردادى إلستردا
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 المبحث اضول 
 اضهمية -النشأة -الخدمات اللوجستية: المفهوم 

 تمهيد: 

االهتمثثثام بهثثثا فثثثي السثثثنوات األخيثثثرة علثثثى تعتبثثثر الخثثثدمات اللوجسثثثتية أحثثثد الموضثثثوعات الحيويثثثة التثثثي تزايثثثد 
الصعيدين األكاديمي والتطبيقي في مجال إدارة األعمال. وتعد من مجاالت المعرفة اإلدارية الحديثة نسبيًا 
لدراسة اإلدارة المتكاملة، مقارنة ببعض مجاالت اإلدارة التقليدية مثل اإلنتاج والتسويق والتمويل. ومع كبثثر 

األعمال، وتعقد أنشثثطتها، مثثع اتسثثام وتنثثوم منتجاتهثثا، وتعثثدد المنثثاطق التسثثويقية  حجم الشركات ومنظمات
لهثثا، تزايثثثد االهتمثثثام بالخثثثدمات اللوجسثثثتية القثثثادرة علثثثى تعظثثيم قيمثثثة منتجثثثات وخثثثدمات هثثثذل المنظمثثثات فثثثي 

 اس.نظر العمالء، مما ينعكس على تحقيق العديد من الوفرات واألرباح والقدرة التنافسية لها في األسو 

وال يمكثثثثن إنكثثثثار أن غالبيثثثثة الخثثثثدمات واألنشثثثثطة اللوجسثثثثتية قديمثثثثة قثثثثدم منظمثثثثات األعمثثثثال نفسثثثثها، ولكثثثثن 
معالجتها على أسس علمية واعتبارها كنظام متكامل يؤدى إلى تدفق السلع والخثثدمات لألسثثواس، بمثثا يحقثثق 

ة الحديثثثة للشثثركات والمنظمثثات الميثثزة التنافسثثية وزيثثادة األربثثاح وخدمثثة العمثثالء، وجعلهثثا أحثثد مظثثاهر اإلدار 
 -والفرس بين الخدمات واألنشطة اللوجستية قديما ومثيلتها حديثًا يتمثل في: 

إن الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية تثثثثم ممارسثثثثتها وبشثثثثكل منفصثثثثل بواسثثثثطة األفثثثثراد ومنظمثثثثات األعمثثثثال منثثثثذ  -1
 سنوات عديدة.

حثثديثا بهثثدف االسثثتفادة مثثن ظهر مفهوم التنسيق والتكامل عند أداء الخدمات واألنشطة اللوجستية  -2
 اقتصاديات الحجم، مقارنة بالممارسات القديمة.

عنصثثثثرًا هامثثثثًا يضثثثثيف قيمثثثثة للمنتجثثثثات والخثثثثدمات  باعتبارهثثثثاتمثثثثارس الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية حثثثثديثًا  -3
المقدمثثة للعمثثالء، والتثثي تلعثثب دورًا هامثثًا فثثي تحقيثثق مثثا يعثثرف برضثثاء العمثثالء، وهثثو المسثثتهدف 

 زيادة في المبيعات الناتجة عن التميز في األسواس.حديثًا، ومن ثم تحقيق 
تثثثتم تحثثثت مظلثثثة نظثثثم المعلومثثثات حيثثثث أن الرسثثثالة الحقيقيثثثة لثثثطدارة الفعالثثثة للخثثثدمات واألنشثثثطة  -4

اللوجستية، تتمثل في توفير السلع والخدمات للعمالء، في الوقت والمكثثان المناسثثبين، وفثثي أفضثثل 
في تحقيق أهداف األعمال متضثثمنة إرضثثاء العمثثالء، حالة، مع تحقيق أعلى درجة من المساهمة 

 وتقليل التكاليف الكلية، وزيادة األرباح. 

ويهدف هذا الجزء من الدراسة، إلى التعرف على مفهوم الخدمات اللوجستية، مثثن حيثثث نشثثأتها، وتصثثنيفها 
عمثثثال وأخيثثثرًا وأهميتهثثثا باإلضثثثافة إلثثثى عالقثثثة الخثثثدمات واألنشثثثطة اللوجسثثثتية بمختلثثثف إدارات منظمثثثات األ

 تحديث بعض ومعايير قياس كفاءة الخدمات اللوجستية في هذل المنظمات. 
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 المفاهيووم اضسوواسوويووة: 1-1

 مفهوم اللوجستيات أو اللوجستيك:  1-1-1

 Istic، وتعنثثى يثثؤدى، وLodgeكلاة كلمة إنجليزيثثة وتتكثثون مثثن مقطعثثين همثثا -  Logisticاللوجستيات 
أي أمثثثر يتعلثثثق بثثثاإليواء، وتخفيفثثثًا للنطثثثق، تثثثم  Logisticقطعثثثين تصثثثبح الكلمثثثة وتعنثثثى يتعلثثثق بثثثثث وبضثثثم الم

أي المتخصثثثص فثثثي فثثثن نقثثثل  Logistician، وهثثثي صثثثفة واالسثثثم منهثثثا Logisticتحثثثوير الكلمثثثة لتصثثثبح 
مدادهم بالطعام.  يوائهم وا   الجنود وا 

يثثثوائهم وتمثثثوي –اصثثثطالحا  –واللوجسثثثتيات  نهم. أى إدارة تثثثدفقات لفثثثا شثثثامل، يقصثثثد بثثثه فثثثن نقثثثل الجنثثثود وا 
األفثثثراد والمثثثوارد لثثثدعم المجهثثثود الحربثثثي عثثثن طريثثثق نقثثثل الجنثثثود والعتثثثاد والمثثثؤن والثثثذخائر مثثثن المعسثثثكرات 
والمستودعات في مناطق عسكرية معينة، إلى ميادين القتال في مواقع أخرى بعيدة، وذلك في أقصر وقثثت 

وم نشأ نشثثأل عسثثكرية، حيثثث بثثدأ اسثثتخدامه فثثي مفه Logistics 2ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة. فاللوجستيات
، بهثثثدف تثثثأمين وصثثثول المثثثؤن والثثثذخائر، فثثثي الوقثثثت المالئثثثم، وبأمثثثثل طريقثثثة 1915الجثثثيش الفرنسثثثي عثثثام 

ممكنه. ثم استخدم بكثافة إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفثثاء. وقثثد 
"اللوجسثثثتيات"، بأنهثثثا " فثثثرم مثثثن فثثثروم العلثثثوم العسثثثكرية" المختصثثثة عثثثرف معجثثثم أكسثثثفورد للاثثثة االنجليزيثثثة 

 بتدبير ونقل الموارد والحفاظ عليها، وكذلك األفراد والوسائث.

وما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها، حتى بدأ ظهور دراسات ترمى إلى تطبيثثق اللوجسثثتيات فثثي مجثثال 
دارة  ؛ وقثثدBusiness Logistics األعمثثال، فيمثثا عثثرف باسثثم   اسثثتخدمه المتخصصثثون فثثي االقتصثثاد وا 

دارة تثثدفق المثثواد الخثثام وعمليثثات اإلنتثثاج والتوزيثثع، ومثثا تسثثتتبعه  األعمال كمصثثطلح للتعبيثثر عثثن " ضثثبث وا 
مثثن عمليثثات للتعبئثثة والتاليثثف ثثثم النقثثل إلثثى أسثثواس االسثثتهالك، وذلثثك كلثثه فثثي أقصثثر وقثثت ممكثثن، وبأقثثل 

 تكلفة ممكنة". 

وجسثثتيات يعنثثي؛ " تثثوفير األشثثياء المناسثثبة، بالكميثثات المناسثثبة، فثثي المكثثان المناسثثب، أو بعبثثارة أخثثرى الل
. وعليثثثه يمكثثن تعريثثف اللوجسثثتيات بأنثثه" إدارة األنشثثطة الداعمثثثة 3فثثي الوقثثت المناسثثب، وبالسثثعر المناسثثب"

توجثثد  لطنتثثاج" وهنثثا يجثثب ذكثثر أن هنثثاك الخثثدمات اللوجسثثتية التثثي تثثؤدي إلثثى إنتثثاج سثثلعة أو خدمثثة. كمثثا
 خدمات لوجستيات النقل. 

، عرفثثت منظمثثة األعمثثال بالواليثثات المتحثثدة األمريكيثثة اللوجسثثتية بأنهثثا " عمليثثة التخطثثيث 1991فثثي عثثام  
والتنفيثثذ والثثتحكم بالتثثدقيق والتخثثزين الضثثروري، المثثؤثر علثثى البضثثائع والخثثدمات والمعلومثثات المتعلقثثة، مثثن 

رضثثاء احتياجثثات المسثثتهلك". كمثثا أشثثارت المؤسسثثة الثثى أن نقطثثة المنشثثأ إلثثى نقطثثة االسثثتهالك، باثثرض إ
                                                 

 www.marefa.orgموقع االنترنت   2
 2222عبيد على أحمد الحجازي، اللوجيستيك كبديل للميزة التنافسية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  3
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عرفت بعض الكتابات الحديثة اللوجستيات على أنها؛ سيطرة الشركة على عملية تدفق المثثواد والتثثي تثثدخل 
إليها وتتخلل عملية اإلنتاج وكذلك التي تنتن منها، وهذا التعريف يطلق عليه إدارة المواد، أي حركة المواد 

نتاجيثثثة )المثثثواد الخثثثام والنصثثثف مصثثثنعة( مثثثن أمثثثاكن توريثثثدها حتثثثى وصثثثولها إلثثثى المنشثثثأة أو والمكونثثثات اإل
الشثثثركة، فضثثثال عثثثن مرحلثثثة التصثثثنيع ذاتهثثثا. وذكثثثر كثثثذلك أن هثثثذا التعريثثثف يجثثثاوز مثثثا يطلثثثق عليثثثه التوزيثثثع 

مكثثاني المثثادي أو الطبيعثثي، والثثذي يعنثثى " األنشثثطة الماديثثة االقتصثثادية الخاصثثة بالتالثثب علثثى البعثثدين ال
والزمثثثاني، حتثثثى تقابثثثل العثثثرض مثثثع الطلثثثب لجميثثثع المنتجثثثات االقتصثثثادية، والتثثثي تمثلهثثثا عمليثثثات التاليثثثف 

 وتداول البضائع والتخزين والنقل والمعلومات. 

اللوجستيات بأنها " عملية التخطيث والتنفيذ والمراقبة لحركة وتخزين المواد الخثثام  4عرف الموقع اإللكتروني
تشثثثثايل، والنصثثثثائح الجثثثثاهزة والمعلومثثثثات المتعلقثثثثة بهثثثثا مثثثثن نقطثثثثة المصثثثثدر حتثثثثى نقطثثثثة والمخثثثثزون تحثثثثت ال

 “.االستهالك، بهدف المطابقة مع متطلبات العميل، على أن يتم ذلك بكفاءة وبتكلفة فعالة 
وهذا يعنى أن اللوجستيات تضمن توفير المنتن الصحيح، في الوقت الصحيح، وبالكمية الصحيحة للعميثثل 

الحالثثثثثة الصثثثثثحيحة والتكلفثثثثثة الصثثثثثحيحة، فثثثثثي المكثثثثثان الصثثثثثحيح. كمثثثثثا ذكثثثثثر نفثثثثثس الموقثثثثثع أن الصثثثثثحيح، وب
اللوجسثثثتيات يمكثثثن تعريفهثثثا علثثثى أنهثثثا عمليثثثة التوقثثثع الحتياجثثثات ورغبثثثات العمثثثالء، وتثثثدبير المثثثواد والقثثثثوى 

ل لشثثبكة البشرية والتكنولوجيثثات والمعلومثثات الالزمثثة للوفثثاء بهثثذل االحتياجثثات والرغبثثات، مثثع التحقيثثق األمثثث
 إنتاج ليكون الوفاء بهذل الطلبات موقوتُا.

اللوجسثثثتيات علثثثى أنهثثثا "تخثثثتص بتثثثدفق المثثثواد والمعلومثثثات مثثثن مصثثثدرها األصثثثلي حتثثثى  5وعثثثرف شثثثيبمان
العميثثثثل النهثثثثائي، وذكثثثثر أن اللوجسثثثثتيات قثثثثد تحولثثثثت مثثثثن الثثثثدور الثثثثداعم للوظثثثثائف األساسثثثثية مثثثثثل التسثثثثويق 

والشثثثراء والتخثثثزين والمخزون...وحتثثثى خدمثثثة العميثثثل، واألهثثثم أن  والتصثثثنيع، وامتثثثدت لتاطثثثي أنشثثثطة النقثثثل
 اللوجستيات تطورت تدريجيًا من وظيفة غير فعالة الى عامل إستراتيجي يقدم ميزة تنافسية فريدة."

 نشأة مفهوم اللوجستيات: 2 -1-1
 مفهوم الخدمات واضنشطة اللوجستية: 1-1-2-1

األنشثثثثثثطة اللوجسثثثثثثتية، ونشثثثثثثأتها كمثثثثثثا تعثثثثثثدد اسثثثثثثثتخدام تعثثثثثثددت الكتابثثثثثثات التثثثثثثي تناولثثثثثثت مفهثثثثثثوم الخثثثثثثدمات و 
المصطلحات للتعبير عن هذا الفثثرم الحثثديث مثثن فثثروم اإلدارة الحديثثثة المتكاملثثة فثثي مجثثال إدارة األعمثثال. 
وقد اختلفت ا.راء حول المصطلحات المعبرة عنها، وفي بعض األحيان تم الخلث فيمثثا بينهثثا. ومثثن ضثثمن 

 ثال ال الحصر:هذل المصطلحات على سبيل الم
 .إدارة الموارد 
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 .إدارة سلسلة اإلمداد 
 .إدارة التوزيع المادي 
 .إدارة قنوات التوزيع 
 .إدارة اإلمداد والتوزيع 

 أنظمة االستجابة السريعة 

ورقابثثثثة التثثثثدفق والتخثثثثزين  6كمثثثثا تعثثثثرف الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية علثثثثى أنهثثثثا " العمليثثثثة الخاصثثثثة بتخطثثثثيث وتنفيثثثثذ
دارة المعلومات ذات العالقة، وذلك مثثن مكثثان اإلنتثثاج إلثثى الكفء، والفصل للمواد الخ ام والسلع النهائية، وا 

 مكان االستهالك بارض تحقيق متطلبات إرضاء العمالء.

والهدف هنا لطدارة الفعالة لألعمال اللوجستية، تتمثل في توفير السلع والخدمات إلى العمالء فثثي األسثثواس 
، بأفضل الطرس الممكنة، وأكثرها كفاءة، وأقلهثثا تكلفثثة مثثن حيثثث الوقثثت المستهدفة، وفقا لحاجاتهم ورغباتهم

 والمكان وحالة المنتجات.  

أن تعريثثثف إدارة اللوجسثثثتيات المقثثثدم بواسثثثطة مجلثثثس إدارة اللوجسثثثتيات )وهثثثي منظمثثثة تضثثثم  7وذكثثثر حسثثثان
حيثثث ذكثثر: تعريفًا يمكن أن تكون له صفة التعمثثيم،  2113ألف عضو من ممارسي اللوجستيات عام  15

"إن إدارة اللوجستيات هي ذلك الجزء مثثن إدارة سلسثثلة اإلمثثداد الثثذي يخطثثث ويثثنظم وينسثثق ويراقثثب؛ التثثدفق 
والتخثثثزين األمثثثامي والعكسثثثي الكثثثفء والفعثثثال للسثثثلع والخثثثدمات والمعلومثثثات المرتبطثثثة ذات العالقثثثة، وذلثثثك 

( point of consumption)( ونقطثثة اإلسثثتهالك point of originمثثابين نقطثثة األصثثل أو المنشثثأ )
 بارض تلبية طلب العميل."

 سلسلة التوريد )اإلمداد(:  1-1-2-2
، أن األعمال اللوجستية، تشمل مجموعة متكاملة من األنشطة الوظيفيثثة المتكثثررة لعثثدة مثثرات، 8ذكر حسان

مثثة ملموسثثة من خالل قنثثوات محثثدودة، وذلثثك أثنثثاء تحويثثل المثثواد الخثثام إلثثى منتجثثات نهائيثثة، مثثع إضثثافة قي
لهثثثذل المنتجثثثات فثثثي عيثثثون العمثثثالء الثثثذين يحصثثثلون عليهثثثا. وبثثثذلك تثثثتم األنشثثثطة اللوجسثثثتية بشثثثكل متكثثثرر 
ولعثثدة مثثرات قبثثل وصثثول المنثثتن إلثثى األسثثواس، ومثثن هنثثا أطلثثق علثثى األنشثثطة اللوجسثثتية المتكثثررة تسثثمية 

 سلسلة اإلمداد. 
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ة المسئولة عن تدبير وتحرك المواد الخثثام، واألجثثزاء بأنه " كافة األنشط 9كما يعرف مفهوم اإلمداد والتوزيع
والمكونثثات التثثي تثثدخل فثثي العمليثثة اإلنتاجيثثة والمنتجثثات تامثثة الصثثنع، سثثواء كانثثت تلثثك الحركثثة فثثي اتجثثال 
المؤسسة أو خارج المؤسسة إلى أسواقها". ويعتبر هذا التعريف مقبول مثثن معظثثم الكتثثاب والبثثاحثين، ولكنثثه 

 نه: ال يعتبر متكاماًل أل

 يتناول حركة السلع المادية، ولم يتناول الخدمات غير المادية. -1
تنثثثثاول حركثثثثة السثثثثلع مثثثثن مرحلثثثثة الحصثثثثول علثثثثى المثثثثواد الخثثثثام. وحتثثثثى مرحلثثثثة االسثثثثتهالك النهثثثثائي  -2

للمنتجات، دون التعرض للحركة العكسية، والتي يتم فيها تدفق السلع المرتجعة من المسثثتهلك إلثثى 
 لى الموردين.المنتن، أو من المؤسسة إ

قصثثثور التعريثثثف فثثثي التعثثثثرض لمفهثثثوم اإلمثثثداد والتوزيثثثع كعمليثثثثة إداريثثثة متكاملثثثة تؤديهثثثا المؤسسثثثثة  -3
مشثثثتريات(، أو التثثثي  –إنتثثثاج  –بصثثثورة مباشثثثرة لتنسثثثيق األنشثثثطة والمهثثثام التثثثي تقثثثوم بهثثثا( تسثثثويق 

تثثثثدفق تؤديهثثثثا بصثثثثورة غيثثثثر مباشثثثثرة، مثثثثن خثثثثالل منظمثثثثات أخثثثثرى( الوسثثثثطاء والمثثثثوردين(، السثثثثهولة 
 منتجاتها وخدماتها إلى األسواس. 

كذلك تم مؤخرًا تطوير هذا المفهوم، من مجرد وظيفة تقوم بها منظمة األعمال، إلى عملية إداريثثة 
 متكاملة. 

 -وتقسم المكونات الرئيسية لهذا المفهوم، أنشطة اإلمداد والتوزيع إلى ثالثة مكونات هي: 

 -المكون اضول: 

يثثثع الثثثداخلي، وتشثثثمل األنشثثثطة المسثثثئولة عثثثن تثثثدبير وتحثثثرك المثثثواد الخثثثام ومسثثثتلزمات مرحلثثثة اإلمثثثداد والتوز 
 اإلنتاج واألصناف الداخلة من الموردين إلى المؤسسة، والمستخدمة في تصنيع منتجاتها وخدماتها.

 المكون الثاني:
لمؤسسثثثة، مثثثن مرحلثثثة إدارة المثثثواد، وتشثثثمل األنشثثثطة المسثثثئولة عثثثن إدارة وتحثثثرك المخثثثزون المتثثثوفر لثثثدى ا

 المواد الخام والسلع نصف المصنعة، لتلبية متطلبات العملية اإلنتاجية.

 المكون الثالث:
مرحلثثثة إدارة التوزيثثثع، وتشثثثمل األنشثثثطة المسثثثئولة عثثثن تثثثدفق منتجثثثات المؤسسثثثة تامثثثة الصثثثنع إلثثثى األسثثثواس 

 والعمالء. 

 وعرف نفس الباحث التوزيع المادي بأنه: 
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قثثال وتخثثزين المنتجثثات، وتلبيثثة طلبثثات عمثثالء الشثثركة أو المؤسسثثة. ويكتسثثب مفهثثوم يتعامثثل مثثع حركثثة انت
 هذا المفهوم أهميته من سببين هما: 

أن أنشطته تمثل نحو ثلثي التكلفة الكلية لنظام اإلمداد والتوزيع بمنظمثثات األعمثثال. فقثثديمًا كانثثت  -1
ة اإلنتثثاج والرقابثثة علثثى منظمات األعمال والشركات تهتم بتخفيض تكلفة اإلنتاج، ومع تطور كفاء

العملية اإلنتاجية بدرجة عالية، أصبح مثثن العبثثث تخفثثيض هثثذل التكلفثثة، ومثثن ثثثم اتجهثثت األنظثثار 
 إلى تخفيض تكلفة التوزيع المادي، والتي تمثل نسبة عالية من سعر المنتجات.

وبثثة، فثثي هو المسئول األول عن توفير المنفعثثة الزمنيثثة للمسثثتهلك، عثثن طريثثق تخثثزين السثثلع المطل -2
أماكن قريبة من المستهلك. باإلضافة إلى توفير المنفعة المكانية، من خثثالل اختيثثار وسثثائل النقثثل 

 المناسبة.

، موضوم سلسلة اإلمثثداد، حيثثث أفثثاد بثثأن األعمثثال اللوجسثثتية تشثثتمل علثثى مجموعثثة 11وتناول إدريس ايضاً 
نثثوات محثثددة، أثنثثاء تحويثثل المثثواد الخثثام متكاملة من األنشطة الوظيفية المتكررة لمرات عديثثدة، مثثن خثثالل ق

إلى منتجات نهائية، مع إضافة قيمة ملموسة لها في عيثثون العمثثالء والمسثثتهلكين وأنثثه نتيجثثة ألن مصثثادر 
المثثثواد الخثثثام والمصثثثانع ونقثثثاط البيثثثع ال تقثثثع كلهثثثا فثثثي مكثثثان واحثثثد، ونظثثثرًا لوجثثثود قنثثثاة تعتمثثثد علثثثى التتثثثابع 

ويق، فثثإن األنشثثطة اللوجسثثتية تثثتم بشثثكل متكثثرر لعثثدة مثثرات قبثثل وصثثول المنتظم في خطوات اإلنتاج والتس
المنتجثثات إلثثى سثثاحة السثثوس. وأشثثار الكاتثثب أن قنثثاة اإلمثثداد المثثادي تتعلثثق بشثثال الفجثثوة الخاصثثة بالوقثثت 
والمكثثثان بثثثثين مصثثثادر المثثثثواد الخثثثام الفوريثثثثة وبثثثين نقثثثثاط أو أمثثثاكن اإلنتثثثثاج أو التشثثثايل، وبالمثثثثثل فثثثإن قنثثثثاة 

المثثثثادي تتعلثثثثق بثثثثالفجوة الخاصثثثثة بالوقثثثثت والمكثثثثان بثثثثين نقثثثثاط اإلنتثثثثاج والتشثثثثايل وبثثثثين األسثثثثواس أو  التوزيثثثثع
العمثثثالء. وبسثثثبب التشثثثابه فثثثي األنشثثثطة بثثثين هثثثذين النثثثوعين مثثثن القنثثثوات، أي اإلمثثثداد )ويطلثثثق عليثثثه إدارة 

ف باألنشثثثثثطة المثثثثثواد( والتوزيثثثثثع المثثثثثادي، فثثثثثإن كافثثثثثة األنشثثثثثطة الخاصثثثثثة بهمثثثثثا تتكامثثثثثل معثثثثثًا لتشثثثثثكل مثثثثثا يعثثثثثر 
 اللوجستية، والتي تعرف في كثير من األحيان بإدارة سلسلة اإلمداد.

   نشأة مفهوم الخدمات اللوجستية: 1-2
اختلفت آراء الباحثين والكتاب، حول بداية نشثثأة مفهثثوم الخثثدمات اللوجسثثتية، وبالتثثالى تنثثاول هثثذا الفثثرم فثثي 

 مجال دراسة إدارة األعمال المتكاملة.
 4711لثثم ينشثثأ حثثديثًا ولكنثثه نشثثاط قثثديم منثثذ بنثثاء الهثثرم األكبثثر قبثثل نحثثو  11السثثل اإلمثثدادمصثثطلح إدارة س

سنة، حيث قام المصريون القدماء بإنشاء أول سلسلة إمداد معروفة حتى ا.ن، لتوريد أحجار الهرم األكبر 
 من أسوان حتى الجيزة.
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لجثثثيش الفرنسثثثى، بهثثثدف تثثثأمين ، حثثثين اسثثثتخدمه ا1915، نشثثثأة عسثثثكرية عثثثام 12ونشثثثأ مفهثثثوم اللوجسثثثتيات
وصول المؤن والذخائر في الوقت المالئثثم، وبأمثثثل طريقثثة ممكنثثة. ثثثم اسثثتخدم بكثافثثة إبثثان الحثثرب العالميثثة 
الثانية، وكان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء. وبعد انتهثثاء الحثثرب العالميثثة، بثثدأ ظهثثور الدراسثثات التثثي 

، حيثثث بينثثت Business Logisticsل فيمثثا عثثرف باسثثم ترمثثى إلثثى تطبيثثق اللوجسثثتيات فثثي مجثثال األعمثثا
في المتوسث من تكلفة إنتاج أى سلعة فثثي الثثدول المتقدمثثة تعثثزى  ٪41الدراسات في هذا المجال، أن نحو 

إلثثى األنشثثطة اللوجسثثتية. ونظثثرًا السثثتخدام هثثذل الثثدول لتقنيثثات إنتاجيثثة متشثثابهة، فأصثثبح مثثن غيثثر الممكثثن 
 تعزيزها إال من خالل خفض تكلفة األنشطة اللوجستية، والتي تتكون من:  تحقيق الميزة التنافسية أو

  األنشثثطة الداعمثثة للعمليثثة اإلنتاجيثثة، سثثواء كانثثت سثثابقة علثثى اإلنتثثاج مثثثل شثثراء المثثواد األوليثثة أو
 استيرادها، أو األنشطة التي تتم أثناء عملية اإلنتاج، كعمليات المناولة الداخلية.

 االنتهثثثثاء مثثثثن العلميثثثثة اإلنتاجيثثثثة، وتتمثثثثثل فثثثثي التعبئثثثثة والتاليثثثثف والتثثثثروين  األنشثثثثطة التثثثثي تثثثثتم بعثثثثد
 والتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما بعد البيع...ال .  

ومنثثذ الثمانينثثات تضثثمنت الهياكثثل التنظيميثثة لكبثثرى الشثثركات، إدارة اللوجسثثتيات فثثي الصثثدارة. وفثثي سثثياس 
نسثثية، المسثثتخدمة ألحثثدث منجثثزات الثثثورة التكنولوجيثثة، أصثثبح العولمثثة، التثثي نفثثذتها الشثثركات المتعثثددة الج

اإلنتثثثاج والتسثثثويق والتمويثثثل كونيثثثًا علثثثى المسثثثتوى العثثثالمي، حيثثثث قامثثثت هثثثذل الشثثثركات بخلثثثق نظثثثام جديثثثد 
للتقسثثثيم الثثثثدولى للعمثثثثل، يقثثثثوم علثثثى تجزئثثثثة العمليثثثثة اإلنتاجيثثثثة إلنتثثثثاج السثثثلع )إرسثثثثاء دعثثثثائم عولمثثثثة اإلنتثثثثاج 

دول، بمعنثثثثى القيثثثثام بعمليثثثثة تقليثثثثل اإلنتثثثثاج الرأسثثثثي علثثثثى مسثثثثتوى الصثثثثناعة، ثثثثثم إجثثثثراء  والتجثثثثارة( بثثثثين عثثثثدة
 عمليات تكامل أفقى ورأسى على المستوى العالمي، وبما يكفل االستفادة من اقتصاديات الحجم.

وبثثثثالرغم مثثثثن حداثثثثثة هثثثثذا الفثثثثرم مثثثثن فثثثثروم المعرفثثثثة، إال أنثثثثه يتسثثثثم بثثثثالتطور السثثثثريع، إذ تطثثثثور مثثثثن التوزيثثثثع 
نى، إلى إدارة المواد تم ثحول إلى لوجستات متكاملة تضثثم كثثل مثثن إدارة المثثواد، والتثثي أصثثبحت تعثثرف العي

باسثثثم اللوجسثثثتيات الداخلثثثة، والتوزيثثثع العينثثثى تحثثثت مسثثثمى اللوجسثثثتيات الخارجيثثثة، باإلضثثثافة إلثثثى المناولثثثة 
فثثي التطثثور، يومثثا بعثثد  الداخلية. ثم تكوين سلسلة دوليثثة لطمثثداد. ولثثم يقتصثثر األمثثر علثثى ذلثثك، بثثل اسثثتمر

 يوم، مما أفرز العديد من المفاهيم واالتجاهات الحديثة في هذا المجال.

، أن نشثثثثأة األعمثثثثال اللوجسثثثثتية ظهثثثثرت فثثثثي أواخثثثثر الخمسثثثثينيات، حيثثثثث قثثثثام الجثثثثيش بثثثثأكثر 13ذكثثثثر إدريثثثثس
ل البعض يثثدعى أن العمليات اللوجستية تعقيدًا وتخطيطًا في التاري ، أثناء الحرب العالمية الثانية، مما جع

جذور األعمال اللوجستية متوافرة في الجيش. وأكد ذلك تتابع األحداث العسكرية اإلسثثتراتيجية عبثثر التثثاري  
الحثثثثثديث، والتثثثثثي اسثثثثثتخدمت فيهثثثثثا أكبثثثثثر وأعقثثثثثد العمليثثثثثات اللوجسثثثثثتية المتكاملثثثثثة والمسثثثثثتندة إلثثثثثى التكنولوجيثثثثثا 
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كفثثثثاءة عاليثثثة. ومثثثثثال علثثثى ذلثثثثك تنثثثوم وتكامثثثثل الحديثثثثة، والتثثثثي سثثثاعدت علثثثثى تحقيثثثق األهثثثثداف المرغوبثثثة ب
األعمال اللوجستية، من نقل وتخزين ومناولة وتدفق معلومات واتصاالت، وتحديد مواقثثع المخثثازن وغيرهثثا، 

، وما تلى ذلك على مستوى أكثر تطورًا في حثثرب الخلثثين ضثثد العثثراس بسثثبب 1973في حرب أكتوبر عام 
خدام أضثثخم األعمثثال اللوجسثثتية فثثي ضثثرب دولثثة أفاانسثثتان التثثي احتاللثثه لدولثثة الكويثثت. بعثثد ذلثثك تثثم اسثثت

قادتها الواليات المتحدة األمريكية. وتسعى منظومة العمل اللوجيستيى في الجيش دائمثثًا إلثثى تحقيثثق أقصثثى 
درجة من خدمة العمثثالء، والممثلثثين فثثي هثثذل الحالثثة بالضثثباط والجنثثود، بهثثدف تحقيثثق النصثثر فثثي المعثثارك 

العمثثالء كهثثدف لألعمثثال اللوجسثثتية هنثثا ال تعنثثى مجثثرد تثثوفير الطعثثام والشثثراب فثثي الوقثثت  الحربية. وخدمة
والمكثثثثان المناسثثثثبين للجنثثثثود والضثثثثباط، بثثثثل وتثثثثوفير األسثثثثلحة والمعثثثثدات والثثثثذخيرة وقطثثثثع الايثثثثار واإلمثثثثدادات 

 الطبية وغيرها، وذلك بما يمكنهم من القتال بكفاءة لتحقيق النصر في المعركة. 

 ، نشأة مفهوم اإلمداد والتوزيع )اللوجستيات(، وقسمها على هيئة مراحل كا.تى: 14حسانكما تناول 

 المرحلة اضولى:
ببدايثثثثثة ظهثثثثثور مصثثثثثطلح اإلمثثثثثداد والتوزيثثثثثع كثثثثثان فثثثثثي المجثثثثثال العسثثثثثكرى، حيثثثثثث اعتبثثثثثرل العديثثثثثد مثثثثثن القثثثثثادة 

ة منثثذ اسثثتطاعت الجيثثوش العسكريين، أحد علوم الحرب القادرة والالزمة إلنجاح الجيوش في مهامها القتاليثث
األمريكيثثثة )فثثثي الحثثثرب العالميثثثة الثانيثثثة( اسثثثتخدام نظثثثم اإلمثثثداد التوزيثثثع بشثثثكل عثثثال الكفثثثاءة يضثثثمن تثثثوفير 
احتياجات الجنود في ساحة القتال من عتاد وطعام وشراب وسثثالح وأخيثثرًا أدوات طبيثثة، ممثثا أدى لنجاحهثثا 

المسثثتهلكون علثثى السثثلع والخثثدمات، ممثثا تطلثثب زيثثادة في الحرب. وبعد الحرب العالمية الثانيثثة تزايثثد طلثثب 
اإلنتثثاج واإلنتاجيثثة لمواجهثثة هثثذل الطلبثثات، وتواكثثب ذلثثك مثثع ظهثثور مفهثثوم التسثثويق الثثذي أدى إلثثى اهتمثثام 
المنظمثثثات بتوصثثثيل السثثثلع فثثثي المكثثثان والوقثثثت المناسثثثبين. وقثثثد انعكثثثس ذلثثثك النشثثثاط علثثثى ظهثثثور مفهثثثوم 

هثثر كأحثثد مكونثثات اإلمثثداد والتوزيثثع، والثثذي ينصثثب علثثى قيثثام منظمثثة التوزيثثع المثثادي، وهثثو أول مفهثثوم ظ
األعمثثال بعمليثثة التنسثثيق بثثين أنشثثطة النقثثل والتخثثزين وسياسثثات التخثثزين والرقابثثة علثثى أداء قنثثوات التوزيثثع 

 للوفاء بطلبات العمالء، وتحقيق مستوى خدمة مناسبة لهم.

 المرحلة الثانية:

فثثي الواليثثات المتحثثدة األمريكيثثة، وأثثثرل فثثي انكمثثاش أربثثاح الشثثركات  ومع حدوث الكساد الكبيثثر 1958عام 
والمؤسسات وركود منتجاتها، بدأ التفكير فثثي كيفيثثة خفثثض أسثثعار هثثذل المنتجثثات، مثثن خثثالل دراسثثة هيكثثل 
تكاليفهثثثثا، ووجثثثثدت الشثثثثركات صثثثثعوبة فثثثثي تنفيثثثثذ ذلثثثثك. لثثثثذا اتجهثثثثت إلثثثثى تخفثثثثيض البنثثثثود المكملثثثثة للعمليثثثثة 

ثلثثة فثثي تكثثاليف اإلمثثداد والتوزيثثع، والتثثي لثثم تثثدرس قبثثل ذلثثك، وتثثزامن هثثذا مثثع ظهثثور عثثدة اإلنتاجيثثة، والمتم
دراسات في معالجة هيكل تكاليف الشركات والمنظمات، والنظر إلى هذل التكاليف بصورة مجمعة، والعمل 
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ليثثة. على تخفيضها دون اإلخالل بمستوى خدمة المستهلك، وأطلق على هذل الدراسات مدخل التكثثاليف الك
لذلك بدأت الشركات ومنظمات األعمال في تجميثثع األفثثراد واألنشثثطة الخاصثثة باإلمثثداد والتوزيثثع فثثي مكثثان 
تنظيمثثي واحثثد للوصثثول بعملهثثا ألقصثثى كفثثاءة ممكنثثة. وأصثثبح منثثذ ذلثثك الحثثين مصثثطلح اإلمثثداد والتوزيثثع 

األنشثثثطة التثثثي تضثثثمن شثثثائع االسثثثتخدام، وهثثثو يشثثثير إلثثثى اإلدارة المسثثثئولة عثثثن كافثثثة  Logisticsبمعنثثثى 
تخطثثثثيث وتنظثثثثيم ورقابثثثثة تثثثثدفق السثثثثلع والخثثثثدمات، مثثثثن مرحلثثثثة تثثثثدبير المثثثثواد الخثثثثام، وصثثثثواًل إلثثثثى المسثثثثتهلك 
النهائي. كما ساعد التقدم الهائل في مجثثال تكنولوجيثثا الحاسثثبات ا.ليثثة، وظهثثور أشثثكال جديثثدة مثثن أشثثكال 

(، علثثى االتجثثثال لزيثثادة االهتمثثثام بخثثثدمات النقثثل مثثثثل النقثثل مثثثن البثثثاب إلثثى البثثثاب )خدمثثة توصثثثيل الطلبثثثات
 اإلمداد والتوزيع. 

 المرحلة الثالثة:
وفيهثثثا بثثثدأت الشثثثركات ومنظمثثثات األعمثثثال إدراك ضثثثرورة التركيثثثز علثثثى قيمثثثة مثثثا يقثثثدم للعمثثثالء، ومحاولثثثة 

الل تعظيم القيمة باستمرار، نتيجة لتزايد حدل المنافسة، وتعدد رغبات واحتياجات المستهلكين، وذلك من خثث
التركيثثز علثثى مفهثثوم "اإلمثثداد والتوزيثثع"، والثثذي يركثثز علثثى تعظثثيم قيمثثة مثثا تنتجثثه هثثذل الشثثركات مثثن وجهثثة 
نظر عمالئها، لثثذلك اتجثثه التفكيثثر فثثي تحثثول مصثثطلح "االمثثداد والتوزيثثع" مثثن اعتبثثارل وظيفثثة داخثثل التنظثثيم 

الشثثركات، وبالتثثالي أصثثبح يثثتم  إلى مجموعة من العمليات المتكاملثثة، التثثي تخلثثق القيمثثة للعمثثالء وأصثثحاب
استخدام مصطلح اإلمداد والتوزيع للتنسيق بين جميع الوظائف سواء داخل تلك الشركات، أو في عالقاتها 
مثثثع بثثثثاقى المنظمثثثثات التثثثثي تسثثثاعدها علثثثثى تثثثثدفق منتجاتهثثثثا وخثثثثدماتها إلثثثى األسثثثثواس، وهثثثثو مثثثثا أدى لظهثثثثور 

اإلمثثداد أساسثثًا علثثى دراسثثة كيفيثثة تعظثثيم مثثا يسثثاهم بثثه مصطلح "إدارة سلسلة اإلمداد". ويقوم مفهوم سلسلة 
كل طثثرف )المؤسسثثة(، المثثوردين، الوسثثطاء، شثثركات الشثثحن، فثثي سلسثثلة اإلمثثداد مثثن أنشثثطة أو تصثثرفات 
تثثثؤدى إلثثثى زيثثثادة قيمثثثة المنتجثثثات للعمثثثالء، والعمثثثل علثثثى التنسثثثيق فيمثثثا بينهثثثا، بهثثثدف تخفثثثيض تكلفثثثة هثثثذل 

ولهثثذا فالشثثركات ومنظمثثات األعمثثال فثثي هثثذل المرحلثثة لثثم تعثثد تسثثتخدم  األنشطة معًا، إلى أدنى حد ممكن.
اإلمداد والتوزيع كوظيفة فقث داخل التنظيم، ولكن أصبحت تستخدمه أيضًا كقاعدة للتخطثثيث بثثين أنشثثطتها 

 المختلفة لتعظيم قيمة ما تقدمه لعمالئها ومالكها.

 رئيسيين هما: أن أهداف سلسلة اإلمداد تتركز في هدفين  15كما أوضح حسان

 تعظيم قيمة منتجات وخدمات المؤسسة من وجهة نظر عمالئها، وذلك من خالل األنشطة التالية: -أ 
  التعثثثثثرف بانتظثثثثثثام علثثثثثثى حاجثثثثثثات ورغبثثثثثثات العمثثثثثالء والعوامثثثثثثل المثثثثثثؤثرة عليهثثثثثثا، والتخطثثثثثثيث لكيفيثثثثثثة

 إشباعها.
 مالء والعكس. وجود نظم اتصاالت مرنة تساعد على تدفق المعلومات من المؤسسة إلى الع 
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 .إعداد نظم تسمح بمتابعة تنفيذ طلبات العمالء داخل سلسلة اإلمداد، بدرجة عالية من الكفاءة 
  ،التخطيث إلدارة التدفقات العكسية للمنتجثثات مثثن العمثثالء إلثثى الشثثركة أو المؤسسثثة بكفثثاءة عاليثثة

 ومحاولة تخفيض هذل التدفقات ألدنى حد ممكن. 

لعملياتهثثا الداخليثثة بكفثثاءة، والعمثثل علثثى تحقيثثق التكامثثل بثثين كافثثة األطثثراف فثثي كيفية إدارة المؤسسة  –ب 
 -سلسلة اإلمداد، وذلك من خالل: 

  قيام الشركة أو منظمة األعمال بوضع أنظمة للرقابة علثثى المخثثزون، تحقيثثق الموائمثثة بثثين طلبثثات
 العمالء وقدرات المؤسسة اإلنتاجية للوفاء بها.

 تسمح باالستجابة للتايرات المستمرة في رغبات وحاجات العمالء. تطوير نظم إنتاجية مرنة 

  تحويل العالقة مع الموردين في سالسل اإلمداد من مجرد جهثثات تقثثوم بتثثدبير المسثثتلزمات والمثثواد
 الخام للعملية اإلنتاجية، إلى شركاء حقيقين، قادرين على تعظيم قيمة منتجاتها وخدماتها. 

  فثثي عمليثثة تطثثوير المنتجثثات الحاليثثة أو تنميثثة منتجثثات جديثثدة لتقثثديمها إشثثراك العمثثالء والمثثوردين
 في األسواس. 

 تصنيف وأنواع اضنشطة اللوجستية: 1-3

اللوجسثثتية، مثثن منظمثثة أعمثثال إلثثى آخثثرى، حسثثب  16تختلف األنشثثطة التثثي يجثثب إدارتهثثا وتتعلثثق باألعمثثال
دارة العليثثثا حثثثثول عناصثثثثر ومكونثثثثات نثثثوم الهيكثثثثل التنظيمثثثثى الخثثثثاص بهثثثا، وآراء ووجهثثثثات نظثثثثر أعضثثثثاء اإل

العمثثل اللوجيسثثتيى، واألهميثثة النسثثبية لألنشثثطة اللوجسثثتية المرتبطثثة بعمليثثات وظثثروف كثثل منظمثثة. وعلثثى 
الثثرغم مثثن ذلثثك، فثثثإن مجلثثس إدارة األعمثثال اللوجسثثثتية فثثي الواليثثات المتحثثدة األمريكيثثثة، قثثد حثثدد العناصثثثر 

 -ية: الرئيسية ألي نظام لوجستي في العناصر التال

 .خدمة العمالء 

 .التنبؤ بالطلب 
 .االتصاالت الخاصة بالتوزيع 
 .الرقابة على المخزون 

 .مناولة المواد 

 .تشايل أوامر الطلب 

 .األجزاء والخدمات المعاونة 

 .اختيار موقع المصنع والمخزن 

 .الشراء 
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 .التعبئة 

 .مناولة السلع المرتدة 

 .التخلص من الخردة والمنتجات المعيبة 

 لنقل.المرور وا 

 .المخازن والتخزين 

 تصنيف اضنشطة اللوجستية وأقسامها وأهدافها: 1-4-1

يمكثثثن تصثثثنيف األنشثثثطة اللوجسثثثتية فثثثي مجمثثثوعتين رئيسثثثيتين تضثثثم كثثثل مجموعثثثة عثثثددًا مثثثن األنشثثثطة كمثثثا 
 يلي: 

 اضنشطة اضساسية وتت من: 1-4-1-1

i. :نشاط خدمة العمالء ويتم فيه أداء المهام التالية 
 جات ورغبات العمالء.تحديد احتيا -
 تحديد مدى استجابة العمالء للخدمة. -
 وضع نظام لخدمات ما بعد البيع والتعامل مع شكاوى العمالء. -

 تحديد زمن االستجابة لطلبات العمالء. -

 وضع مستويات لخدمة العمالء. -

الء، بأقثثل ويهدف هذا النشاط إلى وضع نظام لتوحيد كافة الجهود والوظائف من أجثثل الوفثثاء بطلبثثات العمثث
 تكلفة ممكنة وفي أقصر وقت ممكن.

ii. :النق  )ي يف قيمة المكان للمنتجات(، ومن خالل نشاط النق  يتم أداء ما يلي 

 اختيار نوم وأسلوب خدمة النقل. -

 تحديد الحموالت. -

 تحديد مسارات النقل. -

 تحديد معدات ووسائل النقل. -
 تشايل طلبات النقل. -

 مراجعة فئات سعر النقل. -

النقل إلى كافة الطرس أو الشبكات التي تستخدم لنقل مسثثتلزمات اإلنتثثاج أو المنتجثثات النهائيثثة  يشير نشاط
الثث (. كمثثا يشثثمل أيضثثًا اختيثثار  111النقثثل البحثثري -النقثثل الجثثوي  –السثثكك الحديديثثة  –أو األفراد )الطرس 

 ال (.111سفن  –طائرات  –قطارات  –المؤسسة لوسائل النقل المناسبة )سيارات 
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تبر النقل من األنشطة اللوجستية األساسية، فال يمكثثن تصثثور منظمثثة أعمثثال تمثثارس األنشثثطة الخاصثثة ويع
بها، بدون توفير الحركة الالزمة للمواد الخام التي تحتاجها، أو للمنتجات النهائية التثثي ترغثثب فثثي تسثثويقها 

لشثثاحنات البريثثة، والطثثائرات وتوفيرهثثا لعمالئهثثا فثثي السثثوس. وتشثثتمل وسثثائل النقثثل علثثى السثثكك الحديديثثة وا
مثثن  ٪65-٪35، إن متوسثثث تكلفثثة نشثثاط النقثثل تتثثراوح مثثا بثثين 17والنقثثل المثثائى وغيرهثثا. وقثثد ذكثثر حسثثان
 إجمالي تكلفة النظام اللوجيستي ككل.

أن النقل يمثل نسبة تتراوح بين ثلث الى ثلثين تكلفة اللوجستيات، حيث يحتثثاج المصثثنع  18كما ذكر إدريس
كل مراحل العملية اإلنتاجية، فهو يحتاجه من بدايثثة اسثثتيراد المثثادة الخثثام ونقلهثثا مثثن موطنهثثا إلى النقل في 

إلى موقع المصنع، ثم يصاحب النقل كافة العمليات اإلنتاجية داخل المصنع ذاته إلى أن تصل المنتجات 
تقثثدير تكثثاليف لوجسثثتيات النهائية إلى المستهلك النهائي، محققًا بثثذلك المنفعثثة المكانيثثة للمنتجثثات وذكثثر أن 

مثثن قيمثثة اإلنتثثاج العثثالمي، وأشثثار إلثثى إحثثدى الدراسثثات التثثي قثثدرت تكلفثثة  ٪1105النقثثل الكلثثي تبلثثغ نحثثو 
من الناتن القومي االجمالي في الواليات المتحدة األمريكية، وأن نشاط النقل يحتثثل  ٪11اللوجستيات بنحو 

ثثثورات ثثثالث دفعثثن بالخثثدمات اللوجسثثتية فثثي مجثثال مثثن هثثذل التكلفثثة. كمثثا ذكثثر أن هنثثاك  ٪46وحثثدل نحثثو 
 النقل إلى أقصى مدى وهم: 

 ثورة الحاويات التي ظهرت في أواخر الستينيات. •
 (Just in time ((JIT)ثورة نظام التسليم في الوقت المحدد  •
 (EDI) Electronic Data Interchangeثورة نظام تبادل المعلومات الكترونيًا  •

iii. ن )إ افة قيمة الزمن للمنتجات( حيث يتم في هذا النشاط: إدارة المخزو 
 وضع سياسات تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية. -
 التنبؤ بالمبيعات في األجل القصير. -

 تحديد مزين المنتجات وأماكن أو نقاط التخزين. -

 تحديد عدد وحجم وموقع نقاط التخزين. -
 والسحب.وضع االستراتيجيات الخاصة بالوقت والدفع  -

ويعتبثثر التخثثزين مثثن األنشثثطة اللوجسثثتية األساسثثية، نظثثرًا لصثثعوبة التثثوفير الفثثورى وبكميثثات صثثايرة للمثثواد 
الخثثثثثام الالزمثثثثثة للمصثثثثثانع، أو لصثثثثثعوبة التسثثثثثليم الفثثثثثورى للمنتجثثثثثات النهائيثثثثثة للعمثثثثثالء، بثثثثثدون تخثثثثثزين. هثثثثثذا 

ومسثثثتلزمات اإلنتثثثاج األخثثثرى نتيجثثثة  باإلضثثثافة إلثثثى الوفثثثورات االقتصثثثادية الناتجثثثة عثثثن تخثثثزين المثثثواد الخثثثام
الشراء بكميات كبيرة، أى أن التخزين يحقق ما يعرف بالمرونة في اإلنتاج والتوزيثثع. حيثثث تعمثثل الشثثركات 

                                                 
 ، مرجع سابق2228محمد أحمد حسان،  17
 جع سابق، مر2222ثابت عبد الرحمن إدريس، 18
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والمنظمثثثات علثثثى تثثثثوفير مخثثثزون مثثثن مسثثثثتلزمات اإلنتثثثاج وكثثثثذلك مخثثثزون مثثثن المنتجثثثثات النهائيثثثة، بهثثثثدف 
 اج، وكذلك طلبات العمالء. تسهيل وتوفير الحصول على احتياجات مراكز اإلنت

وفثثد أكثثد إدريثثس أن التخثثزين واإليثثدام مثثن األنشثثطة اللوجسثثتية الرئيسثثية؛ فمثثن العسثثير قيثثام المصثثنع بإمثثداد 
المسثثثتهلكين بالمنتجثثثات النهائيثثثة بصثثثورة فوريثثثة، أو تسثثثليم المنتجثثثات للعمثثثالء فثثثور طلبهثثثا، مثثثن هنثثثا نشثثثأت 

حلتثثثثي اإلنتثثثثاج والتوزيثثثثع، وهمثثثثزة الوصثثثثل بثثثثين العثثثثرض الحاجثثثثة إلثثثثى نشثثثثاط التخثثثثزين ليكثثثثون فاصثثثثاًل بثثثثين مر 
والطلثثثب. كمثثثا أكثثثد أن التخثثثزين يحقثثثق المنفعثثثة الزمنيثثثة للمنتجثثثات، وهثثثذا يتطلثثثب إنشثثثاء المخثثثزن بثثثالقرب مثثثن 
المسثثثثتهلكين أو بثثثثالقرب مثثثثن المصثثثثنع. وتحتثثثثاج عمليثثثثات التخثثثثزين إلثثثثى تثثثثدبير أمثثثثاكن مملوكثثثثة أو مسثثثثتأجرة، 

إلنفاس على أقساط التأمين ضثثد مخثثاطر السثثرقة أو الحريثثق، وهثثذا يثثؤدى إلثثى باإلضافة إلى أفراد لطدارة، وا
 من قيمة السلع المخزونة سنويا. ٪31و ٪25زيادة قيمة تكلفة التخزين إلى نسبة تتراوح ما بين 

نتيجة لما سبق أصبح من الضروري خفض كميات المخزون، وبالتالي عدد المخثثازن إلثثى أقثثل حثثد ممكثثن، 
، وهثثو أسثثلوب حثثديث فثثي إدارة العمليثثات، يعتمثثد JITفكثثرة التسثثليم فثثي الوقثثت المحثثدد  ويثثتم ذلثثك مثثن خثثالل

علثثى تكنولوجيثثا الحاسثثبات اإللكترونيثثة فثثي التنسثثيق بثثين بثثرامن اإلنتثثاج وعمليثثات الشثثحن والنقثثل والتصثثدير، 
 بحيث يخرج المنتن مباشرة من خطوط اإلنتاج إلى وسائل الشحن بدون المرور بمرحلة التخزين. 

ظثثرًا لصثثثعوبة تثثثوفير احتياجثثثات العمليثثة اإلنتاجيثثثة مثثثن مثثثواد ومسثثتلزمات انتثثثاج، وتلبيثثثة احتياجثثثات العمثثثالء ن
بصورة فورية؛ تعمل الشركات والمنظمثثات علثثى تثثوفير مخثثزون مثثن مسثثتلزمات اإلنتثثاج وكثثذلك مخثثزون مثثن 

 لك طلبات العمالء. المنتجات النهائية، بهدف تسهيل وتوفير الحصول على احتياجات مراكز اإلنتاج، وكذ

وجثثدير بالثثذكر أن هنثثاك فثثرس بثثين التخثثزين واإليثثدام، حيثثث يكمثثن هثثذا الفثثرس فثثي مثثدى تثثدفق السثثلع خثثالل 
توقثثثف فثثثي التثثثدفق المثثثادي للسثثثلع لفتثثثرة  فوووالتخزين يشوووير إلوووىالمراحثثثل المختلفثثثة لعمليثثثات اإلنتثثثاج والتوزيثثثع. 

ين تفرضثثها الحاجثثة إلثثى تنظثثيم التثثدفق نتيجثثة طويلثثة نسثثبيًا قثثد تصثثل إلثثى أسثثابيع أو شثثهور، والحاجثثة للتخثثز 
 لحالة عدم انتظام العرض والطلب، وفي هذل الحالة يخلق التخزين المنفعة الزمنية. 

فيعنى أن السلع في حالثثة تثثدفق إلثثى األسثثواس؛ ولكثثن الوجهثثة النهائيثثة لهثثا هثثي المسثثتهلكين فثثي  أما اإليداع،
نمثثثا تأخثثثذ  المنثثثاطق المختلفثثثة وبالتثثثالي فثثثإن السثثثلع ال تأخثثثذ طريقهثثثا مثثثن المصثثثنع إلثثثى المسثثثتهلك مباشثثثرة، وا 

طريقها إلى نقاط تجميع مركزية وهي ما تسمى بالمستودعات، وتمثل جزء من اسثثتراتيجية تسثثويق منتجثثات 
المشروم. وبالطبع فثثإن تحديثثد الموقثثع المناسثثب للمسثثتودعات يعثثد أمثثرًا ضثثروريًا لتحقيثثق الوظثثائف المنشثثودة 

رس بثثثثين التخثثثثزين واإليثثثثدام هثثثثو فثثثثارس يتعلثثثثق بعمليثثثثة التثثثثدفق، ويمثثثثثل محثثثثور العمليثثثثة لعمليثثثثات التخثثثثزين. الفثثثث
 اللوجستية، التي تسعى لخفض عدد المخازن والمستودعات، بهدف تخفيض التكلفة بقدر اإلمكان.  
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iv.  : نشاط خدمة الطلب أو نظام معالجة عمليات التشغي 

خفثثيض تكلفثثثة التشثثثايل نسثثبيًا، وذلثثثك مثثثن خثثثالل يسثثاعد األداء الكثثثفء لعمليثثثات األنشثثطة اللوجسثثثتية علثثثى ت
تقليثثل نسثثبة الفاقثثد فثثي مثثواد التشثثايل وتثثوفير الوقثثت، حيثثث تسثثاعد علثثى تقثثديم السثثلعة أو الخدمثثة للمسثثتهلك 
فثثي أقصثثر وقثثت ممكثثن.  ويعتبثثر نشثثاط تشثثايل أو خدمثثة أوامثثر الطلثثب مثثن األنشثثطة اللوجسثثتية األساسثثية، 

لفة النقل والتخزين، وبالرغم من ذلك فثثإن هثثذا النشثثاط يعثثد علثثى درجثثة وينطوى على تكلفة أقل بالمقارنة بتك
كبيرة من األهمية بسبب عالقته بالوقثثت االجمثثالي المسثثتارس منثثذ الحصثثول علثثى أمثثر الطلثثب مثثن العميثثل، 
وحتثثثى اسثثثتالم العميثثثل للمنتجثثثات أو الخثثثدمات المطلوبثثثة، وبالتثثثالى فإنثثثه يثثثؤثر وبشثثثكل ملمثثثوس علثثثى خدمثثثة 

 ورضاء العمالء.

 اضنشطة المعاونة، وتشم  اآلتي: 1-4-1-2
i.  المخوووووازن أو المسوووووتودعاتWarehousing ويشوووووم  هوووووذا النشووووواط اللوجيسوووووتي ،

 المهام التالية:
 تحديد مساحة المخزن. -

 تنظيم وترتيب المخازن. -
 تحديد شكل المخزن. -

األمثثاكن التثثي كما سبق الثثذكر؛ تختلثثف المخثثازن أو المسثثتودعات عثثن المخثثزون أو اإليثثدام؛ فالمخثثازن هثثي 
يثثتم فيهثثا حفثثا المنتجثثات والسثثلع لفتثثرة طويلثثة نسثثبيًا لضثثمان التثثدفق ولخلثثق المنفعثثة الزمنيثثة، والمسثثتودعات 
دارة المخثثازن  هي أماكن تجميع مركزية يتم فيها إيدام المنتجات أو السلع في طريقهثثا للمسثثتهلك النهثثائي. وا 

كن المخصصثثة لطحتفثثاظ باألصثثناف والسثثلع التثثي أو المسثثتودعات كنشثثاط لوجسثثتي تهثثتم بالمبثثاني أو األمثثا
تتعامثثثثل معهثثثثا المؤسسثثثثة أو الشثثثثركة؛ وذلثثثثك مثثثثن حيثثثثث الموقثثثثع والمسثثثثاحة وطثثثثرس ترتيثثثثب البضثثثثائع داخلهثثثثا، 
ووسثثثائل المناولثثثة المسثثثتخدمة فثثثي تثثثداولها، وأعمثثثال التسثثثلم والحفثثثا والصثثثرف ومثثثا يثثثرتبث بهثثثا مثثثن سثثثجالت 

مرتبطثثثة بثثثأداء تلثثثك األعمثثثال. ويهثثثدف هثثثذا النشثثثاط اللوجيسثثثتي ونمثثثاذج ومسثثثتندات، وايضثثثًا القثثثوى العاملثثثة ال
إلدارة المسثثثاحات المتثثثوافرة لالحتفثثثاظ بثثثالمخزون، واختيثثثار أنسثثثب المواقثثثع لهثثثا، باإلضثثثافة للتنظثثثيم الثثثداخلي 

 للمخازن وأماكن التخزين الداخلي، مع تحديد مناطق االستالم والفحص والشحن داخل المخازن. 

ii.  هذا النشاط إلى: مناولة المواد ويتم في 

 اختيار المعدات. -
 تحديد سياسات اإلحالل للمعدات. -
 إجراء تجهيز الطلبيات. -
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ويثثتم ذلثثك داخثثل المصثثثنع أو المخثثزن أو المسثثتودم، والهثثثدف هنثثا يعنثثى حثثل مشثثثكلة اختيثثار المثثواد وتثثثداول 
جراءات تداول هثثذل المثثواد، بحيثثث يثثتم ذلثثك فثثي أقصثثر وقثثت وبأقثثل تكلفثثة ممكنثثة. وي شثثمل نشثثاط المعدات وا 

إدارة المناولة إدارة تحركات السلع والخامات والمنتجات؛ سواء من مخازن المواد الخام ومسثثتلزمات اإلنتثثاج 
إلى مراكز اإلنتاج، أو حركة السلع نفسها )أثناء التصنيع(، باإلضافة إلى حركة السثثلع مثثن مراكثثز التخثثزين 

 إلى أسواس العمالء. 

ات المناولثثة المناسثثبة واألكثثثر كفثثاءة، وتقليثثل مسثثاحات التثثنقالت للسثثلع ويهدف هذا النشاط إلى اختيثثار معثثد
 والخامات ألقل قدر ممكن، وتخفيض حجم خسائر عيوب المناولة.

iii. :الشراء وتدبير اإلحتياجات، حيث يتم من خالل هذا النشاط أداء المهام التالية 
 اختيار مصادر التوريد وأماكن اإلمداد. -
 تحديد توقيت الشراء. -

 د كميات الشراء االقتصادية.تحدي -

وتتمثثثل أهميثثة اللوجسثثتيات المتعلقثثة بالمثثدخالت، فثثي قثثرارات الشثثراء الخاصثثة بالمثثدخالت حيثثث أن الحثثدود 
الجارافية والزمنية المتعلقة بها تؤثر في التكلفة اللوجستية. ويهدف هذا النشاط إلى توفير مواد ومسثثتلزمات 

توريد المالئمة والكميات الالزمة، وتوقيت الشراء بالشكل والجودة اإلنتاج، من حيث تحديد مواقع مصادر ال
دارة العالقثثثات بثثثين الشثثثركة أو المؤسسثثثة والمثثثوردين، لضثثثمان الحصثثثول علثثثى أفضثثثل األسثثثعار  المناسثثثبة، وا 

 والخدمات.
 

iv. :التعبئة ويهدف هذا النشاط إلى 
 تصميم العبوات ألغراض المناولة. -

 تصميم العبوات ألغراض التخزين. -

 ماية من الخسائر أو األضرار.الح -

ويهثثثدف هثثثذا النشثثثاط إلثثثى تحديثثثد أفضثثثل الطثثثرس لحفثثثا وحمايثثثة المنتجثثثات، والتقليثثثل مثثثن أخطثثثار التلثثثف ومثثثا 
 يترتب عليه من أضرار اقتصادية، مع المساعدة على النقل ا.من للمنتجات خالل عمليات المناولة.

v. :تخطيط وجدولة تدفق المنتجات، ويتم في هذا النشاط 

 يد الكميات التجميعية.تحد -

 تسلسل ووقت مخرجات اإلنتاج. -
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ويتعلثثق هثثذا النشثثاط بعمليثثة إنتثثاج الشثثركة أو المؤسسثثة لمنتجاتهثثا حسثثب األولويثثات أو وفقثثًا لجثثداول توزيثثع 
هذل المنتجات في األسواس. ويهدف هذا النشاط إلى تحقيق عملية التثثوازن بثثين العمليثثة اإلنتاجيثثة والكميثثات 

 بة من العمالء، من أجل توفيرها في الوقت والمكان المناسبينواألنوام المطلو 

vi. :نشاط التنبؤ بالطلب 

يهثثدف هثثذا النشثثاط الثثى تحديثثد الكميثثات المتوقثثع طلبهثثا مثثن العمثثالء، والخثثدمات المصثثاحبة لهثثا خثثالل فتثثرة 
ا زمنيثثثثة معنيثثثثة، وبالتثثثثالي تعتمثثثثد الشثثثثركة أو منظمثثثثة األعمثثثثال علثثثثى هثثثثذا النشثثثثاط فثثثثي تحديثثثثد كافثثثثة برامجهثثثث

 التوزيع( والتي تحدد بالتالي حجم المبيعات المتوقعة في المستقبل. –اإلنتاج  –التشايلية )خطث الشراء 

vii. :قنوات اإلمداد والتوزيع العكسية 

يثثثتم تصثثثميم قنثثثوات اإلمثثثداد والتوزيثثثع العكسثثثية بهثثثدف التخطثثثيث للتعامثثثل مثثثع مرتجعثثثات منتجثثثات الشثثثركة أو 
إمثثثا نتيجثثثة لعيثثثوب فثثثي الصثثثناعة أو للتعثثثرض للثثثدمار أو التلثثثف  منظمثثثة األعمثثثال مثثثن األسثثثواس، التثثثي ترجثثثع

أثناء الشحن والمناولة، وقد يشتمل هذا النشاط على تدفق المواد الخثثام ومسثثتلزمات اإلنتثثاج الهالكثثة والتالفثثة 
مثثثثن إدارة اإلنتثثثثاج إلثثثثى المثثثثوردين. أهثثثثم أهثثثثداف هثثثثذا النشثثثثاط زيثثثثادة رضثثثثاء العمثثثثالء وكفثثثثاءة أنشثثثثطة اإلمثثثثداد 

 إلسترداد والتخلص من المنتجات المعيبة والتخلص من المخلفات والخردة بأقل تكلفة ممكنة. والتوزيع،

viii. :نظم المعلومات وتعم  على 

 تجميع البيانات. -
 تحليل البيانات. -

 تحديد اإلجراءات الرقابية.  -

 متابعة األنشطة والعمليات. -

اكثثثر مثثن  19علثثى ذلثثك كمثثا ذكثثر إدريثثسحيث تلعب المعلومات دورًا هامًا في العمليات اللوجسثثتية، وال أدل 
مقولة محافا البنك االحتياطي الفيدرالي االمريكي من أن " التحسن السريع في قثثدرة الحاسثثبات وتكنولوجيثثا 
االتصثثثثال والمعلومثثثثات وتكنولوجيثثثثا االتصثثثثال والمعلومثثثثات كثثثثان لثثثثه تثثثثأثير كبيثثثثر فثثثثي االتجثثثثال االيجثثثثابي نحثثثثو 

ريكثثي". وبثثالطبع فثثإن إعثثداد المعلومثثات يتطلثثب تكلفثثة خاصثثة، ومثثن ارتفام نمو اإلنتاجية فثثي االقتصثثاد األم
 ثم فإن تخزين هذل المعلومات واسترجاعها عند االستخدام بطريقة مثلى، يحقق وفرًا في التكلفة اللوجستية.

وأهم أهداف هذا النشاط هو العمل على زيادة كفاءة األنشطة اللوجستية، عن طريق وجود نظثثم للمعلومثثات 
ويات أداء األنشثثطة والتكثثاليف المرتبطثثة بهثثا، وتتميثثز بسثثرعة توصثثيل تلثثك المعلومثثات إلثثى كافثثة تعكس مسثثت

األطثثراف المشثثثتركة فثثثي عمليثثة اإلمثثثداد والتوزيثثثع. ويسثثثاعد فثثي تنفيثثثذ هثثثذا النشثثاط االحتفثثثاظ بمواقثثثع العمثثثالء 
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وتخطثثثيث  وحجثثم المبيعثثثات لكثثثل عميثثثل وأشثثثكال الشثثثحن ومسثثثتويات المخثثثزون، وذلثثثك لضثثثمان كفثثثاءة متابعثثثة
 نظم اإلمداد والتوزيع.

ix. التخليص الجمركي للصادرات والواردات وتقديم اإلستشارات لرجال اضعمال    : 
مثثن األنشثثطة المعاونثثة الهامثثة التثثي بدسثثتعين بهثثا جميثثع رجثثال األعمثثال مثثن المصثثدرين والمثثوردين وتسثثاعد 

دف تلثثك األنشثثطة الثثى تثثوفير الوقثثت على زيادة القيمة المضافة وزيادة الدخل بالمكان الذي تؤدى فيثثه. وتهثث
والجهد وتنفيذ اإلجراءات المطلوبة بخبرة وكفثثاءة فثثي أقثثل وقثثت ممكثثن، وتثثوفير المعلومثثات المطلوبثثة لرجثثال 
األعمثثثثثال عثثثثثثن األسثثثثثثواس وأمثثثثثثاكن تثثثثثثوفر السثثثثثثلع والمثثثثثثواد، والقثثثثثثوانين واإلجثثثثثثراءات الالزمثثثثثثة لثثثثثثدخول الشثثثثثثحنات 

ستخراج أذون اإلستيراد وتخليص ها جمركيًا، ومقابثثل ذلثثك إسثثتخراج رخثثص التصثثدير للشثثحنات المستوردة، وا 
 المرغوب تصديرها؛ حيث يسعى أصحاب األعمال والشركات للعثور على من يقدم تلك الخدمات بكفاءة. 

x. :خدمات اضمن والحماية  

هثثدف تلثثك الخثثدمات تثثوفير الحمايثثة لألفثثراد وللسثثلع والمعثثدات ووسثثائل النقثثل والشثثاحنات. وقثثد 
هامثثة لتحجثثيم الخسثثائر الجسثثيمة التثثي تتكبثثدها الشثثركات، مثلمثثا حثثدث عنثثد  أصثثبحت خثثدمات

تكثثثرر حثثثوادث القرصثثثنة البحريثثثة التثثثي عمثثثدت الثثثى إختطثثثاف السثثثفن والعبثثثارات بمثثثا تحملثثثه مثثثن 
أفراد وبضثثائع وتطلثثب مبثثالغ كبيثثرة لطفثثراج عنهثثا. فلثثو تثثوفرت تلثثك الخثثدمات بدرجثثة عاليثثة مثثن 

 الخسائر.  الكفاءة والفاعلية لوفرت كثير من 

الفثثرس بثثين األنشثثطة اللوجسثثتية األساسثثية  يتضثثحالفوورق بووين اضنشووطة اللوجسووتية اضساسووية والمعاونووة: 
 والمعاونة السابق ذكرها فيما يلي: 

  أن األنشطة األساسية تتم ممارستها بصفة عامة في قناة لوجستية خاصة بكل منظمة أعمال، فثثي
منظمة أعمال إلثثى أخثثرى، حسثثب طبيعثثة وظثثروف كثثل حين تختلف ممارسة األنشطة المعاونة من 

 منظمة.
  ،تعتمثثثد تكلفثثثة أداء األنشثثثطة اللوجسثثثتية علثثثى المسثثثتوى المطلثثثوب القيثثثام بثثثه فثثثي كثثثل منظمثثثة أعمثثثال

 وبالطبع تختلف المستويات المطلوبة من منظمة ألخرى. 

 أقسام الخدمات اللوجستية: 1-4-2

دارة سلسثثلة يمكن تقسيم الخدمات اللوجستية إلى ثالثة أقسا م رئيسية وهي البريد السريع والشحن والتخزين وا 
 اإلمداد

 أسواق البريد السريع: 1-4-2-1
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تسثثثتخدم خثثثدمات البريثثثد السثثثريع بشثثثكل رئيسثثثى الشثثثحن عثثثن طريثثثق الجثثثو أو البثثثر إلتمثثثام تسثثثليم المسثثثتندات 
لبريثثد السثثريع بعثثض كجثثم، ويمكثثن أن تمتلثثك شثثركات تسثثليم ا 51والوثائق والطرود وعثثادة اليزيثثد وزنهثثا عثثن 

أو كل الطائرات والمركبثثات المطلوبثثة أو يمكثثن أن تثثدخل فثثى عقثثد اسثثتئجار خثثاص أو طويثثل األمثثد. قطثثام 
خثثثثثثثدمات البريثثثثثثثد السثثثثثثثريع مثثثثثثثن أكثثثثثثثثر القطاعثثثثثثثات حيويثثثثثثثة فثثثثثثثى االقتصثثثثثثثاديات العالميثثثثثثثة علثثثثثثثى وجثثثثثثثه العمثثثثثثثوم 

مالت بثثين االقتصثثاديات واالقتصاديات المتناميثثة علثثى وجثثه الخصثثوص، ويعثثود ذلثثك إلثثى تنثثامى حجثثم التعثثا
مليثثار دوالر وفقثثا 31المختلفة ويبلغ إجمالي قيمة خدمات البريثثد السثثريع الناتجثثة مثثن هثثذل التجثثارة مثثا مقثثدارل 

.خثثر اإلحصثثائيات العالميثثة )الهيئثثة األوروبيثثة للبريثثد السثثريع(، ويتوقثثع فثثى األجثثل المتوسثثث أن يبلثثغ النمثثو 
. يعتبر القطام القطام التجارى والصثثناعى وخاصثثة قطثثام سنوياً  ٪35- ٪25السنوى من هذا القطام من 

المال واألعمال؛ المحرك الرئيسي للطلب على خدمات البريد السريع، إضافة لتنامى التعامالت البينية بثثين 
اقتصاديات الدول المختلفة. ويمكثثن اعتبثثار مؤشثثر تنثثامى الصثثناعة اإللكترونيثثة والتجثثارة اإللكترونيثثة إضثثافة 

واألعمال فى منطقة ما كمؤشر على التوقعات المستقبلية للطلثثب علثثى الخثثدمات اللوجسثثتية  لخدمات المال
وتحديد البريد السريع. فالهنثثد كدولثثة ناميثثة اسثثتطاعت بنثثاء بنيثثة أساسثثية للمثثدن التقنيثثة والصثثناعية مثثع زيثثادة 

ميز به مثثن رخثثص اليثثد حجم تعامالتها الخارجية ورغبة الكثير من الشركات العالمية لطستيطان فيها لما تت
العاملة وتدنى التكاليف األساسية، أدت تلثثك العوامثثل وعوامثثل أخثثرى إلثثى زيثثادة الطلثثب علثثى خثثدمات البريثثد 
السثثثثريع وخثثثثدمات النقثثثثل والشثثثثحن. وبثثثثالنظر لدولثثثثة ناميثثثثة أخثثثثرى كالصثثثثين مثثثثع ارتفثثثثام نسثثثثبة نمثثثثو االقتصثثثثاد 

ريثثد السثثريع والشثثثحن، سثثمحت الصثثثين الصثثينى بشثثكل فثثثاس التوقعثثات وزيثثادة حجثثثم الطلثثب علثثى خثثثدمات الب
للمؤسسثثات األجنبيثثة أن تؤسثثس مؤسسثثات خاصثثة فثثى مجثثاالت البريثثد السثثريع والشثثحن علثثى الطثثرس العامثثة 

. وهثثذا بثثدورل سثثيفتح مجثثااًل واسثثعًا للشثثركات العاملثثة فثثى قطثثام البريثثد 2115وتثثداول السثثلع فثثى نهايثثة عثثام 
 والخدمات اللوجستية على وجه العموم. 

واليات المتحدة األمريكية ثالثة العبين رئيسيين فى قطام الخدمات اللوجستية الممثل في البريثثد يبرز فى ال
( حيثثثثثث تسثثثثثتحوذ الثثثثثثالث DHL( ودي اتثثثثثش إلثثثثثى )UPS( ويثثثثثوبى أس )Fedexالسثثثثثريع وهثثثثثم: فيثثثثثديكس )

مثثن حصثثة السثثوس األمريكثثى فثثى البريثثد السثثريع. وتملثثك شثثركة فيثثديكس  ٪75شثثركات مجتمعثثة علثثى نسثثبة 
، 2113مثثن السثثوس األمريكثثى. فثثى بدايثثة عثثام  ٪51ب األكبر منها؛ حيثثث تسثثتحوذ علثثى نحثثو نسثثبة النصي

ومكنهثثثا هثثذا االسثثثتحواذ مثثثن تعزيثثز مكانتهثثثا فثثثى  Airborneعلثثثى شثثركة ايربثثثورن  DHLاسثثتحوذت شثثثركة 
تعتبثثثثر مثثثثن أكبثثثثر الشثثثثركات  DHLالسثثثثوس األمريكثثثثى إضثثثثافة إلثثثثى رفثثثثع حصثثثثتها السثثثثوقية. كمثثثثا أن شثثثثركة 

 ومكانه خارج الواليات المتحدة وتحديدًا فى السوس األوروبى والسوس ا.سيوى. استحواذاً 

مليثثثار  11تشثثثير التقثثثديرات الثثثى أن القيمثثثة السثثثوقية لقطثثثام البريثثثد السثثثريع فثثثى الشثثثرس األوسثثثث تصثثثل لنحثثثو 
مثثن إجمثثالي سثثوس  ٪11مليار دوالر أى ما يعادل  1دوالر تستأثر منطقة الخلين العربى بحصة منها تبلغ 

من قيمثثة قطثثام البريثثد السثثريع فثثى منطقثثة  ٪35البريد السريع فى المنطقة. تمتلك اإلمارات العربية المتحدة 
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. بلثثثغ متوسثثثث النمثثثو فثثثى قطثثثام البريثثثد ٪55الخلثثثين.  وتسثثثتحوذ المملكثثثة العربيثثثة السثثثعودية علثثثى مثثثا نسثثثبته 
لمنطقثثثة بحيثثثث ينمثثثو ، ويتوقثثثع أن يسثثثتمر نمثثثو القطثثثام فثثثى ا٪17السثثثريع خثثثالل الخمثثثس سثثثنوات الماضثثثية 

 .21سنوياً  ٪13بمعدل سنوى يقدر بث 

 أسواق الشحن والتخزين: 1-4-2-2
كجثثثم تسثثثتخدم جميثثثع وسثثثائل النقثثثل  51خثثثدمات شثثثحن المثثثواد كبيثثثرة الحجثثثم والتثثثى يزيثثثد وزنهثثثا عثثثادة علثثثى 

فثثى الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديديثثة. يعتبثثر قطثثام الشثثحن والتخثثزين مثثن القطاعثثات ذات األهميثثة 
عمليات نقل البضائع سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. تكمن أهمية النقل والشثثحن حاليثثًا فثثى كونثثه 
أصبح من المكونات الرئيسية التى تساعد على تحديد السعر النهائي للمنتن، باإلضافة لما يتعلثثق بتخثثزين 

ن المسثثثثتهلك بشثثثثكل فعثثثثال البضثثثائع الشثثثثبه منتجثثثثة والمنتجثثثثة مثثثثن مكانهثثثثا األصثثثثلي حتثثثثى وصثثثثولها إلثثثثى مكثثثثا
ومجثثدي. وبثثالنظر إلتجاهثثات قطاعثثات اإلنتثثاج العالميثثة نجثثد أنهثثا تؤيثثد فكثثرة تنفيثثذ عمليثثات النقثثل والشثثحن 
بواسثثثطة متعهثثثدين خثثثارجيين تتثثثوفر فثثثيهم شثثثروط معينثثثة؛ وذلثثثك رغبثثثة فثثثى تخفثثثيض تكثثثاليف النقثثثل والشثثثحن. 

قامثثة مسثثتودعات إقليميثثة لتخثثزين البضثثائع باإلضثثافة إلثثى إعتمثثاد مراكثثز إقليميثثة خاصثثة بعمليثثة التخثثزين وا  
فيهثثا ولضثثمان سثثرعة وصثثول المنثثتن للمسثثتهلك. ويعثثود السثثبب الرئيسثثي لتأييثثد فكثثرة المتعهثثد الخثثارجى إلثثى 
ارتفثثثام تكثثثثاليف التثثثثأمين علثثثثى هثثثثذل البضثثثثائع بالنسثثثثبة للمنثثثثتن بعكثثثثس متعهثثثثد التخثثثثزين الثثثثذي تتثثثثوزم تكثثثثاليف 

 نفس الوقت وبنفس القدرة والكفاءة. التأمين لديه على أكثر من عميل ومنتن فى

وتعتبثثر منطقثثة آسثثثيا والمحثثيث الهثثادى السثثثوس األكبثثر لقطثثام الشثثثحن الجثثوى واإلمثثداد العثثثالمي حيثثث يتولثثثد 
من قيمة القطام مما  ٪2808من قيمة القطام.  ويحتسب للواليات المتحدة األمريكية نسبة  ٪3608عنها 

ي.  تشثثير التوقعثثات العالميثثة إلثثى النمثثو المسثثتقبلى فثثى قطثثام يجعلها ثانى أكبر سوس على المستوى العالم
 سنويًا فى ظل الظروف الحالية.  ٪5إلى  ٪405الشحن والتخزين بنسبة 

اتجهت أكثر الدول النامية الى تطوير قطاعات النقثثل سثثواء البحثثري أو الجثثوي أو السثثكك الحديديثثة، حيثثث 
 جمالي التكاليف فى هذا القطام. سيؤدي ذلك التطوير الى زيادة فرص النمو وتخفيض إ

 إدارة سلسلة اإلمداد: 1-4-2-1
اللوجستيات هى الجزء الحيوي لسالسل اإلمداد التى تربث بين جميع العناصثثر داخثثل سالسثثل اإلمثثداد مثثن 
المثثثوزعين، المثثثوردين، تجثثثار تجزئثثثة، بنثثثوك، مراكثثثز لوجسثثثتية ومقثثثدمي خثثثدمات لوجسثثثتية وجميعهثثثا مدعمثثثة 

وسائل النقل بجميع أنواعه سواء كثثان بريثثًا، أو بحريثثًا، أو جويثثًا أو بالسثثكك الحديديثثة، بشبكات متكاملة من 
وتثثثدعم كثثثذلك بشثثثبكات المعلومثثثات المتكاملثثثة مثثثع كثثثل عنصثثثر وكثثثل جثثثزء مثثثن سلسثثثلة اإلمثثثداد وذلثثثك لجعثثثل 
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ة، القائمين على كل جزء من سلسلة اإلمداد على دراية بوضع السوس ومؤشثثرات البيثثع والشثثراء دقيقثثة بدقيقثث
وذلثثك لمتابعثثة أوامثثر الشثثراء وطلبيثثات العمثثالء ولعمثثل طلبيثثات الشثثراء مثثن المثثواد الخثثام لعمليثثات التصثثنيع 
وا عداد المواد لطنتاج  تعمثثل سالسثثل اإلمثثداد بشثثكل مسثثتمر ومنسثثق لتصثثميم وتصثثنيع ونقثثل البضثثائع ذات 

مكانياتها وآالتها ومعثثداتها الجودة المطلوبة للعمالء بطريقة أسرم وأفضل. فكل سلسلة إمداد لها طاقاته ا وا 
وشبكات المعلومات الخاصثثة بهثثا، وتظهثثر خصثثائص سالسثثل اإلمثثداد بوضثثوح مثثن خثثالل سالسثثل اإلمثثداد 
العالميثثة التثثى تأخثثذ المثثواد المصثثنعة والمعثثدات مثثن مصثثادر مختلفثثة عالميثثًا وتنقثثل إلثثى دول أخثثرى تصثثنع 

نما تكثثون تحثثت سثثيطرة وتوزم للعمالء على مستوى العالم، فسالسل اإلمداد ال ت كون تحت ملكية فردية، وا 
مجموعة من المنظمات المستقلة العاملة فى إطار تحالف واحد. إن أساس تميثثز سلسثثلة إمثثداد عثثن غيرهثثا 
يعتمد على التصميم الجيد، وتدفق المواد بينها وبين سالسل اإلمداد األخرى، وقدرتها علثثى اإلسثثتمرار فثثى 

فها فثثثى نقثثثل البضثثثائع المناسثثثثبة بثثثالجودة المطلوبثثثة وبالشثثثروط والتكلفثثثثة تحقيثثثق األربثثثاح، ومثثثدى تحقيثثثق هثثثثد
 .21والوقت المناسب للعميل المناسب

دارة المخثثثثزون  تصثثثثاالت التوزيثثثثع وا  إن أنشثثثطة إدارة سلسثثثثلة اإلمثثثثداد هثثثثى خدمثثثثة العميثثثثل والتنبثثثثؤ بالطلثثثثب، وا 
ختيثثثثار مواقثثثثع المخثثثثا زن والمصثثثثنع والمشثثثثتريات ومناولثثثثة المثثثثواد الخثثثثام وتنفيثثثثذ الطلبيثثثثات ودعثثثثم الخثثثثدمات وا 

والتاليثثثثف والتعامثثثثل مثثثثع البضثثثثائع المرتجعثثثثة والتخزيثثثثد والنقثثثثل والتخثثثثزين. إن دورة المنثثثثتن، مثثثثن وجهثثثثة نظثثثثر 
اللوجسثثثثثتيات ال تنتهثثثثثي بتوصثثثثثيله الثثثثثى العميثثثثثل، فقثثثثثد تتلثثثثثف المنتجثثثثثات ويثثثثثتم إعادتهثثثثثا إلثثثثثى مصثثثثثدر توريثثثثثدها 

فثثى كثيثثر مثثن الشثثركات ويجثثب إدارتهثثا أيضثثًا.  لتصليحها أو استبدالها، فإنثثه توجثثد قنثثاة لوجيسثثتيات عكسثثية 
وتنتهي سلسلة اإلمداد مع التسليم النهائى للمنتن، وعند تخطيث اللوجستيات يجب أخثثذ القنثثاة العكسثثية فثثى 

يظهثثر دور قنثثاة اللوجسثثتيات العكسثثية، عنثثدما يشثثترى اللوجسووتيات العكسووية  اإلعتبار، وكمثثثال علثثى قنثثاة 
لتجزئة ويأخذها إلى البيت، ثم يجد أنهثثا تالفثثة فيقثثوم بإعادتهثثا إلثثى التثثاجر العميل مثاًل محمصة من تاجر ا

الذي يرد له ثمنها. ويصثثبح لثثدى التثثاجر محمصثثة تالفثثة فثثى البضثثاعة المخزنثثة، فيقثثوم بإرسثثالها إلثثى مركثثز 
المرتجعات، وبناء علثثى الفثثاتورة يثثتم الكشثثف عثثن كثثود المنثثتن العثثالمي للمحمصثثة للتعثثرف عليهثثا فثثى قواعثثد 

انثثات مركثثز المرتجعثثات. وتوضثثح قاعثثدة البيانثثات أن المحمصثثة قثثد تثثم إرجاعهثثا، ويتحمثثل الصثثانع تكلفثثة بي
إرجثثام المحمصثثثة، ثثثثم يثثثتم إرجثثثام المحمصثثثة للصثثثانع األصثثلي. ويقثثثوم تثثثاجر التجزئثثثة بإسثثثترداد تكلفثثثة هثثثذل 

قاعثثدة المحمصثثة التالفثثة. ثثثم تعثثود المحمصثثة إلثثى مركثثز مرتجعثثات الصثثانع، الثثذي يفحثثص المحمصثثة فثثى 
رسالها مرة أخثثرى للبيثثع فثثى أسثثواس الدرجثثة الثانيثثة،  بياناته ويحدد أنها هى المقصودة، ثم يقوم بإصالحها وا 

 .22وبالتالي يكون الصانع قد حصل على قيمة هذا األصل التالف

 أهمية اضنشطة اللوجستية وأسباب االهتمام بها: 1-5
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منظمثثات األعمثثال إلثثى منتصثثف الخمسثثينات وبدايثثة يرجثثع ظهثثور االهتمثثام الجثثاد باألنشثثطة اللوجسثثتية فثثي 
السثثثتينات، عنثثثدما بثثثدأت تكلفتهثثثا فثثثي الزيثثثادة بشثثثكل ملحثثثوظ. عنثثثدها أيقنثثثت هثثثذل المنظمثثثات أن السثثثبيل إلثثثى 
تدعيم مركزها التنافسي وتحقيق الميثثزة التنافسثثية وزيثثادة األربثثاح، إنمثثا يبثثدأ مثثن خفثثض التكثثاليف اللوجسثثتية، 

مثثا كثثان مثثن إهمثثال فثثي االهتمثثام باألنشثثطة واألعمثثال اللوجسثثتية فثثي الماضثثي وخدمثثة العمثثالء. وقثثد يرجثثع 
 -والحاضر إلى األسباب ا.تية: 

عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة لطدارة العليثثا عثثن تكلفثثة األنشثثطة اللوجسثثتية فثثي المؤسسثثة ومثثا  -1
 يمكن توفيرل منها.

التثثي يمكثثن االعتمثثاد عليهثثا فثثي تحقيثثق  تجاهل دور األعمثثال واألنشثثطة اللوجسثثتية كأحثثد المصثثادر -2
 أرباح إضافية.

تشثثثتت األنشثثثطة اللوجسثثثتية وانثثثدماجها ضثثثمن عديثثثد مثثثن وظثثثائف المؤسسثثثة الرئيسثثثية، مثثثثل اإلنتثثثاج  -3
 والتسويق، وبالتالي عدم توافر بيانات عن تكلفة هذل األنشطة بشكل منفصل.

اء للعمثثثثالء أو المثثثثوردين ألي منظمثثثثة رغثثثثم أن األعمثثثثال واألنشثثثثطة اللوجسثثثثتية تثثثثؤدى إلثثثثى خلثثثثق القيمثثثثة، سثثثثو 
أعمثثثال، وأيضثثثًا لألطثثثراف ذوي الصثثثلة واالهتمثثثام بالمؤسسثثثة، مثثثثل حملثثثة األسثثثهم أو المسثثثتثمرين والعثثثاملين 

الثث  ويمكثثن التعبيثثر عثثن القيمثثة فثثي مجثثال األنشثثطة اللوجسثثتية  111والمؤسسثثات الماليثثة والمجتمثثع المحلثثي
تجثثثات والخثثثدمات تصثثثبح بثثثال قيمثثثة أو عديمثثثة القيمثثثة إال إذا مثثثن خثثثالل زاويتثثثين همثثثا الوقثثثت والمكثثثان، فالمن

 وصلت للعمالء في الوقت والمكان المناسبين، بما يتفق مع رغباتهم. 
وتنظثثر اإلدارة الحديثثثة إلثثى األنشثثطة واألعمثثال اللوجسثثتية منفصثثلة؛ أي إلثثى كثثل نشثثاط فثثي سلسثثلة اإلمثثداد 

أي مثثثثدى مسثثثثاهمة هثثثثذا النشثثثثاط فثثثثي القيمثثثثة  مثثثثن خثثثثالل دورل ومثثثثدى مسثثثثاهمته فثثثثي عمليثثثثة إضثثثثافة القيمثثثثة،
الخاصثثثثة بالوقثثثثت والمكثثثثان. لثثثثذلك أصثثثثبحت األنشثثثثطة اللوجسثثثثتية فثثثثي السثثثثنوات األخيثثثثرة تشثثثثكل أهميثثثثة كبيثثثثرة 
 ومتزايدة بالنسبة للعديد من منظمات األعمال، العتبارها عملية أساسية تؤدى إلى إضافة حقيقية للقيمة. 

  لوجستية لإلعتبارات التالية:ويرجع االهتمام باضنشطة واضعمال ال

 -أواًل: اعتبارات التكلفة المرتفعة: 
تثثم تنفيثثذ العديثثد مثثن الدراسثثات فثثي السثثنوات األخيثثرة لتحديثثد تكثثاليف األنشثثطة واألعمثثال اللوجسثثتية ونسثثبتها 
، إلى الناتن القومي اإلجمالي، وأيضا نسبتها مثثن إجمثثالي تكثثاليف التشثثايل، وكثثذلك نسثثبتها إليثثراد المبيعثثات

مثثثن النثثثاتن  ٪12وأوضثثثحت بعثثثض هثثثذل الدراسثثثات أن متوسثثثث تكلفثثثة األنشثثثطة اللوجسثثثتية يصثثثل إلثثثى نحثثثو 
 ٪31القومي اإلجمالي على مستوى العالم. أما على مستوى منظمات األعمال، فإن تكلفتها قد تصثثل إلثثى 

أن تكلفثثة  مثثن إجمثثالي تكثثاليف التشثثايل. وهثثو مثثا يعنثثى ٪61حتثثى  ٪51مثثن إيثثراد المبيعثثات سثثنويًا، ونحثثو 
األنشثثطة واألعمثثال اللوجسثثتية تمثثثل فثثي الاالثثب جثثزءًا كبيثثرًا مثثن إجمثثالي التكثثاليف بالنسثثبة لمعظثثم منظمثثات 
األعمثثثال. ويمكثثثن تحقيثثثق القيمثثثة المضثثثافة هنثثثا، مثثثن خثثثالل ترشثثثيد وتدنيثثثة هثثثذل التكثثثاليف، وبالتثثثالي تعظثثثيم 
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عيم المركثثثثثز التنافسثثثثثي والميثثثثثزة األربثثثثثاح لصثثثثثالح العمثثثثثالء وأصثثثثثحاب رأس المثثثثثال أو حملثثثثثة األسثثثثثهم، مثثثثثع تثثثثثد
 التنافسية لمنظمات األعمال.

 ثانيًا: العولمة وطول خطوط اإلمداد والتوزيع: 
تهثثثتم معظثثثم منظمثثثات العمثثثال بالبحثثثث عثثثن االسثثثتراتيجيات المالئمثثثة، التثثثي تسثثثاعدها فثثثي ممارسثثثة التسثثثويق 

ي ظثثثثثل االقتصثثثثثاد العثثثثثالمي الثثثثدولي وتحقيثثثثثق المنافسثثثثثة العالميثثثثثة لمنتجاتهثثثثثا، مثثثثثن خثثثثالل السثثثثثعر والجثثثثثودة، فثثثثث
 المتكامل.

إن االتجثثثال نحثثثو العولمثثثة فثثثي الصثثثناعة، وكثثثذلك التسثثثويق الثثثدولي أصثثثبح يعتمثثثد إلثثثى حثثثد كبيثثثر علثثثى األداء 
اللوجيستي، ومن ثم زيادة التكلفة الخاصة باألنشطة والعمال اللوجستية، ولهذا تزايد االهتمام بتلك األنشطة 

ت متعددة الجنسية، أو الشركات كبيرة الحجم، وذلك بسثثبب تكلفثثة داخل كل منظمة أعمال، وخاصة الشركا
 خطوط اإلمداد والتوزيع الطويلة. 

 ثالثًا: اضنشطة اللوجستية واستراتيجية التمايز: 
تحثثاول شثثركات األعمثثال إيجثثاد الطثثرس والوسثثائل التثثي تمكنهثثا مثثن تحقيثثق التميثثز لمنتجاتهثثا عثثن غيرهثثا مثثن 

استراتيجية التمايز وخاصة في أسعار المنتجات، علثثى كفثثاءة أداء األنشثثطة المنافسين في السوس. وتتوقف 
اللوجسثثتية، مثثن حيثثث تدنيثثة التكثثاليف وسثثرعة األداء، وكثثذلك فعاليثثة هثثذل األنشثثطة فثثي خدمثثة العمثثالء؛ ممثثا 

 يساعد الشركات ومنظمات األعمال على االنتشار والتوسع في األسواس، وزيادة األرباح.

 لوجستية ت يف قيمة ذات داللة للعمالء: رابعا: اضنشطة ال
إن جهثثثود منظمثثثات العمثثثال فثثثي تثثثوفير المنتجثثثات والخثثثدمات لعمالئهثثثا فثثثي الوقثثثت والمكثثثان المناسثثثبين، مثثثن 
خالل األنشطة اللوجستية، كتجهيز الطلبات والتخزين والنقل... إل ، إنما يعمل على زيادة القيمة المضثثافة 

للعمالء. فرضثثاء العمثثالء يتوقثثف علثثى ضثثمان تثثوافر المنتجثثات وانسثثيابها لهذل المنتجات والخدمات بالنسبة 
 وتدفقها بواسطة األنشطة اللوجستية المختلفة.

 خامسًا: تزايد رغبة العمالء في الحصول على استجابة سريعة ومناسبة لطلباتهم من السلع والخدمات: 
ت الصثثثرف ا.لثثثي للنقديثثثة، واسثثثتخدام بعثثثد نجثثثاح سالسثثثل األكثثثل السثثثريع أو جثثثاهز اإلعثثثداد وانتشثثثار ماكينثثثا

اإلنترنت في السنوات األخيرة )الوسائل التكنولوجية الحديثة(، أصبح لدى العمالء توقعثثات بالحصثثول علثثى 
طلبثثثاتهم ورغبثثثاتهم مثثثن السثثثلع والخثثثدمات فثثثي وقثثثت قصثثثير. كمثثثا سثثثاعد تطثثثور أنظمثثثة المعلومثثثات ومرونثثثثة 

نظثثم اإلنتثثاج ذو الحجثثم الكبيثثر واإلنثثدماج فثثي التسثثويق  العمليثثات اإلنتاجيثثة، منظمثثات األعمثثال علثثى اتبثثام
الدولي، وفي ظل ما سبق أصبحت األنشطة اللوجستية تمثل أهمية في تسهيل االسثثتجابة السثثريعة لطلبثثات 
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العمالء في األسواس، من خالل سرعة توفير السلع والخدمات المطلوبة والتي تعتمد على تدفق المعلومثثات 
 زين.... إل . والتعبئة والنقل والتخ

 ويكفي لتو يح  رورة اإلهتمام باضنشطة اللوجستية اإلشارة إلى الحقائق التالية:
تعثثزى نتثثائن المعثثارك العسثثكرية والحربيثثة علثثى المسثثتوى العثثالمي واإلقليمثثي بدرجثثة كبيثثرة إلثثى قثثثدرة  -1

 الجيوش على توفير االحتياجات وضمان اإلمدادات وكفاءة وفعالية األنشطة اللوجستية.
كانت األنشطة اللوجستية أهم عقبة قابلت الازو األمريكي ألفاانستان والعراس، وكانثثت هثثذل العقبثثة  -2

هي السبب فثثي اهتمثثام الحكومثثة األمريكيثثة بوجثثود قواعثثد عسثثكرية لهثثا فثثي منثثاطق قريبثثة مثثن هثثاتين 
 الدولتين، بارض ضمان توفير اإلمدادات والخدمات الالزمة لقواتها.

تياجات واستمرار اإلمدادات أهم التحديات التي تواجثثه خطثثث وبثثرامن التنميثثة تمثل عقبة توفير االح -3
 في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

عثثثدم اقتصثثثار مفهثثثوم العميثثثل علثثثى المشثثثترى لمنتجثثثات وخثثثدمات منظمثثثات األعمثثثال، بثثثل امتثثثد إلثثثى  -4
ا كأحثثد أهثثم أنثثوام مصثثادر توريثثد احتياجثثات هثثذل المنظمثثات، وتايثثرت النظثثرة تجاههثثا والتعامثثل معهثث

 العمالء، مثلهم في ذلك مثل المشترى للمنتجات والخدمات.

 –أدت سياسة تبادل المنثثافع إلثثى حثثرص منظمثثات األعمثثال، بثثأن تكثثون مصثثادر اإلمثثداد )مثثوردين  -5
مقثثثثاولين( هثثثثم فثثثثي نفثثثثس الوقثثثثت مشثثثثترين لمنتجاتهثثثثا وخثثثثدماتها، ممثثثثا أدى إلثثثثى تزايثثثثد تطبيثثثثق مفهثثثثوم 

 مال المعاصرة ومصادر التوريد. الشراكة بين منظمات األع

 :  23اضهمية االقتصادية لألنشطة اللوجستية 1-6

 على المستوى القومي:  -أ

تساهم األنشطة اللوجستية في القيام بدور هثثام فثثي اقتصثثاديات الثثدول، فثثي ظثثل التكثثتالت االقتصثثادية، 
كين التثثي يشثثهدها العثثثالم واالتفاقيثثات التجاريثثة بثثين الثثثدول المختلفثثة، ومثثع ثثثثورة خدمثثة العمثثالء والمسثثثتهل

اليوم، والتي تؤدى إلى تقديم الشركات والمنظمات ألعداد كبيرة من السلع والخدمات الجديدة والحديثة، 
ومثثع محاولثثة توصثثيلها إلثثى العمثثالء والمسثثتهلكين فثثي كثثل مكثثان بالعثثالم. فقثثد انعكثثس ذلثثك علثثى زيثثثادة 

م تزايثثثدت تكثثاليف أنشثثثطة اإلمثثثداد والتوزيثثثع حركثثة تبثثثادل السثثثلع والخثثدمات بثثثين الثثثدول المختلفثثثة، ومثثن ثثثث
. وأنفقثثثت 1999مثثثن النثثثاتن القثثومي اإلجمثثثالي لعثثثام  ٪1105بالواليثثات المتحثثثدة األمريكيثثثة لتصثثل لنحثثثو 

بليثثثثون دوالر كمصثثثثاريف لنقثثثثل منتجاتهثثثثا ومسثثثثتلزمات انتاجهثثثثا، ونحثثثثو  352الشثثثثركات الصثثثثناعية نحثثثثو 
بليثثون دوالر كمصثثاريف  27ات اإلنتاج، ونحو بليون دوالر كمصاريف تخزين منتجاتها ومستلزم 211

 إلدارة أنشطة اإلمداد والتوزيع بشكل يسمح بتدفق منتجاتها وخدماتها لألسواس العالمية.
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وأوضثثثثحت دراسثثثثة أخثثثثرى أهميثثثثة اإلمثثثثداد والتوزيثثثثع علثثثثى المسثثثثتوى القثثثثومي األمريكثثثثي، حيثثثثث بلثثثثغ حجثثثثم 
اإلنفثثثثثاس اإلعالنثثثثثي لجميثثثثثع الشثثثثثركات  اإلنفثثثثثاس علثثثثثى أنشثثثثثطة اإلمثثثثثداد والتوزيثثثثثع إلثثثثثى مسثثثثثتوى يزيثثثثثد عثثثثثن

والمنظمات بمقدار عشرة أضثثعاف، وبالتسثثاوي مثثع حجثثم اإلنفثثاس العالجثثي. وتوصثثلت بعثثض الدراسثثات 
الحديثة إلى أن قيام الشركات والمنظمات على المستوى القومي بتحسين كفاءة أنشطة اإلمداد والتوزيع 

مثثثل معثثدالت التضثثخم والميثثزان التجثثاري، مثثع  لثثه أثثثر إيجثثابي علثثى العديثثد مثثن المتايثثرات االقتصثثادية
 زيادة قدرة الدول على تصدير منتجاتها إلى باقي الدول األخرى.

كمثثا تثثأتى األهميثثة االقتصثثادية لطمثثداد والتوزيثثع علثثى المسثثتوى القثثومي فثثي تثثوفير فثثرص عمثثل مناسثثبة 
لثثة المتاحثثة، كمثثا هثثو من حجثثم العما ٪15لعدد كبير من العمالة، ويمكن لهذل األنشطة استقطاب نحو 

 الحال بالواليات المتحدة األمريكية. 

  -على مستوى الشركات والمؤسسات:  
أصبحت قدرة المؤسسات والشركات على إدارة أنشطة اإلمداد والتوزيثثع بكفثثاءة تعثثد مثثن العوامثثل الهامثثة 

ولة عثثن إضثثافة لتعظيم أرباحها، وتدعيم مركزها التنافسي في األسثثواس. كمثثا أن اللوجسثثتيات هثثي المسثثئ
بتوفير الخدمة أو السلعة في المكان المناسب، كمثثا أنهثثا مسثثئولة عثثن  value utilityالمنفعة المكانية 

وذلثثثك بجعثثثل الخدمثثثة أو السثثثلعة متاحثثثة فثثثي الوقثثثت المناسثثثب،  time utilityإضثثثافة المنفعثثثة الزمنيثثثة 
ولمثثالك المؤسسثثة أو الشثثركة. كمثثا  وتحقيثثق المنفعتثثين المكانيثثة والزمانيثثة يخلثثق القيمثثة والمنفعثثة للعمثثالء

تسثثثاعد اللوجسثثثتيات فثثثي أغثثثراض الرقابثثثة واتخثثثاذ القثثثرارات المتعلقثثثة بمحاسثثثبة التكثثثاليف واإلدارة الماليثثثة، 
كذلك تساهم في زيثثادة المقثثدرة التسثثويقية، ومنهثثا أنشثثطة داعمثثة لعمليثثات اإلنتثثاج، وتثثؤثر فثثي مثثدى قثثدرة 

 المؤسسة على اإلستمرار والبقاء. 

  -مستوى االستراتيجي: على ال  -ج
 ترجع أهمية األنشطة اللوجستية على المستوى االستراتيجي إقتصاديًا لعاملين هما: 

 تبنى المؤسسة أو الشركة لفلسفة المفهوم التسويقي. -1
 مساعدة المؤسسة أو الشركة على امتالك الميزة التنافسية المتواصلة.  -2

قي، فمنثثذ ظهثثور هثثذا المفهثثوم فثثي الخمسثثينات، والثثذي فبالنسثثبة لتبنثثى المؤسسثثة لفلسثثفة المفهثثوم التسثثوي
يرى ضرورة تكامل وظائف المؤسسة إلشبام حاجات المسثثتهلك، وتحقيثثق األربثثاح فثثي المثثدى الطويثثل، 
مثثن خثثالل رضثثا العمثثثالء، يلعثثب مفهثثوم اإلمثثثداد والتوزيثثع دورًا هامثثًا فثثي قثثثدرة الشثثركة أو المؤسسثثة فثثثي 

م أنشطة اإلمداد والتوزيثثع فثثي خلثثق المنفعثثة المكانيثثة والزمنيثثة، تطبيق هذا المفهوم التسويقي حيث تساه
 السعر(.  –التروين  –المكان  –باإلضافة إلى تحسين فعالية قرارات المزين التسويقي )المنتن 

وفيما يتعلق بمساعدة المؤسسة على امتالك الميزة التنافسية المتواصلة فقد بدأ علماء اإلدارة فثثي الفتثثرة 
هتمثثثثام بكيفيثثثثة تعظثثثثيم الشثثثثركة أو المؤسسثثثثثة لقيمثثثثة منتجاتهثثثثا وخثثثثدماتها المقدمثثثثة لعمالئهثثثثثا األخيثثثثرة، باال
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بصثثثورة مسثثثتمرة، وبأفضثثثل الطثثثرس عثثثن المنافسثثثين ا.خثثثرين وهثثثو مثثثا يعنثثثى الميثثثزة التنافسثثثية المتواصثثثلة، 
والثثثثذي يعنثثثثى قثثثثدرة المؤسسثثثثة علثثثثى الوصثثثثول إلثثثثى مكانثثثثة جيثثثثدة فثثثثي أذهثثثثان العمثثثثالء وبتكلفثثثثه أقثثثثل مثثثثن 

ين. وبذلك أصثثبح معيثثار نجثثاح المؤسسثثة أو الشثثركة هثثو كيفيثثة تحقيثثق هثثذا الهثثدف. ويثثأتي ذلثثك المنافس
 من خالل تحقيق عاملين هما: 

 قيام الشركة أو المؤسسة بتعظيم قيمة منتجاتها وخدماتها لعمالئها، وبأسعار أقل من منافسيها. -1
من منافسها. وتلعب أنشثثطة حرص المؤسسة على زيادة كفاءتها في استخدام مواردها وبتكلفة أقل  -2

اإلمثثثثداد والتوزيثثثثع دورًا هامثثثثًا فثثثثي تحقيثثثثق ذلثثثثك، حيثثثثث يعمثثثثل المسثثثثئولون عثثثثن تنفيثثثثذ أنشثثثثطة اإلمثثثثداد 
والتوزيثثثثع علثثثثى التواصثثثثل المسثثثثتمر مثثثثع العمثثثثالء لمعرفثثثثة رغبثثثثاتهم وآرائهثثثثم، وجمثثثثع المعلومثثثثات عثثثثن 

عمثثل تتبعهثثا المؤسسثثة خثثدمات المنافسثثين وأسثثعارها. إلثثى غيرهثثا مثثن المعلومثثات التثثي تحثثول بثثرامن 
للحصثثول علثثى رضثثاء العمثثالء بصثثورة أفضثثل مثثن منافسثثيها، ومثثن ثثثم نجاحهثثا فثثي تميثثز منتجاتهثثا 

 وخدماتها في ذهن العمالء.
كما تلعب أنشطة اإلمداد والتوزيع دورًا هامًا في تدنية التكلفة الكلية للنشاط التسويقي وتقثثديم المنتجثثات 

دة والخدمثثة المطلوبثثة للمسثثتهلكين، وذلثثك عثثن طريثثق االسثثتاالل والخدمات، دون اإلخالل بمستوى الجو 
االقتصثثادي األمثثثل للمثثوارد واإلمكانيثثات المتاحثثة، وتنسثثيق وتكامثثل أنشثثطة اإلمثثداد والتوزيثثع بمثثا يضثثمن 

 الحصول على أكبر قدر من المخرجات، وبأقل تكلفة ممكنة. 

 :24عالقة اللوجستيات بمختلف إدارات منظمات اضعمال 1-9

 عالقة اضنشطة اللوجستية بإدارة اإلنتاج أو التصنيع:  1-9-1

دارة اإلنتاج أو التصنيع، يتم على أساسها تحديد:   توجد عالقة تبادلية بين األنشطة اللوجستية، وا 
 توقيت توفير اإلمدادات حسب خطث وبرامن اإلنتاج أو التصنيع. -1
 واألجهزة بخطث اإلنتاج وورش الصيانة.  توفير اإلمدادات بالمواصفات الفنية، التي تالئم المعدات -2

تحديد العالقات مع مصادر اإلمثثداد والقثثدرة علثثى االسثثتجابة لالحتياجثثات الطارئثثة لخطثثوط اإلنتثثاج  -3
 والصيانة

 

 عالقة اللوجستيات بإدارة التسويق والبيع:  1-9-2

 حيث يتم من خالل هذل العالقة تحديد: 

 تكلفة وسعر المنتجات أو الخدمات.  -1

 إنتاج السلع والمنتجات أو الخدمات.  توقيت -2

 تحقيق جودة اإلمدادات، ومن ثم جودة المنتجات أو الخدمات. -3
                                                 

 .2223/2224طة اللوجستية فى المنظمات المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصطفى محمود أبو بكر، وظيفة االحتياجات وإدارة األنش 24
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 تحديد توقيت إتاحة المنتجات أو الخدمات للعمالء. -4

 تحديد أماكن إتاحة المنتجات أو الخدمات للعمالء. -5

 العمالء.تحقيق كفاءة أساليب وأدوات التعبئة والتاليف، حسب احتياجات ورغبات وأذواس  -6

 تحقيق رضاء العمالء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة.  -7

 توفير عالقة تبادلية بين حصاد اإلمدادات التي تشترى منتجات المؤسسة )المورد/العمالء(. -8

  

 عالقة اللوجستيات بإدارة التخزين والنق  والمناولة الداخلية: 1-9-3

دارات التخثثثثزين والنقثثثثل والمناولثثثثة الداخليثثثثة، أثنثثثثاء مراحثثثثل وعمليثثثثات  وضثثثثوح العالقثثثثة بثثثثين اللوجسثثثثتيات وا 
اإلنتاج أو التصنيع، ومن خالل خطوط اإلنتاج؛ يؤثر على انسثثياب العمليثثة اإلنتاجيثثة وكثثذلك التسثثويقية 

 للمنتجات النهائية.

 عالقة اضنشطة اللوجستية بإدارتي التموي  واالستثمار:  1-9-4

 يد ما يلي: يتم من خالل هذل العالقة تحد  

  توقيثثت السثثيولة والتمويثثل الثثالزم لألنشثثطة اللوجسثثتية، ومثثا يتطلبثثه مثثن تجهيثثزات وأدوات وأجهثثزة
 وغيرها من اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية. 

  وضع قواعد لقياس ربحية أو عائثثد األنشثثطة اللوجسثثتية كوحثثدة إنتاجيثثة يثثتم قياسثثها وتقيثثيم أدائهثثا
 ماليًا.

 يثثثة المنتجثثثات أو الخثثثدمات ومثثثن ثثثثم ربحيثثثة وعائثثثد االسثثثتثمارات علثثثى مسثثثتوى تحديثثثد تكلفثثثة وربح
 منظمة األعمال. 

 عالقة اضنشطة اللوجستية بإدارة التنظيم واإلدارة والموارد البشرية:  1-9-5

 من خالل هذه العالقة يتم تحديد ما يلي:           
 نوم وشكل الهيكل التنظيمي للمنظمة ومكوناته. -1

والعالقثثثثثثثات التنظيميثثثثثثثة واإلداريثثثثثثثة بثثثثثثثين مكونثثثثثثثات ومسثثثثثثثتويات الهيكثثثثثثثل التنظيمثثثثثثثي االختصاصثثثثثثثات  -2
 للمنظمة.

نوم الوحدات التنظيمية المعاونة والمساندة، ومستواها اإلداري في الهيكل التنظيمي، مثثثل بحثثوث  -3
 الشراء وخدمة الموردين.... إل . 

لتنسثثثثيق بثثثثين الوحثثثثدات نثثثثوم أنظمثثثثة االتصثثثثاالت اإلداريثثثثة داخثثثثل المؤسسثثثثة، ومجثثثثاالت التعثثثثاون وا -4
 التنظيمية ومختلف المستويات اإلدارية بالمؤسسة.

 معايير وأسس وأدوات قياس وتقييم كفاءة وفعالية األنشطة الرئيسية في المؤسسة.  -5
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 المبحث الثاني
 يةنظم تنفيذ وتكاليف أداء الخدمات اللوجست

 مقدمة:
يختلف المستوى االقتصادي للدول بإختالف العوامل الطبيعية واألنشطة السكانية. فقد تكثر الطبيعة فى 
العطاء لدولة ما وتمسك عن دولة أخرى، ولكن هذا اليعنى دخول األولى فى عداد الدول المتقدمة، 

إلدارة االقتصادية الحديثة وخروج األخرى، فقد يتدخل العنصر اإلنسانى من خالل إستخدام اساليب ا
وعلى رأسها اللوجستيات، ليجعل من دولة فقيرة فى الموارد الطبيعية كاليابان دولة متقدمة تكاد تتربع على 
قمة العالم المتقدم وذلك من خالل المحافظة على الموارد المتاحة واستااللها اإلستاالل األمثل؛ بإتبام 

 وعات على نحو اقتصادى.بعض اإلجراءات الالزمة إلدارة المشر 

، وهو ما يعادل 1997مليار دوالر فى عام  882"بلات تكلفة اللوجستيات فى الواليات المتحدة األمريكية 
من إجمالي ناتجها المحلى. وتعتبر األنشطة اللوجستية أنشطة حيوية متممة لألنشطة  ٪1107نحو 

من الثروة القومية  ٪19االنشطة اللوجستية نحوالتجارية واالقتصادية فى مختلف النظم االقتصادية. تمثل 
من قوة العمل هناك. كما إن نشاطًا واحدًا من  ٪13فى الواليات المتحدة األمريكية، كما تستخدم حوالي 

من األيدى العاملة  ٪31األنشطة اللوجستية فى بريطانيا، وهو نشاط التوزيع الطبيعى يستوعب حوالي 
. إن 1981من الناتن المحلى اإلجمالي البريطانى فى عام ٪39جستية نحوهناك. وقد كونت األنشطة اللو 

تطبيق قواعد اللوجستيات فى مجال إنتاج السلع والخدمات يمكن أن يترتب عليه تخفيض أسعار المنتجات 
. يحقق نظام اللوجستيات كفاءة عالية فى عنصرى التسليم فى الوقت المحدد ٪21بنسبة تزيد على 

وتسليمها بالكمية  ٪21ة. مما ال شك فيه أن تخفيض سعر السلعة بنسبة تزيد على والجودة العالي
المناسبة؛ بالسعر المناسب فى المكان المناسب وفى الوقت المناسب، يحقق الميزة اللوجستية، وهي ميزة 

فى تكلفة تجعل السلعة قادرة على المنافسة فى االسواس العالمية. وتشير االحتماالت إلى االرتفام الكبير 
الصادرات العربية نتيجة للفاقد المادي والبشري والزمني الذي تعاني منه المنتجات العربية والذي ال يمكن 

 .25تالفيه إال من خالل قواعد اللوجستيات"

يهدف الجزء الحالي من الدراسة إلى التعرف على نظم تنفيذ الخدمات اللوجستية ودور الخدمات  
 المضافة. اللوجستية فى رفع القيمة

 نظم تنفيذ الخدمات اللوجستية، وأساليب إدارتها: 2-1

                                                 
 عبيد على أحمد الحجازى، مرجع سابق. 25
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عاش العالم مثااًل أوضح أهمية اللوجستيات في مجال النقل بأنواعه المختلفة؛ ففى  1991فى أوائل عام 
حرب الخلين الثانية، قامت الواليات المتحدة وقوات التحالف بنقل أعداد كبيرة من المعدات واألدوات من 

الدول فى وقت قياسى إلى منطقة الخلين، فقد تم نقل أكثر من نصف مليون جندى باإلضافة إلى مختلف 
 213أكثر من مليون طن من األدوات واإلمدادات المشاركة فى العلميات الحربية عن طريق الجو، و

من القوات متعددة الجنسيات عن طريق 12111مليون طن من المعدات عن طريق البحر، وأكثر من 
بر والمجهزة بأحدث األسلحة واألدوات وقد تم كل ذلك فى أشهر قليلة. وعبر تاري  البشرية انتصرت ال

دارة اللوجستيات، التى تسببت فى هزيمة البريطانيين فى الحرب  الشعوب أو انهزمت بسبب تنظيم وا 
لجيش البريطانى فى األهلية األمريكية )حرب االستقالل(، والتى أرجع سببها إلى فشل نظام اللوجستيات با

أمريكا، حيث كان يعتمد على اإلمدادات البحرية ا.تية من بريطانيا، فنقص المعدات والطعام والشراب 
الناتن عن سوء أداء العمليات اللوجستية وتأخر اإلمدادات أدى إلى تلك الخسارة. أما فى الحرب العالمية 

تيجة الحرب لصالح قوات التحالف، حيث كانت قوات الثانية فقد لعبت اللوجستيات دورًا هامًا فى حسم ن
 . 26التحالف فى أوروبا ذات مهارات عالية جدًا فى تطبيق نظم اللوجستيات

فى بعض مناطق العالم، يتم اإلنتاج واالستهالك فى حدود منطقة جارافية محدودة. ومن أمثلة ذلك، ما 
عظم البضائع التى يحتاج إليها السكان على نجدل فى بعض دول قارتي آسيا وأفريقيا، حيث يتم إنتاج م

مقربة منهم، وقليل من البضائع هى التى يتم استيرادها من مناطق أخرى. ولذلك فإن المستوى المعيشي 
لهذا النوم من االقتصاد يكون منخفضًا. والسبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود نظام مطور وجيد 

ملية تبادل البضائع مع مناطق إنتاجية أخرى. وكلما للوجستيات؛ والذي كان من الممكن أن يشجع ع
تحسنت نظم اللوجستيات، فإن االستهالك واإلنتاج يبدآن فى االنفصال جارافيًا. ومن ثم سوف تتخصص 
بعض المناطق فى السلع التى يمكن إنتاجها بكفاءة، ويمكن تصدير فائض اإلنتاج إلى مناطق أخرى، 

ي ال يتم إنتاجها محليًا، وعملية التبادل هذل تتم وفقًا لمبدأ الميزة ويقتصر استيراد البضائع على الت
المقارنة. وعند تطبيق هذا المبدأ على األسواس العالمية، فإن ذلك يساعد على معرفة أسباب ارتفام 
مستوى التجارة العالمية التى تحدث اليوم، حيث يسمح نظام اللوجستيات الكفء للتجارة العالمية بأن 

من حقيقة أن األرض والناس الذين يشالونها غير متساوين فى القدرة اإلنتاجية. االدارة الجيدة  تستفيد
ألنشطة اللوجستيات تسهم فى رفع مستوى المعيشة االقتصادي لنا جميعًا. وسواء كانت األسواس عالمية 

الكوبري بين اإلنتاج  أو محلية، فإن اإلنتاج قد ينحصر فى نقاط قليلة نسبيًا. فأنشطة اللوجستيات تمثل
 .  27ومواقع السوس، والتى تكون منفصلة عن بعضها البعض بعامل الزمن وعامل المسافة

                                                 
 إسالم محمد النقيب، تكامل أنشطة اللوجستيات لدددعا الموقددت التنافسددى لتجددارة مصددر الدارجيددة مددع دول الكوميسددا، رسددالة ماجسددتير، األكاديميددة 26

 . 2223تكنولوجيا والنقل البحرى، العربية للعلوم وال
 .2223تدطيط وتنظيا سلسلة اإلمداد، دار المريخ للنشر، القاهرة، –رونالد اتش بالو، إدارة اللوجستيات  27
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اللوجستيات أنشطة رابطة بين الموردين، ومخازن المواد الخام، ومراحل التصنيع، ومخازن المنتجات 
هذا النسق من خالل النقل فى  النهائية والنصف مصنعة، والتوزيع للتجار، وأخيرًا السوس والعمالء، ويتم

ويمكن ( عملية إدارة اللوجستيات، 1المقام األول، وتكنولوجيا المعلومات فى المقام الثانى. يوضح شكل )
 تفسيم اضطر العامة لتنفيذ اضعمال واضنشطة اللوجستية الى فئتين:

 . العمي  –ستيات اضعمال اضعمال،  والفئة الثانية هى لوجي –الفئة اضولى هى لوجيستيات اضعمال 
من إجمالي النشاط الوجيستى وتنقسم  ٪81فى غاية األهمية نظرًا ألنها تدخل فى  الفئة اضولىوتعتبر 

هذل الفئة إلى قسمين، القسم األول يشمل مدخالت اللوجستيات وتعنى إدارة تحريك المواد الخام 
 وتسمى هذل المرحلة بالتوريد المادي.ومستلزمات اإلنتاج الداخله من الموردين الى المؤسسة، 

أما القسم الثانى فيضم مخرجات اللوجستيات وتعنى عملية تحريك المواد تامة الصنع أو المواد الشبه 
 مصنعة من أماكن التصنيع إلى أماكن الموزعين وأماكن التجزئة، وتسمى هذل المرحلة بالتوزيع المادي. 

تجارة التجزئة ومن خاللها يتم إدارة نقل البضائع من أماكن التصنيع فتسمى بلوجيستيات  الفئة الثانيةأما 
 .28أو التوزيع أو التجزئة إلى المستهلك النهائى

 
 تدفق المواد

 
 
 

 
 

 تدفق المعلومات
 ( عملية إدارة اللوجستيات1-2شك  )

 
 :27تنفيذ اللوجستيات من خالل التحالفات وموردوا الطرف الثالث   2-1-1

المؤسسات المشاركة بقدراتها اللوجستية مع مؤسسات أخرى، أو أن تتعاقد لكي يتم تأدية  تختار بعض
الوظائف اللوجستية بواسطة مؤسسات متخصصة فى توريد مثل هذل الخدمات، والتى يطلق عليها موردوا 

راء الطرف الثالث. وتعترف العديد من المؤسسات، بأن هناك إستراتيجيات ومزايا يمكن تحقيقها من و 
 المشاركة اللوجستية وبعض هذل المزايا تتمثل فى:

                                                 
 إسالم محمد النقيب، ....... مصدر سابق. 28
 رونالد اتش بالو، مصدر سابق. 29

 
 التوزيع الموردين العمالء

 إعداد العمليات

 المواد
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 تقليل التكلفة ومتطلبات أقل لرأس المال. -
 تعتبر مدخل للتكنولوجيا ومهارات اإلدارة. -
 تحقيق خدمة عمالء متطورة. -
 الميزة التنافسية من خالل إختراس أفضل لالسواس. -

 المدخل للمعلومات ألغراض التخطيث. -

 تقليل المخاطر والاموض. -

يظل حدوث إنخفاض محتمل فى تكاليف التشايل، بجانب حدوث تطور فى خدمة العمالء، على قائمة 
االهتمامات األساسية. وتبقى المخاطر األساسية للمؤسسة متمثلة فى فقدان السيطرة على األنشطة 

. ولسنوات اللوجستية الحيوية، وهو ماقد يؤدى إلى ضيام المزايا المحتملة، أوعدم تحققها على اإلطالس
طويلة اتجهت المؤسسات إلى إستيراد جزء من أنشطتها اللوجستية، حيث تقوم المؤسسة باإلتصال بخدمة 
التوصيل السريعة، أو اإلستعانة بجهة نقل مشتركة، أو تستخدم مخازن عمومية لتخزين بضائعها ويكون 

 ذلك بالمشاركة مع مؤسسة خارجية للتعرف على جزء من أنشطة اإلمداد. 

والعالقة بين المؤسسة وشركائها الخارجيين متباينة الدرجات. فالعالقة قد تستند إلى حدث عابر، أو قد 
تخاذ  تقوم على إتفاقات تعاقدية طويلة األمد وقد تصل إلى نظم مشتركة من التحالفات اإلستراتيجية. وا 

سعي إلتخاذ ترتيبات أخرى، القرار بشأن أداء الوظيفة اللوجستية داخليًا على مستوى المؤسسة، أو ال
ويعتمد تحديد مستوى العالقة بين المؤسسة وشركائها الخارجيين على الموازنة بين عاملين: مدى حيوية 

 اللوجستيات بالنسبة لنجاح المؤسسة، ومدى كفاءة المؤسسة فى إدارتها للوظيفة اللوجستية.

تجد الشركة نفسها فيه، فالشركة التى لديها إن اإلستراتيجية التى يتم إتباعها تتوقف على الموقف الذي 
متطلبات خدمة عمالء ملحة، وتكاليف لوجستية ضخمة بالقياس إلى التكاليف اإلجمالية، ويقوم على 
إدارة العمليات اللوجستية بها أفراد متخصصون من ذوي الكفاءات من المحتمل أن تقل المشاركة أو 

قاعدة العامة هى أن األنشطة اللوجستية تؤدى أفضل ما يكون اإلمداد اللوجيستى الخارجي لها. ولكن ال
 بالجهود الذاتية وعلى المستوى الداخلي.

وكمثال على ما تقدم، فإن شركة وول مارت األمريكية العمالقة، تتمتع بالقدرة على اإلدارة اللوجستية 
لة الشركات التى ال تمثل الداخلية، ولكن هذا يرجع إلى تمتع الشركة بقناة إمداد عمالقة. أما في حا

اللوجستيات بها حجر الزاوية بالنسبة لطستراتيجية الموضوعة، وتفتقر إلى الكفاءة العالية فى التعامل مع 
اللوجستيات، واليتم تقديم الدعم بالشكل الكافى داخل المؤسسة، فقد يكون البديل المطروح هو تنفيذ 

الث، وهو ماقد يؤدى إلى تحقيق استقطاعات ملموسة انشطتها اللوجستية من خالل موردى الطرف الث
مثااًل على  ((DELLفى التكلفة، وكذا تحسين الخدمة المقدمة للعمالء. وتمثل شركة ديل للكمبيوتر  Commented [DM1 :] 
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ذلك، حيث تعتبر أن التطوير والتصنيع لهما أهم دورين فى أجهزة الكمبيوتر الشخصى وهما عصب 
ة، وتستمد منها نجاحها وليست األنشطة اللوجستية. وهذل المؤسسة اإلستراتيجية التى تقوم عليها الشرك

التى تركز على التسويق المباشر أساسًا، حيث تتعاقد مع موردى لوجيستيات كطرف ثالث لتكليفهم 
بتنسيق أنشطة التوزيع فى المناطق الجارافية. وعندها تكون اللوجستيات حيوية لطستراتيجية الموجودة 

كفاءة ادارة اللوجستيات بالشركة ضعيفة، في مثل تلك الحاالت فالعثور على احدى بالمنشأة، ولكن 
المؤسسات التى تقبل المشاركة قد يتيح مزايا كبيرة. والشريك الكفء يستطيع توفير منشآت متواجدة فى 

الشركة مواقع باالسواس الجديدة والحالية، فضاًل عن قدرات النقل والخبرة االدارية غير المتوافرة لدى 
الساعية لمثل هذل الشراكة. وعلى العكس، فعندما تكون اللوجستيات ليست على قدر كبير من األهمية 
بالنسبة لالستراتيجية، ومع ذلك يقوم على إدارتها اشخاص أكفاء، فإن المديرين قد يرغبون فى إحراز 

، وهو ما يقلل تكاليف الشركة السبق والسعي لنيل الريادة بإتخاذ شركاء للمشاركة فى النظام اللوجيستى
 من خالل زيادة حجم اإلقتصاديات التى تترتب على تلك الشراكة.

 تنفيذ اللوجستيات من خالل التحالفات: 2-1-2
مثثثثن الطبيعثثثثى ألي شثثثثركة قامثثثثت بضثثثث  كثثثثم هائثثثثل مثثثثن االسثثثثتثمارات فثثثثي؛ معثثثثدات النقثثثثل والمخثثثثازن وحجثثثثم 

تيات والمسثثثئولين اإلداريثثثين، أن تسثثثعى للثثثدخول فثثثى المخثثثزون ونظثثثم معالجثثثة الطلبيثثثات وتكنولوجيثثثا اللوجسثثث
شراكة مع مؤسسات أخرى، حتى توزم التكاليف، وبالتثثالى تقلثثل مثثن حجثثم التكثثاليف التثثى رصثثدتها لتوزيعهثثا 

فثثثإن إدراك الشثثثركة للتكثثثاليف الهائلثثثة التثثثى تتطلبهثثثا الثثثنظم اللوجسثثثتية  وعلوووى العكوووس،علثثثى جهثثثات اخثثثرى.  
راكة مثثثع شثثثركة أخثثثرى، تتمتثثثع بقثثثدرة لوجسثثثتية زائثثثدة، ومواقثثثع منشثثثآت يجعثثثل الشثثثركة تسثثثعى للثثثدخول فثثثى شثثث

اسثثثثتراتيجية لألسثثثثواس، وتكنولوجيثثثثا متطثثثثورة، وقثثثثدرات إداريثثثثة متفوقثثثثة تقتقثثثثر اليهثثثثا الشثثثثركة ويهمهثثثثا الحصثثثثول 
عليهثثثثا. وبطبيعثثثثة الحثثثثال، فثثثثإن المؤسسثثثثة قثثثثد يوجثثثثد بهثثثثا مهثثثثارات معينثثثثة، وقثثثثدرات يهثثثثم المؤسسثثثثات األخثثثثرى 

فتكوين تحثثالف لوجيسثثتي أو شثثراكة، قثثد يفيثثد طرفثثي هثثذل الشثثراكة. والمؤسسثثة التثثى ال  الحصول عليها، إذن
ترغثثب فثثثى بنثثاء درجثثثة عاليثثثة مثثن قثثثدرات االدارة فثثثى اللوجسثثتيات قثثثد تسثثعى أيضثثثًا للثثثدخول فثثى تحثثثالف مثثثع 
شثثثثثثريك أقثثثثثثوى منهثثثثثثا لوجسثثثثثثتيا لتقويثثثثثثة وضثثثثثثعها التنافسثثثثثثي. ويقثثثثثثوم التحثثثثثثالف اللوجيسثثثثثثتى علثثثثثثى الثقثثثثثثة وتقاسثثثثثثم 

مثثثات التثثثى تثثثنهض بثثثاألداء اللوجيسثثثتى، مثثثع وضثثثع أهثثثداف محثثثددة لتحقيثثثق مسثثثتوى أعلثثثى مثثثن األداء المعلو 
اللوجيسثثثتى، يفثثثوس المسثثثتوى الثثثذي يتحقثثثق علثثثى المسثثثتوى الفثثثردى، مثثثع وضثثثع قواعثثثد صثثثارمة بالنسثثثبة لكثثثل 

 شريك، ونصوص تحكم الكيفية التى يجرى بها تنفيذ مثل هذل الشراكة. 

نطرح التساؤل التالي: ماهو السبب فى قلة عدد التحالفثثات التثثى قامثثت بثثين إذن فقد يكون من المنطقي أن 
الشركات حتى ا.ن بالرغم من تحقق بعض المزايا نتيجة الثثدخول فثثى تحثثالف لوجيسثثتي، قثثد تكمثثن اإلجابثثة 

 فى وجود بعض المخاوف لدى الشريك المستهدف، ومن بين هذل المخاوف مايلى:
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 ستية والخوف من اإلختفاء من الصورة اللوجستية.فقدان السيطرة على القناة اللوج 
  زيادة المخاوف من اإلخفاس اللوجيستى وعدم توافر طريقة مباشثثرة للتصثثرف فثثى حالثثة حثثدوث مثثثل

 هذل اإلخفاقات بما يرضى الشريك.
  مصاعب تحديد المزايا المطلوب إقتسامها مع الشريك، وخاصة عنثثدما يكثثون الشثثريك متمتعثثًا بقثثدر

 ى النظام اللوجيستى.من الملكية ف
 .قد ال يتوافر قدر كاف من الثقة يدفع للدخول فى مثل هذل الترتيبات 

  نثثثدرة األمثلثثثة التثثثى يقتثثثدى بهثثثا، وقلثثثة حثثثاالت النجثثثاح المشثثثهورة لمثثثثل هثثثذل التحالفثثثات فثثثى الشثثثركات
 األخرى التى غامرت بالدخول فيها.

يامهثثا، وقثثد تفشثثل سثثريعًا، ومثثع ذلثثك؛ فثثإن الخالصة أن التحالفثثات اللوجسثثتية مثثا زالثثت هشثثة، وقثثد يصثثعب ق
المزايثثثا المحتمثثثل الحصثثثول عليهثثثا مثثثن وراء مثثثثل هثثثذل التحالفثثثات، تشثثثجع اإلدارة علثثثى اسثثثتمرار البحثثثث عثثثن 

 الطرس التى من شأنها جعل هذل الشراكات والتحالفات يكتب لها النجاح. 

 أنواع وطرق تنفيذ اضعمال أو اضنشطة اللوجستية: 2-2

 ل اللوجستية:اضعما 2-2-1
وهثثي  –كما سبق؛ "تعتبر األعمال اللوجستية من مجاالت المعرفة اإلدارية الحديثة نسبيًا كما يرى الثثبعض 

إحثثدى المجثثاالت الحديثثثة نسثثبيًا لدراسثثة اإلدارة المتكاملثثة، مقارنثثة بثثبعض مجثثاالت اإلدارة التقليديثثة األخثثرى 
نكثثثثار ممارسثثثثة األنشثثثثطة اللوجسثثثثتية وبشثثثثكل منفصثثثثل مثثثثثل اإلنتثثثثاج والتسثثثثويق والتمويثثثثل. وبثثثثالطبع ال يمكثثثثن إ

بواسثثثثثطة األفثثثثثثراد والمنظمثثثثثثات منثثثثثثذ العديثثثثثثد مثثثثثثن السثثثثثثنوات. ولكثثثثثثن الجديثثثثثثد هنثثثثثثا يتمثثثثثثثل فثثثثثثي مفهثثثثثثوم التنسثثثثثثيق 
Coordination  والتكاملIntegration  بداًل مثثن ممارسثثتها بالطريقثثة  –عند ممارسة وأداء هذل األنشطة

األنشثثثطة اللوجسثثثثتية مثثثثا تتضثثثمنه مثثثن اإلضثثثافة إلثثثى أن األعمثثثال و التقليديثثثة السثثثابقة بشثثثكل منفصثثثل. هثثثثذا ب
تضثثيف حثثديثًا قيمثثة للمنتجثثات والخثثدمات المقدمثثة للعمثثالء، والتثثي تلعثثب دورًا أساسثثيًا فثثي تحقيثثق مثثا يعثثرف 

 . 31، ومن ثم زيادة المبيعات الناتجة عن التميز في السوس"Customer Satisfactionبرضا العمالء 
، حثثثثدد أن األعمثثثثال 2113ن مجلثثثثس إدارة السثثثثوقيات بالواليثثثثات المتحثثثثدة األمريكيثثثثة وذكثثثثر نفثثثثس الكاتثثثثب، أ

اللوجسثثثثثتية تثثثثثتم بتخطثثثثثيث وتنفيثثثثثذ ورقابثثثثثة التثثثثثدفق والتخثثثثثزين الكثثثثثفء والفعثثثثثال للمثثثثثواد الخثثثثثام والسثثثثثلع النهائيثثثثثة 
والمعلومات ذات العالقة، وذلك من مكان اإلنتثثاج إلثثى مكثثان االسثثتهالك، باثثرض تحقيثثق متطلبثثات إرضثثاء 

 لعمالء. ا

                                                 
 ، مرجع سابق.2222ثابت عبد الرحمن إدريس، 32
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ويشثثثثير الكاتثثثثب إلثثثثى أن الرسثثثثالة الحقيقثثثثة لثثثثطدارة الفعالثثثثة لألعمثثثثال اللوجسثثثثتية، تتمثثثثثل فثثثثي تثثثثوفير السثثثثلع أو 
الخثثثدمات للعمثثثالء، فثثثي األسثثثواس المسثثثتهدفة، وفقثثثًا لحاجثثثاتهم ورغبثثثاتهم، وبأفضثثثل الطثثثرس الممكنثثثة وأكثرهثثثا 

لثثى درجثثة مثثن المسثثاهمة فثثي تحقيثثق كفثثاءة، مثثن حيثثث الوقثثت والمكثثان وحالثثة هثثذل المنتجثثات، مثثع تحقيثثق أع
أهثثثداف المؤسسثثثة فثثثي رضثثثاء العمثثثالء، وزيثثثادة الربحيثثثة. وفقثثثًا لهثثثذا التعريثثثف يثثثتم تنفيثثثذ األعمثثثال اللوجسثثثتية 

األعمثثال، وأنشثثطة وأعمثثال -بالتنسثثيق الفعثثال لتنفيثثذ فئتثثي األعمثثال اللوجسثثتية أي أنشثثطة وأعمثثال األعمثثال 
 العميل.- األعمال

 ة العكسية:اضعمال اللوجستي 2-2-2

توضثثح وجثثود صثثورة عكسثثية أخثثرى لألعمثثال اللوجسثثتية، التثثي تحتثثاج الثثى إدارتهثثا بفاعليثثة، وهثثي ممثلثثة فثثي 
المنتجثثثثات المتقادمثثثثة، أو الفاسثثثثدة أو الايثثثثر مطابقثثثثة للمواصثثثثفات أو لمعثثثثايير الجثثثثودة والصثثثثحة، والتثثثثي يثثثثتم 

منهثثا وقثثد تسثثثتخدم قنثثاة األنشثثثطة إعادتهثثا إلثثى مصثثثادر إنتاجهثثا إلصثثالحها أو إعثثثادة تصثثنيعها أو الثثثتخلص 
اللوجستية العكسية كل أو بعض أنشطة قناة األعمال اللوجستية األصثثلية أو األماميثثة، أو ربمثثا تحتثثاج إلثثى 
تصميم خاص منفصل. وعليه فإن سلسلة اإلمداد تنتهي مع التخلص النهائي من مثل تلك المنتجات، كما 

من نطثثثثاس التخطثثثثيث والرقابثثثثة اللوجسثثثثتية. أي يثثثثتم تنفيثثثثذ أن القنثثثثاة العكسثثثثية يجثثثثب أخثثثثذها فثثثثي االعتبثثثثار ضثثثث
 األعمال.–األعمال اللوجستية العكسية من خالل العميل 

 لوجستيات المسئولية البيئية  2-2-3
؛ يركثثثثثز علثثثثثى إدارة المثثثثثواد التثثثثثي تاطثثثثثى كافثثثثثة االتجثثثثثال األولعثثثثثادة مثثثثثا تعثثثثثرف الوجسثثثثثتيات فثثثثثي اتجثثثثثاهين، 

؛ يشثثمل حركثثة االتجثثال الثثثانىالخثثام حتثثى االنتثثاج فثثي المصثثنع، و  الوظائف، بداية من الحصول علثثى المثثادة
فثثثثثثي  كإتجثثثثثثال ثالثثثثثثثلتصثثثثثثنف  اللوجسثثثثثثتيات العكسثثثثثيةالمنتجثثثثثات مثثثثثثن المصثثثثثثنع إلثثثثثثى العميثثثثثل النهثثثثثثائى وتثثثثثثأتى 

اللوجستيات، ويشار أيضًا إلى اللوجستيات العكسية هذل باسم لوجستيات المسئولية البيئيثثة، فثثي حالثثة إعثثادة 
الثث ( بمثثا يسثثهم فثثي خفثثض التكثثاليف، والمحافظثثة 111العبثثوات  –المطلوبثثة )الزجاجثثات تصنيع المواد غير 

علثثى البيئثثة. ويثثتم تنفيثثذها مثثن خثثالل التعامثثل مثثع المناولثثة والتخثثزين وحركثثة المثثواد التثثي تتثثدفق عكسثثيا مثثن 
ت المسثثثثتهلك إلثثثثى المنثثثثتن أو المثثثثورد، وتتضثثثثمن عثثثثودة الوحثثثثدات المعنيثثثثة أو الحاويثثثثات أو الصثثثثناديق )وحثثثثدا

 األعمال.–التعبئة(. أي تنفذ عن طريق العمالء 

ونظثثرًا لزيثثادة فثثرص تنفيثثذ اللوجسثثتيات العكسثثية؛ فثثإن تجثثار التجزئثثة والصثثناعة يتوقعثثون تثثدفق نسثثبة تتثثراوح 
مثثن سثثلعهم، كمثثا ترتفثثع هثثذل النسثثبة فثثي حالثثة المحثثالت التثثي تسثثوس منتجاتهثثا عثثن طريثثق  ٪11- ٪5مثثن 

ت. وأشثثارت اإلحصثثاءات إلثثى أن نسثثبة مثثردودات منتجثثات أكبثثر مائثثثة مثثن المشثثتريا ٪35الكتالوجثثات إلثثى 
 (. 1997مليون دوالر عام ) 34محل تجزئة في الواليات المتحدة األمريكية بلات نحو 
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 اللوجستيات المتكاملة:  2-2-4
هى اللوجستيات التي تعمل على جدولثثة تثثدفق المثثردودات ومثثواد التعبئثثة مثثن المحثثالت، بثثنفس الوقثثت الثثذي 

دفق فيثثثثه المنتجثثثثات إليثثثثه، علثثثثى أن يكثثثثون موقثثثثع مركثثثثز إعثثثثادة التصثثثثنيع بثثثثالقرب مثثثثن المسثثثثتهلك النهثثثثائى، تتثثثث
 العميل بالتوازي(.–األعمال، األعمال –باعتبارل مصدر تدفق مواد ومردودات التعبئة ) العميل 

 اللوجستيات الكونية:  2-2-5
اجيثثة، التثثي كانثثت تثثتم تحثثت سثثقف مصثثنع واحثثد، أدى التقسيم الدولي الجديد للعمل إلى تكفيثثك العمليثثة اإلنت

وتوزيعهثثثا علثثثى عثثثدة دول، تنثثثتن كثثثل دولثثثة جزئيثثثة مثثثن مكونثثثات المنثثثتن النهثثثائى، ليثثثتم تجميعهثثثا بثثثالقرب مثثثن 
السوس. وبذلك أصبح المصنع كونيًا. ومما ال شك فيه أن التصنيع الكثثوني يسثثتلزم لوجسثثتيات كونيثثة، وهثثي 

التعامثثل مثثع الفثثروس فثثي المسثثاحات والعمثثالت والتعريفثثات الجمركيثثة،  بالتثثالي تحتثثاج إلثثى تفهثثم كامثثل لكيفيثثة
العميثثل مثثع –األعمثثال –األعمثثال –والثقافات واللاات والظروف السياسية بين مختلف دول العالم )األعمال 

 إختالف وتعدد مستويات األعمال وتوزيعها الجارافي(. 

من المنافع لمنظمات األعمال والمنشآت، إذ تؤدي  ، بقدرتها على تحقيق العديدوتتميز اللوجستيات الكونية
إلى خفض أسعار المثثواد الخثثام والمنتجثثات النهائيثثة، علثثى سثثبيل المثثثال ال الحصثثر، باإلضثثافة إلثثى تحسثثين 

 جودة المنتجات، وزيادة المنافسة الداخلية، مما يؤدى في النهاية إلى تقديم خدمات أفضل للعمالء. 

، فتتمثثثل فثثي طثثول الوقثثت الثثالزم للعمليثثة اللوجسثثتية، وعثثدم كفثثاءة ات الكونيثثةوفيمثثا يتعلثثق بعيثثوب اللوجسثثتي
نظم االتصاالت في بعض األحيان، هذا بخالف وجود بعض التحديات مثل االختالفات اللاوية والثقافيثثة، 
 ومثثدى تثثوافر الثثدعم اللوجيسثثتي لسالسثثل اإلمثثداد الطويلثثة، باإلضثثافة إلثثى واقثثع تثثوافر المثثوردين أو المنتجثثين
العثثالميين. ويضثثثاف إلثثثى هثثذل العيثثثوب أيضثثثا التقلبثثات فثثثي أسثثثعار الصثثرف، ومثثثدى اإلدراك لكيفيثثثة ممارسثثثة 

 األعمال اللوجستية في الدول األجنبية، ناهيك عن االتجاهات القومية وتفهم البيئة السياسية. 

 لوجيستيات الموانئ البحرية: 2-2-6
تية فالميناء ليس مجرد مكان لتسهيل مرور التجارة من الميناء هو اكبر ممثل للعمليات واألنشطة اللوجس

نما هو عنصر هام فى سلسلة اإلمداد، حيث أن الميناء هو أكبر منتن  البحر إلى البر والعكس، وا 
 للخدمات اللوجستية. 

من محترفي اللوجستيات حول العالم أشار فيه إلى أن تسهيل  811وقد أجرى البنك الدولى مسحًا شمل 
بر النقل البحري اليوم ال يعتمد على العناصر القديمة مثل: البقاء فى الميناء ونفقات الميناء التجارة ع

وكفاءة الجمارك فى اإلفراج عن البضائع بل أن التجارة أضافت إلى هذل العناصر القديمة عنصرًا آخر 
لوجيستي. ومن األنشطة جديد وهو األعمال واألنشطة اللوجستية فى الميناء باإلضافة إلى كفاءة ا.داء ال
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اللوجستية الهامة توفير وسائث النقل التى تربث البحر بالظهير الخلفى للميناء وتجنب الزحام داخل 
الموانئ ذاتها عندما تتكدس السيارات فى طريق معين داخل الميناء. كذلك من األنشطة اللوجستية أنشطة 

توزيع المحلى للبضائع (، )التوزيع للسكك الحديدية التوزيع الدولى )التوزيع للنقل البحري والجوى(، )ال
والنقل البرى(، وتوفير خدمات التعبئه والتاليف والتحزيم للبضائع وتعبئة الحاويات وصيانتها خالف 

خدمات التفريغ والنقل والتخزين هذا باإلضافة إلى تقديمه خدمة القيمة المضافة، على سبيل المثال عندما 
دمة تخزين البضائع فهو بتقديمة هذل الخدمة يضيف قيمة لجميع عمالء سلسلة يقدم مشال الميناء خ

اإلمداد حيث تحمى خدمة تخزين البضائع فهو بتقديمه هذل الخدمة يضيف قيمة لجميع عمالء سلسة 
اإلمداد حيث تحمى خدمة التخزين البضائع من ظروف الطقس السيئ، كما يحميها من السرقة و/أو 

الهدر، وعندما يتم توفير األغذية والمشروبات والميال الالزمة للسفن العابرة أو الماادرة  تعريضها للتلف أو
من الميناء، يضيف قيمة لجميع الركاب وأطقم تلك السفن، كذلك عند توفير المعلومات عن أماكن الطلب 

 إقتصادية.والتنبؤ بحجمه، أو تنفيذ إجراءات اإلفراج الجمركي كلها أنشطة تدر عائد يضيف قيمة 

 اللوجستيات التعاقدية )الطرف الثالث(: 2-2-9
ظلثثت الشثثركات لسثثنوات طويلثثة تسثثتعين بالخثثدمات التثثى تقثثدمها غيرهثثا مثثن الشثثركات لثثدعم وتنفيثثذ أنشثثطتها 
اللوجسثثثتية، حيثثثثث تقثثثوم جهثثثثات النقثثثل بتثثثثوفير الشثثثاحنات، وخدمثثثثة النقثثثل بالسثثثثكك الحديديثثثة، بينمثثثثا المخثثثثازن 

تخثثثثزين، والمؤسسثثثثات المتخصصثثثثة تثثثثوفر خثثثثدمات المحاسثثثثبة والمراجعثثثثة لفثثثثواتير العموميثثثثة تثثثثوفر خثثثثدمات ال
الشثثثحن. ولكثثثن عنثثثدما تخلثثثت الحكومثثثة عثثثن إدارة مرافثثثق النقثثثل، ظهثثثرت شثثثركات لوجسثثثتية خاصثثثة، وعملثثثت 
علثثى أن تقثثوم بتقثثثديم خدمثثة لوجسثثتية متكاملثثثة، أى تسثثتطيع أن تثثدير العمليثثثات اللوجسثثتية للشثثركة العميلثثثة، 

منصثثوص عليثثه فثثى التعاقثثد.  ويشثثار إلثثى مثثثل هثثذل الشثثركات اللوجسثثتية الخاصثثة بمثثوردى مقابثثل السثثعر ال
الطرف الثالث أو الشركات اللوجستية المتكاملة وأحيانًا أخرى بإخصثثائى التعاقثثدات اللوجسثثتية. ورغثثم النمثثو 

دين ال تقثثدم الذي شهدته هذل الشركات الموردة للخدمة اللوجستية، فثثإن الشثثركات التثثى تسثثتخدم هثثؤالء المثثور 
مثثن  ٪85على مثل هذل الخطوة إال بعد تفكير طويل، وتخصص مبالغ هزيلة للااية مقابثثل ذلثثك، حتثثى أن 

مثثن ميزانياتهثثا اللوجسثثثتية  ٪21الشثثركات التثثى تسثثتعين بمثثوردى خثثثدمات لوجسثثتية خثثارجيين تنفثثق أقثثثل مثثن 
 على هؤالء الموردين. 

باشثثثثر للخثثثثدمات بثثثثداًل مثثثثن تكثثثثوين تحالفثثثثات وشثثثثراكات، شثثثثركات توريثثثثد الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية تقثثثثوم بثثثثالبيع الم
وتسثثتفيد مثثن البنثثاء الثثذي قثثام بثثين أعضثثثاء التحثثالف، ومثثوردوا الخثثدمات اللوجسثثتية بثثذلك بمثابثثة إخصثثثائيين 
لتثثوفير الحلثثول عاليثثة المسثثتوى للمشثثكالت اللوجسثثتية. والحثثافز األساسثثى الثثذي يثثدفع أى شثثركة للبحثثث عثثن 

يع أنشثثطتها اللوجسثثتية، هثثو أن يكثثون مثثورد الطثثرف الثالثثث أكثثثر كفثثاءة مصدر خارجى لتوريد بعض أو جم
 فى هذل الناحية، ألن اللوجستيات نشاط تجاري أساسي. 
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"فى حالة تقديم الخدمات اللوجستية من خالل طرف ثالث؛ تركز الشركات علثثى أنشثثطتها الرئيسثثية، وتعهثثد 
لوجستية سعيًا وراء خفض تكثثاليف اإلنتثثاج وكسثثب بعمليات النقل والتخزين والتوزيع إلى موردي الخدمات ال

رضاء العميل باستخدام خدمات نقل أسرم ومستويات مخزون مرنة لتعزيز الميزة التنافسية ويمكثثن لمثثوردي 
الخثثثدمات اللوجسثثثتية تحقيثثثق تلثثثك األهثثثداف حيثثثث أنهثثثم يقومثثثون بثثثالتجميع مثثثن عثثثدة شثثثركات وبالتثثثالى يسثثثهل 

 . ويقسم البعض موردي الخدمات اللوجستية إلى ثالثة فئات: عليهم تقديم خدمات أفضل وبسعر أقل
 الفئة األولى: تتولى سلسلة توزيع السلع مرتفعة القيمة والتى تسوس على النطاس الدولي.

 الفئة الثانية: تتولى تأدية أنشطة اللوجستيات الداخلة على نحو متكامل.
 الفئة الثالثة: تتولى تأدية أنشطة النقل.

ختيار الموقع، الصادرات، وعادة ما تخ تلف قدرات موردي الخدمات اللوجستية من حيث أسعار خدماتهم وا 
الثثواردات، القثثدرة علثثى نقثثل البضثثائع، إدارة سلسثثلة اإلمثثداد ومثثدى تاطيتهثثا للعثثالم، والقثثدرة علثثى التعامثثل مثثع 

 25لنقثثل البثثري مثثا بثثين النوعيات المختلفة للسلع. وعادة يتراوح أسطول سثثيارات النقثثل الثثالزم لتوريثثد خدمثثة ا
عامثثل،  7111 – 11سيارة كما يتراوح عثثدد العمالثثة الالزمثثة لتأديثثة الخثثدمات اللوجسثثتية مثثا بثثين  6111 –

مليثثثثون دوالر.  86ويتثثثثراوح صثثثثافي اإليثثثثراد السثثثثنوى لشثثثثركة الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية مثثثثا بثثثثين مليثثثثون دوالر إلثثثثى 
دة ويرجثثع ذلثثك إلثثى التايثثر فثثى العمالثثة والتايثثرات ويتسثثم سثثوس توريثثد الخثثدمات اللوجسثثتية بالديناميكيثثة الشثثدي

فثثثثى توقعثثثثات طلثثثثب الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية باإلضثثثثافة إلثثثثى التايثثثثر فثثثثى عثثثثروض مقثثثثدمي الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية 
 المنافسة لجذب عمالء جدد أو للمحافظة على مستوى األرباح أو زيادتها.

ة تنفيثثثذهم لألنشثثثطة واألعمثثثال وتثثثوفر شثثثركة جنثثثرال موتثثثورز مثثثثال جيثثثد علثثثى مثثثوردي الطثثثرف الثالثثثث وكيفيثثث
 31واليثثة أمريكيثثة، يقومثثون بشثثحن المثثواد إلثثى  14مورد لها فى  411اللوجستية؛ حيث تتعامل الشركة مع 

مصنع تجميع تابعة للشركة بنظام الطلب واإلستدعاء، وحين وجدت أن تكاليف التخزين والتوزيع آخثثذة فثثى 
ات القادمثثة مثثثن اللثثواري والشثثاحنات التثثى تثثزدحم بهثثا حركثثثة التزايثثد بإسثثتمرار، وأن منشثثآتها ازدحمثثت بثثالوارد

وهثثي  –المثثرور التثثى تقصثثد مخثثازن الشثثركة. طلبثثت شثثركة جنثثرال موتثثورز مثثن شثثركة بنسثثيكية للوجيسثثتيات 
أن تقوم بإيجاد الحل لهذا المأزس اللوجيستى الذي تواجهه. وقد حثثددت جنثثرال موتثثورز  –مورد طرف ثالث 

لمثثثثورد وهثثثثي: تقليثثثثل التكثثثثاليف وتحسثثثثين إدارة المثثثثواد الثثثثواردة والمعالجثثثثة الفعالثثثثة ثالثثثثثة أهثثثثداف لكثثثثي يحققهثثثثا ا
للمعلومات، وتقليل قاعدة النقل الموجودة. وقد أجرت شثثركة بنسثثيكية تقييمثثًا لعمليثثات التوزيثثع التثثى تقثثوم بهثثا 
 شثثثثثركة جنثثثثثرال موتثثثثثورز، وأوصثثثثثت بإسثثثثثتخدام مراكثثثثثز للتوزيثثثثثع عبثثثثثر أرصثثثثثفة المثثثثثوانئء الموجثثثثثودة فثثثثثى مواقثثثثثع
إسثثثتراتيجية بكليفالنثثثد، وسثثثرعان مثثثا قثثثدمت شثثثركة بنسثثثيكية العمالثثثة واإلدارة لهثثثذا الموقثثثع والثثثذي أصثثثبح يقثثثوم 

 61بتلقثثي ومعالجثثثة المثثثواد الثثواردة، كثثثذلك نفثثثذت بنسثثيكية مشثثثروعًا بموجبثثثه جثثرى تخصثثثيص أسثثثطول يضثثثم 
البيثثثثثك آب  مقطثثثثثورة. كمثثثثثا أجثثثثثرت تطثثثثثويرًا علثثثثثى مسثثثثثارات النقثثثثثل، وعثثثثثدلت مثثثثثن جثثثثثداول عربثثثثثات 72جثثثثثرارًا و

المستخدمة فى اإلمداد وحددت األسلوب األمثل للتسثثليم فثثى الوقثثت المناسثثب. بحيثثث تقثثوم بنسثثيكية بجدولثثة 
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عربات نصف النقل المخصصة لطمداد )البيك آب( على أساس مستويات اإلسثثتخدام لقطثثع الايثثار، حيثثث 
ل الفثثثثورى والتسثثثثليم فثثثثى الموقثثثثع تتلقثثثثى البيانثثثثات الكترونيثثثثًا مثثثثن الشثثثثركة عبثثثثر رصثثثثيف المينثثثثاء إلتمثثثثام التحميثثثث

المختثثار. وبعثثدها يجثثرى تحميثثل الشثثحنة علثثى اللثثواري المتجهثثة للرصثثيف الخثثارجى، وتتضثثمن هثثذل العمليثثة 
خمسثثثثثة ماليثثثثثين رطثثثثثل فثثثثثى األسثثثثثبوم الواحثثثثثد يجثثثثثري شثثثثثحنها، وتسثثثثثتخدم شثثثثثركة بنسثثثثثيكية أسثثثثثلوب المسثثثثثارات 

زيثثادة عثثدد مثثرات الشثثحن الممكنثثة، ويقلثثل  الديناميكية المرنة فى تحديد المسارات، وهو أسثثلوب يسثثاعد علثثى
من مستويات التخزين، كما يحسن تدفق المواد الصادرة. وتسمح أجهثثزة الكمبيثثوتر التثثى جثثرى تركيبهثثا علثثى 
أسطح الناقالت والمثثزودة بتكنولوجيثثا اإلتصثثال بثثالقمر الصثثناعي، باإلتصثثال الثنثثائى المسثثتمر بثثين السثثائقين 

نسثثثيكية أن تقلثثل تكلفثثثة النقثثل، وتقلثثل مثثثن قاعثثدة النقثثثل التابعثثة لجنثثثرال والجهثثات المصثثدرة. وقثثثد اسثثتطاعت ب
دارة النثثاقالت التثثى تعثثد بمثابثثة إسثثتكمال لألسثثطول الموجثثود، وهثثو مثثا قلثثل  موتورز، بثثالتركيز علثثى إختيثثار وا 

 .31"٪18التكاليف اإلدارية لجنرال موتورز، وعمل على تقليل وقت الشحن بمقدار 

 مات اللوجستية التعاقدية )من خالل طرف ثالث(مراح  تنفيذ الخد 2-2-9-1
 يتطلب ذلك المرور بأربعة مراحل رئيسية: 

وتتضثثمن هثثذل المرحلثثثة  المرحلووة اضولووى: تحديوود الخوودمات اللوجسووتية المطلوووب إسوونادها لمووورد خووارجى
 -خطوتين: 

لثثثثك تحديثثثثد الخثثثثدمات اللوجسثثثثتية المطلثثثثوب إسثثثثنادها لمثثثثورد خثثثثارجى متضثثثثمنة النطثثثثاس الجارافثثثثى لت -1
الخثثدمات وتحديثثد السثثلع والعمثثالء تحديثثدًا دقيقثثًا، وبصثثفة عامثثة يمكثثن تحديثثد ذلثثك بتحليثثل عناصثثر 
القوة والضعف للشركة وتحليل المطلوب من المورد، ويساعد اإلطار المرجعى للشركات المشثثابهة 
فثثثى تحديثثثد الخثثثدمات اللوجسثثثتية التثثثى سثثثيتم إسثثثنادها لمثثثورد خثثثارجى. وفثثثى ضثثثوء المثثثوارد المتاحثثثة 

مكن استخدام هذا التحليل فى تحديد الخدمات اللوجسثثتية التثثى يمكثثن إسثثنادها لمثثورد خثثارجى، ثثثم ي
تحظثثر األقسثثثام التثثثى تقثثثوم بتأديثثثة تلثثثك الخثثثدمات بفكثثرة االسثثثتعانة بمثثثورد خثثثارجى. وعثثثادة مثثثا يقثثثاوم 

كة األفثثرارد التاييثثر خوفثثًا مثثن فقثثدان وظثثائفهم أو علثثى األقثثل مثثن نفثثوذهم إال أنثثه يتعثثين علثثى الشثثر 
 تحظى ذلك خالل تايير فى العملية اإلدارية.

بعثثد تحديثثد الخثثدمات المطلثثوب إسثثنادها لمثثورد خثثارجى، يثثتم إعثثداد طلثثب عطثثاءات يحثثدد بوضثثوح  -2
احتياجات العميل للخدمات اللوجستية التى سيؤديها الطرف الثالث كما تتضمن المتوقع مثثن مثثورد 

ضثثمن طلثثب العطثثاء معلومثثات عامثثة عثثن تلثثك الخثثدمات، باالضثثافة إلثثى وضثثع معثثايير لثث داء ويت
الشثثركة ومعلومثثات عثثن عمالئهثثا والخثثدمات اللوجسثثتية المطلوبثثة )التخثثزين، مناولثثة المثثواد والنقثثل(. 

                                                 
الددددددمات اللوجسددددتية التجاريددددة  النقددددل    –لمركددددز المصددددرى لدراسددددات التصدددددير واالسددددتيراد، نمددددا   مددددن دراسدددداتنا وتحليلتنددددا االنترنددددت : ا 31
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كمثثثا يجثثثب أن تحتثثثوي علثثثى قسثثثم محثثثدد للمثثثوردين المحتملثثثين يتضثثثمن الخلفيثثثة التنظيميثثثة وقثثثدرات 
 الموردين وبيانات األسعار وسابقة الخبرة 

 اختيار الموردين وتت من هذه المرحلة خطوتين:المرحلة الثانية: 
تحديد الموردين المحتملين لتأدية الخدمات اللوجستية المطلوبة ويتم إعثثداد قائمثثة بأسثثماء المثثوردين  -1

 المحتملين لتأدية الخدمات اللوجستية باالستعانة بالمحالت التجارية والبحوث المنشورة واإلنترنت.

لمثثوردين لتوريثثد الخثثدمات اللوجسثثتية ويثثتم ذلثثك مثثن خثثالل تقيثثيم إختيثثار مثثورد أو عثثدد محثثدود مثثن ا -2
العروض المقدمة من الموردين والزيارات الميدانيثثة واالستفسثثار عثثن أنشثثطة المثثوردين مثثن مصثثادر 
مختلفثثثة ثثثثم تحليثثثثل هثثثذل المعلومثثثات بهثثثثدف التوصثثثل إلثثثى قائمثثثثة نهائيثثثة تتضثثثمن عثثثثدد محثثثدود مثثثثن 

 يل فى ضوء الخبرات السابقة الختيار المورد المناسب.الموردين المرشحين وينباى أن يتم التحل

 المرحلة الثالثة: التعاقد والتنفيذ: 
يتم التعاقثثد ويجثثب أن يتضثثمن العقثثد الخثثدمات اللوجسثثتية المطلوبثثة وأسثثعارها وطريقثثة الثثدفع وتوقيتثثات ومثثدة 

قيثثاس األداء ودوريثثة القيثثاس، العقد وكيفية إلااء العقد وزيادة األسعار والمشاركة فى تقليثثل التكلفثثة ومعثثايير 
كمثثثا يجثثثب أن يتضثثثمن المسثثثاعدات التثثثى يجثثثب أن تقثثثدمها الشثثثركة للمثثثورد حتثثثى يثثثتمكن مثثثن أداء الخثثثدمات 

 اللوجستية باإلضافة إلى االحتياجات التدريبية.  

 المرحلة الرابعة: مرحلة اإلدارة والتوجيه:
ة فثثثى التعاقثثثد إمثثثا مثثثن خثثثالل اجتماعثثثات يثثثتم قيثثثاس أداء كثثثل مثثثن المثثثورد والشثثثركة فثثثى ضثثثوء الشثثثروط الثثثوارد

رسمية أو تقارير أداء ربع سنوية، ويجب أن تقوم الشركة بتعيين فريق للعمل مع المورد ليقوم بوضع العقثثد 
دارة كثثل الموضثثوعات محثثل التعاقثثد. إن فشثثل الفريثثق فثثى هثثذل المهمثثة قثثد يثثؤدى إلثثى سثثوء  موضثثع التنفيثثذ وا 

 .32قد يؤدى إلى إنهاء التعاقدالعالقة مع مورد الخدمات اللوجستية و 

تشثثثثتمل المنظومثثثثة اللوجسثثثثتية علثثثثى العديثثثثد مثثثثن األنشثثثثطة مثثثثثل الشثثثثراء والتخثثثثزين والنقثثثثل والمناولثثثثة والتعبئثثثثة 
والتاليثثثف وخدمثثثة العمثثثالء وجدولثثثة طلبثثثات المنتجثثثات. ولعثثثل أهثثثم مثثثا يميثثثز إدارة هثثثذل األنشثثثطة فثثثى اإلطثثثار 

ألنشثثطة، ذلثثك بهثثدف تثثوفير المنتجثثات وخثثدمات العمثثالء اللوجستى هو ضرورة التنسيق والتكامل بثثين هثثذل ا
فى الوقت والمكان المناسبين وبالحالة وبالشكل المرغوب فيه بما يؤدى إلى دعم المركز التنافسى للمنظمثثة 

 وزيادة أرباحها. 

 لوجستيات الطرف الرابع:  2-2-9
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أكثثثثر مثثن الشثثثركات المتخصصثثثة  يثثتم تنفيثثثذ األعمثثال اللوجسثثثتية فثثي هثثثذل الحالثثة بتعاقثثثد شثثركة مثثثع اثنثثين أو
)لوجيستيات الطرف الثالثثث( وتسثثتأجر شثثركة أخثثرى متخصصثثة )طثثرف رابثثع( للتنسثثيق بثثين أنشثثطة الطثثرف 

  .33الثالث

 عناصر تكلفة الخدمات اللوجستية:   2-3
فثثثثثثى المتوسثثثثثثث مثثثثثثن تكلفثثثثثثة إنتثثثثثثاج أى سثثثثثثلعة يمكثثثثثثن ردهثثثثثثا إلثثثثثثى األنشثثثثثثطة  ٪41"تفيثثثثثثد معظثثثثثثم الدراسثثثثثثات أن 

أن معظثثم المنظمثثات فثثى الثثدول المتقدمثثة تسثثتخدم تقنيثثات متشثثابهة، أصثثبح مجثثال تحقيثثق  اللوجسثثتية، وبمثثا
الميزة التنافسية أمامها ضعيفًا، أو تعزيزها إال من خالل خفثثض تكلفثثة األنشثثطة اللوجسثثتية التثثى تتكثثون مثثن 

وليثثثثة ونقلهثثثثا األنشثثثثطة الداعمثثثثة للعمليثثثثة اإلنتاجيثثثثة، سثثثثواء تلثثثثك السثثثثابقة علثثثثى اإلنتثثثثاج مثثثثثل تثثثثوفير المثثثثواد األ
وتخزينها والتأمين عليها والعمليات البنكية الالزمة لها أو األنشطة التثثى تثثتم أثنثثاء عمليثثة اإلنتثثاج، كعمليثثات 
المناولة الداخلية، أو تلك التى تتم بعد االنتهاء من العملية اإلنتاجية وتتمثل فثثى التعبئثثة والتاليثثف والتثثروين 

 . 34عد البيعوالتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما ب

"أدت زيثثادة حركثثة تبثثثادل السثثلع والخثثدمات بثثثين الثثدول المختلفثثة إلثثثى تزايثثد تكثثاليف أنشثثثطة اإلمثثداد والتوزيثثثع 
على المستوى القومي. فعلى سبيل المثال تشثثكل نفقثثات اإلمثثداد والتوزيثثع بالواليثثات المتحثثدة األمريكيثثة نسثثبة 

كمثثثا أنفقثثثت الشثثثركات الصثثثناعية األمريكيثثثة  .1999مثثثن النثثثاتن القثثثومى اإلجمثثثالي لعثثثام  ٪1107تصثثثل إلثثثى 
بليثثثثثثون دوالر  211بليثثثثثثون دوالر كمصثثثثثاريف لنقثثثثثثل منتجاتهثثثثثا ومسثثثثثثتلزمات إنتاجهثثثثثا، وحثثثثثثوالي  352حثثثثثوالي 

بليثثثثثون دوالر كمصثثثثثاريف إلدارة أنشثثثثثطة  27كمصثثثثثاريف لتخثثثثثزين منتجاتهثثثثثا ومسثثثثثتلزمات إنتاجهثثثثثا، وحثثثثثوالي 
 اتها لألسواس العالمية. اإلمداد والتوزيع بشكل يسمح بتدفق خدماتها ومنتج

وقثثثد تبثثثين مثثثن إحثثثدى الدراسثثثات الحديثثثثة إنثثثه كلمثثثا قامثثثت المنظمثثثات علثثثى المسثثثتوى القثثثومى بتحسثثثين كفثثثاءة 
أنشثثطة اإلمثثداد والتوزيثثع كثثان لثثذلك أثثثر إيجثثابى قثثوى علثثى العديثثد مثثن المتايثثرات االقتصثثادية مثثثل معثثدالت 

الثثدول علثثى تصثثدير منتجاتهثثا إلثثى بثثاقى الثثدول. كمثثا التضخم، والميزان التجارى، وأدى الثثى زيثثادة قثثدرة تلثثك 
تؤكثثد بعثثض الدراسثثات علثثى أهميثثة اإلمثثداد والتوزيثثع علثثى المسثثتوى القثثومى حيثثث يصثثل حجثثم اإلنفثثاس علثثى 
أنشثثثطة اإلمثثثداد والتوزيثثثع داخثثثل الواليثثثات المتحثثثدة األمريكيثثثة إلثثثى مسثثثتوى مسثثثاوى لحجثثثم اإلنفثثثاس العالجثثثثى 

مثثن حجثثم العمالثثة الموجثثودة  ٪15اإلمثثداد والتوزيثثع يمكنثثه اسثثتقطاب  والصحى داخثثل الدولثثة. كمثثا أن قطثثام
كمثثا هثثو الحثثال فثثى الواليثثات المتحثثدة األمريكيثثة. لقثثد توصثثلت الدراسثثات المختلفثثة إلثثى ارتفثثام تكلفثثة أنشثثطة 

                                                 
33 www.businessdictionary.com/defimition/fourth-partylogestion    موقع اإلنترنت   
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 ٪61إلثثى  ٪51مثثن إيثثرادات المبيعثثات، حثثوالي  ٪31اإلمداد والتوزيع للمنظمثثة والتثثى قثثد تصثثل أحيانثثًا إلثثى 
 .35ي تكاليف اإلنتاج"من إجمال

"من أهثثداف النظثثام اللوجسثثتى تعظثثيم خدمثثة العميثثل وذلثثك فثثى حثثدود أقثثل تكلفثثة ممكنثثة، ولكثثن مثثن الصثثعب 
تحقيثثق أفضثثل خدمثثة بأقثثل تكلفثثة. فالخدمثثة الجيثثدة للعميثثل تحتثثاج إلثثى نفقثثات باهظثثة، إضثثافة إلثثى ذلثثك فثثإن 

تبثثثر معقثثثدة، أن التكلفثثثة الحقيقيثثثة لألعمثثثال العالقثثثات المتداخلثثثة بثثثين عناصثثثر التكلفثثثة لألنشثثثطة اللوجسثثثتية تع
اللوجستية تفثثوس بكثيثثر مثثا تتصثثورل غالبيثثة المنظمثثات عنثثد محاولتهثثا قيثثاس مقثثدار هثثذل التكلفثثة. إن أى قثثرار 

 . 36رئيسى يتعلق بنظام األعمال اللوجستية يمكن أن يؤثر فى تكلفة نشاط األعمال فى المؤسسة ككل"

 تكاليف اللوجستيات: 2-3-1
لدراسثثات أن المؤسسثثة التثثى ترغثثب فثثى خفثثض تكثثاليف أنشثثطة اإلمثثداد والتوزيثثع يجثثب عليهثثا التركيثثز "تؤكد ا

علثثى إجمثثالي تكثثاليف تلثثك األنشثثطة ولثثيس تكلفثثة كثثل نشثثاط بصثثورة منفثثردة، وهثثو مثثا يعثثرف بمفهثثوم التكلفثثة 
لمؤسسثثة فثثى عمليثثة الكلية فطمداد والتوزيع والذي يقوم بصورة أساسثثية بتحليثثل كافثثة النفقثثات التثثى تتحملهثثا ا

تدفق منتجاتها وخدماتها فى مراحلها المختلفة إلثثى أن تصثثل إلثثى أسثثواقها وعمالئهثثا فثثى ظثثل مسثثتوى معثثين 
مثثن خدمثثة عمالئهثثا. ويثثؤدى ذلثثك المفهثثوم إلثثى زيثثادة قثثدرة المؤسسثثة علثثى تحليثثل كافثثة تكلفتهثثا بصثثورة كليثثة 

ومثثن ثثثم االحتفثثاظ بهثثم. فعلثثى سثثبيل تضثثمن عثثدم اإلخثثالل بمسثثتوى خدمثثة يثثتالءم مثثع احتياجثثات عمالئهثثا 
المثال، قد تتحمل إحدى المنظمات قدرًا أعلثثى مثثن التكثثاليف احتفاظهثثا بمخثثزون لمنتجاتهثثا فثثى أمثثاكن قريبثثة 
من أسواقها وذلثثك لسثثرعة االسثثتجابة للعمثثالء. ومثثن هنثثا فالمؤسسثثة يجثثب أال تهثثتم بصثثورة أساسثثية بعناصثثر 

ة بقدر اهتمامها بمستوى التكاليف الكلية المرتبطة بمستوى خدمثثة تكلفة أنشطة اإلمداد والتوزيع بصورة فردي
المستهلك المطلوب تحقيقه. توجد سثثتة مكونثثات رئيسثثية لتكلفثثة اإلمثثداد والتوزيثثع وهثثي: تكلفثثة مسثثتوى خدمثثة 
المسثثثثتهلك، وتكلفثثثثة النقثثثثل، وتكثثثثاليف إدارة المخثثثثازن، وتكلفثثثثة االحتفثثثثاظ بثثثثالمخزون، وتكلفثثثثة تشثثثثايل األوامثثثثر 

 .37ات المرتبطة بها، وتكلفة الشراء بأحجام كبيرة"والمعلوم

"إن تكاليف أنشطة األعمال اللوجستية تشكل جزءًا كبيثثرًا مثثن تكثثاليف التشثثايل فثثى أى منظمثثة. لثثذلك بثثدأت 
اإلدارة تهتم بعناصر تكلفة األعمال اللوجستية وتسعى إلثثى ترشثثيد التكثثاليف الكليثثة، ومثثن ثثثم زيثثادة الربحيثثة. 

قثثثثد تلجثثثثأ إليهثثثثا المنظمثثثثات لتخفثثثثيض تكثثثثاليف األعمثثثثال اللوجسثثثثتية مثثثثا يسثثثثمى بعمليثثثثات  ومثثثثن الوسثثثثائل التثثثثى
التبسيث مثل الحد من عدد المخثثازن غيثثر الضثثرورية، والتقليثثل مثثن مسثثتويات المخثثزون وبالتثثالى تقليثثل رأس 

 الثثث ، 111المثثثال المسثثثتثمر فيثثثه وتكلفثثثة االحتفثثثاظ بثثثه، والتشثثثايل الكثثثفء لوسثثثائل النقثثثل الثثثداخل والخثثثارجى 

                                                 
  2228محمد أحمد حسان، مرجع سابق 35
 ثابت عبد الرحمن إدريس، مرجع سابق. 36
 مصدر سابق 222محمد أحمد حسان،  37
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بحيث ال تؤثر هذل العمليات على انتظام عمليات التشايل واإلنتاج، وكذلك تدفق عمليات الشثثحن للعمثثالء 
 . 38"وااللتزام بمواعيد التسليم، أى أال يكون لهذل العمليات آثار عكسية على مستوى خدمة العمالء

تويات مرتفعثثثة مثثثن الجثثثودة "تثثثرتبث الكفثثثاءة اللوجسثثثتية ومسثثثتوياتها بتكثثثاليف النظثثثام اللوجسثثثتى، وتحقيثثثق مسثثث
والكفثثثثاءة اللوجسثثثثتية يعنثثثثى تخفثثثثيض التكثثثثاليف المرتبطثثثثة بهثثثثا مثثثثثل: تكثثثثاليف خدمثثثثة العميثثثثل، تكثثثثاليف النقثثثثل، 
تكثثاليف التخثثزين، تكثثاليف االحتفثثاظ بثثالمخزون، تكثثاليف تشثثايل األوامثثر ونظثثم المعلومثثات. توجثثد مجموعثثة 

وتشثثتمل علثثى تكثثثاليف النقثثل، والتخثثزين والمخثثثازن مثثن التكثثاليف التثثى تشثثثكل التكثثاليف اللوجسثثتية الرئيسثثثية، 
 . 39وتكاليف المخزون"

 تكلفة النق : 2-3-1-1
"يمثثثثل النقثثثل نسثثثبة تتثثثراوح مثثثن ثلثثثث إلثثثى ثلثثثثي تكلفثثثة اللوجسثثثتيات، فالنقثثثل عنصثثثر جثثثوهرى فثثثى كثثثل مراحثثثل 

، ويصثثاحب العمليثثة اإلنتاجيثثة، وفثثى اسثثتيراد المثثادة الخثثام، ونقلهثثا مثثن موطنهثثا األصثثلى إلثثى موقثثع المصثثنع
النقل كافة العمليات اإلنتاجية داخل المصنع ذاته حتى يصل إلثثى المسثثتهلك النهثثائى، محققثثًا بثثذلك المنفعثثة 

من اإلنتثثاج العثثالمي، أى حثثوالي  1105المكانية للمنتن نفسه، تقدر تكاليف لوجيستيات النقل الكلى بحوالى 
 . 41"مليار دوالر 2111

أسثثطول النقثثل الخثثاص بالمنشثثأة، أو تكثثاليف اسثثتخدام خدمثثة النقثثل مثثن "تكاليف النقل هى تكثثاليف اسثثتخدام 
مشال متخصص، فعند استخدام المنشأة ألسطول نقل خثثاص بهثثا، تنقسثثم تكثثاليف النقثثل إلثثى تكثثاليف ثابتثثة 
ومتايرة، فالثابتة ترتبث دائما بعنصر الزمن، وتشمل أجور السائقين، التراخيص، التأمين، اإلهثثالك، الفائثثدة 

المثثثثثال، أمثثثثثا التكثثثثثاليف المتايثثثثثرة فتثثثثثرتبث بالمسثثثثثافة المقطوعثثثثثة، وتشثثثثثمل تكلفثثثثثة الوقثثثثثود والزيثثثثثوت،  علثثثثثى رأس
اإلطثثثارات، الصثثثيانة، أجثثثور إضثثثافية للسثثثائقين، نثريثثثات، أمثثثا لثثثو قامثثثت المنشثثثأة باسثثثتئجار خدمثثثة النقثثثل مثثثن 

اس علثثى مشال متخصص، فتكلفة النقل سوف تمثثثل مقثثدار مثثا يتقاضثثال المشثثال مقابثثل خدمتثثه. حجثثم اإلنفثث
خدمات النقل يمثثثل أكبثثر نسثثبة إنفثثاس بثثين أنشثثطة اللوجسثثتيات، ونسثثبة تكثثاليف النقثثل تختلثثف حسثثب طبيعثثة 
الصناعة، فالصناعات التى تقوم بإنتاج بعض المنتجات مرتفعة القيمة كأجهزة االتصاالت واإللكترونيثثات، 

لكيماويثثات، كمثثا تتثثأثر تكلفثثة النقثثل تكثثون تكثثاليف النقثثل بهثثا منخفضثثة مقارنثثة بالصثثناعات الثقيلثثة كالحديثثد وا
بمواقع الوحدات اإلنتاجية للمنشأة والمخازن، والعمالء. ويتكون نظام النقثثل مثثن عنصثثريين أساسثثيين، األول 

                                                 
 مصدر سابق. 222ثابت عبد الرحمن،  38
 ر سابق.إسالم محمد النقيب.... مصد 39
دبددي، رسددالة  –دراسددة تطبيقيددة علددى المنطقددة الحددرة بجبددل علددى  –محمد أحمددد الطيددب يوسددت الكردفددانى، دور اللوجسددتيات فددى المنددا ق الحددرة  42

 .2224ماجستير فى تكنولوجيا النقل البحرى، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، النقل البحرى، القاهرة، 
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هو الشبكة التى يتم من خاللها عملية مثل شبكة الطرس، شبكة السكك الحديديثثة، والشثثبكة المائيثثة، والثثثاني 
 .41تستخدم في عملية النقل السيارات والطائرات والقطارات والسفن" هو جميع األجهزة والوسائل التى

يتبين مما سبق أن النقل يعتبر أهثثم عنصثثر فثثى تكثثاليف اللوجسثثتيات لمعظثثم المنشثثآت وقثثد لثثوحا أن حركثثة 
الشحن تمتص ما بين ثلث إلى ثلثين من إجمالي تكلفة اللوجستيات. لذلك فإن اللوجيستيى يحتاج إلثثى فهثثم 

النقل. يحتاج اإلنسان إلى المقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ليثثرى كيثثف يلعثثب النقثثل  جيد لحقائق
دورًا مهمثثثًا فثثثثى خلثثثثق مسثثثتوى عثثثثال مثثثثن النشثثثثاط االقتصثثثادي. إن نظثثثثام النقثثثثل الفعثثثال والثثثثرخيص يسثثثثهم فثثثثى 

وتكثثاليف التوزيثثع  المنافسة فى السوس، ويقلل أسعار البضائع. فالنقثثل عنصثثر تكلفثثة مهثثم فثثى اإلنتثثاج والبيثثع
 األخرى. وعندما يصبح النقل أكثر فعالية وكفاءة أداءل جيدة، ترتفع مستوى معيشة المجتمع.

يمكثثن النظثثثر إلثثثى خدمثثثة النقثثثل بداللثثثة الخصثثثائص األساسثثثية لهثثثذل الخثثثدمات، وهثثثي السثثثعر، ومتوسثثثث وقثثثت 
تاحة وقت النقل، والفقثثد أو التلثثف، وهثثذل العوامثثل هثثى أهثثم شثثىء لمت خثثذ القثثرار. يعتبثثر سثثعر خدمثثة النقل، وا 

النقثثل للشثثاحن هثثو معثثدل حمولثثة الخثثث لنقثثل البضثثائع، باإلضثثافة إلثثى تكثثاليف الخثثدمات األخثثرى المقدمثثة. 
( أسثثعارًا تقريبيثثه لتكلفثثة نقثثل 1-2تختلثثف تكلفثثة خدمثثة النقثثل بثثإختالف أنثثوام وسثثائل النقثثل. يوضثثح جثثدول )

الجثثثوي هثثثي األعلثثثى بينمثثثا تكلفثثثة الشثثثحن البحثثثري الطثثثن بوسثثثائل النقثثثل الخمثثثس. ويالحثثثا أن تكلفثثثة الشثثثحن 
 األقل. 

 (1-2جدول )
 متوسط أسعار النق  بالطن لك  مي  لك  وسيلة نق 

 السعر طن / مي  الوسيلة

 السكك الحديدية 
 الشاحنات

 النقل البحري 
 األنابيب

 النقل الجوى 

2051 
25018 
1073 
1041 
58075 

العثثالمي. فقثثد سثثمح النقثثل مثثنخفض التكلفثثة للشثثركات المحليثثة، يسهم نظام النقثثل فثثى توسثثيع مسثثتوى التجثثارة 
أن تستفيد من ميزة اختالف اجور العمالة حول العالم، وذلثثك إلسثثتاالل المثثواد الخثثام الموجثثودة فثثى منثثاطق 

 متباعدة، وتوفير البضائع فى أسواس خارج االسواس المحلية.
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مثثن حجثثم التجثثارة مقيمثثًا بثثالنقود،  ٪51كثثثر مثثن يسيطر النقل البحري على النقثثل العثثالمي، حيثثث انثثه ينقثثل أ
من حجم التجثثارة مقيمثثًا بالثثدوالرات.  ٪21من األوزان المنقولة. بينما ينقل النقل الجوى حوالي ٪99وحوالي 

 والباقى يتم نقلة بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية وخطوط االنابيب. 

 تكاليف المخازن  2-3-1-2
االكبثثر مثثن التكثثاليف الكليثثة لألنشثثطة اللوجسثثتية، حيثثث يشثثير الواقثثع العملثثي  التخثثزين والنقثثل يمثثثالن الجثثزء

فثثى بعثثض المنظمثثات. ولتحقيثثق خدمثثة العميثثل هنثثاك حاجثثة الثثى  ٪75الثثى  ٪51الى انهمثثا يمثثثالن حثثوالي 
نشثثاط التخثثزين سثثواء كثثان هثثذا التخثثزين داخثثل المصثثنع او قريبثثا مثثن امثثاكن تواجثثد العمثثالء. يرتفثثع مسثثثتوى 

ء بانتشثثثثار المخثثثثازن اال ان هثثثثذل الزيثثثثادة تثثثثؤثر علثثثثى مسثثثثتوى التكلفثثثثة، عثثثثدد المخثثثثازن وانواعهثثثثا خدمثثثثة العمثثثثال
ومواقعهثثثا تحثثثدد كثثثل مثثثن: مسثثثتوى الخدمثثثة ومقثثثدار التكلفثثثة. تعثثثد تكثثثاليف المخثثثازن ثثثثاني أكبثثثر التكثثثاليف بعثثثد 

وتشثثمل هثثذل تكلفة النقل، فالمنشاة يمكنها استخدام مخازن خاصة بها، او اللجوء الثثى شثثركات متخصصثثة، 
تكثثاليف انشثثطة المحثثازن، وهثثي مجمثثوم تكثثاليف تخثثزين  العنصثثر األول هثثوالتكثثاليف علثثى ثثثالث عناصثثر، 

البضائع المد طويثثل حتثثى توزيعهثثا او لحثثين نقلهثثا، فهثثى نكثثاليف يثثتم انفاقهثثا عنثثد اسثثتخدام المنشثثاة لمخثثازن 
العنصثثر ى مقثثابال عليهثثا. امثثا خاصثثة بهثثا، امثثا عنثثد اللجثثوء الثثى المخثثازن العامثثة فثثان مشثثال الخدمثثة يتقاضثث

فهو تكاليف اشاال المخازن، فيظهر هذا النوم عند استخدام المنشاة لمخازن خاصة بها، فلو كانثثت  الثانى
تسثثتخدم مخثثازن عامثثة فهثثذل التكثثاليف تكثثون متضثثمنه فثثى االسثثعار التثثى يفرضثثها مشثثالها، وهثثذل التكثثاليف 

والعنصثثر ى والمعثثدات، واالهثثالك، والكهربثثاء والميثثال. تشثثمل ايجثثارات المنشثثات، والمعثثدات، وصثثيانة المبثثان
هثثثثو التكثثثثاليف االداريثثثثة، والتثثثثى تشثثثثمل المصثثثثروفات االداريثثثثة او النثريثثثثة التثثثثى تحتاجهثثثثا عمليثثثثة ادارة  الثالثثثثث

 المخازن.

 تكلفة االحتفاظ بالمخزون: 2-3-1-3
مثثن  ٪21لمتوسثثث حثثواليتثثرتبث تكلفثثة المخثثزون بمسثثتوى المخثثزون المحثثتفا بثثه، تكلفثثة المخثثزون تمثثثل فثثى ا

التكلفثثثة الكليثثثثة لنظثثثثام اللوجسثثثثتيات، وتشثثثثتمل علثثثثى تكثثثاليف راسثثثثمالية وهثثثثي الخاصثثثثة بقيمثثثثة المخثثثثزون ذاتثثثثه، 
وتكاليف نظام التامين على المخزون والضرائب إن وجدت، وتكثثاليف التخثثزين، وتكثثاليف مخثثاطر المخثثزون 

مثثن السثثرقة. تتعثثرض المؤسسثثة الثثى تحمثثل والخاصة باحتمال ان يفقد المخزون بعضثثًا مثثن قيمتثثه، او خوفثثا 
تكلفثثثثة االحتفثثثثاظ بثثثثالمحزون والتثثثثى تشثثثثمل االمثثثثوال المسثثثثتثمرة فثثثثى المخثثثثزون والتلثثثثف والتثثثثامين والمصثثثثروفات 

مثثن  ٪31الثثى  ٪11االداريثثة واإليجثثار والضثثرائب فثثى بعثثض األحيثثان. لثثذلك قثثد تصثثل التكلفثثة الثثى مثثابين 
العميل تميثثل الثثى التحسثثن عنثثد االحتفثثاظ بكميثثات كبيثثرة  قيمة المخزون سنويا. ومن ناحية اخرى فان خدمة

من المخزون فى المخازن القريبة منه. ان تكلفة االحتفاظ بالمخزون ترتبث بأعثثداد ومواقثثع المخثثازن وكثثذلك 
خدمة العميل. احتلت قضية تراكم المخزون فى المنشات الصناعية والتجارية، اهمية خاصة لفترات طويله 
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ان حجثثم المخثثزون الراكثثد فثثى  1987 – 1982مثثن تقثثارير متابعثثة الخطثثة الخماسثثية فثثى مصثثر. فقثثد تبثثين 
بليثثثون دوالر، بزيثثثادة قثثثدرها حثثثوالي  207بليثثثون دوالر الثثثى  109القطثثثام العثثثام الصثثثناعى قثثثد قفثثثز مثثثن حثثثوالي 

، خالل السنوات الخمس المذكورة، واشارت الدولة كثيرا الى ضرورة حل هذل المشكلة، وتتكثثون تكلفثثة 41٪
الحتفاظ بالمخزون من عدة مكونات اساسية، اهمهثثا تكلفثثة االمثثوال المسثثتثمرة فثثى المخثثزون وتكلفثثة تخثثزين ا

الوحثثدات وتكلفثثة التلثثف والتقثثادم والتثثامين. اوضثثحت دراسثثة محثثددات االداء للشثثركات الصثثناعية فثثى مصثثر 
لقطثثام العثثام الصثثناعى ان المخزون الزائد كان وراء انخفاض كال مثثن ربحيثثة وانتاجيثثة العديثثد مثثن شثثركات ا

. فحسثثن ادارة المخثثزون يثثؤثر علثثى ربحيثثة المنشثثأة. وكمثثا توجثثد 1986-1981فى مصثثر خثثالل الفتثثرة مثثن 
تكاليف على االحتفاظ بالمخزون، توجد ايضا اثار مترتبة على عثثدم وجثثود مخثثزون كثثافى. علثثى الثثرغم مثثن 

عليهثثثا وعمثثثل تقثثثديرات لهثثثا حتثثثى  صثثثعوبة تحديثثثد وقيثثثاس تلثثثك االثثثثار ماليثثثا اال انثثثه مثثثن الضثثثرورى التعثثثرف
  ويمكن تقسيم تكلفة العجز الى:التتعرض المنشات لها، 

تكلفة توقف العملية اإلنتاجية: وتحدث هذل الحالة عند ما ال يوجد مخزون كاٍف مثثن المثثادة الخثثام  -1
 او قطع الايار الالزمة ل الت والمعدات.

نثثدما ال يكفثثي المخثثزون مثثن المنثثتن النهثثائي تكلفة عدم توافر السلعة للعمالء وتظهثثر هثثذل الحالثثة ع -2
طلبات مراكز التوزيع والعمالء. وفى هذل الحالة قد تفقد المنشثثأة المثثوزم أو العميثثل فثثى حالثثة عثثدم 

 توافر المنتن بشكل متكرر.

ان المهمثثة االساسثثية لوظيفثثة إدارة المخثثزون هثثى حسثثثن ادارة المخثثزون بشثثكل يضثثمن تقليثثل المسثثثتثمر 
 مكن مع الوفاء بمستوى خدمة معقول لعمليتى اإلنتاج والتوزيعفيه الى اقل حد م

 تكلفة تقادم المخزون  2-3-1-4

عند االحتفاظ بكميثثات كبيثثرة مثثن المخثثزون باثثرض تثثامين االمثثداد المنثثتظم لعمليثثات اإلنتثثاج ولألسثثواس، 
بة فإن معدل دوران المخزون سوف ينخفض وهذا يعرض المؤسسثثة لمخثثاطر التقثثادم ويظهثثر هثثذا بالنسثث

للسلع المعروضة، والمنتجات ذات التقثثادم الفنثثى السثثريع مثثثل الحاسثثبات االليثثة والبثثرامن الجثثاهزة وقطثثع 
الايثثار ومسثثتلزمات اإلنتثثاج، ويمثثثل هثثذا عبئثثًا إضثثافيًا علثثى المؤسسثثة. االحتفثثاظ بثثالمخزون يثثؤدى الثثى 

ث والنجثثثف، وكثثثذلك التقثثثادم وهثثثو امثثثر وارد بالنسثثثبة للسثثثلع التثثثى تخضثثثع للموضثثثة مثثثثل المالبثثثس واالثثثثا
بعض السلع المعمرة التى يتناقص ثمنها لمجرد مرور فترة معينة، فالسيارة التى اليتم بيعها خالل سنة 
اإلنتثثثثاج البثثثثد وان تبثثثثام علثثثثى انهثثثثا موديثثثثل قثثثثديم. وبتخفثثثثيض معثثثثين حتثثثثى إذا لثثثثم يثثثثتم اسثثثثتخدامها علثثثثى 

ون واضثثحا للشثثركات التثثى تتعامثثل االطالس، كذلك االمر بالنسبة للسلع االلكترونيثثة. لثثذلك يجثثب ان يكثث
فثثثى مثثثثل تلثثثك األنثثثوام مثثثن السثثثلع أن مجثثثرد االحتفثثثاظ بهثثثا وعثثثدم بيعهثثثا خثثثالل فتثثثرة معينثثثة. يمثثثثل تكلفثثثة 
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اضافية يجب أن تتجنبها المؤسسة أو تقوم بحسثثاب تلثثك التكلفثثة وتكثثون علثثى علثثم بهثثا عنثثد اتخثثاذ قثثرار 
 االحتفاظ بها.

 تكلفة مستوى خدمة المستهلك  2-3-1-5
ؤدى عثثثدم تثثثوافر الكميثثثات المناسثثثبة مثثثن المخثثثزون للمنتجثثثات تامثثثة الصثثثنع، او زيثثثادة فتثثثرة التسثثثليم، او يثثث

ارتفثثثام تكلفثثثة أداء األنشثثثطة اللوجسثثثتية بوجثثثه عثثثام الثثثى التثثثأثير السثثثلبي علثثثى رضثثثاء العميثثثل، ومثثثن ثثثثم 
لنفقثثثات ضثثعف المركثثز التنافسثثي وانخفثثاض المبيعثثات واالربثثاح. تكلفثثة مسثثتوى خدمثثة المسثثتهلك تمثثثل ا

التثثثى تتحملهثثثا المؤسسثثثة لوضثثثع نظثثثم تعمثثثل علثثثى تلبيثثثة طلبثثثات عمالئهثثثا، وتقثثثديم خثثثدمات مابعثثثد البيثثثع، 
ونظم تعامل المؤسسة مع المنتجات المرتجعة من العمالء لعدم صالحيتها او مثثردودات المبيعثثات مثثن 

ة، فمثثن المعثثروف الوسطاء. ومن المالحا انه كلما زاد مستوى خدمة المسثثتهلك تتزايثثد مسثثتويات التكلفثث
او وسائل النقل السريعة تكلثثف أكثثثر مثثن وسثثائل النقثثل البطيئثثة. واالحتفثثاظ بمسثثتوى أعلثثى وأكثثثر تنويعثثًا 
للمخزون يكلف أكثر من اإلحتفاظ بمسثثتوى اقثثل مثثن المخثثزون. والمفهثثوم الحثثديث لطمثثداد والتوزيثثع هثثو 

لكثثن فثثى نطثثاس معقثثول مثثن التكلفثثة. أن يتم خدمة المستهلك من خالل االمداد والتوزيع بطريقة أفضل و 
وهثثثثذل يعنثثثثى أن مسثثثثتوى الخدمثثثثة الثثثثذي تقدمثثثثه الشثثثثركة البثثثثد وأن يحقثثثثق نوعثثثثًا مثثثثن التثثثثوازن بثثثثين التكلفثثثثة 

 والمبيعات بحيث يحقق هذا التوازن أكبر قدر من الربح للشركة. 

 تكلفة تشغي  اضوامر والمعلومات المرتبطة بها 2-3-1-6
ن، واصدار االوامر، والرقابة على المخزون، وسداد االلتزامات والثثدورة تتضمن تكلفة االتصال بالموردي

المسثثتندية، واسثثتقبال وتشثثايل اوامثثر الطلثثب مثثن العمثثالء، ترتفثثع هثثذل التكلفثثة كلمثثا اضثثيفت نقثثاط توزيثثع 
جديثثدة، وكلمثثا تعثثددت مصثثادر التوريثثد واالمثثداد، وكلمثثا ادخلثثت تحسثثينات علثثى نظثثام المعلومثثات سثثواء 

ة او الدقة او نوعية المعلومات المطلوبة. تتمثل تلك التكلفة فثثى النفقثثات التثثى تتحملهثثا من حيث السرع
المؤسسثثة للتنبثثؤ بحجثثم المبيعثثات المتوقعثثة فثثى المسثثتقبل للوفثثاء بهثثا، وتنفيثثذ االوامثثر الخاصثثة بثثالعمالء 

أنشثثثثطة  والثثثثدورة المسثثثثتندية المرتبطثثثثة بهثثثثا، وانشثثثثاء نظثثثثم لطتصثثثثاالت بثثثثين األطثثثثراف المسثثثثئولة عثثثثن أداء
 اإلمداد والتوزيع للتنسيق والتكامل فيما بينها.

 تكلفة الشراء باحجام كبيرة  2-3-1-9
تشثثثتمل هثثثذل التكلفثثثة علثثثى كافثثثة النفقثثثات التثثثى تتحملهثثثا المؤسسثثثة لتكلفثثثة مشثثثترياتها، وتكلفثثثة وضثثثع نظثثثم 
حتياجثثثثثثات العمثثثثثثال ء، لتخطثثثثثثيث عمليثثثثثثات التشثثثثثثايل المسثثثثثثئولة عثثثثثثن التوفيثثثثثثق بثثثثثثين إمكانيثثثثثثات المؤسسثثثثثثة وا 

جراءات إستالم وفحثثص المنتجثثات التثثى يثثتم الحصثثول عليهثثا مثثن المثثوردين. تؤكثثد الدراسثثات المختلفثثة  وا 
من إيرادات المؤسسة. لخفض  ٪61الى  ٪41أن نشاط الشراء مسؤول عن إنفاس نسبة تتراوح ما بين 

ئية فى اليابان تكلفة االحتفاظ بالمخزون، بدأ تطبيق طريقة التوريد او الشراء حسب الطلب كوسيلة شرا
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تسثثتخدم لتحقيثثق العديثثد مثثن الوفثثورات فثثى التكلفثثة، وكثثان اول مثثن طبثثق تلثثك السياسثثة شثثركة تويوتثثا، ثثثم 
طبقثثثت هثثثذل السياسثثثة كثيثثثر مثثثن الشثثثركات الكبثثثرى فثثثى الواليثثثات المتحثثثدة وأوروبثثثا. وتقثثثوم سياسثثثة التوريثثثد 

ن ثثثم تسثثتلزم تلثثك السياسثثة حسثثب الطلثثب علثثى الاثثاء المخثثزون مثثن المثثوارد والمسثثتلزمات اإلنتاجيثثة ومثث
التخطيث الدقيق الحتياجات المؤسسة وتحديد فترة التوريثثد بدقثثة حيثثث يثثتم وصثثول المشثثتريات فثثى وقثثت 

 الحاجة اليها تماما.

 تكلفة المرتجعات 2-3-1-9
أدركت المنظمات اهمية التخطيث لمرتجعات منتجالتها فى االسواس، والتى قثثد تكثثون نتيجثثة عيثثوب فثثى 

او تعريضثثثة للتلثثثف اثنثثثاء عمليثثثات الشثثثحن والمناولثثثة ومثثثردودات مبيعثثثات العمثثثالء. وقثثثد  صثثثناعة المنثثثتن
مثثثرة مثثثن إنتقثثثال نفثثثس  14الثثثى  5تصثثثل تكثثثاليف تحثثثرك تلثثثك المرتجعثثثات الثثثى نسثثثب اعلثثثى بحثثثوالى مثثثن 

المنتجثثات مثثن المؤسسثثة الثثى أسثثواقها. كمثثا تحتثثوي قنثثوات االمثثداد والتوزيثثع العكسثثية علثثى تثثدفق المثثواد 
 زمات اإلنتاج التالفة الى الموردين. الخام ومستل

 تكاليف الخدمات البحرية بالموانئ 2-4
 اوال عرض خدمات الميناء

 يتم عرض الخدمات التى تقدم فى الميناء للسفن، وللبضائع، وللركاب وهي كالتالى: 
 الخدمات التى يتم تقديمها للسفن: 2-4-1
نثثاء، ويمكثثثن ان يقثثوم بتقثثديم خدمثثثة وهثثو امثثا ان يكثثثون مثثن خثثارج المينثثثاء او داخثثل المي االرشوواد: -أ

االرشاد للسثثفن مرشثثدين تثثابعين لهيئثثة المينثثاء مسثثتخدمين لنشثثات تمتلكهثثا هثثذل الهيئثثة، كمثثا يمكثثن 
ان يقوم بتقديمها القطام الخاص، او هيئة اخرى غير هيئة ذلك الميناء مثل هيئثثة قنثثاة السثثويس 

 فى مصر.
نثثاء الثثى ان يثثتم تثثراكم السثثفينة علثثى الرصثثيف والقطثثر يثثتم مثثن خثثارج المينثثاء، وداخثثل المي :القطوور -ب

الذي يتم تخصيصه لها. ويمكثثن ان يقثثوم بتقثثديم خدمثثة القطثثر قثثاطرات تمتلكهثثا هيئثثة المينثثاء، او 
 يقوم القطام الخاص بتقديم هذل الخدمة.

تقثثثوم هيئثثثة المينثثثاء بتخصثثثيص رصثثثيف لكثثثل سثثثفينة، بحيثثثث يتناسثثثب مثثثع طثثثول السثثثفينة  :التراكوووى -ت
لبضثثثثائع المحملثثثثة عليهثثثثا، والمعثثثثدات واألونثثثثاش والتجهيثثثثزات الموجثثثثودة علثثثثى وغاطسثثثثها، ونوعيثثثثة ا

 متنها.
ربثثثاط السثثثثفينة بالرصثثثيف بعثثثثد تراكيهثثثثا بجثثثوارة. وتقثثثثوم هيئثثثة المينثثثثاء بتقثثثديم هثثثثذل الخدمثثثثة  :الربووواط -ث

 للسفن.
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وتشثثمل عمليثثات شثثحن وتفريثثغ الحاويثثات، سثثفن البضثثائع العامثثة، وسثثفن  :شووحن وتفريووس السووفن -ج
جثثثثثاف وسثثثثفن البضثثثثثائع الصثثثثثب السثثثثثائل، ونثثثثاقالت البتثثثثثرول، ونثثثثثاقالت الاثثثثثاز البضثثثثائع الصثثثثثب ال

المسثثيل، النثثاقالت المشثثتركة، سثثفن الدحرجثثة، السثثفن حثثامالت الصثثنادل، سثثفن الركثثاب، وغيرهثثا 
من انوام السثثفن التثثى تتثثردد علثثى المينثثاء. ويمكثثن ان تقثثوم هيئثثة المينثثاء بتقثثديم هثثذل الخثثدمات او 

عهثثثثة لقطثثثثام االعمثثثثال او القطثثثثام الخثثثثاص. وكثثثثذلك تقثثثثوم شثثثثركات شثثثثركات الشثثثثحن والتفريثثثثغ التاب
الحاويات الموجودة بداخل الميناء بتداول الحاويات وشحن وتفريغ سفن الحاويثثات المتثثرددة علثثى 

 الميناء.

 تقوم هيئة الميناء بتقديم هذل الخدمة :استخدام انابيب البترول -ح

 وتقدم هيئة الميناء هذل الخدمة :استخدام التليفون  -خ

يمكثثن ان تقثثوم بهثثا هيئثثة المينثثاء او شثثركات قطثثام االعمثثال او القطثثام  :لتووزود بالميوواه والوقووودا -د
 الخاص.

 الخدمات التى يتم تقديمها للب ائع 2-4-2

 شحن البضائع: وتشمل شحن البضائع العامة والصب الجاف والسائل والحاويات. .1

، والصثثثثثب السثثثثثائل، تفريثثثثثغ البضثثثثثائع: وتشثثثثثمل تفريثثثثثغ البضثثثثثائع العامثثثثثة، والبضثثثثثائع الصثثثثثب الجثثثثثاف .2
والحاويات. ويتم استخدام اوناش وعمال هيئة الميناء او يقوم بتقديم هذل الخدمات شركات القطثثام 

 الخاص او قطام االعمال.
النقثثثل الثثثداخلي للبضثثثائع مثثثن االرصثثثفة الثثثى المخثثثازن: وتثثثتم عمليثثثات النقثثثل الثثثداخلى امثثثا باسثثثتخدام  .3

اسثثثتخدام الصثثثنادل )النقثثثل المثثثائى الثثثداخلي( وتثثثتم اللثثثوري أو بإسثثثتخدام عربثثثات السثثثكة الحديثثثد، او ب
عملية النقل من االرصفة التثثى تثثم تفريثثغ البضثثائع الثثواردة عليهثثا الثثى مخثثازن المينثثاء بثثداخل منطقثثة 
المينثثثثاء او مخثثثثازن شثثثثركات قطثثثثام االعمثثثثال )شثثثثركات المسثثثثتودعات( او مخثثثثازن شثثثثركات القطثثثثام 

وتقثثثع فثثثى المنطقثثثة الخلفيثثثة للمينثثثاء )خثثثارج الخثثثاص. وقثثثد تثثثم نقلهثثثا الثثثى مخثثثازن تتبثثثع هثثثذل الجهثثثات 
الميناء( او الى مخازن المستوردين. والعكثثس يحثثدث فثثى حالثثة البضثثائع المصثثدرة فثثتم عمليثثة النقثثل 

 من المخازن الى االرصفة ثم تتم عملية شحن السفن بها. 
وتثثتم  تخثثزين البضثثائع بالمخثثازن: وتشثثمل عمليثثة تخثثزين الثثواردات والصثثادرات والبضثثائع الترانزيثثت. .4

عمليثثثثثات التخثثثثثزين وفقثثثثثًا لنوعيثثثثثة البضثثثثثائع، امثثثثثا فثثثثثى المخثثثثثازن المالقثثثثثة أو السثثثثثاحات المكشثثثثثوفة أو 
الثالجثثثثات أو الصثثثثوامع بالنسثثثثبة للبضثثثثائع الصثثثثب الجثثثثاف أو الصثثثثهارين بالنسثثثثبة للبضثثثثائع الصثثثثب 

 السائل. وتقدم هذل الخدمات إما هيئة الميناء أو شركات قطام األعمال أو القطام الخاص.

وتسليم البضائع: وتقدم هذل الخدمة هيئة الميناء، او شركات التثثوكيالت مثثن القطثثام الخثثاص تسلم  .5
 او قطام االعمال.
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 الخدمات التى يتم تقديمها للركاب 2-4-3

استقبال الركاب القادمين على ظهر السفن وامتعتهم وسياراتهم والبضثثائع التثثى قثثد تكثثون بصثثحبتهم فثثى  -أ
 صاالت الوصول بمحطة الركاب.

 مع اجهزة أمن الميناء والجمارك فى إلنهاء اجراءات استقبال الركاب.التعاون  -ب

بعثثض المثثوانئ تقثثوم بتثثوفير اتوبيسثثات او سثثيارات االجثثرة لنقثثل الركثثاب مثثن محطثثة الركثثاب الثثى خثثارج  -ت
 الميناء.

 استقبال الماادرين للميناء بصاالت الماادرة بمحطة الركاب. -ث

راءات الماادرة للركاب وصثثعودهم علثثى السثثفن التثثى سثثوف قيام اجهزة امن الميناء والجمارك بانهاء اج -ج
 تنقلهم الى موانئ اخرى.

تقديم الخثثدمات المصثثرفية، وخثثدمات االرشثثاد السثثياحى، واالتصثثاالت السثثلكية والالسثثلكية فثثى محطثثات  -ح
 الركاب.

ها هناك جهات اخرى تقوم بتقديم بعثثض الخثثدمات الهامثثة فثثى المينثثاء مثثثل خثثدمات امثثن المينثثاء والتثثى تقثثدم
شثثثثرطة المينثثثثاء وخثثثثدمات التخلثثثثيص الجمركثثثثى التثثثثى تقدمثثثثه مصثثثثلحة الجمثثثثارك، وخثثثثدمات الحجثثثثر الصثثثثحى 

 والحجر البيطرى، والحجر الزراعى وغيرها.

 أنواع رسوم خدمات الميناء  2-5

 . رسوم الرباط3  . رسوم االرشاد2رسوم الميناء          .1
 تفريغ. رسوم الشحن وال6 . ايجار االرصفه5 رسوم المكوث     .4
 . رسوم النقل الداخلى للبضائع8                          رسوم التخزين .7

 رسوم مقابل االنتفام بالمنشات التابعه للميناء مثل االحواض الجافه والقزفات .9
 رسوم اشاال األرض والساحات والمخازن والسقائف .11
 رسوم اشااالت المراصد والمراسى .11
 رسوم ايجار التليفون للسفن .12
 د السفن بالوقود والميالرسوم امدا .13
 رسوم استخدام السفن لخطوط انابيب البترول .14
 رسوم الترخيص بالسفر .15
 رسوم القدوم والماادرة للركاب .16
 رسوم عن خدمات اصالح السفن .17
 رسوم عن التخلص من القمامة واعمال التنظيف والتطهير........ وهكذا .18
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 مقاييس تعريفة خدمات الميناء: 2-6
ن اسثثتخدامه فثثى تسثثعير خثثدمات المينثثاء يتضثثمن ثالثثثة أنثثوام مثثن التحلثثيالت يوجثثد هيكثثل تنظيمثثى يمكثث

وهي التحليل المالى، والتحليل التشايلى، والتحليل التسويقى النشطة الميناء وخدماتثثه. والتحليثثل المثثالي 
يقارن بين تكاليف تقديم خدمات الميناء وااليرادات المتحصثثلة عثثن تقديمثثة لهثثذل الخثثدمات. امثثا التحليثثل 

لتشثثثايلى فيأخثثثذ فثثثى اإلعتبثثثار مسثثثتوى اسثثثتخدام المثثثوارد المتاحثثثة بالمينثثثاء والمعثثثدالت المقترحثثثة لتعريفثثثة ا
الميناء، والتحليل التسويقى ياخذ فى االعتبار تاثير التايرات التى قد تحدث فى تعريفة خدمات الميناء 

ت المينثثثثاء علثثثثى علثثثى مسثثثثتوى الطلثثثب علثثثثى هثثثذل الخثثثثدمات. ويشثثثتمل الهيكثثثثل التنظيمثثثى لتعريفثثثثة خثثثدما
 الخطوات االتية:

تقسثثثيم عناصثثثر تعريفثثثة المينثثثاء الثثثى مجموعثثثات وفقثثثًا لنوعيثثثة التعريفثثثة التثثثى يثثثتم تقاضثثثيها عثثثن كثثثل  -أ
 خدمة. 

تقسيم تكاليف الميناء الى تكثثاليف ثابتثثة وتكثثاليف متايثثرة وتقسثثيم تعريفثثة المينثثاء الثثى تعريفثثة محثثددة  -ب
 س مستوى التكلفة.على أساس مستوى الطلب، وتعريفة محددة على أسا

مقارنثثثة قيمثثثة التعريفثثثة التثثثى يتقاضثثثاها المينثثثاء مقابثثثل تقديمثثثه لحدمثثثة معينثثثة بالتكلفثثثة التثثثى يتحملهثثثا  -ت
 الميناء فى سبيل تقديم هذل الخدمة.

مقارنثثثثة قيمثثثثة التعريفثثثثات التثثثثى يتقاضثثثثاها المينثثثثاء فثثثثى مقابثثثثل تقثثثثديم خدماتثثثثه، بتلثثثثك التثثثثى تتقاضثثثثاها  -ث
 تقديم نفس الخدمات.الموانئ المنافسة له فى مقابل 

قيثثاس ودراسثثة هثثذل المقارنثثات ومضثثاهاتها باالهثثداف التمويليثثة والتشثثايلية والتسثثويقية للمينثثاء والتثثى  -ج
يعنثثى بهثثا المينثثاء لاثثرض التوصثثل الثثى عناصثثر التعريفثثة وقيمتهثثا التثثى تتمشثثى مثثع أهثثداف المينثثاء 

 بصفة عامه.

المينثثثاء لاثثثرض معرفثثثة مثثثا إذا كانثثثت  دراسثثثة تثثثاثير التايثثثرات المتوقعثثثة فثثثى عناصثثثر تعريفثثثة خثثثدمات -ح
سثثثوف تتمشثثثى مثثثع االهثثثداف المتوقعثثثة لتحصثثثل ادارة المينثثثاء علثثثى ايثثثرادات انشثثثطة المينثثثاء بصثثثفة 

 عامه او ايرادات انشطة معينة للميناء.

وهثثذا االسثثلوب التحليلثثي يمكثثن ان يسثثتخدم فثثى اعثثداد مراجعثثة دوريثثة لتعريفثثة المينثثاء وذلثثك بمثثا يتمشثثى مثثع 
يمكثثن ان تحثثدث فثثى تكثثاليف تقثثديم خثثدمات المينثثاء ومسثثتوى الطلثثب علثثى خدماتثثه، ودرجثثة  التايثثرات التثثى

المنافسثثثثة فثثثثى السثثثثوس الثثثثذي تقثثثثوم بخدمتثثثثه، ويمكثثثثن إسثثثثتخدام نفثثثثس األسثثثثلوب فثثثثى رسثثثثم عناصثثثثر التعريفثثثثة 
للخثثدمات الجديثثدة التثثى يقثثدمها المينثثاء، او الخثثدمات التثثى سثثتقدم ألنثثوام جديثثدة مثثن الطلثثب علثثى خثثدمات 

 مكونات لمقياس تقاضى تعريفة خدمات الميناء، وهي تتمثل فيما يلي: 4ء. ويمكن القول بأن هناك المينا

 . مقياس استخدام المرافق. 4. مقياس األداء   3. مقياس البضاعه   2 . مقياس السفينه1

 وفيما يلي بعض االمثله على استخدام المقاييس السابقة:
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 ة على أساس كل طن من الحمولة وتحتسب التعريفوفقا لمقياس السفينة: -1
 االجمالية المسجلة، الحمولة الكلية الساكنه، الااطس، ...... وهكذا ومن   امثلتها:

بالنسثثبه للحمولثثة االجماليثثة المسثثجلة )رسثثوم المثثوانئ، رسثثوم االرشثثاد، رسثثوم القطثثر، رسثثوم  -أ
 الرباط، ايجار الرصيف، النظافة(

الرصثثثثيف( )المكثثثثوث( مصثثثثاريف الرسثثثثو، رسثثثثوم  بالنسثثثثبه للحمولثثثثة الكليثثثثة السثثثثاكنة )ايجثثثثار -ب
 المنائر.

 بالنسبة للااطس )مصاريف الصيانة(  -ت
 خدمات تداول البضائع(-بالنسبة لحمولة السفينة من البضائع )خدمات المرفأ  -ث

 بالنسبه لنوم السفينة )خدمات التليفون، ترخيص السفر( -ج

 وفقا لمقياس الب ائع والحاويات: – 2

: للطثثن عثثن البضثثائع التثثى تسثثحب مباشثثرة مثثن السثثفن وللطثثن عثثن المثثواد خثثدمات التثثداول للبضثثائع -أ
 البترولية مقابل االنتفام بمنشآت الميناء.

 خدمات التداول للحاويات لكل حاوية. -ب
 الشحن من الرصيف الى المواعين: وتحسب عن كل طن وزني أو مقاس أيهما أرجح. -ت

 خدمات الشيالة والفرز: عن كل طن قائم. -ث

 نية:الخدمات التخزي -ج

البضثثائع العامثثة: عثثن الطثثن لكثثل يثثوم مثثن االيثثام الثالثثثة التاليثثة لفتثثرة السثثماح وتثثزداد كلمثثا زادت  -1
 فترة التخزين بحيث تصبح عن الطن أو كسر الطن فى الشهر أو كسر الشهر.

البضائع القابلة لطشتعال والبضائع الخطرة تحسب على أسثثاس الطثثن لكثثل يثثوم مثثن الثالثثثة أيثثام  -2
 ترة سماح وتزداد بزيادة المدة بعد ذلك.األولى بدون ف

المحاصيل الزراعية والحبوب: عن الطن أو كسر الطن فى الشهر أو كسر الشهر أو فثثى اليثثوم  -3
 للبضائع الصب.

تخزين البضائع الترانزيت: للطن أو المتر فى اليوم للبضائع العامة بثثدون فتثثرة سثثماح، للطثثن أو  -4
أيثثام، وللطثثن أو المتثثر  11التخثثزين بعثثد فتثثرة سثثماح  المتر فى اليوم للبضائع الصب حسب فتثثرة

فثثثى اليثثثوم للبضثثثائع الخطثثثرة، وفثثثى اليثثثوم بالنسثثثبة لوسثثثائل النقثثثل حسثثثب نثثثوم الوحثثثدة ومثثثدة بقائهثثثا 
بالمخثثازن، وبالنسثثبة للبضثثائع المعبثثأة فثثى صثثناديق تحتسثثب عثثن كثثل صثثندوس كثثل يثثوم بعثثد فتثثرة 

حاويثثثثثثثات تحتسثثثثثثثب عثثثثثثثن كثثثثثثثل حاويثثثثثثثة أيثثثثثثثام، وبالنسثثثثثثثبة للبضثثثثثثثائع المعبثثثثثثثأة فثثثثثثثى  3سثثثثثثثماح قثثثثثثثدرها 
TEU.وهكذا... 

 تخزين البضائع بالثالجات: تحتسب للطن المترى يوميا. -5
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 وفقا لمقياس اضداء  -3

 إيجار المعدات واضوناش: -أ

فثثى غيثثر  ٪21سثثاعات( أو فثثى السثثاعة، ويضثثاف نسثثبة  7تحتسب فى اليوم الواحد، فثثى الورديثثة )
 ارات فتحسب التعريفة عن كل ساعة عمل.أوقات العمل الرسمية، وبالنسبة للكباشات والجب

 ايجار الروافع العائمة: وتحسب لكل ساعة أو جزء من الساعة. -1
إيجثثار المثثواعين ويحتسثثب عثثن يثثوم أو جثثزء مثثن اليثثوم، والنقثثل بثثالمواعين للطثثن وزن أومقثثاس أيهمثثا  -2

 أكبر.

ن القثثثثثاطرة إيجثثثثثار القثثثثثاطرات: بثثثثثداخل المينثثثثثاء وخثثثثثارج المينثثثثثاء بالسثثثثثعة الواحثثثثثدة حسثثثثثب االتفثثثثثاس، عثثثثث -3
 المستخدمة فى عملية القطرحسب حمولة السفينة، وعن كل حركة.

ايجار لنشات االرشاد والاطاسة والركاب: تحدد فئات إيجار لنشثثات اإلرشثثاد نظيرتشثثايل كثثل لثثنش  -4
 فى الساعة، وكذلك لنشات الركاب والاطاسة.

 د وزنها.إيجار الموازين البسكول: تحدد فئات التعريفة حسب نوعية السلعة المرا -5

 إيجار السيارات واللوارى  –ب 

 إيجار اللوارى: وتحتسب وفقا لحمولة كل لورى من كل وردية أو تحسب بالساعة أو بالنقلية.  -1

 ايجار الجرارات: وتحتسب وفقا لقدرة الجرار عن كل درجة. -2
 ايجار االوتوبيسات: وتحتسب عن كل يوم عمل -3
 عن كل يوم عملايجار الميكروباسات والمينى باصات: وتحتسب  -4
ايجار عربات السكة الحديد: وتحتسب تعريفة ايجار العربات وفقا لطبيعة البضاعة التثثى يثثتم نقلهثثا  -5

 بها( حاويات ممتلئة، حاويات فارغة، بضائع فى صناديق، فحم.(

 وفقا لمقياس استخدام المرافق -4

لشثثركات االجنبيثثه فئات اشااالت االراضثثى والسثثاحات والمخثثازن والسثثقائف: وهثثي تختلثثف بالنسثثبه ل 4-1
والشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة عن الشركات المصرية وتحدد التعريفة حسب موقع 

 المنطقة وظروف االرض الفضاء والمخازن والسقائف، وتحتسب عن المتر المربع شهريا.

ن رسوم اشااالت المراصد والمراسى: وتحتسب بالنسبه للوحدة شهريا وتختلف الرسوم المحصثثلة عثث 4-2
 الشركات االجنبية عن تلك التى يتم تحصيلها من الشركات الوطنية.

رسثثوم اشثثثااالت االراضثثثى المخصصثثة لشثثثركات البتثثثرول النشثثثاء مسثثتودعات وتحتسثثثب عثثثن المتثثثر  4-3
 المربع شهريا وتختلف حسب جنسية الشركات المتاخرة.

 فئات تعريفة مقابل االنتفام بالمنشات الثابته للميناء. 4-4
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سثثثثثب رسثثثثثوم مقابثثثثثل االنتفثثثثثام بثثثثثالقزس عثثثثثن كثثثثثل مثثثثثن يثثثثثومى الثثثثثدخول الحثثثثثوض الجثثثثثاف: تحت -1
 والخروج عن كل يوم تقضيه السفينة فى هذا الحوض.

القزس: تحتسب رسوم مقابل االنتفام بالفرس عن كل من يومى السثثحب واالنثثزال.وعن كثثل  -2
 يوم خالف يومى السحب واالنزال ويعتبر كسر اليوم يوما كامال.

م بالصثثثثوامع والمكتثثثثب: وتحتسثثثثب علثثثثى أسثثثثاس ايجثثثثار المتثثثثر فئثثثثات تعريفثثثثة مقابثثثثل االنتفثثثثا -3
المربثثثع شثثثهريا وتختلثثثف بالنسثثثبه للشثثثركات االجنبيثثثه وشثثثركات االسثثثتثمار وشثثثركات القطثثثام 

 42العام والقطام الخاص

 معايير كفاءة الخدمات اللوجستية:  2-9
المعثثايير الخاصثثة توجد بعض المعايير العامة لقياس كفاءة أداء الخدمات اللوجستية، باإلضثثافة إلثثى 

 ببعض األنشطة اللوجستية على وجه الخصوص.

 :43ومن المعايير العامة لقياس كفاءة أداء الخدمات اللوجستية ما يلي

مثثثدى مسثثثاهمة الخثثثدمات اللوجسثثثتية فثثثي تحقيثثثق أهثثثداف المؤسسثثثة، ومثثثدى تحقثثثق أهثثثداف خططهثثثا  -1
 بكفاءة وفاعلية.

 أفضل األنوام وأقل األسعار.دقة الموازنات التقديرية لالحتياجات للحصول على  -2
 كفاءة التعاقدات مع الموردين والمقاولين. -3
 فعالية العالقات مع الموردين والمقاولين في المساهمة في تحقيق خطث المؤسسة وأهدافها. -4

 االلتزام بالمواعيد المحددة إلصدار أوامر التوريد، طلبات الشراء وتوريد االحتياجات. -5

 األعمال مع المواصفات المتعاقد عليها.مطابقة مواصفات التوريدات و  -6

فعالية مقترحثثات تطثثوير أسثثاليب تثثوفير االحتياجثثات وتأثيرهثثا علثثى اقتصثثاديات األنشثثطة اللوجسثثتية  -7
 وتوقيتها ومدتها.

 فعالية مقترحات استخدام أصناف بديلة تحقق وفورات اقتصادية دون التأثير على الجودة. -8

 اقد ومدى تحقيقها القتصاديات استخدام األصناف.فعالية قرارات توفير االحتياجات والتع -9

فعاليثثثة وقثثثدرة األنشثثثطة اللوجسثثثتية علثثثى خفثثثض الراكثثثد والتثثثالف مثثثن موجثثثودات مسثثثتودعات  -11
 المؤسسة. 

وبما أن خدمة المستهلكين )العمالء( هي قلب نشاط اإلمداد والتوزيع، والثثذي يشثثير إلثثى مسثثتوى الجثثودة 
المعووووايير التووووي تسووووتخدمها الشووووركات النسثثثثياب، فهنثثثثاك بعثثثثض التثثثثي يثثثثتم بهثثثثا إدارة عمليثثثثات التثثثثدفق وا

 ومنها المقاييس الكمية مثل:  والمنظمات للتعرف على مستوى خدمة المستهلك

                                                 
 ىسمية بدوي، اقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيل الموانئ فى ظل المنافسة العالمية، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر 42
 مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سابق. 43
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 .مقياس أو معيار الزمن الذي تستارقه المؤسسة في االستجابة لطلبات المستهلكين 

  سسة.مدى توافر السلع المطلوبة بواسطة العمالء في مخازن الشركة أو المؤ 

 ويمكن إجمال أهم المعايير المختلفة التي تعكس خدمة العمالء فيما يلي: 
الوقثثت المسثثتارس مثثن بدايثثة عمليثثة اسثثتقبال أمثثر الشثثراء مثثن العمثثالء فثثي مخثثازن الشثثركة، وعمليثثة  -1

 شحن البضائع والسلع المطلوبة باألمر وخروجها من المخازن.
ي تضعها الشركة لدرجثثة تنويثثع السثثلع المطلوبثثة فثثي الحد األدنى لحجم أوامر الشراء، أو الحدود الت -2

 أمر الشراء الواحد، والتي يمكن أن تقبلها الشركة من المستهلك.
نسثثبة المنتجثثات التثثي يطلبهثثا المسثثتهلك وال تتثثوافر فثثي المخثثازن الخاصثثة بالمؤسسثثة، فثثي أي وقثثت  -3

 من أوقات السنة.
 اءة، في فترة زمنية معينة.نسبة األوامر التي تأتى من العمالء، ويتم تلبيتها بكف -4

 نسبة العمالء الذين يتم خدمتهم بواسطة نظام اإلمداد والتوزيع. -5

 نسبة السلع المرسلة لمكان المستهلكين في حالة جيدة لالستخدام أو إلعادة البيع. -6

نسثثبة األوامثثثر التثثي تصثثثل مثثثن العمثثالء، ويثثثتم تلبيتهثثثا بالكامثثل، عنثثثد اسثثثتقبالها مثثن خثثثالل الوحثثثدات  -7
 في مخازن الشركة. الموجودة

مقثثثدار الثثثزمن المسثثثتارس بثثثين عمليتثثثي اسثثثتقبال أمثثثر الشثثثراء، ووصثثثول السثثثلع المطلوبثثثة إلثثثى مكثثثان  -8
 العمالء.

رسثثثال الطلبيثثثات بواسثثثطة  -9 درجثثثة السثثثهولة والمرونثثثة المتاحثثثة فثثثي النظثثثام والمتعلقثثثة بعمليثثثة إصثثثدار وا 
 العمالء إلى الشركة أو المؤسسة.

رى لكفوواءة أداء الخوودمات اللوجسووتية منهووا علووى سووبي  المثووال ال مقاييس ومعايير أخكما توجد عدة 
 الحصر: 

 -معايير خاصة بالتوزيع المادي:  -أ

 التسليم في الوقت المحدد.  -1

 االنتظام في التسليم. -2
 مستويات األداء. -3

 الدقة في تلبية المواصفات. -4

  -معايير تقييم الموردين:  -ب

 يد األفضل للمنظمة أو الشركة ومنها ما يلي:يتم على أساس هذل المعايير اختيار مصادر التور  

الكميثثثة المطلوبثثثة، ومثثثدى قثثثدرة المثثثورد علثثثى توفيرهثثثا مثثثن األصثثثناف التثثثي تحتاجهثثثا المؤسسثثثة، فثثثي  -1
 الزمن المطلوب 
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الجودة، ويقصد بها إمكانية المورد على توريد الصنف المطلوب حسب مواصفات الجثثودة التثثي تثثم  -2
الشثثثثثثركة أو المؤسسثثثثثثة. باإلضثثثثثثافة إلثثثثثى قثثثثثثدرة المثثثثثثورد علثثثثثثى تحديثثثثثدها مثثثثثثن قبثثثثثثل إدارة االحتياجثثثثثات ب

 االستمرار في تقديم نفس الجودة، بصورة أفضل من المنافسين.

السعر المناسب، ويشير إلى الوفورات المحققثثة مثثن عمليثثة الشثثراء، وذلثثك مثثن خثثالل عثثرض سثثعر   -3
 منضبطة.تنافسي مقارنة با.خرين في السوس، مع االحتفاظ بالجودة ومواعيد التسليم ال

التقثثثدم التكنولثثثوجي، ويعنثثثى مسثثثتوى التقثثثدم التكنولثثثوجي الثثثذي يتمتثثثع بثثثه المثثثورد فثثثي عمليثثثات إنتثثثاج  -4
 وتسويق منتجاته. 

سثثهولة إجثثراءات  –التسثثهيالت الفنيثثة التثثي يقثثدمها المثثورد، عنثثد التعامثثل معثثه )الفحثثص فثثي الموقثثع  -5
 ال (  –التركيب والصيانة الدورية  –التوريد 

 ه المورد عند التعامل معه.الضمان الذي يقدم -6

نظثثثم التفتثثثيش ومراقبثثثة الجثثثودة، وتعنثثثى حثثثرص المثثثورد علثثثى التوريثثثد الخاضثثثع لنظثثثام دقيثثثق للجثثثودة  -7
 والتفتيش على منتجاته قبل نسخها للعمالء.

 خصم نقدي(. –خصم تجارى  –الخصومات التي يقدمها المورد )خصم كميات  -8

 تقسيث....(.  –ن خاللها )نقدًا نظام الدفع، ويعنى الطريقة التي يتم التعامل م -9

وتشير بعض الدراسووات إلووى وجووود خمسووة جوانووب أساسووية، يمكوون جمعهووا والتعوورف عليهووا كمعووايير 
 لخدمة العمالء وهي: 

ما هو الزمن الحقيقي الذي تستارقه عملية تلبية الطلبات بواسطة الشثثركةو ومثثا هثثو الثثزمن المقابثثل  -1
 المخزون في تلبية الطلبات بالنسبة للمنظمة والمنافسينو للمنافسينو وما هي درجة االعتماد على 

مثثثثا هثثثثي درجثثثثة األهميثثثثة التثثثثي يعطيهثثثثا المسثثثثتهلك لالخثثثثتالف فثثثثي مسثثثثتوى الخدمثثثثة المقدمثثثثة لثثثثه بثثثثين  -2
 المنافسينو

ما هي العوامل األخرى غير خدمة المستهلك، والتثثي يمكثثن أن تثثؤثر علثثى نجثثاح الشثثركة فثثي البيثثع  -3
 ألحد العمالء 

ؤسسثثة أو الشثثركة بالنسثثبة للمنافسثثين، فيمثثا يتعلثثق بالعوامثثل األخثثرى المثثؤثرة علثثى مثثا هثثو وضثثع الم -4
 البيع. 

مثثثا هثثثي القيمثثثة النقديثثثة فثثثي نظثثثر المسثثثتهلك لخدمثثثة زمثثثن التسثثثليم، ومثثثا هثثثي القيمثثثة النقديثثثة النسثثثبية  -5
 للعناصر األخرى )غير الزمن( الخاصة بخدمة المستهلك.      
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 المبحث الثالث
 قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا ومحلياً  

 مقدمة:
مع انخفاض الحواجز التجارية وزيادة حركة التجارة الدولية شهد النقل البحري تطورًا كبيرًا على مستوى 

لبحري والخدمات اللوجستية العالم، كانت أهم معالمه زيادة مشاركة الدول النامية في أعمال النقل ا
المرتبطة به، حيث برزت دول شرس وجنوب شرس آسيا خاصة سناافورة وهونن كونن والصين كمحاور 
لوجستية عالمية. وقامت بعض الدول العربية بتنفيذ عدد من اإلصالحات للحاس بركب التطور في النقل 

تضم موانئ دبي ا.ن واحدة من أهم  البحري والخدمات اللوجستية، في صدارتها دولة اإلمارات، حيث
خمس شركات مشالة للموانئ على مستوى العالم. وأمام هذا التطور في مجال النقل البحري؛ أمام مصر 

 عدد من الفرص والتحديات لكي لتساهم بقوة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

 أواًل: المالمح العالمية لقطاع الخدمات اللوجستية:
 تطور التجارة الدولية وحركة النق  البحري: 3-1
 تطور التجارة الدولية: 3-1-1

تطورت التجارة الدولية بخطى ثابتة خالل العقود الماضية، حيث لعبت التايرات في تقسيم العمل الدولى، 
ة في وانخفاض تكاليف النقل، والتقدم في تكنولوجيا االتصاالت، وانخفاض الحواجز التجارية أدوارًا أساسي

(، فقد تطور حجم التجارة السلعية الدولية بشكل 1-3نمو التجارة الدولية. وكما يوضح الجدول رقم )
في المتوسث  ٪54معدل نمو سنوى -كبير، حيث حدثت قفزة في التجارة السلعية الدولية في السبعينات 

لك العقد، ثم حدث تراخى ناتجة في األساس عن زيادة أسعار السلع األولية والنفث بشكل كبير خالل ذ –
في النمو خالل الثمانينات والتسعينيات، ليتسارم مرة آخرى نمو التجارة السلعية الدولية في العقد األول 

 في المتوسث.  ٪1304معدل نمو سنوى -من األلفية الثالثة 

 بالمليون دوالر(()2111 – 1761(: تطور حجم التجارة السلعية الدولية ومعدالت نموها في الفترة )1-3جدول رقم ) 
 معدل النمو السنوى ٪ حجم الواردات السلعية معدل النمو السنوى ٪ حجم الصادرات السلعية السنة
1960 130000 _ 137000 _ 
1970 317000 ٪14.38 329000 ٪14.01 
1980 2034000 ٪54.16 2075000 ٪53.07 
1990 3449000 ٪6.96 3550000 ٪7.11 
2000 6456000 ٪8.72 6724000 ٪8.94 
2010 15274000 ٪13.66 15464000 ٪13.00 

 www.wto.orgالمصدر: منظمة التجارة العالمية 
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 ٪505ورغم أن معدل نمو الناتن المحلى اإلجمالي العالمي خالل العقد األول من األلفينات لم يتجاوز 
في بعض السنوات، مع  ٪21على أحسن تقدير، إال أن معدالت نمو التجارة السلعية الدولية تجاوزت 

مالحظة أن الفترات التى شهدت انتعاشًا فى الناتن شهدت توسعًا كبيرًا في حجم التجارة السلعية، وفترات 
 2111األزمات وتراخى الناتن شهدت هبوطًا كبيرًا في نمو التجارة الدولية كما هو الحال في عامى 

على التوالى في هذين العامين،  ٪2207-و  ٪304-، حيث سجل نمو التجارة السلعية الدولية 2119و
 (.2-3كما يوضح الجدول رقم )

 (: تطور معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي العالمي والتجارة السلعية العالمية2-3جدول رقم )
 (2111 – 2111خالل الفترة )

 * ٪دوليةمعدل نمو التجارة السلعية ال معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي العالمي ٪ السنة
2000 ٪4.76 1332٪ 9 
2001 ٪2.35 ٪-3.83 
2002 ٪2.87 ٪4.42 
2003 ٪3.69 ٪16.77 
2004 ٪4.87 ٪21.57 
2005 ٪4.56 ٪13.67 
2006 ٪5.25 ٪15.03 
2007 ٪5.41 ٪15.30 
2008 ٪2.80 ٪15.39 
2009 ٪-0.57 ٪-22.65 
2010 ٪5.14 ٪21.60 
2011 ٪3.83 ٪19.37 

 الصادرات والواردات السلعية* متوسث معدل نمو 
، وبيانات التجارة الدولية من منظمة التجارة العالمية  www.imf.orgالمصدر: بيانات الناتج من صندوق النقد الدولى 

www.wto.org 

ارة السلعية الدولية، حيث يبدو أن أوروبا هى صاحبة ( اتجاهات وهيكل التج3-3ويوضح جدول رقم )
ن تراجعت  2111و 2111في عامى  ٪39و ٪43النصيب األكبر من الصادرات  على التوالى، وا 

د مساهمتها في الصادرات العالمية مساهمتها لصالح آسيا والتى تشهد صادراتها نموًا كبيرًا ومستمرًا لتزدا
خالل ذات العامين، كذلك تراجعت مساهمة أمريكا الشمالية في الصادرات، وعلى  ٪29إلى  ٪24من 

مستوى القطاعات السلعية تحتل الصادرات المصنعة المكانة األكبر تليها منتجات الوقود والتعدين ثم 
 المنتجات الزراعية.

    

http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 لبحري عالميًا: تطور حركة النق  ا 3-1-2
شهدت التجارة البحرية نموًا منتظمًا في العقد األول من األلفينات مدفوعة بالنمو في السلع السائبة 

جراء  2119والبضائع الجافة وبدرجة أقل النفث، ورغم التراجع الذي شهدته حركة النقل البحري في عام 
الناتن العالمي وحركة التجارة الدولية. إال أن  األزمة العالمية، نظرًا لتأثر حركة النقل البحري بتراجع

 االقتصاد العالمي الذي استعاد عافيته سريعًا مدفوعًا بالنمو في الدول النامية.

 2111(: اتجاهات وهيك  التجارة السلعية في عام 3-3جدول رقم )

 

حجم التجارة 
 بالمليون دوالر

نسبة المساهمة 
 المئوية

 معدل التغير المئوى السنوى

2011 2005 2011 2011 - 2005 2010 2011 

 20٪ 22٪ 10٪ 100٪ 100٪ 17816372 الصادرات السلعية )فوب(

 19٪ 21٪ 10٪ 100٪ 100٪ 18437682 الواردات السلعية )سيف(

 الصادرات السلعية وفقا لمجموعات الدول

 18٪ 14٪ 8٪ 39٪ 43٪ 6881271 أوروبا

 22٪ 32٪ 13٪ 29٪ 24٪ 5132729 آسيا

 16٪ 24٪ 6٪ 16٪ 21٪ 2922572 أمريكا الشمالية

 25٪ 34٪ 16٪ 4٪ 3٪ 748881 أمريكا الوسطى والجنوبية

 20٪ 16٪ 14٪ 4٪ 3٪ 671924 الشرق األوسط

 18٪ 16٪ 14٪ 3٪ 2٪ 538079 أفريقيا

ةدول الكومنولث المستقل  529704 ٪2 ٪3 ٪15 ٪29 ٪32 

 18٪ 17٪ 7٪ 58٪ 67٪ 10246969 الدول المتقدمة

 22٪ 29٪ 14٪ 37٪ 29٪ 6648488 الدول النامية

 23٪ 22٪ 18٪ 1٪ 1٪ 231128 الدول األقل نموا

 الصادرات السلعية وفقا للمنتج الرئيسي

 21٪ 16٪ 12٪ 9٪ 8٪ 1659524 المنتجات الزراعية

 34٪ 33٪ 14٪ 22٪ 18٪ 4007825 منتجات الوقود والتعدين

 15٪ 20٪ 8٪ 65٪ 71٪ 11510949 المنتجات المصنعة

 www.wto.orgالمصدر: منظمة التجارة العالمية    
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 2111أدى الى نتائن إيجابية على حركة التجارة الدولية ومن ثم النقل البحري الذي شهد طفرة في عامى 
مليون طن  807خالل هذين العامين، رافعًا مجموم البضائع المحملة إلى  ٪4و ٪7، ونما بنسبة 2111و

بضائع جافة آخرى،  ٪3907سلع سائبة رئيسية و ٪2803نفث و ٪32موزعة كالتالى:  2111في عام 
 (.4-3كما يوضح الجدول رقم )

  (2111 – 1791(: تطور التجارة البحرية الدولية في الفترة )4-3جدول رقم )
 ماليين االطنان المحملة()                                                                                            

 معدل النمو السنوى٪ المجموع الب ائع الجافة االخرى  السلع السائبة الرئيسية النفط السنة
1791 1441 449 919 2615 _ 
1791 1991 619 1225 3914 ٪4.2 
1771 1955 799 1265 4119 ٪0.8 
2111 2163 1275 2526 5794 ٪4.9 
2115 2422 1917 2799 9117 ٪3.8 
2116 2679 1914 3199 9911 8.3٪ 
2119 2949 1753 3334 9134  4.3٪ 
2119 2942 2165 3422 9227 2.4 ٪ 
2117 2642 2195 3131 9959 4.5-٪ 
2111 2992 2335 3312 9417  7.0٪ 
2111 2976 2499 3495 9949  4.0٪ 

 www.unctad.orgالمصدر: اضونكتاد           

بلغ عدد  2112تطور في التجارة الدولية، تطور حجم وسعة األسطول البحري، ففى يناير وتواكبًا مع ال
مليون طن من الحمولة  1534سفينة بمجموم حمولة طنية  114315السفن التجارية البحرية العاملة 

، وقد كان النمو األكبر في عام 2111مليون طن من الحمولة الساكنة في عام  794الساكنة، مقابل 
، 44من السعة الكلية لألسطول البحري  ٪4106لتمثل  ٪17، في ناقالت السوائب الجافة بنسبة 2211

 (. 5-3كما يوضح الجدول رقم )

قد كانت حركة الحاويات من أسرم قطاعات النقل البحري نموًا، حيث أثرت المستجدات في مناولة و
نخفاض أحجام الطواقم وزيادة االستثمارات في تكنولو  جيا المعلومات واالتصاالت واإلبتكار البضائع وا 

إلى تحسين كفاءة الموانئ ورفع إنتاجيتها، فانخفض الوقت الالزم لمناولة البضائع، وأثر ذلك على رسوم 

                                                 
44UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2012, p. 34 
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المحطات النهائية وخفض األسعار العامة للبضائع، كما ساعد نمو البضائع شبه المصنعة على ازدهار 
فى  ٪14. وقد نما أسطول سفن الحاويات بمقدار 45اضيةإجمالي حركة الحاويات خالل العقود الم

فى المتوسث خالل ذات  ٪13( يليه ناقالت السوائب الجافة بنسبة 2112-2115المتوسث فى الفترة )
 الفترة.

                                                                    )ماليين اضطنان من الحمولة الساكنة(( 2112 – 1791(: اضسطول البحري وفقًا لنوع السفينة في الفترة )5-3جدول رقم )

 السنة
ناقالت النفط 
 الصهريجية

ناقالت 
السوائب 
 الجافة

ناقالت 
الب ائع 
 العامة

سفن 
 الحاويات

اضنواع اآلخرى 
 كام  اضسطول من السفن

1980 337.9 181.9 112.8 10.3 29.2 672.1 
1990 235.8 223.6 100.5 22.3 47.8 630.0 
2000 283.1 274.4 101.5 63.6 71.2 793.8 
2005 340.7 325.7 91.8 100.2 49.0 907.5 
2006 356.1 349.7 96.4 112.7 52.2 965.0 
2007 383.0 367.5 100.9 128.3 62.6 1042.3 
2008 407.9 391.1 105.5 144.7 68.6 1117.8 
2009 418.3 418.4 108.9 161.9 84.9 1192.3 
2010 450.1 456.6 108.2 169.2 92.1 1276.1 
2011 474.8 532.0 109.0 183.9 96.0 1395.7 
2012 507.5 622.5 106.4 198.0 99.6 1534.0 

   www.unctad.orgالمصدر: اضونكتاد            

 ة لهاأهم خدمات النق  البحري والدول المقدم 3-1-2-1
يتألف النقل البحري من مجموعة واسعة من الصناعات، تنقسم إلى الصناعات األساسية لدورة حيال 

تخريد(، إضافة إلى العديد من الصناعات المساندة، والتى تتمثل في  –تشايل  –امتالك  –السفينة )بناء 
طات النهائية التى تقوم توفير طاقم السفينة( وتشايل المح-التأمين -التسجيل -التصنيف -)التمويل 

 (.1-3بعمليات المعالجة اللوجستية للحاويات، كما يوضح الشكل رقم )

                                                 
 96، ص 2211ض النقل البحرى، األونكتاد، استعرا 45

http://www.unctad.org/
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 (: القطاعات البحرية خالل دورة حياه السفينة1-3شك  رقم )

 
 
 
 

 
 
 

 195، ص 2111المصدر: اضونكتاد، استعراض النق  البحري،                   

تلف قطاعات النقل البحري، فأكثر من ثلث األسطول العالمي وقد زادت مشاركة الدول النامية في مخ
 ٪42مشالي حاويات في العالم ينتمون لدول نامية، وحوالي  21مشال من أكبر  12تملكه دول نامية، و

من األسطول العالمي يجري تسجيله في كل من بنما وليبريا وجزر المارشال، وتبنى كال من الصين 
من السفن يجري تخريدها في الهند والصين  ٪92سفن في العالم، وأكثر من من ال ٪74وكوريا الجنوبية 

(، وتشال طواقم من الهند واندونيسيا والفلبين سفنًا 2-3وبنجالدش وباكستان، كما يوضح الشكل رقم )
كثيرة، كما انضمت الهند إلى الرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن، ويوجد فى الصين مصرفان من 

 .46تمويل السفن في العالم أكبر مصارف

 2112(: أكبر دول العالم في صناعتى بناء وتخريد السفن في عام 2-3شك  رقم )
 )ب( صناعة تخريد السفن )أ( صناعة بناء السفن

  
 UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2012, p. 49المصدر:        

                                                 
46 UNCTAD 2012, op. cit., P. 33 

 174، مرجع سابق، ص 2211وأونكتاد 
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 ٪57و ٪61ت الشحن والتفريغ، إذ بلات حصتها تمثل مناطق رئيسية في مجاالوأصبحت الدول النامية 
-3، كما هو موضح في الشكل رقم )2111من مجموم البضائع المحملة والمفرغة على التوالى في عام 

3 .) 

من  ٪56من مجموم البضائع المحملة و ٪39وتتصدر آسيا أهم مناطق الشحن والتفريغ، اذ تبلغ حصتها 
ل تضاؤل الوزن النسبى لالقتصادات المتقدمة، مثل االتحاد ، مقاب2111البضائع المفرغة في عام 

االوروبى والواليات المتحدة. وكما يبرز نمو حصة البضائع المحملة في آسيا صعود آسيا كقوة تصديرية 
كبرى، فإن نمو البضائع المفرغة أيضًا يبرز صعود الدول ا.سيوية النامية كمصدر رئيسى للطلب على 

لى زيادة الطلب على بضائع استهالكية أكثر الواردات الذي ُيعز  ى إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو وا 
تطورًا وواردات أشد تنوعًا، وهو ما عزز حدوث تحول في النفوذ االقتصادي من الشمال والارب إلى 

 .47الجنوب والشرس 

 totalكلية ميناء من حيث الحمولة ال 21ميناء من أكبر  14(، فإن 6-3وكما يوضح الجدول رقم )
cargo تقع في آسيا 

)٪ من الحمولة الطنية(  2111(: التجارة البحرية الدولية حسب مجموعات الدول في عام 3-3شك  )

 
 UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2012, p. 9المصدر:              

مولة كلية قدرها موانئ في الصين، حيث يحتل ميناء شيناهاى المركز األول بإجمالي ح 9منها 
ألف من  531176ألف من األطنان، يليه ميناء سناافورة بإجمالي حمولة كلية قدرها  591439
 األطنان. 

                                                 
 32ص  14المرجع السابق، ص  47
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 (2111-2117ميناء بالنسبة إلجمالي الحمولة الكلية ) 21(: أهم 6-3جدول رقم )
 من األطنان( )باآلالف 

 2011 2010 2009 الدولة الميناء الترتيب

 590,439 543,371 505,715 الصين شنغهاى 1

 531,176 501,566 472,300 سنغافورة سنغافورة 2

 459,941 400,000 381,110 الصين تيانجين 3

 434,551 429,926 386,857 هولندا روتردام 4

 431,000 425,600 364,000 الصين جوانجزو 5

 372,000 350,120 274,304 الصين كينجداو 6

 348,911 408,150 371,540 الصين نينجبو 7

 284,600 276,282 243,850 الصين كينهاونجداو 8

 281,513 262,963 226,182 كوريا الجنوبية بوسان 9

 277,444 267,815 242,967 الصين هونج كونج 10

 246,672 198,997 178,625 استراليا بورت هيدالند 11

 223,633 214,337 192,853 الواليات المتحدة جنوب لويزانا 12

 215,731 206,055 191,729 الواليات المتحدة هوستون 13

 211,065 200,000 204,000 الصين دالين 14

 205,475 204,860 187,045 الصين شينزهن 15

 193,726 168,558 137,615 ماليزيا بورت كيلنج 16

 187,151 178,167 157,807 بلجيكا انتويرب 17

 186,305 185,703 165,101 اليابان ناجويا 18

 171,844 165,025 _ استراليا دامبيير 19

 163,181 150,993 170,314 كوريا الجنوبية اولسان 20

   www.aapa-ports.org وAmerican association of ports authoritiesالمصدر: 

 ٪48حاويثثات نحثثو مينثثاء لل 21وبالنسثثبة لحركثثة الحاويثثات المتناميثثة علثثى مسثثتوى العثثالم، فقثثد اسثثتحوذ أهثثم 
مينثثثاء مثثثن االقتصثثثادات الناميثثثة تقثثثع  14، منهثثثا 2111مثثثن إجمثثثالي حركثثثة الحاويثثثات فثثثي العثثثالم فثثثي عثثثام 

مثثن إجمثثالي حركثثة الحاويثثات فثثي  ٪2402جميعها في آسيا، تتصدرها الصين التى استحوذت موانئها علثثى 
فثثثثي العثثثثالم متخطيثثثثًا مينثثثثاء العثثثثالم، حيثثثثث جثثثثاء مينثثثثاء شثثثثيناهاى لينتثثثثزم لقثثثثب أكثثثثثر مثثثثوانئ الحاويثثثثات حركثثثثة 

 2111، يليهمثثثا مينثثثاء هثثثونن كثثثونن، بينمثثثا تراجثثثع مينثثثاء نيويورك/نيوجيرسثثثى فثثثي 2111سثثثناافورة فثثثي عثثثام 
مثثوانئ مثثن  9، ليكون لدى الصثثين 21مقابل صعود ميناء دالين الصينى ليحتل المركز  21ليحتل المركز 

 (.7-3رقم ) ميناء لتداول الحاويات في العالم. كما يوضح جدول 21أهم 

ويهيمن عدد قليل من الشركات العالمية على تشايل المحطات النهائية للموانئ في مختلف أنحاء العالم 
مليون  75في هونن كونن بحركة إجمالية قدرها  Hutchison port Holding (HPH)تتصدرها شركة 

 Port of Singapore Authority (PSA)، وتليها شركة 2111وحدة معادلة لعشرين قدمًا في عام 
 في هولندا بنحو  APM Terminalsمليون وحدة معادلة لعشرين قدمًا، ثم شركة  71في سناافورة بنحو 
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جمالي حركة الحاويات ) 21(: أهم 9-3جدول رقم )  ( )وحدة معادلة لعشرين قدما(2111-2117ميناء للحاويات وا 

 2011 2010 2009 الدولة الميناء الترتيب
 31,739,000 29,069,000 25,002,000 صينال شينغهاى 1

 29,937,700 28,431,100 25,866,600 سنغافورة سنغافورة 2

 24,384,000 23,669,242 21,040,096 الصين  هونج كونج 3

 22,570,800 22,509,700 18,250,100 الصين شينزهين 4

 16,163,842 14,194,334 11,954,861 كوريا الجنوبية بوسان 5

 14,719,200 13,144,000 10,502,800 الصين نجبوني 6

 14,260,400 12,486,900 11,190,000 الصين جوانجزو 7

 13,020,100 12,012,000 10,280,000 الصين كينجداو 8

 12,617,595 11,575,775 11,124,082 االمارات دبى  9

 11,876,920 11,145,804 9,743,290 هولندا روتردام 10

 11,587,600 10,080,000 8,700,000 الصين تيانجين 11

 9,636,289 9,121,211 8,581,273 تايوان كاوهسيونج 12

 9,435,408 8,871,745 7,309,779 ماليزيا بورت كالنج 13

 9,014,165 7,895,736 7,007,704 المانيا هامبورج 14

 8,664,243 8,468,475 7,309,639 بلجيكا انتويرب 15

 7,940,511 7,831,902 6,748,994 الواليات المتحدة لوس انجلوس 16

 7,302,461 6,298,734 5,835,085 ماليزيا تانجونس بيليباس 17

 6,454,200 5,824,256 4,680,366 الصين كزيامين 18

 6,400,300 5,242,000 4,552,000 الصين دالين 19

 6,061,091 6,263,499 5,067,597 الواليات المتحدة لونج بيتش 20

   American association of ports authorities: www.aapa-ports.org: المصدر         
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 5203فثثي الصثثين بنحثثو  China Merchants Holdings Internationalمليون وحدة، وشثثركة  6501
 .     48مليون وحدة 4805في دبي بنحو  DP Worldمليون وحدة، وشركة 

 لبحري:تحرير خدمات النق  ا 3-1-2-2
دولة في مفاوضات النقل البحري بجنيف خالل  42شاركت  GATSفى إطار إتفاقية تحرير الخدمات 

وقد ، (NGMTS)"المجموعة المفاوضة في خدمات النقل البحري (، وتشكلت 1996 – 1994الفترة )
 :49ارتكزت العروض المقدمة من الدول لتحرير خدمات النقل البحري على ثالثة محاور رئيسية

 المالحة الدولية سواء لنقل الركاب أو البضائع. -
 اإلرشاد(. –القطر  –التخزين  –الخدمات المعاونة )تداول البضائع  -
 الفحص قبل الشحن(. –خدمات الموانئ )التخليص الجمركى  -

ولم تنجح المفاوضات فى جولة أوروجواى في الوصول إلى اتفاس كامل لتحرير تجارة خدمات النقل 
لم يتحقق جزء كبير من االلتزامات وقام بعض كبار المشاركين بسحب عروضهم. ومع البحري، حيث 

ازدياد أهمية سلسلة اإلمداد للتجارة والنمو، نادى العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية فى مفاوضات 
كونن الدوحة بمد مدى المفاوضات ليشمل النقل متعدد الوسائث والخدمات اللوجستية. وقد كانت هونن 

وسويسرا من أولى الدول التى أبدت اهتمامها في مد مفاوضات الخدمات لتشمل الخدمات اللوجستية. وفى 
قامت كل من استراليا، وهونن كونن وموريشيوس ونيوزيلندا ونيكاراجوا وسويسرا وتايوان  2114يونيو 

قامت كل من  2116وفى فبراير   .بتقديم عرض لتشجيع األعضاء على تحرير الخدمات اللوجستية
استراليا وهونن كونن واليابان ونيوزيلندا وسويسرا وتيبيه الصينية بتقديم طلب جماعى ياطى الخدمات 

دولة نامية  26عضو فى منظمة التجارة العالمية منها  33اللوجستية، حيث ضمت المجموعة المستهدفة 
 .51تشمل مصر

فى قطاعين أساسيين وهما النقل البحري الدولى وفى إطار هذل اإلتفاقات، فإن التزامات مصر تتركز 
لألفراد والبضائع، وخدمات الموانئ، هذل االلتزامات وضعت بعض القيود على االستثمار االجنبى 
ومشاركة العمالة. ففى مجال نقل األفراد والبضائع، فإن تأسيس الشركات يضع حدود للمشاركة األجنبية 

سفن المملوكة للشركات المنشأة في سجل السفن المصرية كشرط (، وأن تسجل كل ال٪49)أال تزيد عن 
من الطاقم من المصريين بإجمالي أجور ال تقل  ٪95مسبق لكي ترفع العلم المصري، على أن يكون 

اإلنشاءات المشتركة للشركات بارض جرف الموانئ )التعميق من األجور المدفوعة. و  ٪91عن 
وعدد  ٪25بعمالة مصرية ال تقل عن  ٪75قصوى قدرها والتنظيف( مسموح لها مساهمة أجنبية 

                                                 
 128المرجع السابق، ص  48
 286سمية بدوي، اقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيل الموانئ في ظل المنافسة العالمية، ص  49
52 t and Logistics Services: Issues to Consider,  2006, p. 8UNCTAD, Negotiations on Transpor 
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ن كانت 8-3، كما يوضح الجدول رقم )٪25المصريين الممثلين فى مجلس اإلدارة ال يقل عن  (. وا 
بعض قوانين الالحقة التي صدرت قد خففت تلك القيود وسمحت باشتراك القطام الخاص المحلى 

 .  51ات لوجيستيات الموانئواألجنبى فى بناء الموانئ الخاصة وتقديم خدم

 (: التزامات مصر المحددة في مجال التجارة في النق  البحري الدولى9-3جدول رقم )
 وفقًا إلتفاقية الجاتس 

 القطاع / القطاع الفرعي القيود على النفاذ إلى اضسواق
 .يسمح بالتواجد التجاري فقط للشركات المشتركة 

من إجمالي رأس  ٪47تجاوز نسبة رأس المال اضجنبي ال يجب أن ت -
 المال.

يجب أن تسج  ك  السفن المملوكة للشركات المنشأة في سج    -
 السفن المصرية كشرط مسبق لكي ترفع العلم المصري.

  من أفراد طاقم السفينة من المصريين، وأال تق   ٪75يجب أن يكون
 من إجمالي اضجور والمرتبات المدفوعة. ٪71أجورهم ومرتباتهم عن 

 يكون الرئيس وغالبية أع اء مجلس إدارة الشركة من المصريين.ن أ 

 النق  البحري الدولي:
 

 أ. نق  الركاب
 

 ب.  نق  الب ائع
 

 

 .يسمح بالتواجد التجاري فقط للشركات المشتركة 
 من إجمالي رأس المال. ٪95يجب أال تتجاوز نسبة رأس المال اضجنبي  -
املين وأع اء مجلس إدارة الشركة على اضق  من الع ٪25يجب أن يكون  -

 من المصريين.

الخدمات المعاونة للنق  
 :البحري 
 الموانئ

 Ministry of Trade and Industry, Trade Agreements Sector, www.tas.gov.egالمصدر:          

ن كانت ال تشم ل تحرير كما توجد عديد من االتفاقيات الهامة لألمم المتحدة بشأن النقل البحري، وا 
خدمات النقل البحري، كما هو الحال فى إتفاقية الجاتس، إال أنها تنظم قواعد السلوك المتعلقة بعمليات 

 (.9-3النقل البحري، وتعد مصر عضو فاعل فى معظم هذل اإلتفاقيات، كما يوضح الجدول رقم )

 2111 حتى يوليه البحري، بالنق  االتفاقيات المتعلقة (: أهم7-3جدول رقم )
 الدول المتعاقدة النفاذ االتفاقية حيز دخول تاريخ عنوان االتفاقية

اتفاقية اضمم المتحدة المتعلقووة بمدونووة قواعوود 
 1794 السلوك التحادات النق  البحري لعام

 أكتوووبر 6دخلووت حيووز النفوواذ فووي 
1793 

 دولة منها مصر 99

اتفاقية اضمم المتحوودة للنقوو  البحووري للب ووائع 
 هامبورج( اعد)قو  1799 لعام

نووووفمبر  1دخلوووت حيوووز التنفيوووذ فوووى 
1772 

 دولة منها مصر 34

 دولة بدون مصر 16سووبتمبر  5دخلووت حيووز التنفيووذ فووى االتفاقيوووووووووة الدوليوووووووووة المتعلقوووووووووة باالمتيوووووووووازات 
                                                 

51 Ahmed Ghoneim and Omneia Helmy, An Assessment of Maritime Transport and Related Logistics Services 

in Egypt, Working Paper No. 125, September 2007, p. 
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 2114 1773 والرهونات البحرية لعام
اتفاقية اضمم المتحدة المتعلقووة بالنقوو  الوودولي 

 1791متعدد الوسائط للب ائع لعام 
لووووم توووودخ  حيووووز التنفيووووذ بعوووود حيووووث 

 متعاقداً  طرفاً  31 تتطلب
 دولة بدون مصر 11

اتفاقيووووووة اضمووووووم المتحوووووودة المتعلقووووووة بشووووووروط 
 1796 تسجي  السفن لعام

بعووود حيوووث  لوووم تووودخ  حيوووز التنفيوووذ
 طرفًا متعاقدًا يستأثرون  41 تتطلب

 الحمولووة من ٪25 عن يق  ال بما
 الطنية العالمية

 دولة منها مصر 14

االتفاقيووووة الدوليووووة المتعلقووووة باحتجوووواز السووووفن 
 1777 لعام

 سبتمبر 14 دخلت حيز التنفيذ في
2111 

 دول بدون مصر 11

اتفاقيووووة اضمووووم المتحوووودة بشووووأن عقووووود النقوووو  
 الوودولي للب ووائع كليووًا أو جزئيووًا بووالبحر لعووام

2119 

لووووم توووودخ  حيووووز التنفيووووذ بعوووود حيووووث 
 طرفًا متعاقداً  21تتطلب 

ي دولوووووووووة واحووووووووودة وهووووووووو
 أسبانيا

 261 – 262، ص 1122، ، استعراض النق  البحري المصدر: االونكتاد              

 ترتيب الدول وفقًا ضهم مؤشرات النق  البحري: 3-1-2-3
تتباين بشدة تكلفة وجودة خدمات النقل البحري بين مجموعات الدول، وهو ما يرجع إلى العديد من 

كال وجودة البنية التحتية للنقل، واألطر التنظيمية والتشريعية. لذا يهدف العوامل منها كفاءة نظم التوزيع، 
ومؤشر االتصال البحري  2117الصادر عن البنك الدولى منذ عام  LPIمن دليل األداء اللوجيستي 

LSCI  إلى توفير معلومات عن تنافسية الدول في مجال النقل ، 2114منذ عام الصادر عن االونكتاد
مع اختالف مدى األنشطة والدول التى يتم تاطيتها ومنهن القياس المستخدم في كال  واللوجستيات،

الدليلين. فدليل األداء اللوجيستى ياطى مدى واسع من قضايا لوجيستيات النقل والتجارة بينما يقتصر 
ين مؤشر االتصال البحري على خطوط الشحن، وعلى الرغم من هذل االختالفات فإن كال الدليلين مرتبط

فالقيمة المنخفضة لمؤشر االتصال البحري تعنى ببساطة عدد صاير من السفن وعدد بشكل ايجابى، 
قليل من الخدمات يقوم بها عدد قليل من الشركات، وهو ما يكون نتاج الموقع الجارافى للدولة، أو حجم 

بالموانئ والبنية التحتية  التجارة، أو جاذبية موانئها لخطوط الشحن، والعامل األخير يتعلق بكفاءة العمل
 .52بها، وهو ما يرتبث بالتقييم الذى ينتجه دليل األداء اللوجيستى

 مؤشر االتصال بخطوط النق  البحري المنتظمة )اضونكتاد( 3-1-2-4
بفضل الخدمات المنتظمة للنقل البحري أصبحت كل الدول الساحلية متصلة ببعضها البعض لكن يتباين 

يسجل مؤشر االتصال بخطوط النقل البحري  2114دول بالشبكة العالمية. ومنذ مستوى اتصال هذل ال
دولة ساحلية، التوجهات في اتصال الدول بخطوط النقل البحري المنتظمة  162المنتظمة الذي ياطى 

                                                 
Quarter 2010, p. 6 UNCTAD, Transport Newsletter, No. 46, Second52 



75 

 

عدد  –حجم السفينة األقصى  –سعتها من الحاويات  –من خالل خمسة مكونات وهي )عدد السفن 
عدد الشركات(. ولكل مكون من المكونات الخمسة، ُتقسم قيمة البلد على القيمة  –الخدمات المقدمة 

وُيحسب متوسث المكونات الخمسة لكل بلد، ثم ُيقسم هذا المتوسث  2114القصوى لذلك المكون في عام 
 .11153وُيضرب في  2114على المتوسث األقصى لعام 

ترتيب مؤشر االتصال بخطوط النقل البحري واصلت الصين احتالل موقع الصدارة في  2112وفى عام 
 (. 11-3المنتظمة تليها هونن كونن وسناافورة وكوريا الجنوبية، كما يوضح الجدول رقم )

 2112دول في مؤشر االتصال البحري لعام  11(: أف   11-3جدول رقم )

 2112 2111 2114 الدولة
التغير السنوى 

2114 – 2112 
الترتيب 
2114 

الترتيب 
2112 

 1 1 9312 15632 15231 111 الصين
 2 2 2394 11932 11533 7434 هونج كونج
 3 4 3371 11332 115 9137 سنغافورة

 4 11 4313 11139 72 6939 كوريا الجنوبية
 5 12 4361 111 71 6239 ماليزيا

 6 3 1315 7139 9136 9333 الواليات المتحدة
 9 9 1395 7136 7333 9636 المانيا
 9 6 1326 9937 7231 9939 هولندا

 7 5 1327 94 9935 9139 المملكة المتحدة
 11 9 1391 9937 9935 9332 بلجيكا

 www.unctad.orgالمصدر: اضونكتاد          

 دلي  اضداء اللوجيستي )البنك الدولى( 3-1-3
ول في فهم التحديات ، لمساعدة الد54بدأ البنك الدولى في إصدار دليل األداء اللوجيستي 2117منذ عام 

التى تواجهها في خفض العوائق اللوجستية للتجارة الدولية. ورغم أن معظم الخدمات اللوجستية يؤديها 
القطام الخاص، إال أن كفاءة اللوجستيات تعتمد على الخدمات واالستثمارات والسياسات الحكومية، لذا 

 :55مكونات 6يشتمل الدليل على 
 جمركي.كفاءة عمليات التخليص ال  1
 جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل.  2

                                                 
 242ص  128، مرجع سابق، ص 2211األونكتاد 53
 2212و 2211و 2227وإن كان بشكل غير منتظا، حيث صدر حتى اآلن ثالثة تقارير في أعوام 54

55World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2012, p.1 p.7  
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 سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية.  3
 كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية.  4
 القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها.  5
 معدالت وصول الشحنات المرسلة في الوقت المحدد لها.  6

ف ال يتمثل فقث في تكلفة النقل، ورسوم الميناء ومناولة البضائع، وذلك انطالقًا من أن مصدر التكالي
والرسوم اإلجرائية كالتعهد الجمركي، أو حتى األتعاب التي يتقاضاها وكالء التخليص الجمركي، أو أية 
مدفوعات جانبية آخرى، بل يتمثل أيضًا في القدرة على التنبؤ والمصداقية ونوعية الخدمات المقدمة.... 

 قد تنطوى فى بعض األحيان على تكاليف ضمنية أعلى من التكاليف الصريحة المدفوعة. والتي
دولة،  155وباعتبارل تقييم متعدد األبعاد، فإن دليل األداء اللوجيستى يقارن أبعاد لوجيستيات التجارة في 

شركة  6111معتمدًا في ذلك على استجابات  5إلى  1متضمنة الدول الحبيسة، ويضع لها تقييمًا من 
 . 56من وكالء الشحن الدولى 1111تمثل أكثر من 

تليها هونن كونن وفنلندا، كما يوضح  4013جاء ترتيب سناافورة األعلى بإجمالي نقاط  2112وفى عام 
نقطة  108و 106(، بينما تأتى بوروندى وجيبوتى في الترتيب األدنى بإجمالي نقاط 11-3الجدول رقم )

السكك الحديدية(  –الطرس  –دة وتوفر البنية التحتية الالزمة للتجارة )الموانئ على التوالى، حيث أن جو 
 خاصة الطرس مازالت تعيق أداء اللوجستيات في الدول النامية.   

 2112دول في دلي  أداء اللوجستيات في عام  11(: أف   11-3جدول رقم )

 االقتصاد
2112 2111 2119 

 الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب

 4317 1 4317 2 4313 1 سنغافورة

 4311 9 3399 13 4312 2 هونج كونج

 3392 15 3397 12 4315 3 فنلندا

 4311 3 4311 1 4313 4 المانيا

 4319 2 4319 4 4312 5 هولندا

 3396 13 3395 16 4312 6 الدنمارك

 3397 12 3374 7 3379 9 بلجيكا

 4312 6 3379 9 3373 9 اليابان

 3394 14 3396 15 3373 7 الواليات المتحدة

 3377 7 3376 9 3371 11 المملكة المتحدة

        World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2012, p.1 p.8 

                                                 
56Ibid, p.1 
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 تجارب دولية في مجال الخدمات اللوجستية: ثانيًا:
 شرق آسيا:تجربة دول شرق وجنوب  3-2-1

حققت دول شرس وجنوب شرس آسيا قفزة هائلة في النقل البحري والخدمات اللوجستية، حيث يوجد ثالثة 
من أهم أربعة مشالين للموانئ العالمية في هونن كونن وسناافورة والصين، وتتم تقريبًا جميع عمليات بناء 

ي بعض القطاعات البحرية، حيث السفن وتخريدها في آسيا، كما بدأت الدول في التخصص والتميز ف
.... وذلك في 57توفر الفلبين مالحًا من كل خمسة مالحين، وتبني كوريا الجنوبية معظم سفن الحاويات

إطار من المنافسة الشديدة بين دول شرس وجنوب شرس آسيا، بعد أن كانت تقليديًا هونن كونن وسناافورة 
  هما المحورين اللوجيستيين األساسيين في آسيا.

أكثر اقتصادات العالم انفتاحًا وحرية، فال توجد موانع على التجارة، وال تعتبر هونن كونن وسناافورة حيث 
بمستويات منخفضة من الضرائب، إضافة قيود على االستثمارات أو تحويالت النقد األجنبي، كما يتميزا 

نولوجيا المتطورة. ويعتمد االقتصاد في كال المزايا الجارافية، والبنية التحتية الكفئة والمتكاملة، والتكإلى 
البلدين بشكل أساسى على الخدمات اللوجستية، فميناء سناافورة يعد مركزًا رئيسيًا ألنشطة الشحن ونقطة 

دولة، ويعتبر  123ميناء في أكثر من من  611خث مالحى متصلة بأكثر من  211ارتكاز ألكثر من 
لم بعد شناهاى من حيث حمولة الشحن الكلية، وهو الميناء الرائد تانى أكثر الموانئ ازدحامًا في العا

 . 58عالميًا من حيث قدرته على تزويد السفن بالوقود وتقديم خدمات تموين ذات كفاءة عالية

يعمل ميناء هونن كونن، في تجارة المواد المصنعة المحواة وتجارة المواد الخام والركاب، حيث يعد بينما 
 .59الموانئ ازدحامًا في العالم وذلك بالنسبة لحركة الشحن وتداول البضائع ونقل الركابالميناء من أكثر 
عدد من الخدمات المنظمة لحركة السفن، من المساعدات المالحية، وخدمات البحث  كما يقدم الميناء

صدار ال خرائث واالنقاذ، ومكافحة التلوث وحماية الشواطئ، وخدمات اإلرشاد والمسح الهيدروجرافى، وا 
صدار شهادات التسجيل للسفن وفقًا ، االلكترونية وتدريب المرشدين، وتقديم خدمات الفحص والتفتيش وا 

 .62للمستويات العالمية للسالمة البحرية وحماية البيئة

 :62وللوصول لتلك المكانة، و عت الدول اآلسيوية عدد من السياسات، حيث

                                                 
 179، ص 2212راض النقل البحرى، أونكتاد، استع 57
 4، ص 2226، اكتوبر 4بنك معلومات النقل البحرى، المجلة االلكترونية، العدد  58
 5، ص 2229،  يونيو  36بنك معلومات النقل البحرى، المجلة االلكترونية، العدد  59
 253سمية البدوى، مرجع سابق، ص  62

61 Logscouncil, The Hong Kong Logistics Development Council Report, Hong Kong, 2007, p. 8 

International Enterprise Singapore, Developing Singapore into a global integrated logistics hub, Report of the 

working group on logistics, 2002, p. 4-5 
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  أنشأت هونن كونن مجلس تطوير اللوجستياتLOGSCOUNCIL  والذي يهدف 2111في عام ،
إلى تطوير وتنمية برامن العمل للبنية التحتية واالتصاالت، وتنمية الموارد البشرية، ودعم الشركات 

 الصايرة والمتوسطة، والتسويق والتروين في مجال اللوجستيات.
 لموانئ، وقامت الصين بض  استثمارات ضخمة فى شبكات الطرس والسكك الحديدية والمطارات وا

 وبناء المناطق اللوجستية، كما فتحت الباب أمام االستثمارات األجنبية في مجال اللوجستيات.
  الموانئ...(، -الطرس  –واستثمرت فيتنام بكثافة في البنية التحتية المرتبطة بالنقل )السكك الحديد

اللوجستيات )الطواقم  وفى الموارد البشرية من خالل تحسين مستوى التعليم للعاملين المتخصصين في
 البحرية(، إضافة إلى تبسيث اإلجراءات الجمركية.

  صالح الجمارك وتحسين البنية التحتية. كما وتركزت جهود تايوان على تطوير التجارة االلكترونية، وا 
عملت ماليزيا وتايالند على تخصيص المزيد من الموارد لتحديث البنية التحتية اللوجستية وجذب 

 مقدمى الخدمات اللوجستية المتكاملة.المزيد من 

ونظرًا لطنطالقة التى حققتها الصين في مجاالت النقل البحري والخدمات اللوجيسيتية، فإن الجزء التالى 
 سيركز على أهم السياسات التى اتبعتها الصين للوصول لتلك المكانة في مجال الخدمات اللوجستية. 

 تجربة الصين: 3-2-1-1
، تجاوزت 2119سها كقوة فاعلة في جميع الصناعات البحرية الرئيسية، وخالل عام رسخت الصين نف

وتجاوزت اليابان بوصفها ثاني أهم بلد في مجال بناء  ألمانيا كثالث أكبر مالك من حيث الحمولة الطنية،
السفن، وأصبحت السفن المبنية في الصين والمملوكة للصينيين والتي ترفع العلم الصيني وتحمل 

. فقد حققت 62ادرات الصين المتنامية من السلع المصنعة تجوب البحار والمحيطات بصورة متعاظمةص
تريليون دوالر من الصادرات متفوقة على ألمانيا للمرة األولى  102ما قيمته  2119الصين في عام 

دوالر، تريليون  106زادت قيمة الصادرات إلى  2111لتصبح المصدر األول على مستوى العالم، وفى 
من صادرات الصين صناعية، كذلك فإن الصين تتبوأ المركز الثانى من حيث الواردات  ٪95علمًا بأن 

 ، لذا فإن تسهيل تدفقات التجارة أصبح هامًا وضروريًا. 63بعد الواليات المتحدة األمريكية
 وقد ارتكزت سياسات الحكومة لرفع كفاءة صناعة اللوجستيات على محورين أساسيين:

  وذلك  2111الرتقاء بالبنية التحتية واألنشطة اللوجستية في إطار الخطث الخمسية اعتبارًا من عام ا
 على كل مستويات الحكومة القومى واالقليمى والمحلى.

                                                 
 176ص  8، مرجع سابق، ص 2212اونكتاد  62

63 Price waterhouse Coopers (PWC), Logistics in China: An All-inclusive Market, January 2012, p. 10 

www.pwc.de/logistik 

http://www.pwc.de/logistik
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  فتح سوس اللوجستيات أمام الشركات األجنبية وذلك بخطوات متسارعة أعقبت انضمام الصين إلى
 .2111 منظمة التجارة العالمية في نوفمبر

 وبذلك تمثلت أهم مجاالت اإلصالح والتطوير في التالى:
تطوير البنية التحتية للنقل والذي يمثل األولوية األولى لدى حكومة الصين، لذا خصصت الصين  -

الكثير من الموارد لتحسين بنيتها التحتية، والتوسع في شبكات النقل لألربع وسائث للنقل )الطرس 
 2111النقل الجوى(، حتى أصبح لدى الصين في عام  –البحري  النقل –السكك الحديد  –

 77834من حيث عدد المطارات في العالم، وحوالى  15مطار، لتصبح الدولة رقم  512حوالي 
كم من السكك الحديدية، وهى بذلك ثالث أكبر دولة في العالم من حيث أطوال شبكة السكة 

 . 64ز الثانى عالمياً كم من الطرس لتتبوأ المرك 3583715الحديد، و
، وكانت بداية ظهور المناطق اللوجستية في اليابان ثم logistics parksبناء مناطق لوجستية  -

أنوام فهناك مناطق تقدم  3انتشرت بشكل واسع في باقى الدول المتقدمة، ويمكن تصنيفها إلى 
لبًا بجوار محطات تسهيالت للمطارات والموانئ، وآخرى تعمل كمراكز توزيع إقليمية، وتقع غا

السكك الحديدية، إضافة إلى مراكز الخدمات المحلية للوجيستيات فى المدن. لذا اهتمت حكومة 
الصين بتخصيص مساحات من األراضى إلنشاء المناطق اللوجستية، وتوفير بعض التسهيالت 
ة والخدمات من أجل جذب الشركات اللوجستية الكبيرة وتوفير مناخ متجانس لتطوير صناع

 . 65اللوجستيات، حتى أصبح يوجد ما يزيد عن ألف منطقة لوجستية فى الصين
وقعت الصين رسميًا على  2111توفير بيئة عمل مالئمة للمستثمرين األجانب، ففى نوفمبر  -

االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتم وضع جدول زمني للموافقة على تأسيس شركات 
ألايت القيود على معظم  2115لوجيستى. وبحلول عام مملوكة لألجانب فى المجال ال

مشروعات النقل واللوجستيات ذات الصلة، وأصبح في إمكان الشركات األجنبية والقطام الخاص 
الصينى امتالك شركات عاملة في النقل والشحن والتخزين والتسليم .... القطام الوحيد الذي 

 . 66مازال يعاني من بعض القيود هو البريد

، أعلنت حكومة الصين عن مجموعة جديدة من اإلجراءات لتحسين صناعة 2111يونيو  وفي
 :67اللوجستيات، وهى

                                                 
64 Ibid, p.11 
65 James Wang, Logistics in China, paper in "Global  Logistics : New Directions in Supply Chain Management", 

6 Edition, the institute of logistics and transport, 2010, p. 446 

Hujuan, Haifeng, The Discussion on Exploitation and Construction Mode of Logistics Park in China, 2007, p. 1 -

2 
66 KPMG, On the move in China: The role of transport and logistics in a changing economy, 2011, p. 19, www. 

kpmg.com/cn 
67 Ibid, p. 27  
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 تخفيف العبء الضريبى عن كاهل الشركات اللوجستية. -
 توفير مزيد من األراضى للمناطق اللوجيسيتة وتشجيع التوسع في مواقع مالئمة للتخزين. -
 اللكترونى المستخدم.خفض رسوم الطرس السريعة وتوسيع النظام ا -
 تبسيث إجراءات الموافقة على الممارسات والنظم اللوجستية. -
 تشجيع شركات اللوجستيات الكبيرة لتتكامل مواردها والصايرة لتندمن. -
 دفع التطورات التكنولوجية في صناعة اللوجستيات. -
ة، وتطوير قنوات تشجيع الحكومات المحلية على زيادة االستثمارات في البنية التحتية اللوجستي -

 تمويل للشركات اللوجستية.
تشجيع الشركات اللوجستية الكبيرة على نقل المنتجات الزراعية، وبالتالى مساعدة المزارعين على  -

 نقل منتجاتهم للسوس بكفاءة أعلى وأسعار أقل.

لمصاريف ا –التخزين  –وقد انعكست هذل السياسات واإلجراءات على تكلفة اللوجستيات الكلية )النقل 
في  ٪1801إلى  2117في  ٪1804اإلدارية( كنسبة من الناتن المحلى اإلجمالي، والتى انخفضت من 

. ولكن مازالت هذل النسبة ضعف النسب المتحققة في الدول المتقدمة 2111في  ٪1709إلى  2119
د إلى شبكة نقل (، حيث مازالت الصين تفتق٪7االتحاد االوروبى - ٪8الواليات المتحدة - ٪11)اليابان 

متكاملة للنقل متعدد الوسائث، كذلك فإن عدد قليل من المناطق اللوجستية حققت نجاحًا في إنشائها 
وتشايلها، كما مازال قطام النقل واللوجستيات يعاني من التجزئة بوجود عدد كبير من الشركات الصايرة 

 .68المشالة

 التطور في موانئ المنطقة العربية: 3-2-2
أكبر تحسن فيما يتعلق بالوقت وتوثيق المستندات الالزم لطستيراد  2117الم العربى منذ عام حقق الع

يوم عام  28والتصدير مقارنة ببقية مناطق العالم. فقد تقلص متوسث المدة الزمنية الالزمة للتصدير من 
يوم في ذات  26يوم إلى  34، وبالنسبة لطستيراد فقد تقلصت المدة من 2111يوم عام  22إلى  2117

نخفض عدد المستندات المطلوبة للتصدير من  إلى أقل من  2117مستندات فى المتوسث عام  8الفترة. وا 
 .2111فى المتوسث عام  7

مستندات إلستيراد شحنة من البضائع تقلص العدد المطلوب إلى أقل  9وفى حين كان البد من إستيفاء  
ن تفاوت69مستندات في ذات الفترة 8من  مقدار التحسن ومن ثم ترتيب الدول العربية فيما يتعلق  . وا 

بالتجارة عبر الحدود، ففى حين تتبوأ اإلمارات المركز الخامس عالميًا من حيث تيسير التجارة من إجمالي 

                                                 
68 Li & Fung Research Centre, China’s Logistics Industry Update 2012, June 2012, p. 7 p. 28  

 39، ص 2211البنك الدولى، تقرير ممارسة األعمال في العالا العربى،  69
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وتحتل تونس -؛ حيث تسبقها سناافورة وهونن كونن وكوريا الجنوبية والدنمارك2113دولة في عام  183
، كما يوضح الجدول 153والسودان إلى المركز  71يتراجع ترتيب مصر إلى المركز المركز الثالثين، 

 (.12-3رقم )

من  ٪703وحدة معادلة لعشرين قدمًا بنسبة  3906990611وقد تداولت الموانئ العربية مجتمعة ما قيمته 
انئ دولة منها تم تداوله بمو  ٪3802، حوالي 2111إجمالي الحاويات المتداولة في العالم في عام 

، كما يوضح الجدول ٪1304، ثم الموانئ السعودية بنسبة ٪1609اإلمارات، تليها الموانئ المصرية بنسبة 
 (. 13-3رقم )

وبشكل عام فقد بذلت الدول العربية جهودًا كبيرة في تيسير التجارة من خالل خفض اإلجراءات 
ين نظامها االلكترونى لتبادل البيانات، والتكاليف، حيث قامت البحرين بإنشاء ميناء عصرى جديد وتحس

حركة في  6201حيث حقق ميناء خليفة بن سلمان في البحرين رقما قياسيًا إلنتاجية المرسى بتنفيذ 
عن متوسث إنتاجية المرسى المسجل خالل أول  ٪82، وهو ما يمثل زيادة تبلغ 2119الساعة في عام 
 .72سنة من تشايله

ترونيًا لتقديم مستندات االستيراد والتصدير، وقلصت السعودية الوقت الالزم كما استحدثت مصر نظامًا الك
لالستيراد بافتتاح مرفأ جديد للحاويات بميناء جدة، وقامت تونس بتحديث نظامها االلكترونى لتبادل 
بيانات االستيراد والتصدير مما عجل بعملية تجميع مستندات االستيراد. ووحدت اإلمارات عملية إعداد 

" في دائرة 2المستندات وقلصت الوقت الالزم للتجارة بافتتاح النظام الجمركى الشامل الجديد "مرسال 
. إال أنه مازال هناك حاجة في عدد من الدول العربية منها لبنان واليمن وسوريا والسودان 71جمارك دبي

ية للنقل من أجل تيسير على بذل المزيد من الجهد في تبسيث وميكنة اإلجراءات وتحديث البنية التحت
 حركة التجارة عبر الحدود.

وهي  2111ميناء من حيث إجمالي الحمولة الكلية في  111وتصنف أربعة موانئ عربية ضمن أهم 
ميناء تداواًل  111موانئ عربية من أهم  11موانئ دبي، وجدة، واإلسكندرية والدخيلة، والجبيل، كما يوجد 

هم ثالثة موانئ مصرية وهي ميناء شرس بورسعيد، وميناء غرب للحاويات على مستوى العالم، من
عالميًا على التوالى، كما  96و 93و 43بورسعيد، وميناء اإلسكندرية والدخيلة، والتى تحتل الترتيب 

 (.14-3يوضح الجدول رقم )

 

                                                 
 126، مرجع سابق، ص 2212األونكتاد  72
 39، مرجع سابق، ص 2211بنك الدولى ال 71
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 2113(: ترتيب الدول العربية وفقًا للتجارة عبر الحدود في عام 12-3جدول رقم )

 الدولة
جارة عبر الت

الحدود 
 )الترتيب(

المستندات 
الالزمة 
للتصدير 
 )عدد(

الوقت الالزم 
للتصدير 
 )أيام(

تكلفة 
التصدير 

)بالدوالر لك  
 حاوية(

المستندات 
الالزمة 
لالستيراد 
 )عدد(

الوقت الالزم 
لالستيراد 
 )أيام(

تكلفة 
االستيراد 

)بالدوالر لك  
 حاوية(

 439 4 4 456 5 4 1 سنغافورة
 565 5 4 575 5 4 2 كونجهونج 
 695 7 3 665 7 3 3 كوريا

 744 5 3 744 5 4 4 الدنمارك
 590 7 5 630 7 4 5 االمارات
 858 17 7 773 13 4 30 تونس

 1054 17 5 935 13 5 36 السعودية
 911 18 5 836 18 5 41 جيبوتى
 950 16 8 577 11 6 47 المغرب
 680 9 8 745 10 8 49 عمان
 1335 15 7 825 13 5 52 االردن

 995 15 7 955 11 6 54 البحرين
 1033 17 7 885 17 5 58 قطر
 755 13 9 625 12 8 70 مصر
 1365 30 7 1080 22 5 75 لبنان
 1490 25 9 995 29 6 121 اليمن
 1625 21 9 1190 15 8 125 سوريا

 2900 46 7 2050 32 7 153 السودان
  2113، تقرير ممارسة اضعمال، المصدر: البنك الدولى       

                                                                              ( وحدة معادلة لعشرين قدمًا       2111–2119(: تطور تداول الحاويات بموانئ الدول العربية في الفترة )13-3جدول رقم )
 2010 2009 2008 السنة 2010 2009 2008 السنة

 619000 674525 582515 اضردن 15176524 14425039 14756127 اإلمارات
 600000 519500 356462 جيبوتى 6709053 6250443 6099218 مصر

 466398 418884 424780 تونس 5313141 4430676 4652022 السعودية
 439100 431232 391139 السودان 3893198 3768045 3427990 عمان

 346000 410000 400000 قطر 2058430 1222000 919360 المغرب
 289956 279799 269331 البحرين 991545 854044 961684 الكويت
 279785 250095 225140 الجزائر 949155 994601 861931 لبنان
 184585 158988 174827 ليبيا 669021 639671 775165 اليمن
 65705 62269 57478 موريتانيا 649005 685299 610607 سوريا

  39699601 36475109 35945776 اإلجمالي
 www.unctad.orgالمصدر: اضونكتاد         

http://www.unctad.org/
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 2111(: الترتيب العالمي ضهم الموانئ العربية في عام 14-3جدول رقم )
 الحمولة الدولة الميناء الترتيب
 حيث إجمالي الحمولة الكلية )باآلالف من اضطنان( ترتيب الموانئ العربية من (أ

 139991 اإلمارات موانئ دبى 24
 52126 السعودية جدة 94
 45392 مصر االسكندرية والدخيلة 71
 44911 السعودية الجبي  72
 ترتيب الموانئ العربية من حيث تداول الحاويات )وحدة معادلة لعشرين قدما( (ب
 12619575 اإلمارات موانئ دبي 7
 4111449 السعودية جدة 29
 3234111 اإلمارات خور فاكان 33
 3211111 عمان صاللة 35
 2619143 مصر شرق بورسعيد 43
 2173419 المغرب تانجر 59
 1472315 السعودية الدمام 99
 1139953 مصر غرب بورسعيد 73
 1119926 مصر االسكندرية والدخيلة 76
 1134247 لبنان بيروت 79

  American association of ports authorities, www.aapa-ports.orgالمصدر:          

ورغم التطور الكبير واالستثمارات الضخمة التى شهدتها موانئ دول مجلس التعاون الخليجى من حيث 
كتمال بنية الموانئ األساسية إال أنه يالحا أ ن رسوم التجهيزات الحديثة لتداول البضائع والتخزين وا 

وأجور خدمات الموانئ العربية بشكل عام، تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع العديد من موانئ دول العالم وقد 
، .... وذلك بإستثناء ميناء دبى، 72يرجع ذلك إلى نتيجة ضعف األداء اإلدارى وأرتفام األجور والمرتبات
ة دولية هامة، لذا فإن الجزء التالى الذى شهد تطورًا كبيرًا خالل السنوات الماضية جعلته يحتل مكان

 يستعرض تجربة دولة اإلمارات.

 تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة 3-2-2-1
تعتبر دولة اإلمارات الدولة الرائدة إقليميًا في مجال الخدمات اللوجستية، وتسبق العديد من الدول المتقدمة 

الوقت الالزم في استيراد وتصدير الحاويات  حيث خفضتبفارس واسع في مجال التجارة عبر الحدود، 
، 2116فقد كان يلزم لتصدير حاوية واحدة في عام. 2112و 2116تقريبًا ما بين عامى  ٪51 بنسبة
، 2112أيام فقث في عام  7وثائق و 4 يومًا وهو ما تقلص إلى 12 وثائق رسمية واستاراس 7 إصدار

                                                 
 19، ص 2226أحمد عبد المنصت، النقل متعدد الوسائط ودوره فى تنمية التجارة العربية البينية، اغسطس 72
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، 5إلى المرتبة  2112 ولة التجارة عبر الحدود في عامولهذا تحسن ترتيب دولة اإلمارات من ناحية سه
 11تريليون إلى  5 . وتضاعفت قيمة التجارة في دبي من2118في عام  24 بينما كانت تحتل المرتبة

  .73٪121بزيادة نسبتها  2119و 1994تريليون دوالر أمريكي ما بين عامي 

دم خدمات لوجستية يوسع نطاس عملياته في مثااًل لمق DP Worldكما تمثل شركة موانئ دبي العالمية 
الخارج، فقد شرعت شركة موانئ دبي في الحصول على عقود امتياز في موانئ أجنبية، وأصبحت تدير 

، لتصبح بذلك ثالث أكبر مشال 2112قارات حتى نوفمبر  6محطة حاويات وغير حاويات في  61
، ومن 2111وحدة معادلة لعشرين قدم في عام  مليون  55على المستوى العالمي بإجمالي إنتاجية قدرها 

مليون وحدة معادلة  113المخطث القيام بتوسعات لمقابلة اإلحتياجات المستقبلية لتصل اإلنتاجية إلى 
 .212174لعشرين قدم بحلول عام 

وحققت شركة موانئ دبي أرباحًا مستقرة نسبيًا خالل السنوات الخمسة الماضية ونجحت في الحفاظ عليها 
هو ما يعزى إلى توزيع التواجد الجارافي للشركة على نحو متوازن في جميع القارات مع التركيز على و 

الشرس األوسث. فإستراتيجية الشركة تركز على مشروعات مينائية جديدة وعلى توسيع القدرات في أفريقيا 
. 211275و 2111بين عامى مليار دوالر ما  205وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية بحجم استثمارات قدرل 

(، فإن مؤشرات األداء لشركة موانئ دبي شهدت إستقرارًا إلى حد كبير 15-3وكما يوضح الجدول رقم )
حيث تراجعت في ذلك العام مؤشراتها تأثرًا باألزمة  2119، ماعدا عام 2111 – 2117خالل الفترة 

 العالمية.

 (2111 – 2119رة )(: أداء شركة موانئ دبى خالل الفت15-3جدول رقم )
 2111 2111 2117 2119 2119 مؤشرات اضداء

اإلنتاجيوووة الموحووودة )ماليوووين الوحووودات المعادلوووة 
 لعشرين قدم(

24 2939 2536 2939 2935 

 2799 3199 2921 3294 2613 الدخ  )ماليين الدوالرات(
اإليرادات المعدلة قب  الفوائد وال ووريبة واإلهووالك 

 دوالرات(واالستهالك )ماليين ال
1163 1341 1192 1241 1319 

هووامش اإليوورادات المعدلووة قبوو  الفوائوود وال ووريبة 
 واإلهالك واالستهالك )نسبة مئوية(

4139٪ 4139٪ 39٪ 4133٪ 4337٪ 

 DP World Company, Preliminary Results for 2011, www.dpworld.com :المصدر       

 

                                                 
 9ص  1، االمارات، ص 2212، يناير 12مجلس اإلمارات للتنافسية، دبي التجارية: نحو خدمات لوجستية عالمية، العدد   73

74  DP world, Global Ports Connecting Global Markets presentation, November 2012, p.3  
 195، مرجع سابق، ص 2211األونكتاد  75



85 

 

 :96دولة اإلمارات على الوصول لتلك المكانة عالميًا، تتمث  فيالسياسات واإلجراءات التى ساعدت     
  االستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك شبكة الطرس التي تاطي جميع

قامة مراكز الشحن في دبي وأبو ظبي والشارقة، إلى  أنحاء البالد، وتشييد أحدث المطارات وا 
 البحرية المتمثلة في ميناء جبل علي.  جانب تعمير مرافق مثالية للموانئ

 تم تصنيف ميناء جبل  2011 تم بناء وتشييد ميناء جبل علي في نهاية السبعينات، وفي عام
من بين أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم. ويمتاز ميناء جبل على  التاسع علي في المركز

بر رافعة جسرية متحركة في العالم وهي قادرة بتوفير الخدمات المتطورة تكنولوجيًا، بما في ذلك أك
طنًا أي ضعف قدرة الرافعة  81 قدم، بطاقة إجمالية قدرها 21 حاويات ذات سعة 4 على رفع

 .خفض الفترة الزمنية الالزمة لتحميل السفنالتقليدية مما ساعد على 
  التجارية والتى تم زيادة كفاءة اإلجراءات اإلدارية وتخليصها الكترونيًا من خالل بوابة دبي

، والتى تعتبر شبكة الكترونية متكاملة تربث بين التجار والعديد من 2113إطالقها في عام 
الهيئات الحكومية المانحة للتراخيص التجارية مثل جمارك دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركات 

سرة الجمارك، الوساطة التجارية الخاصة مثل وكالء خطوط التحميل، والتخليص والشحن، وسما
وبما يسمح للتجار بتقديم  .وشركات النقل، وشركات الشحن الجوي، والمناطق الحرة وغيرها

الوثائق والمتطلبات لعمليات االستيراد والتصدير عبر نافذة واحدة لوكاالت متعددة باستخدام إجراء 
 .واحد للدخول على االنترنت

  وهو نظام شامل لطقرارات الجمركية  2ل بدأت جمارك دبي العمل بنظام مرسا 2111فى مارس
الارض منه تسهيل حركة التجارة. ويسمح النظام للعمالء باستيفاء إجراءات التخليص الكترونيًا 
على مدار الساعة لتنعدم بذلك الحاجة إلى التردد على مكاتب التوثيق كما يتيح استخدام 

ت، ويشتمل على محرك لتقييم المخاطر الشهادات الرقمية في التوقيع الكترونيًا على المعامال
يربث جمارك دبي بالهيئات المحلية واإلقليمية والدولية للمساعدة في التأكد من تأمين عمليات 

 التبادل التجارى العالمية.

 ثالثًا: قطاع الخدمات اللوجستية فى مصر: 
 أداء الموانئ المصرية وحركة التداول بها: 3-3-1
 المصرية: نبذة عن الموانئ 3-3-1-1

هيئات، باإلضافة  4ميناء تجارى يشرف عليهم  15ميناء منها  61بلغ إجمالي عدد الموانئ المصرية 
 (.4-3موانئ صيد(، كما يوضح الشكل رقم ) –سياحى  –تعدينى  –ميناء متخصص )بترولى  46إلى 

                                                 
 6ص  3مجلس اإلمارات للتنافسية، مرجع سابق، ص  76

 42، مرجع سابق، ص 2211والبنك الدولى،   
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 (: توزيع الموانئ المصرية4-3شك  رقم )
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 13308بطاقة تصميمية تصل إلى  ²كم 51806الكلية للموانئ التجارية المصرية ويبلغ إجمالي المساحة 
مليون طن من البضائع، ماعدا مينائى شرم الشي  والاردقة حيث إنهما مخصصان للركاب وليس 

مليون حاوية مكافئة وذلك في موانئ اإلسكندرية  506البضائع، كما تبلغ الطاقة التصميمية للحاويات 
 (.16-3مياط، وشرس وغرب بورسعيد، والسخنة، وكما يوضح الجدول رقم )والدخيلة، ود

 (: الطاقة التصميمية للموانئ التجارية المصرية16-3جدول رقم )

 الميناء

 المساحة
الطاقة التصميمية 

 القصوى
 أرصفة الحاويات

  إجمالي األرصفة

 )بما فيها أرصفة الحاويات(

الكلية 

 (1)كم

األرضية 

 (1)كم

بضائع 

يون مل

 طن

حاويات)مليون 

 حاوية مكافئة(
 العدد

 األطوال

 )م(

الغاطس 

 )م(
 األطوال )م( العدد

الغاطس 

 )م(

 2140 161.42 4. 2140 .42.4 6 14.1 8640 2461 04.1 اإلسكندرية

 1141 0641.. 11 2141 2.11 6 .14 1142 84.1 6411 الدخيلة

 .2.4 1.141. 20 .2.4 21.1 . 241 .2441 04.1 22401 دمياط

 2841 1141.. 81 2841 8.2 8 140 21420 2481 8411 بورسعيد

 041 86.41 1 1 1 1 1 241 .141 1418 العريش

 .2.4 211141 8 .2.4 2111 8 141 641 11461 11421شررررررررررررررررررر  

 ميناء 62الموانئ المصرية:  إجمالى عدد

 ميناء تجارى .2

ميناء  28

 بترولى

موانئ  1

 تعدينية

موانئ  .

 سياحية

موانئ  12

 ومراسى صيد
 ميناء متخصص 6.

هيئة ميناء 

 اإلسكندرية

هيئة موانئ 

 بورسعيد

هيئة ميناء 

 دمياط

هيئة موانئ 

 البحر األحمر

 اإلسكندرية

 الدخيلة
 بورسعيد

 العريش

شر  

 بورسعيد

 السويس دمياط

 األدبية

حوض 

 البترول

 سفاجا

 السخنة

 الغردقة

 شرم الشيخ

 نوبيع

 الطور
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 بورسعيد

 السويس

2614.1 

1481 646 1 1 1 1 21 111141 041 

حررررررررررررررروض 

 البترول
2426 .42. 1 1 1 1 1 01041 441 

 2141 20.141 4 1 1 1 1 1448 .140 دبيةاأل

 2141 18.141 1 21 1.1 2 .14 .04 11481 01401 السخنة

 41. 8.141 2 1 1 1 1 1 1411 4441 الغردقة

 2.41 46041 . 1 1 1 1 6481 14.0 1411. سفاجا

 41. 1.41 2 1 1 1 1 1480 14.8 .246 الطور

 041 80141 . 1 1 1 1 244 .148 4401 نويبع

شررررررررررررررررررررررم 

 الشيخ
00410 1426 1 1 1 1 1 2 61.41 041 

  81.1242 201  .11.4. 18 46. .28840 2284.4 20468. اإلجمالي

 www.mts.gov.egالمصدر: مركز معلومات النق  البحري            

 : 99حركة الب ائع في الموانئ المصرية 3-3-1-2
يون طن تتوزم بين بضائع برسم البلد )محواة مل 12802حوالي  2111تداولت الموانئ المصرية فى عام 

مليون  13504، مقابل تداول حوالي ٪3107وبضائع برسم الترانزيت بنسبة  ٪6903وغير محواة( بنسبة 
إلى  2111. ويرجع االنخفاض المتحقق في عام 2119مليون طن عام  12301و 2111طن عام 

االقتصادي، وكان توزيع البضائع المتداولة في االعتصامات والمظاهرات الفئوية وتراجع حركة النشاط 
 كالتالى: 2111الموانئ المصرية لعام 

مليون طن من  3904مليون طن من الصادرات و 3108مليون طن من الواردات و 5801حوالي  -
 البضائع الترانزيت.

رية بنسبة استأثرت هيئة ميناء اإلسكندرية بالوزن النسبى األكبر للبضائع المتداولة بالموانئ المص -
لهيئة موانئ  ٪3106لهيئة ميناء دمياط و ٪2102من إجمالي البضائع المتداولة مقابل  3504٪

 لهيئة موانئ البحر األحمر. ٪1208بورسعيد و
 3202تركز الجانب األكبر من تداول البضائع الترانزيت في هيئة موانئ بورسعيد التى سجلت تداول  -

الي البضائع الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية يليها من إجم ٪8108مليون طن ممثلة حوالي 
 .٪1601هيئة ميناء دمياط بنسبة 

 : 10حركة الحاويات في الموانئ المصرية 3-3-1-3

                                                 
 www.mts.gov.eg 3ص ، 2111مركز معلومات النقل البحرى، التقرير السنوى لقطام النقل البحرى،  77
 www.mts.gov.egمركز معلومات النقل البحرى  78
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مليون حاوية  606حوالي  2111بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بجميع الموانئ المصرية في عام 
من إجمالي كمية البضائع المتداولة بالموانئ  ٪4703مثلة مليون طن م 6107مكافئة بحمولة قدرها 
مليون حاوية مكافئة فى عام  602و 2111مليون حاوية مكافئة في عام  607المصرية، وذلك مقابل 

 كالتالى: 2111. وكان توزيع الحاويات المتداولة في الموانئ المصرية لعام 2119

 5903يناء اإلسكندرية نسبة مساهمة تصل إلى حققت موانئ كل من هيئة موانئ بورسعيد وهيئة م٪ 
 من إجمالي الحاويات المكافئة المتداولة بالموانئ المصرية على التوالى. ٪2106و

  مليون حاوية مكافئة  204وبالنسبة لحركة الحاويات برسم البلد، فقد تداولت الموانئ المصرية حوالي
هيئة ميناء اإلسكندرية في المرتبة األولى في  من إجمالي الحاويات المتداولة. وتأتى ٪3702ممثلة 

 .٪5303تداول الحاويات المكافئة برسم البلد بنسبة 
  مليون حاوية مكافئة بنسبة  4013أما حركة الحاويات الترانزيت، فقد تداولت الموانئ المصرية

ئة موانئ من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وتعد هيئة ميناء دمياط وهي 6208٪
من إجمالي الحاويات الترانزيت المتداولة  ٪9801بورسعيد هما األكثر جذبًا للحاويات الترانزيت بنسبة 

 بالموانئ المصرية.

 اضسطول البحري المصرى  3-3-1-4

مركبة في عام  171إلى  2111مركبة في  211انخفض األسطول التجارى المصرى من إجمالي 
حالل اخرى بداًل منها، وقد زادت الحمولة الممكنة من ، نظرًا لتقادم بعض الم2111 ألف  988ركبات وا 

، ومن المالحا أن سفن البضائع انخفض عدد 2111ألف طن في عام  1474إلى  2111طن في عام 
سنة، ونتيجة لذلك فإن األسطول المصرى  21من مركبات األسطول البحري يتجاوز عمرها  ٪75حوالي

 .79في النصف األول من التسعينيات ٪21- 11من تجارة مصر، منخفضًا من  ٪5يتداول حاليًا أقل من
 (.17-3، كما يوضح الجدول رقم )2111و 2111ها إلى النصف تقريبًا ما بين عامى 

 

 

 

 

                                                 
79 Ahmed Ghoneim and Omneia Helmy, op. cit., p. 17  
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 (2111 – 2111(: حجم اضسطول البحري وفقًا لنوع السفينة في الفترة )19-3جدول رقم )

ناقالت  الب ائع السنة
ت ناقال ركاب زيوت

حاويا صب
 ت

سفن 
 آخرى 

 إجمالي اضسطول

 حمولة* عدد

2111 79 31 12 9 5 57 211 799 

2112 92 22 13 12 3 4 126 621 

2113 94 22 13 12 3 4 129 627 

2114 94 23 13 13 5 4 132 651 

2115 94 24 13 13 5 19 146 655 

2116 54 21 7 15 5 69 191 1577 

2119 52 21 9 12 5 93 191 1421 

2119 51 19 9 12 6 99 191 1527 

2117 51 19 9 12 3 11 111 1441 

2111 44 19 9 15 6 92 191 1494 

 2111الحمولة باضلف طن          المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى، *         

 ذات الصلة:مركز مصر فى المؤشرات الدولية  3-3-2
دولة ساحلية من حيث االتصال بخطوط النقل البحري المنتظمة، كما  162من  19تحتل مصر المركز 

ميناء عالميًا من حيث حركة التداول في الحاويات،  111يقع مينائي بورسعيد واإلسكندرية بين ضمن أهم 
، وتراجعت 2111د في من حيث سهولة التجارة عبر الحدو  64ورغم ذلك مازالت مصر تحتل المركز 

( فإن 18-3فكما يوضح الجدول رقم )دولة.  183، وذلك من إجمالي 2113في عام  71إلى المركز 
دوالر واستيراد نفس الحاوية  613يوم ويتكلف  12مستندات ويستارس  8تصدير حاوية تقليدية يتطلب 

 دوالر.  755يوم ويتكلف  12مستندات ويستارس  9يتطلب 
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 (2112 – 2116(: تطور سهولة التجارة عبر الحدود في مصر في الفترة )19-3جدول رقم )
 2112 2111 2111 2117 2119 2119 2116 المؤشر
 64 64 1 1 1 1 1 الترتيب

 9 9 9 9 9 9 9 المستندات الالزمة للتصدير )عدد(
 12 12 14 14 15 21 29 الوقت الالزم للتصدير )أيام(
 613 613 939 939 914 1114 1114 اوية(تكلفة التصدير )بالدوالر للح

 7 7 7 7 7 7 11 المستندات الالزمة لالستيراد )عدد(
 12 12 15 15 19 25 27 الوقت الالزم لالستيراد )أيام(

 955 955 991 991 996 1116 1116 تكلفة االستيراد )بالدوالر للحاوية(
 World Bank، Doing Business، Country Profile: Egypt, 2012المصدر:         

بشأن  2112لسنة  57التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، صدر القرار الجمهوري رقم ولمواكبة 
تنظيم وزارة النقل وتطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها، ومنها تطبيق نظم اإلدارة والتجارة 

نشاء نظام  في (MIS)اإللكترونية، وتعميم نظم المعلومات المتكاملة  هيئات الموانئ وهيئة السالمة وا 
األوتوماتيكى لتتبع حركة السفن التجارية بالموانئ والسواحل المصرية آنيًا وعلى مدار  (EAIS) التعريف
، لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت 2114كما تم افتتاح ميناء شرس بورسعيد في أكتوبر  .الساعة

مشروعات تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية وخاصة  إضافة الىالتي تعبر قناة السويس، 
. وقد تكلفت المرحلة األولى لتطوير ميناء االسكندرية والتى انتهت فى 81بمينائي اإلسكندرية والدخيلة

مليون جنيه، وشملت إنشاء أرصفة أعمق للموانئ، وا عادة تصميم مناطق التخزين  851ما قيمته  2117
نشاء محطة جديدة لسفن الرحالت للركاب، وا عادة بناء وتنفيذ نظ م إدارة الكترونية ومراقبة تليفزيونية، وا 

 الشبكة التحتية لمرافق الميناء.

تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين االدارة الجمركية لتلبية المعايير الدولية، حيث يجرى  2111وخالل عام 
وبناء أنظمة جديدة لتكنولوجيا المعلومات تعرف انشاء مراكز جمركية عصرية في أكبر موانئ مصر، 

باسم مخزن البيانات. ومن شأن هذل األنظمة تسهيل االتصال وتوحيد اإلجراءات فيما بين الجمارك 
وجهات التفتيش وهيئة الموانئ وشركات الشحن ووكالء نقل البضائع. وقد نجحت االصالحات التجارية 

ايام  3زمة إلعداد المستندات بمقدار يومين للصادرات والمصرية في تقليص المدة الزمنية الال
في دليل  97. وهو ما انعكس على ترتيب مصر في دليل األداء اللوجيستى، من المركز 81للواردات
لتعد بذلك من ضمن  2112في دليل  57إلى المركز  2111في دليل  92إلى المركز  2117
 (. 19-3ستى، كما يوضح الجدول رقم )دول متوسطة الدخل من حيث األداء اللوجي 11أفضل

                                                 
 1ص ، 2226بنك معلومات النقل البحرى، المجلة االلكترونية، العدد االول، يونيو  82
 42، مرجع سابق، ص 2211البنك الدولى  81
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 2112دول متوسطة الدخل من حيث دليل األداء اللوجيستى في عام  11(: أفضل 19-3جدول رقم )

 الدولة
 2117دليل االداء اللوجيستى  2111دليل االداء اللوجيستى  2112دليل االداء اللوجيستى 

 الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب الدرجة الترتيب
 3017 39 3012 47 3018 46 نداله

 2038 94 1 1 3013 51 المارب
 2069 65 3014 44 3012 52 الفلبين
 2089 53 2096 53 3 53 فيتنام
 2037 97 2061 92 2098 57 مصر 
 3011 43 2076 75 2094 59 اندونسيا
 2029 112 2058 111 2089 63 اليمن

 2055 73 2057 112 2089 66 اوكرانيا
 2062 68 2053 111 2083 71 نباكستا

 World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2012, p. 9المصدر: 

( من حيث جودة البنية التحتية للنقل، والتى تعد معقولة 45وقد حققت مصر أفضل ترتيب لها )المركز 
( في كفاءة 69لدخل، بينما جاء أسوأ ترتيب )المركز نسبيًا مقارنة بالدول ا.خرى متوسطة ومنخفضة ا

 التخليص الجمركى.

 2112(: ترتيب مصر في األبعاد الستة لدليل األداء اللوجيستى في عام 21-3جدول رقم )
 الدرجة الترتيب البعد الدرجة الترتيب البعد

 2069 51 جودة الخدمات اللوجستية 206 69 كفاءة التخليص الجمركى

 3017 45 نية التحتية للنقلجودة الب
القدرة على متابعة خطوط 

 سير الشحنات
66 2086 

سهولة الشحنات بأسعار 
 تنافسية

51 301 
معدل وصول الشحنات في 

 الوقت المحدد
64 3039 

 ,World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, 2012المصدر: 
p. 9 

 النق  البحري والخدمات اللوجستية في مصر:والتحديات التى تواجه المشاك   3-3-3
 :النق  البحري والخدمات اللوجستية في مصرالمشاك  التى تواجه  3-3-3-1

الموقع الجارافى الفريد لمصر يرشحها بقوة لتكون مركز لوجيستى عالمى لتسهيل حركة التجارة الدولية 
، 82من النقل البحري يمر عبر قناة السويس كل عام ٪8كثر من بين أوروبا وآسيا وأفريقيا خاصة أن أ

                                                 
82 Ministry of Investment, Invest In Egypt: Logistics and Transportation, p.3 
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سفينة بلات حمولتها  17799بلغ إجمالي عدد السفن التى عبرت قناة السويس ما قدرل  2111ففي عام 
ألف  519261سفينة حمولتها الصافية  7178ألف طن، منها سفن حاويات قدرها  928879الصافية 

 بعض القصور من يعاني مصر في به والخدمات اللوجستية المرتبطة البحري  النقل قطامإال أن . طن
البنية التحتية للموانئ الموانئ، وضعف  في بين السلطات المختلفة االختصاصات ذلك تداخل أمثلة ومن

وتقادم األسطول اضحة، و  قواعد تنظيمية وجود وعدمونقص عمليات الصيانة وتقادم بعض المعدات، 
ود في أسعار رسوم الموانئ والخدمات والتى تتحكم الحكومة في تحديدها، واالفتقاد البحري الوطنى، والجم

إلى العمالة المدربة. هذل المشاكل ينتن عنها عدد من التبعات السلبية مثل ارتفام تكاليف الشحن وعدم 
  83كفاءتها، وصعوبة إجراءات التخليص؛وبالتالى طلب منخفض من خطوط الشحن على الموانئ المصرية

كم  9571كم وسكك حديدية طولها  116411ورغم وجود شبكة طرس برية داخلية مرصوفة يبلغ طولها 
يصل  الدلتا بطول تخترس  ، ووجود أكبر شريان مائى طبيثعى بفروعه المتعددة التى84تربث القطر المصرى 

 أن حالة كم كطرس مالحية من الدرجة األولى بعد تأهيلها، إال 1511كم يمكن استخدام  3511إلى 
 الطرس البرية والسكك الحديدية والبنية التحتية للموانئ النهرية تعد عائقًا أمام النقل متعدد الوسائث.

خطثثثثثثًا تمتثثثثثد إلثثثثثى المثثثثثثوانئ البحريثثثثثة الرئيسثثثثثية فثثثثثثى  28ورغثثثثثم أن خطثثثثثوط شثثثثثبكة السثثثثثثكك الحديديثثثثثة والبالاثثثثثة 
اجا، ورغثثم امتثثداد نهثثر النيثثل واتصثثاله اإلسكندرية والدخيلة ودميثثاط وبورسثثعيد والسثثويس والعثثين السثثخنة وسثثف

بمينثثاء اإلسثثكندرية عبثثر ترعثثة النوباريثثة، فثثإن شثثبكات الطثثرس البريثثة هثثى أهثثم وسثثائل النقثثل الثثداخلى للركثثاب 
مثثن حركثثة النقثثل الثثداخلى(، نتيجثثة لايثثاب شثثبكة سثثكك حديثثد موثثثوس فيهثثا  ٪91-85والبضثثائع فثثى مصثثر )

 . 85ونقل نهري كفء
البرية، فيتسم أيضًا بارتفام األسعار وعثثدم كفثثاءة الخثثدمات، فعلثثى سثثبيل المثثثال  وبالنسبة للنقل عبر الطرس 

كثثم، مثثا  93قدم بين وسث القاهرة وطنطثثا لمسثثافة قثثدرها  21رحلة الذهاب واإلياب لحاوية قدرها  قد تتكلف
لكثثل كثثثم، وعلثثى النقثثثيض  86دوالر 2022جنيثثه لكثثثل كثثم أو حثثثوالي  1209جنيثثه مصثثثرى، أى  1211يثثوازى 
دوالر لكل كم. وهناك عدد مثثن  1025ك فإن شحن نفس الحاوية فى الواليات المتحدة تتكلف حوالي من ذل

العوامل التى ترفع من تكاليف النقل فى مصر وتقلل من جودتثثه، منهثثا االزدحثثام المثثروري الشثثديد فثثى عثثدد 
النقثثل البثثري من المناطق خاصة فثثى القثثاهرة الكبثثرى، وتجزئثثة قطثثام نقثثل البضثثائع حيثثث أن معظثثم أسثثطول 

مثثثن ضثثثعف الصثثثيانة يُثثثدار بواسثثثطة صثثثاار المشثثثالين وشثثثركات صثثثايرة ومتوسثثثطة الحجثثثم، ومثثثا يثثثرتبث بثثثه 
 . 87والتقادم وزيادة حمولة الشاحنات

                                                 
83 Ahmed Ghoneim and Omneia Helmy, op. cit., p. 1 p. 18  

 ، ومركز معلومات النقل البحرى  2211وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائى السنوى، 84
  2212جامعة عين شمس،  –صر  بالتركيز على محافظات الصعيد ، رسالة دكتوراة، كلية التجارة أمل زكريا، محددات التو ن الصناعى في م 85
 2212وفق لسعر الصرف في ديسمبر  86
87 John Felkner and Aaron Wilson, Accessibility and Transport Costs in Egypt: An Empirical Analysis, 

Background Report in Reshaping Egypt’s Economic Geography, World Bank, 2012, p. 12 
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 بعض التحديات أمام النق  البحري والخدمات اللوجستية في مصر: 3-3-3-2
صة حركة الحاويات، واشتداد المنافسة زيادة حركة التجارة الدولية والطفرة التى شهدها النقل البحري خا

في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية من جانب الدول النامية، واتسام نطاس عمليات تعهيد 
الخدمات اللوجستية وظهور الجيل الثالث والرابع من الموانئ الشبكية، كلها تمثل فرص أمام مصر، إذا 

رافى، ومواكبة التقدم التى لحق في هذا المجال، خاصة مع أحسن استااللها واستاالل ميزة الموقع الجا
ن لم يتم اقتناص تلك الفرص، فهناك تهديدات  دخول عدد من الدول العربية بقوة إلى حلبة المنافسة. وا 
حقيقية تحيث بنصيب مصر القائم من حركة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وفيما يلي نتعرض ألهم 

 النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر:  التحديات أمام حركة 

 أ( التغير في مراكز وأقطاب التجارة الدولية:
أخذ مركز ثقل التجارة العالمية ينتقل في ا.ونة األخيرة من المحيث االطلنطى إلى المحيث الهادى حتى 

ل الشرس األقصى أصبح اليوم حوض المحيث الهادى هو المحور الرئيسي لحركة التجارة العالمية )من دو 
إلى الساحل الاربى لألمريكتين(، يليه في األهمية الطريق الرئيسي من الشرس األقصى إلى كل من أوروبا 
والساحل الشرقى لألمريكيتين )عبر قناة السويس( ثم يأتى الطريق عبر المحيث األطلنطى من غرب 

 .88أوروبا إلى الساحل الشرقى لألمريكتين
أمريكا  –داخلية عبر المحيث الهادئ، والتجارة فيما بين االقتصادات الناشئة )الصين فازدياد تجارة آسيا ال

الالتينية(، وتجارة الصين مع أفريقيا، أحدثت انتقااًل في حركة التجارة العالمية من االقتصادات المتقدمة 
ونمو الطلب  إلى الدول النامية الناشئة، يتزامن مع مواصلة هذل الدول مسار التوسع الحضرى فيها

االستهالكى ونقل الصناعات األدنى قيمة إلى مواقع جديدة )مثاًل من الصين إلى اندونسيا(. ويرجح أن 
تحدث تحوالت في أنماط النقل الدولى بحيث ينمو النقل في بعض الطرس بوتيرة أسرم من غيرها، ويتيح 

 .89الح كبديل لقنال السويسذلك الفرصة إلى فتح أسواس جديدة، وقد يبرز طريق رأس الرجاء الص

 ب( المنافسة بين الموانئ في المنطقة العربية والبحر المتوسط: 
توجد العديد من الموانئ المحورية المتنافسة في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسث، وبالطبع يعتمد 

حاويات حديثة  تفضيالت خطوط النقل البحري على الموانئء ذات الكفاءة العالية والتى لديها محطات
ومستوى عالى لتكامل عملية الشحن )سلسلة لوجستية متطورة(، ومن أهم الموانئ المحورية الواقعة في 

 : 92تلك المنطقة

                                                 
 324سمية البدور، مرجع سابق، ص 88
 32، مرجع سابق، ص 2211األونكتاد  89
  21أحمد منصور، مرجع سابق، ص  92
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منطقة الخلين العربى: ميناء صاللة، وميناء جبل على، وميناء الفوجيرة، وميناء خورفكان، وميناء  -
م، وميناء الشوي ، وميناء أم القصر، وبندر خومينى، خالد، وميناء زايد، وميناء سليمان، وميناء الدما

 .وبندر عباس
في منطقة البحر األحمر: ميناء عدن، وميناء جدل، وميناء ممباسا، وميناء العقبة، وميناء إيالت،  -

 .وميناء عين السخنة
في منطقة البحر المتوسث: ميناء دمياط، وغبر بورسعيد وشرس بورسعيد، واإلسكندرية والدخيلة،  -

وبيريه، وليماسول، وبيروت، وحيفا، وأشدود، والالذقية، وطرابلس، ومالطا، وجيوياتاورو، وڤالنسيا، 
 وبرشلونه، ومارسيليا....

حيث يوجد عدد من الموانئ الهامة المنافسة فى البحر المتوسث تقع فى إيطاليا وأسبانيا واليونان وتركيا 
سرائيل، باإلضافة إلى الموانئ العربية المن افسة لنا، لذا وجب علينا مسايرة التطورات في حركة تلك وا 

 الموانئ لكي تدخل مصر بقوة حلبة المنافسة في تجارة الترانزيت والصب السائل. 

 ج( القرصنة البحرية والتكاليف ذات الصلة:
سفن إلى أن محاوالت وأعمال القرصنة والسطو المسلح الفعلية ضد ال IMOتشير المنظمة البحرية الدولية 

 2111 بحارًا في 1181حادثة، حيث قام القراصنة بخطف  489بلات  2111التى ارتكبت في عام 
 تمت التى الخطف سفينة، وتشكل عمليات 53 إلى اختطافها تم وقتلوا ثمانية، ووصل عدد السفن التى

ن كان هناك انخفاض نسبي في هجمامن مجموم السفن المخطوفة.  ٪92 الصومال سواحل قبالة ت وا 
تخاذ السفن البحرية القوات تقوم بها التي الردم أعمال يرجع إلى القراصنة في جميع أنحاء العالم،  وا 

 .91نفسها لحماية الالزمة التدابير
أوروبا(، ورغم تمكن النقل  –ويثير نطاس الهجمات مخاوف بشأن تقويض أحد طرس النقل البحري )آسيا 

عدن وقبالة ساحل الصومال بتوجيه مسارل نحو رأس الرجاء البحري من تفادى منطقة القرصنة في خلين 
الصالح، إال أن هذا البديل ينطوى على تكاليف كبيرة. وتشير بعض التقديرات إلى أن التكلفة الناجمة عن 

مليار دوالر في السنة بما في ذلك الفدى وأقساط  12-7مبلغ تراوح بين  2111القرصنة البحرية في عام 
مسارات السفن ومعدات األمن والقوات البحرية، وتتأثر أفريقيا بشكل مباشر بسبب التركيز التأمين وتايير 

دول أفريقية  4بلات التكاليف التى تكبدها االقتصاد في  2111الجارافى ألنشطة القرصنة، ففى عام 
كينيا  مليون دوالر تليها 642مليار دوالر، وتكبدت مصر أكبر الخسائر السنوية  1025واليمن حوالى 

 . 92مليون دوالر 6مليون دوالر وسيشيل  42مليون دوالر فنيجيريا  151مليون دوالر فاليمن  414
 

                                                 
 2، ص 2211، يناير 55بنك معلومات النقل البحرى، المجلة االلكترونية، االصدار  91
 35 - 34، مرجع سابق، ص 2211األونكتاد  92
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 المبحث الرابع

 الدراسة الميدانية 

 الة الموانئ التجارية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر اضحمر دراسات ح

  وميناء دمياط

 مقدمة:
لمصثثر موقثثع متميثثثز يشثثال الثثركن الشثثثمالي الشثثرقي مثثن قثثثارة أفريقيثثا، ويحثثدها مثثثن الشثثمال البحثثر األبثثثيض 

ملمثثح هثثام  المتوسثثث، ومثثن الشثثرس البحثثر األحمثثر. ممثثا يهيئهثثا كمركثثز تجثثاري متميثثز. ويعتبثثر النقثثل عمومثثاً 
مثثن مالمثثح التطثثور فثثي أي دولثثة، وهثثو أحثثد األنشثثطة اللوجسثثتية الرئيسثثية بالنسثثبة لمنظمثثة األعمثثال، حيثثث 

عنصثثرًا مركزيثثًا يمثل أحد المكونات الرئيسثثية لنظثثام التوزيثثع المثثادي بالنسثثبة للمنظمثثات المنتجثثة. كمثثا يعتبثثر 
ميثثة االقتصثثادية مثثن خثثالل النمثثو الثثذي تقثثودل في تحقيق األهداف الرئيسية المتعلقثثة بزيثثادة سثثرعة عجلثثة التن

وحركة االستيراد، فحركة التجارة الخارجية مؤشر علثثى حركثثة النمثثو االقتصثثادي، باإلضثثافة  حركة التصدير
إلى حركة النقل الداخلي الالزمة بثثين مواقثثع التعثثدين ومواقثثع االنتثثاج والنمثثو العمرانثثي والصثثناعي والزراعثثي؛ 

جديثثدة، تسثثهم فثثى الحثثد مثثن التعثثرض لصثثعوبات الحيثثاة، وتحسثثين نوعيثثة  ممثثا يثثؤدي إلثثى خلثثق فثثرص عمثثل
 الحياة والحد من الفقر.

وبعد األخذ بآليات السوس وتدويل وعولمة العمليات االقتصادية والنظم التجارية أصثثبح النقثثل البحثثري مثثؤثرًا 
؛ حيثثث يعثثد مثثن أرخثثص في إقتصاديات الدول الساعية ألخذ مكانة رئيسية في تدفق حركة التجارة العالميثثة

مثثن حركثثة التجثثارة العالميثثة يثثتم تثثداولها عثثن طريثثق النقثثل  %91وسائل النقل. وتشثثير اإلحصثثائيات الثثى أن 
البحري، مما يجعل الموانئ تلعب دورًا رئيسيًا في تيسير حركة تداول البضثثائع عالميثثُا. وتشثثكل تكلفثثة النقثثل 

خاصة في ظل النمو المستمر لحجثثم الطلثثب علثثى السثثلع  نسبة كبيرة من التكلفة الكلية لألعمال اللوجستية.
والمنتجثثات مثثن جانثثب المسثثتهلكين، بمثثا انعكثثس علثثى تزايثثد حجثثم الحاويثثات وحجثثم حركثثة التبثثادل التجثثاري، 
ممثثا يتطلثثب زيثثادة قثثدرة المثثوانئ علثثى إسثثتيعاب تلثثك الزيثثادة بكفثثاءة وفثثي أقصثثر وقثثت عثثن طريثثق إسثثتخدام 

لك تعتبثثثر تنميثثثة الخثثدمات البحريثثثة المقدمثثثة داخثثل المثثثوانئ وفقثثثًا للمنظثثثور األعمثثال واألنشثثثطة اللوجسثثثتية. لثثذ
اللوجسثثثتي الحثثثديث مواكبثثثة للتطثثثور فثثثي إدارة المثثثوانئ الثثثذي ال يقصثثثر أعمثثثال المينثثثاء علثثثى تقثثثديم الخثثثدمات 
التقليدية المعروفة مثل؛ إستقبال السثثفن وشثثحن وتفريثثغ البضثثائع، بثثل يوسثثع تلثثك األنشثثطة واألعمثثال لتشثثمل 
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داريثثثة متعثثثددة جديثثثدة للمسثثثتثمرين لجثثثذب أكبثثثر عثثثدد مثثثن السثثثفن الوافثثثدة وخلثثثق أنشثثثط ة وتسثثثهيالت تجاريثثثة وا 
 فرص نمو أكبر، وللتوسع في المشاركة بسالسل عمليات التجارة الخارجية الدولية.

لطسثثثتفادة مثثثن الموقثثثع المميثثثز، والعمثثثل علثثثى زيثثثادة تثثثدفقات التجثثثارة الممكنثثثة وفثثثتح آفثثثاس لخلثثثق فثثثرص عمثثثل 
ال بثثثد للمثثثوانئ القائمثثثة مثثثن تحسثثثين المرافثثثق والخثثدمات المتاحثثثة وتحسثثثين الثثثربث بثثثين الطثثثرس السثثثريعة  جديثثدة

الرئيسية، والعمل على إتاحة خدمات وأعمال لوجستية عصرية للتجارة وللمستثمرين، ومرافثثق تتسثثم بالكفثثاءة 
 والقدرة على المنافسة. لذلك كان من أهداف البحث الحالي:

ة وكفثثاءة البنيثثة األساسثثية المتاحثثة للمثثوانئء البحريثثة التثثي شثثملتها دراسثثات التعثثرف علثثى مثثدى جثثود -
 الحالة بالدراسة الميدانية.

 التعرف على الخدمات اللوجستية المتاحة الموانئ البحرية المصرية تحت الدراسة. -
التعثثثثرف علثثثثى أراء بعثثثثض العمثثثثالء )المخلصثثثثين الجمثثثثركيين( لمثثثثدى جثثثثودة وكفثثثثاءة المثثثثوانئ تحثثثثت  -

 الدراسة.

 لذلك؛ تم االهتمام في الجزء التالي من الدراسة بتنفيذ دراسات حالة لكل من الموانئ التجارية التالية:

مينثثاء حثثوض البتثثرول  –مينثثاء الاردقثثة  –ميناء شثثرم الشثثي  –ميناء الطور –ميناء األدبية  –ميناء السخنة 
ون المثثثوانئ التابعثثثة لهيئثثثة مثثثوانئ ؛ ) ويشثثثكل ]بثثثور توفيثثثق[مينثثثاء السثثثويس -مينثثثاء نويبثثثع  –مينثثثاء سثثثفاجا  –

البحثثثثر األحمثثثثر(، باإلضثثثثافة لمينثثثثاء دميثثثثاط الثثثثذي يتميثثثثز بكونثثثثه مينثثثثاءًا محوريثثثثًا للثثثثدول المطلثثثثة علثثثثى البحثثثثر 
 األبيض المتوسث وأنه أول ميناء مصري يعمل اليكترونيًا.

قعها وتميزها. حيث ألنها تشكل معظم الموانئ التجارية المصرية، وألهمية موا وقد تم إختيار هذه الموانئ
"تقع الموانئء والمراسى التابعة لهيئة موانئ البحر األحمر على امتداد سواحل البحر األحمر وخليجي 
السويس والعقبة. وتتميز هذل الموانئء بكونها نافذة جمهورية مصر العربية على المشرس حيث تربث 

ل المشرقين األدنى واألقصى وشرس جمهورية مصر العربية وعددا كبيرا من دول المشرس العربى ودو 
افريقيا. كما تعتبر موانئ الهيئة ومراسيها فى مواقع متميزة بالنسبة لمراكز التجارة العالمية فى العالم 
وكذلك بالنسبة لعواصم ومدن الوجه البحرى والقاهرة وقرب موانئ الاردقة وسفاجا وبالقرب من عواصم 

والمراسى المتخصصة قرب مناطق انتاج البترول والثروات التعدينية ومدن الوجه القبلى، ولوجود الموانئء 
مثل البترول والفوسفات والمنجنيز وبودرة التلك والجبس . . . وكذلك قربه من مناطق السياحة الدينية 

 .93واالسالمية والمسيحية والفرعونية وكذا السياحة البحرية والمحميات الطبيعية"

                                                 
 info@rspa.gov.egالموقع الإللكتروني للهيئة العامة لموانئ البحر األحمر  93
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لكونه أكبثثر مينثثاء تصثثديري مصثثري كمثثا أنثثه أول مينثثاء مصثثري يعمثثل ويثثدار  طبينما تم إختيار ميناء دميا
يعثثثثد مثثثثن المثثثثوانئ الفريثثثثدة والمتميثثثثزة الواقعثثثثة علثثثثى سثثثثاحل البحثثثثر المتوسثثثثث غثثثثرب مثثثثدخل قنثثثثاة اليكترونيثثثثًا. "
كثثثثم غثثثثرب مينثثثثاء  71كثثثثم غثثثثرب فثثثثرم دميثثثثاط لنهثثثثر النيثثثثل وعلثثثثى مسثثثثافة  11يبعثثثثد مينثثثثاء دميثثثثاط السثثثويس، و 

حر المتوسث، ويعتبر أول ميناء فثثي مصثثر ينشثثأ فثثي عمثثق األرض، فقثثد تثثم حفثثرل بالكامثثل بورسعيد على الب
)مركز تقريبًا.   2كم 902كم في اتجال عمودي على خث الشاطئ وعلى مساحة  107داخل األرض وبعمق 

 ".94دعم القرار بدمياط: ميناء دمياط(

 الدراسة الميدانية: - 4
وتنفيثثثثذ الدراسثثثثات الميدانيثثثثة التثثثثي يخثثثثتص بهثثثثا الجثثثثزء التثثثثالي مثثثثن  لتحقيثثثثق األهثثثثداف سثثثثابقة الثثثثذكر تثثثثم إعثثثثداد
يهثثتم القسثثم األول منهمثثا بدراسثثة حالثثة المثثوانئ  قسوومين رئيسوويين الدراسثثة. وتكونثثت الدراسثثة الميدانيثثة مثثن 

التابعثثة لهيئثثة مثثوانئ البحثثر األحمثثر، باإلضثثافة الثثى مينثثاء دميثثاط التجثثاري. وذلثثك بتطبيثثق إسثثتمارة المقابلثثة 
((. والتثثثثي تثثثثم تصثثثثميمها 1ة، المكونثثثثة مثثثثن خمسثثثثة وعشثثثثرون سثثثثؤااًل، كمثثثثا هثثثثو موضثثثثح بثثثثثثث )مرفثثثثق )المتعمقثثثث

وا عثثثثدادها للوقثثثثوف علثثثثى حالثثثثة كثثثثل مينثثثثاء مثثثثن مثثثثوانئ الدراسثثثثة، والتعثثثثرف علثثثثى البنيثثثثة األساسثثثثية والخثثثثدمات 
مينثثاء، ثثثم المتاحة به. وتمثثت مقابلثثة رؤسثثاء المثثوانئ المثثذكورة لمثثلء البيانثثات الموضثثحة للسثثمات الرئيسثثية لل

اإلستمام الى رؤية كل منهم المعبرة أسباب نجاح أو عدم نجاح وكفاءة المينثثاء بالدرجثثة المطلوبثثة ومثثا هثثو 
 المطلوب للوصول الى الكفاءة المنشودة. 

بعثثد  2114حتثثى مثثارس  2113تم تنفيذ المقابالت مع المسئولين بالموانئ المذكورة فثثي الفتثثرة مثثن سثثبتمبر 
السابق للتاري  المذكور نتيجة للظروف األمنية التي تعرضت لهثثا الثثبالد. ونتثثائن هثثذا تعثر طويل في العام 

 من( من الدراسة، وبالجداول التي تحمل األرقام 1-1-4القسم من الدراسة الميدانية موضحة بالجزء رقم )
 .}(4-1-4) الى( 4-1-1){

متعمقثثثثة التثثثثي تمثثثثت مثثثثع العمثثثثالء الثثثثذين القسثثثثم الثثثثثاني مثثثثن الدراسثثثثة الميدانيثثثثة يعبثثثثر عثثثثن نتثثثثائن المقثثثثابالت ال
يتعثثثاملون مثثثع المثثثوانئ؛ سثثثواء كثثثانوا مثثثديري وكثثثاالت بحريثثثة، أو أصثثثحاب شثثثركات لطسثثثتيراد والتصثثثدير، أو 
مستخلصين جمركيين. حيث تمت مقابلثثة عثثدد ثمانيثثة مثثن المقثثابالت المتعمقثثة مثثع مثثديري بعثثض الوكثثاالت 

نئ بصثثفتهم مسثثتوردين، كمثثا تثثم مقابلثثة عثثدد أحثثد عشثثرة البحرية أو أصحاب الشركات التي تتعامل مع الموا
مثثثن المستخلصثثثين الجمثثثركيين الثثثذين يثثثرتبث عملهثثثم بصثثثفة أساسثثثية مثثثع المثثثوانئ لتنفيثثثذ اإلجثثثراءات الالزمثثثثة 
إلسثثثثثتالم البضثثثثثائع المسثثثثثتوردة لعديثثثثثد مثثثثثن المسثثثثثتثمرين وأصثثثثثحاب األعمثثثثثال. وتثثثثثم تطبيثثثثثق إسثثثثثتمارة العمثثثثثالء 

مها وا عدادها للتعرف على رؤيتهم لمثثا يثثتم تقديمثثه مثثن الخثثدمات التثثي (؛ التي تم تصمي2الموضحة بمرفق )
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يحتاجونها بالميناء، وهل تلك الخدمات والتسهيالت المتوفرة كافية أم فثثي حاجثثة للتطثثوير والتحسثثين وتثثوفير 
 .  2113حتى أكتوبر  2113المزيد. وتم تنفيذ تلك المقابالت في الفترة من سبتمبر 

( مثثثن الدراسثثثة، وبالجثثثداول التثثثي 2-1-4الدراسثثثة الميدانيثثثة موضثثثحة بثثثالجزء رقثثثم) ونتثثثائن القسثثثم الثثثثاني مثثثن
 .}(6-2-1-4( الى )1-2-1-4){تحمل األرقام من

 نتائج الدراسة الميدانية: 4-1
 نتائج الدراسة الميدانية للموانئ:  4-1-1

يثثاط، والسثثخنة. همثثا مينثثائي دم يتضح من نتائن الدراسة الميدانيثثة أن أكثثثر المثثوانئ التجاريثثة المصثثرية تميثثزاً 
 21؛ أول مينثثاء مصثثري يعمثثل الكترونيثثًا، ويعمثثل بثثه نحثثو ويرجع التميز بميناء دمياط لكون مينوواء دميوواط

إحدى أهم محطات الحاويات في المنطقة التي يوجد بها أربعثثة أرصثثفة حاويثثات، ألف موظف وعامل، وبه 
ي مثثزودة بعثثدد عشثثرة ونشثثات، وتثثم متثثر ممثثا يمكنهثثا مثثن إسثثتقبال السثثفن العمالقثثة، وهثث 1405ويبلثثغ عمقهثثا 

تزويدها بنظام معلوماتى، يساعد بفاعلية في تخطثثيث ومراقبثثة السثثاحات والسثثفن وسثثكك الحديديثثة، ومعثثدات 
 تداول الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التداول. 

ارد والبضثثثثائع المجمثثثثدة تصثثثثل وتثثثثوفر محطثثثثة الحاويثثثثات عديثثثثد مثثثثن التسثثثثهيالت، منهثثثثا: مسثثثثاحة للتخثثثثزين البثثثث
لحثثوالي ثالثثثة آالف متثثر، وأخثثرى لتخثثزين األخشثثاب والصثثلب والمثثواد الاذائيثثة، تبلثثغ نحثثو ثالثثثة آالف متثثر 

 مربع، كما تضم وصالت للسكة الحديد تربث الميناء بشبكة الطرس المحلية.

لف طن سثثنويًا، ومنطقثثة أ 151يضم الميناء أيضا محطة للاالل، بها صومعة لتخزين الاالل تبلغ طاقتها 
للتعبئثثثثة مسثثثثاحتها خمسثثثثة آالف متثثثثرًا مربعثثثثًا، بطاقثثثثة تبلثثثثغ نحثثثثو ثالثثثثثة آالف طثثثثن يوميثثثثًا. باإلضثثثثافة الثثثثى أن 

؛ لخدمثثثثة المشثثثثروعات الصثثثثناعية والتخزينيثثثثة، 2ألثثثف متثثثثر 798المنطقثثثة الحثثثثرة بالمينثثثثاء تمتثثثثد علثثثثى مسثثثثاحة 
لى جميع أرصثثفة المينثثاء الثمثثاني عشثثر معثثدات وا عادة التصدير مقابل تعريفات رسوم معتدلة، كما يتوفر ع

 شحن وتفريغ سفن الجيل الثالث والرابع.

يقدم الميناء أعمال الشحن والتفريغ ويوفر كافة الخثثدمات البحريثثة، حيثثث يبلثثغ عثثدد األرصثثفة بالمينثثاء كذلك 
أرصثثثثثفة  4مثثثثثنهم الاثثثثثالل(؛ -البضثثثثثائع-م موزعثثثثثة مثثثثثا بثثثثثين )الحاويثثثثثات 4751بطثثثثثول إجمثثثثثالي رصثثثثثيفًا  18

رصثثيف للبضثثثائع العامثثة مثثثنهم أربعثثة أرصثثثفة للحبثثوب، هثثثذا باإلضثثافة إلثثثى تثثوفر رصثثثيف  14للحاويثثات، و
ومجمثثثع لتسثثثييل الاثثثاز الطبيعثثثي بتكلفثثثة مليثثثار ونصثثثف المليثثثار دوالر،  B.O.Tللبتثثثرول متخصثثثص بنظثثثام 

حركثثة السثثفن.   ويضم الميناء نظم الكترونية حديثة لربث الشثثمندورات بثثالممر المالحثثي وأجهثثزة رادار لمراقبثثة
وحثثدة إداريثثة.  235ويوجد بالميناء مبنى لخدمة المستثمرين يضم جميثثع األنشثثطة االسثثتثمارية بالمينثثاء، بثثه 

مما يو ووح توووفر عديوود موون اضنشووطة والخوودمات اللوجسووتية التووي تووؤدي لخدمة ما يحتاجه المسثثتثمرون. 
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يووق إيوورادات ترفووع موون إجمووالي الوودخ  الى زيادة كفاءة الميناء وزيادة الطلب عليه مما يسوواعد علووى تحق
ن لم يص  لمستوى ميناء السخنة.  القومي المحلي وبالتالي تدفع بمعدالت النمو اإلقتصادي، وا 

فمنثثذ بدايثثة إنشثثاء المينثثاء وضثثعت الشثثركة المؤسسثثة إسثثتراتيجية وبالنسووبة ضسووباب تميووز مينوواء السووخنة، 
تحقيثثق العديثثد مثثن النجاحثثات  2117لثثول عثثام . واسثثتطام المينثثاء بح2121وخطة طموحة تمتد حتثثى عثثام 

وجثثثثذب اإلسثثثثتثمارات مثثثثن خثثثثالل مجموعثثثثة مثثثثن المشثثثثروعات التثثثثي تعثثثثود بالفائثثثثدة المباشثثثثرة علثثثثى اإلقتصثثثثاد 
 المصري.

ونظثثرًا للموقثثع اإلسثثتراتيجي للمينثثاء ومميزاتثثه التنافسثثية ونجاحاتثثه المتعثثددة عملثثت هيئثثة مثثوانئ دبثثي العالميثثة 
؛ لتتثثثولى مهثثثام تشثثثايله وتطثثثويرل. ويشثثثكل المينثثثاء محثثثورًا 2118الواسثثثعة عثثثام علثثثى ضثثثمه لشثثثبكتها البحريثثثة 

نما لتثثداول التجثثارة العالميثثة العثثابرة للبحثثر  مركزيًا للتبادل التجاري ليس فقث للصادرات والواردات المحلية؛ وا 
 المتوسث والشرس األوسث وأفريقيا.

لجثثثاف والصثثثب السثثثائل والبضثثثائع غيثثثر يحتثثثوي المينثثثاء علثثثى محطثثثات لتثثثداول الحاويثثثات وبضثثثائع الصثثثب ا
المعبثثثأة والبضثثثائع العامثثثة. ومحطثثثة الصثثثب السثثثائل بالمينثثثاء تثثثم تصثثثميمها وفقثثثًا لمعثثثايير الصثثثناعة والسثثثالمة 
واألمثثثان العالميثثثة، حيثثثث تحتثثثوي علثثثى أحثثثدث أنظمثثثة مكافحثثثة الحرائثثثق، وأنظمثثثة مراقبثثثة تسثثثرب الاثثثاز ويثثثتم 

 مبيوتر.التحكم فيها أتوماتيكيًا من خالل أجهزة الكو 

توفر إدارة الميناء مستوى أمني عالمي للحفاظ على سثثالمة العمثثالء والبضثثائع، والعثثاملين والسثثفن بالمينثثاء. 
ويمتلثثثثك المينثثثثاء أنظمثثثثة تعمثثثثل ببصثثثثمة األصثثثثابع والبطاقثثثثات اإللكترونيثثثثة لمراقبثثثثة حركثثثثة الثثثثدخول والخثثثثروج، 

 .ساعة 24بجانب توفير كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار الث 

كما تحرص إدارة المينثثاء علثثى تقثثديم أفضثثل خدمثثة للعمثثالء عثثن طريثثق تثثوفير عثثدد مثثن الخثثدمات المتميثثزة  
ذات القيمثثثثة المضثثثثافة مثثثثثل؛ مكتثثثثب اإلسثثثثتقبال الثثثثذي يمكثثثثن مثثثثن خاللثثثثه إنهثثثثاء جميثثثثع إجثثثثراءات التخلثثثثيص 

ديدة. كمثثثا يثثثوفر الجمركثثثي، ودفثثثع الفثثثواتير، ومختلثثثف اإلجثثثراءات المتعلقثثثة بالمينثثثاء بسثثثرعة عاليثثثة وكفثثثاءة شثثث
. كمثثا يتثثوفر بالمينثثاء فثثرم ألحثثد أهثثم Video Conferenceingالمينثثاء خدمثثة اإلجتمثثام المرئثثي لعمالئثثه 

 البنوك العاملة في مصر، الى جانب ماكينات الصرف ا.لي.

ويمكثثن لعمثثالء مينثثاء السثثخنة الثثدخول علثثى الموقثثع اإلليكترونثثي للمينثثاء والحصثثول علثثى التقثثارير المفصثثلة 
يطلبونهثثثا، أو الوصثثثول الثثثى خدمثثثة اإلعثثثالم بوصثثثول البضثثثائع، ومختلثثثف خثثثدمات الحجثثثز، وخثثثدمات التثثثي 

معرفثثثثة غرامثثثثات التثثثثأخير والتعثثثثرف علثثثثى المهثثثثالت المتاحثثثثة. كمثثثثا يمكثثثثن للعميثثثثل إسثثثثتخدام خدمثثثثة اإلخطثثثثار 
ي، األوتوماتيكيثثثة التثثثي تثثثتم عبثثثر رسثثثائل الهثثثاتف المحمثثثول، أو إسثثثتخدام خثثثدمات التسثثثديد النقثثثدي اإللكترونثثث
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ظهثثثثار الحسثثثثابات المسثثثثتحقة ونقلهثثثثا وحفظهثثثثا أوتوماتيكيثثثثًا علثثثثى نظثثثثام أوراكثثثثل  صثثثثدار مختلثثثثف الفثثثثواتير، وا  وا 
 المالي للميناء.

كذلك يوفر الميناء خدمات الشحن المتكاملة ومختلف الخثثدمات اللوجسثثتية بمثثا فيهثثا التخثثزين والتوزيثثع. كمثثا 
إختبثثارات الجثثودة والسثثالمة لجميثثع البضثثائع بالمينثثاء  ينفرد الميناء بتثثوفير معامثثل معتمثثدة دوليثثًا مسثثئولة عثثن

 وفقًا ألعلى المعايير الفنية العالمية، وضمان صحة وسالمة جميع األغذية والبضائع األولية بالميناء.

الخالصة أن ميناء السخنة من المشاريع القومية العمالقة وهو يعد أحد الموانئ العالميثثة، وهثثو ينثثدرج دوليثثًا 
جيثثل الثالثثث للمثثوانئ" لخدمثثة عمليثثات االسثثتيراد والتصثثدير للبضثثائع العامثثة والصثثب الجثثاف تحثثت مسثثمى "ال

، حيثثث تثثتم إدارتثثه بنظثثام B.O.Tوتثثداول الحاويثثات. ويعتبثثر مثثن أحثثدث المثثوانئ التثثى تثثم إنشثثاؤها بنظثثام الثثث 
عتبثثثر أول مينثثثثاء المراكثثثز اللوجسثثثتية المثثثزودة بأحثثثدث تكنولوجيثثثا المثثثوفرة وفثثثق المعثثثايير العالميثثثة، فالمينثثثاء ي

 محورى شامل ومتكامل ومتعدد األغراض. 

لك  ما سبق يمكن القول إن الموووانئ المطووورة المتكاملووة الشوواملة للمراكووز اللوجسووتية الحديثووة المماثلووة 
لميناء السخنة يمكنها تحقيق إيرادات مرتفعة من جميع الخدمات والتسهيالت المتاحة ذات القيمة المضثثافة 

على زيادة الناتن المحلي اإلجمالي، وعلى رفثثع معثثدالت النمثثو االقتصثثادي. كمثثا يمكننثثا أن وبالتالي تساعد 
دارته اليكترونيًا؛ فما زال هناك حاجة للمزيد مثثن  نستخلص أنه بالرغم من االهتمام بميناء دمياط وتطويرل وا 

دخال النظم اإللكترونية العاملة بمراكز لوجستية متكاملة مت طورة مسثثتجيبة إلحتياجثثات التطوير والتحديث وا 
المستثمرين وموفرة للوقت وليس مجرد تثثوفير بعثثض الخثثدمات اللوجسثثتية المنفصثثلة.حتى يصثثل المينثثاء فثثي 

فثثالمراكز اللوجسثثتية المعتمثثدة علثثى اإلدارة االلكترونيثثة تعثثد وسثثيلة لتحسثثين األداء مصاف المثثوانئ العالميثثة. 
ل علثثثثى الخثثثثدمات وتتثثثثيح ألعثثثثداد كبيثثثثرة مثثثثن العمثثثثالء بالمينثثثثاء كثثثثي يصثثثثبح فعثثثثااًل، كمثثثثا أنهثثثثا تيسثثثثر الحصثثثثو 

نتيجثثة تقليثثل التكلفثثة النثثاتن عثثن تبسثثيث الحصول على المعلومات بسهولة، وذلك يجعل الميناء أكثثثر فعاليثثة 
تخفيض األخطاء إلى أقل مثثا يمكثثن ألن النظثثام اإلجراءات وتقليل المعامالت الورقية وتخفيض وقت األداء، و

دًا ألداء األنشثثطة اللوجسثثتية أقثثل عرضثثة لألخطثثاء عثثن النظثثام اليثثدوي، كمثثا يسثثاعد علثثى اإلليكترونثثي الموظثثف جيثث
تقلثثيص المخالفثثثات نظثثثرًا لسثثثهولة ويسثثثر النظثثثام الكثثثفء ودقتثثثه. كمثثثا يثثثؤدي تثثثوفر مركثثثز لوجسثثثتي قثثثائم علثثثى 

جراءات. ويثثؤدي الثثى نظام إليكتروني دقيق الى  تقليثثل وضوح وسهولة فهم العمالء للمطلوب منهم من وثائق وا 
 إعتماد إنجاز األعمال على العالقات الشخصية.

، أن مينثثثثائي السثثثثويس وسثثثثفاجا يتميثثثثزان بإرتفثثثثام اإليثثثثرادات التثثثثي يحققانهثثثثا 2-1-1-4يتضثثثثح مثثثثن جثثثثدول 
سنويًا؛ لكن مع مراعاة أن غالبية تلثثك اإليثثرادات تثثأتي مثثن سثثفن الركثثاب الثثذين يثثذهبون الثثى أو يعثثودون مثثن 

ومثثع مراعثثاة إمكانيثثة تضثثاعف هثثذل اإليثثرادات مثثرات إذا تثثم التطثثوير والتحثثديث الحثثن والعمثثرة ودول الخلثثين. 
دخثثثثال الثثثثنظم اإلليكترونيثثثثة الحديثثثثثة بهمثثثثا فثثثثي جميثثثثع  واإلعتمثثثثاد علثثثثى اإلدارة اللوجسثثثثتية بالمعثثثثايير الدوليثثثثة وا 
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وكثثثذلك صثثثالة  ،صثثثولو؛ إتضثثثح أنثثثه يضثثثم ثثثثالث صثثثاالت سثثثفر وفبالنسوووبة لمينووواء السوووويساألنشثثثطة.  
يثثثتم نقثثثل  راكثثثب.  1111مظثثثالت لخدمثثثة الركثثثاب وأمتعثثثتهم تسثثثع كثثثل مظلثثثة نحثثثو  تتثثثوفر بثثثه كمثثثا .انتظثثثار

تثثثثرتبث محافظثثثثة المنافثثثثذ البريثثثثة والسثثثثكك الحديديثثثثة، حيثثثثث البضثثثثائع القادمثثثثة مثثثثن الخثثثثارج بيسثثثثر عثثثثن طريثثثثق 
 السويس بأنحثثاء الجمهوريثثة بطثثرس رئيسثثية، منهثثا الطريثثق الثثدائري الثثذي يثثربث منطقثثة االدبيثثة بطريثثق القثثاهرة

 كما يتوفر طريق بري يصل من السويس الى القاهرة ومنها إلى جميع محافظات الجمهورية.السويس، 

ويتوفر خطي سثثكة حديثثد يربطثثان السثثويس بالقثثاهرة واالسثثماعيلية، كمثثا توجثثد تفريعثثات سثثكك حديديثثة تصثثل 
معامثثل تكريثثر إلثثى مثثوانئ األدبيثثة، العثثين السثثخنة، ومينثثاء حثثوض البتثثرول. كمثثا توجثثد تفريعثثات أخثثرى إلثثى 

  البترول وشركة األسمدة.

أمثثثثا بالنسثثثثبة للخثثثثدمات والتسثثثثهيالت المتثثثثوفرة ويقثثثثدمها المينثثثثاء للسثثثثفن فتشثثثثمل؛ القيثثثثام بأعمثثثثال اإلصثثثثالحات 
المختلفثثة لجميثثع أنثثوام السثثفن عثثن طريثثق شثثركة شثثركة ترسثثانة السثثويس البحريثثة بثثالحموالت المختلفثثة. حيثثث 

طثثثن لقيثثثام بأعمثثثال اإلصثثثالحات  51111فن حتثثثى حمولثثثة تمتلثثثك الشثثثركة حثثثوض جثثثاف يمكنثثثه إسثثثتقبال سثثث
ألثثف طثثثن والرفثثثع الجزئثثثى  311الالزمثثة. كمثثثا تمتلثثثك الشثثركة حثثثوض عثثثائم يمكنثثثه رفثثع السثثثفن حتثثثى حمولثثثة 

ألف طن هثثذا باإلضثثافة الثثى تثثوفير عثثدد مثثن الثثورش المجهثثزة لتنفيثثذ أي إصثثالحات  31للسفن حتى حمولة 
 مطلوبة. 

داد والتمثثوين مثثن ميثثال عذبثثة، ومثثواد غذائيثثة، وديثثزل وسثثوالر، وقطثثع غيثثار. كذلك يوفر الميناء خثثدمات اإلمثث
كمثثثثا يسثثثثتقبل ميثثثثاة الصثثثثافورات للثثثثتخلص مثثثثن الميثثثثال المتسثثثثخة، كمثثثثا يثثثثوفر للسثثثثفن خثثثثدمات القطثثثثر واإلرشثثثثاد 

 والتبخير. ويوفر بعض الخدمات الطبية والحجر الصحي، وتتوفر بالميناء أنظمة لمكافحة الحريق.

بورتوفيثثق مالصثثقة لسثثور مينثثاء السثثويس علثثى ود أحد موقعي المنطقثثة الحثثرة فثثي السثثويس بيخدم الميناء وج
. يتثثثوفر بهثثثذا الموقثثثع عديثثثد مثثثن األنشثثثطة واألعمثثثال اللوجسثثثتية الهامثثثة؛ حيثثثث يثثثتم فثثثي 2م 75661مسثثثاحة 

 المنطقثثثثة الحثثثثرة بنثثثثاء وتصثثثثنيع السثثثثفن والوحثثثثدات العائمثثثثة، كمثثثثا يثثثثتم فيهثثثثا تصثثثثنيع األسثثثثمدة والبتروكيماويثثثثات
واألصثثباو والمنظفثثات، وتصثثنيع المعثثادن والمنتجثثات المعدنيثثة، باإلضثثافة الثثى تكسثثير وتشثثكيل األحجثثار او 
الرخثثثثام، إمثثثثداد وتمثثثثوين السثثثثفن، خثثثثدمات ادارة وتشثثثثايل المثثثثوانئ، خثثثثدمات تثثثثأجير معثثثثدات وآالت بتروليثثثثة، 

 وتخزين البضائع وا عادة تصديرها.

إنشثثاء صثثالة وصثثول سثثياحية جديثثدة فثثي مينثثاء السثثويس ب وقوود قامووت الهيئووة العامووة لموووانئ البحوور اضحموور
مليثثون جنيثثه، كمثثا قامثثت بإعثثادة تخطثثيث الحركثثة داخثثل المينثثاء، وتطثثوير وتحثثديث صثثالة  11تكلفثثت نحثثو 

نتهثثت مثثن، الركاب بميناء بورتوفيق. كما أجرت تطوير شامل لمحطة الركاب البحرية بالرصيف الشمالى  وا 
شثثثثثف الحثثثثثراري للكشثثثثثف عثثثثثن أي مفرقعثثثثثات أو أشثثثثثياء خطثثثثثرة لثثثثثدى تركيثثثثثب اجهثثثثثزة الكشثثثثثف االشثثثثثعاعي والك
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احثثالل شثثبكات المرافثثق بالمينثثاء بتكلفثثة وتعم  الهيئة حاليووًا علووى األشخاص أو بداخل األمتعة والبضثثائع. 
 مليون جنيه، كما تعتزم إنشاء رصيف لليخوت بالميناء. 4نحو 

يث بدرجة أكبر، والتزود بثثالمراكز اللوجسثثتية بالرغم مما سبق فما زال ميناء السويس بحاجة للتطوير والتحد
المتكاملة التي تضم النظم اإللكترونية الحديثة لتسهيل العمل وتوفير الوقت وتقثثديم الخثثدمات وفقثثًا للمعثثايير 
الدولية سواء للركاب أو المستثمرين أو السفن المتعاملة مع الميناء حتى يرقثثى للمسثثتويات العالميثثة للمثثوانئ 

 صر اإلمداد بالقيمة المضافة على المستوى القومي.ويصبح أحد عنا

يعتبثثثر نقطثثثة إرتكثثثاز رئيسثثثية لقواتنثثثا البحريثثثة لتنفيثثثذ مهامهثثثا فثثثى تثثثأمين الجهثثثة فهوووو  وبالنسثثثبة لمينثثثاء سثثثفاجا؛
الشرقية لمصر، كما يقوم الميناء بخدمثثة الحجثثاج وكثثذا ييسثثر التجثثارة الدوليثثة بثثين دول أفريقيثثا ودول جنثثوب 

 يا.شرس آسيا وأسترال

ويعتبثثثر المينثثثثاء شثثثثديد األهميثثثثة للوجثثثثه القبلثثثثى حيثثثث يخثثثثدم احتياجثثثثات محافظاتثثثثه مثثثثن الثثثثواردات والصثثثثادرات 
وحركثثثثة ركثثثثاب سثثثثكان تلثثثثك المحافظثثثثات. ويتميثثثثز المينثثثثاء بقربثثثثه مثثثثن المنثثثثاطق السثثثثاحلية وا.ثثثثثار اإلسثثثثالمية 

لميناء بالنهار؛ مما يسثثاهم والمسيحية والفرعونية وتظهر فيه الحواجز المرجانية بوضوح للسفن التي تدخل ا
 .فى تنشيث حركة السياحة العربية والعالمية

يؤدي الميناء دورًا حيويًا فى نقل تجارة جمهورية مصر العربية من األتربة والخامات المعدنية للخثثارج، كمثثا 
نثثاء دورًا يستقبل كميات كبيرة من الاالل والبضائع العامثثة والمعثثدات الثقيلثثة. وكمثثا سثثبق الثثذكر؛ يتحمثثل المي

هامًا في سفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخلثثين مثثن مثثواطني الوجثثه القبلثثى وكثثذلك السثثائحين 
راكثثثب، ومظثثثالت  1211المتثثثرددين علثثثى منطقثثثة جنثثثوب الثثثوادي حيثثثث تتثثثوفر بالمينثثثاء صثثثالة ركثثثاب تسثثثع 

 األلومنيوم، والرابع للاالل.  . ويضم الميناء أربعة أرصفة؛ إثنان للركاب، ورصيف لتجارة 2م1161بمساحة 

وقطثثع غيثثار وزيثثوت الماكينثثات  ديزلوالثث سثثوالروال الميثثال العذبثثة مثثن ويثثوفر المينثثاء خثثدمات اإلمثثداد والتمثثوين
ات اإلعاشثثة والوقود الخفيثثف ووقثثود التشثثايل وبعثثض األدوات والمطبوعثثات ومسثثتلزمات الماكينثثات ومسثثتلزم

والمثثثثثواد الاذائيثثثثثة. كمثثثثثا يثثثثثوفر خثثثثثدمات التبخيثثثثثر، والقطثثثثثر واإلرشثثثثثاد، والنظافثثثثثة، ومكافحثثثثثة الحرائثثثثثق وبعثثثثثض 
 الخدمات الطبية.

كمثثا يتثثوفر بالمينثثاء سثثثاحات وصثثوامع ومخثثازن لتخثثثزين الاثثالل والبضثثائع واألمتعثثثة، وثثثالث قثثاطرات وعثثثدد 
  إثنان النش لطرشاد.

محثثاور هثثي: محثثور حركثثة الركثثاب بإنشثثاء محطثثة حديثثثة للركثثاب، ومحثثور  جاري تطوير الميناء على ثالثة
نشثثثاءبمثثثا تشثثثمل مثثثن مرافثثثق وخثثثدمات،  2إنشثثثاء وتجهيثثثز صثثثالة الوصثثثول رقثثثم حركثثة البضثثثائع، حيثثثث تثثثم   وا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
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متثثثر  5111بوابثثثات للثثثدخول والخثثثروج، كثثثذلك تثثثم إنشثثثاء محطثثثة ركثثثاب جديثثثدة علثثثى أعلثثثى مسثثثتوى بمسثثثاحة 
 لمكافحة انفلونزا الخنازير من الركاب القادمين الى مصر. مسطح، وتركيب جهاز كشف حراري 

باإلضثثافة لمحثثور الخثثدمات الخارجيثثة الثثذي يخثثتص بزيثثادة وتحثثديث سثثاحات إنتظثثار الشثثاحنات والحثثافالت 
وتطثثوير الممثثرات المالحيثثة، واسثثتكمال إنشثثاء بثثرج اإلرشثثاد والمراقبثثة، ورفثثع كفثثاءة الشثثبكات  والسيارات،

متثثر وعمثثق  231بمينثثاء سثثفاجا. وكثثذلك العمثثل علثثى إنشثثاء رصثثيف بطثثول  والمرافثثق، ورصثثف الطثثرس 
نشثثاء صثثاالت سثثفر ووصثثول جديثثدة، وا عثثادة تخطثثيث المثثداخل والمخثثارج وربطهثثا بثثالطرس  11 أمتار، وا 

لى ميناء الاردقة.  الرئيسية إليجاد سيولة مرورية من وا 

نثثاء مثثازال بحاجثثة للتطثثوير الميينطبووق علووى مينوواء سووفاجا مووا سووبق ذكووره عوون مينوواء السووويس موون أن 
والتحثثثثديث مثثثثع مراعثثثثاة ضثثثثرورة تثثثثوفير بعثثثثض المراكثثثثز اللوجسثثثثتية المتكاملثثثثة التثثثثي تضثثثثم الثثثثنظم اإللكترونيثثثثة 
الحديثة لتسهيل العمل وتقديم الخدمات المطلوبثثة وفقثثًا للمعثثايير الدوليثثة فثثي أسثثرم وقثثت دون الحاجثثة للتنقثثل 

ت المطولثثثثة سثثثثواء للركثثثثاب أو المسثثثثتثمرين أو السثثثثفن بثثثثين المكاتثثثثب واإلغثثثثراس فثثثثي عثثثثدد كبيثثثثر مثثثثن اإلجثثثثراءا
 المتعاملة مع الميناء حتى يتمكن الميناء من التعامل وفق المعايير الدولية.

متثثثثر،  1841فيعتبثثثثر مينثثثثاء تجثثثثاري يضثثثثم تسثثثثعة أرصثثثثفة تصثثثثل أطوالهثثثثا لنحثثثثو  بالنسووووبة لمينوووواء اضدبيووووة 
الاثثالل والزيثثوت والبتثثرول والبوتجثثاز،  متر. الميناء مخصثثص لنقثثل البضثثائع العامثثة مثثن 12وغاطس عمقه 

مليثثون طثثن  11075وتسثثهيل حركثثة الصثثادرات والثثواردات. تصثثل الطاقثثة اإلسثثتيعابية القصثثوى للمينثثاء نحثثو 
ألثثف  851مليثثون طثثن غثثالل، و 3مليثثون طثثن صثثب جثثاف، و 3 مليون طثثن، منهثثا 3عامة  سنويًا، بضائع
 طن زيوت.

مشثثروم المنظومثثة حاليثثًا تطثثوير المينثثاء تطثثويرًا شثثاماًل وتطبيثثق  وقد أفاد السيد مثثدير عثثام المينثثاء أنثثه جثثاري 
االلكترونيثثثثة الثثثثذي يعمثثثثل علثثثثى ميكنثثثثة المينثثثثاء وربطثثثثه مثثثثع جميثثثثع المثثثثوانئ؛ وأن ذلثثثثك التطثثثثوير سثثثثيتم علثثثثى 

 مرحلتين:

يثثثتم فيهثثثا ميكنثثثة أنشثثثطة المينثثثاء الخاصثثثة بالسثثثفن والبضثثثائع فثثثي حثثثالتي الصثثثادر والثثثوارد المرحلوووة اضولوووى: 
 اإليرادات، -حركة البضائع والركاب -حركة السفن واإلرشاد  وتشمل هذل األنشطة: وتطويرها

 وربث الموازين االلكترونية بالنظام ا.لي. -التحكم في بوابات الميناء 

 وربطها مع نظام الميناء ميكنة أنشطة الجهات الخارجية بمجتمع الميناء يتم فيهاوالمرحلة الثانية: 
اء نظثثام إدارة المينثثاء الكترونيثثا سثثوف يثثتم تنفيثثذ تطبيقثثات الجهثثات الخارجيثثة بمجتمثثع بعثثد انتهثثاء مرحلثثة إنشثث

 الميناء ثم ربطها مع نظام الميناء في المرحلة الثانية باألنظمة الخارجية المرتبطة بنشاطات الميناء.
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 وتت من المرحلة الثانية تنفيذ اضعمال التالية: 

 مجتمع الميناء: تنفيذ تطبيقات للجهات المتعاملة مع -أ
 تطبيقات الجمارك.  -
 تطبيقات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.  -
 تطبيقات التفتيش البحري / الجوازات /الشرطة / الحجر الصحي.   -

 الربط مع الجهات المتعاملة مع الميناء كما يلي: -ب
 الربث مع نظام مصلحة الجمارك. -
 والواردات.  الربث مع نظام هيئة الرقابة على الصادرات -
 الربث مع البنوك.  -
 تنفيذ نظام تبادل الرسائل االلكترونية الخاصة بالسفن والبضائع العامة.  -
 الربث مع بنك معلومات النقل البحري.   -

 
وتنتهي المرحلة الثانية بإسثثتخراج الفثثواتير آليثثًا ودفعهثثا مباشثثرة فثثى البنثثك عثثن بعثثد ممثثا يثثنعكس مباشثثرة علثثى 

روج البضثثثثثائع إلثثثثثى السثثثثثفينة. وبالتثثثثثالي فعمليثثثثثات التطثثثثثوير تسثثثثثتهدف إدخثثثثثال الثثثثثنظم اإلجثثثثثراءات الالزمثثثثثة لخثثثثث
اإللكترونيثثثة مثثثع األنشثثثطة واألعمثثثال اللوجسثثثتية األخثثثرى الالزمثثثة لتحثثثديث العمثثثل وتسثثثهيل إجراءاتثثثه واإلفثثثراج 

 عن البضائع في أقل وقت ممكن. لكن يجب اإلنتبال ألن تتوافق مع معايير الجودة العالمية. 
 

ممتثثدة فثثى  مينثثاء تخصصثثي لنقثثل البتثثرول ومنتجاتثثه، ويحثثوي خمسثثة أرصثثفةميناء حوووض البتوورول ويعتبر 
ألثثف طثثن واألرصثثفة مجهثثزة بخطثثوط أنابيثثب إلسثثتقبال وتثثداول جميثثع  18البحر إلستيعاب الناقالت حمولثثة 

ى متثثثر باإلضثثثافة إلثثث 511متثثثر وتبلثثثغ أطثثثوال ااألرصثثثفة الخرسثثثانية الكليثثثة حثثثوالي  9منتجثثثات الثثثنفث وبعمثثثق 
ألثثف  41متر خارج الميناء الستقبال ناقالت البترول والااز حتى حمولثثة  1105وجود منصة عميقة بعمق 

 متر. 9متر بأقصى غاطس  169طن وأقصى طول للناقالت التى تدخل الميناء 
 

متثثر حتثثى يثثتمكن  1405للتطثثوير وتعميثثق الاثثواطس لعمثثق  يت ح مما سبق حاجة مينوواء حوووض البتوورول
قالت البتثثرول والاثثاز العمالقثثة. باإلضثثافة لتثثوفير عثثدد مثثن ا.الت ومعثثدات التفريثثغ والتعبئثثة مثثن إسثثتقبال نثثا

صالحها كخدمات وأنشطة لوجسثثتية تثثدفع بكفثثاءة  والنقل الحديثة، وكذلك خدمات صيانة السفن والناقالت وا 
 العمل وفعاليته، وتضيف قيم إقتصادية، وتخلق فرص للعمل. 
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فترجثثع أهميتثثه لموقعثثه علثثى السثثاحل الاربثثى للبحثثر األحمثثر بثثالقرب مثثن مثثدخل  وبالنسووبة لمينوواء الغردقووة 
لثثثذلك فمثثثن أهثثثم أهدافثثثه خدمثثثة  خلثثين السثثثويس ولكونثثثه مكثثثان مشثثثهور سثثياحيًا فثثثي كثيثثثر مثثثن الثثثدول األوربيثثة،

السياحة العالمية بمنطقة البحر األحمر وسياحة اليخوت بمختلف أنواعها، وسثثياحة سثثفن الثثرحالت الطويلثثة 
يعمل لخدمة خطوط المالحة البحرية لنقل السياح والركثثاب مثثن السثثعودية ودول الخلثثين لمينثثاء شثثرم  وكذلك

 الشي  البحرى.
، تثثم تجهيزهثثا بكافثثة الخثثدمات التثثى يحتثثاج إليهثثا 2متثثر 911ويتوفر بالميناء صثثالة حديثثثة للركثثاب مسثثاحتها 

المفرقعثثثات وبوابثثثات اليكترونيثثثة  السثثثائحون، كمثثثا تثثثم تزويثثثدها بثثثأجهزة للكشثثثف علثثثى األمتعثثثة، والكشثثثف عثثثن
 للكشف على األشخاص. 

سثثفينة سثثنويًا، كمثثا يبلثثغ متوسثثث  875يصثثل متوسثثث عثثدد السثثفن السثثياحية التثثي تثثدخل مينثثاء الاردقثثة نحثثو 
يخثثت سثثنويًا؛ بينمثثا يبلثثغ عثثدد سثثفن الركثثاب العثثاديين  281عثثدد اليخثثوت السثثياحية المسثثتخدمة للمينثثاء نحثثو 

ألثثثثف راكثثثثب سثثثثنويًا،  551سثثثثفينة تحمثثثثل نحثثثثو  651يثثثثق )الاردقثثثثة / ضثثثثبا( بثثثثين مصثثثثر والسثثثثعودية عثثثثن طر 
ألثثف سثثيارة بصثثحبة الركثثاب. ويبلثثغ متوسثثث عثثدد السثثائحين بمصثثر المثثارين عثثن طريثثق  14باإلضثثافة الثثى 

 ألف سائح سنويًا )الاردقة/شرم الشي (. 51ميناء الاردقة نحو 

، لترتفثثع طاقثثة المينثثاء اإلسثثتيعابية 2متثثر 191يثثتم العمثثل حاليثثًا علثثى بنثثاء صثثالة سثثفر جديثثدة علثثى مسثثاحة 
راكثثب يوميثثًا. ويتشثثمل عمليثثات التطثثوير؛ إنشثثاء سثثاحة الكشثثف عثثن السثثيارات القادمثثة بصثثحبة  2111الثثى 

 متر إلستيعاب الحركة المتزايدة لنقل الركاب والسائحين.  311الركاب، وزيادة أطوال األرصفة لتصل إلى 

هثثو أحثثد مثثوانئ الهيئثثة العامثثة لمثثوانئ البحثثر األحمثثر  مينوواء الطووور وتو ووح نتووائج الدراسووة الميدانيووة أن
مليثثون طثثن. ويشثثتمل علثثى رصثثيف واحثثد  1038التجارية لنقل البضائع العامة بطاقة إستيعابية قصوى تبلغ 

متثثثثر للبضثثثثائع العامثثثثة، وبثثثثه غثثثثاطس بعمثثثثق خمسثثثثة أمتثثثثار. ويحثثثثوي مسثثثثاحات تخزينيثثثثة مفتوحثثثثة  75بطثثثثول 
متثثر مربثثع. ويثثوفر المينثثاء للسثثفن خثثدمات  5611عثثًا، وسثثاحات ماطثثاة بمسثثاحة ألثثف متثثرًا مرب 38بمسثثاحة 

اإلمداد والتموين بأنوتعثثه، باإلضثثافة لخثثدمات القطثثر واإلرشثثاد والتبخيثثر. كمثثا يثثوفر بعثثض الخثثدمات الطبيثثة 
 وخدمات إطفاء الحريق ومكافحة التلوث.

 
طثثول الرصثثيف وزيثثادة عمثثق الاثثاطس الثثى للتطوير والتحثثديث وزيثثادة  يتبين من تلك النتائج حاجة الميناء

متر حتى يتمكن من إستقبال سفن البضائع العمالقة. كما يحتاج للتزود بثثبعض األنشثثطة اللوجسثثتية  1405
الحديثثثثثثة مثثثثثثل؛ المعثثثثثدات الحديثثثثثثة للتفريثثثثثغ ووسثثثثثائل النقثثثثثل السثثثثثريعة ونظثثثثثام اليكترونثثثثثي عصثثثثثري إلجثثثثثراءات 

ف عثثن األشثثياء الخطثثرة والمفرقعثثات مثثع مراعثثاة تحقيثثق التخلثثيص الجمركثثي، باإلضثثافة ألجهثثزة حديثثثة للكشثث
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المعثثايير الدوليثثة فثثي مواصثثفات التطثثوير؛ حتثثى تثثزداد كفثثاءة المينثثاء وفعاليتثثه وقدرتثثه علثثى أن يصثثبح جثثزءًا 
 هامًا من أجزاء خلق القيمة المضافة لطقتصاد القومي. 

الركثثثاب التابعثثثة لهيئثثثة مثثثوانئ البحثثثر المثثثوانئ التجاريثثثة لنقثثثل البضثثثائع العامثثثة و كوووذلك يعووود مينووواء نويبوووع مووون 
مليثثون طثثن بضثثائع عامثثة، ومليثثون راكثثب سثثنويًا.  109 والطاقثثة اإلسثثتيعابية القصثثوى للمينثثاء تبلثثغ. األحمثثر

متثثثر؛ حيثثثث يحتثثثوي المينثثثاء علثثثى أربعثثثة أرصثثثفة وغثثثاطس  8كمثثثا يمكثثثن للمينثثثاء إسثثثتقبال سثثثفن حتثثثى عمثثثق 
 بعمق ثمانية أمتار.

اإلمداد والتموين والتبخير، والقطر واإلرشاد، وزيوت ماكينة، ووقود تشايل، ويقوم الميناء بتوفير خدمات 
مداد السفن بالوقود الخفيف، والوقود الثقيل، ومستلزمات الماكينات، ومستلزمات اإلعاشة كما يوفر  وا 

 خدمة إصالح السفن حيث توجد ورشة فنية لطصالحات الخفيفة.

يحتاج الميناء للتطوير والتحديث وزيادة ميناء الطور حيث  وينطبق على ميناء نويبع ما سبق ذكرل عن
متر حتى يتمكن الميناء من إستقبال سفن الركاب  1405طول الألرصفة وزيادة عمق الااطس الى 

والبضائع العمالقة. كما يحتاج لطعتماد على اإلدارة اللوجستية الحديثة والتزود ببعض األنشطة اللوجستية 
ات الحديثة للشحن والتفريغ ووسائل للنقل السريع ا.من، ونظام اليكتروني عصري الحديثة مثل؛ المعد

إلجراءات التخليص الجمركي، باإلضافة لضرورة توفير أجهزة حديثة للكشف عن األشياء الخطرة 
والمفرقعات حتى تزداد كفاءة الميناء وفعاليته وقدرته على أن يصبح جزءًا هامًا من أجزاء خلق القيمة 

 ضافة لطقتصاد القومي.الم

متر، وأقصى  625فيعتبر ميناء تجاري وركاب، به رصيف واحد بطول بالنسبة لميناء شرم الشيخ 
متر. ولم يوضح المسئولين بالميناء بيانات كثيرة عن الميناء أثناء الدراسة  8- 5عمق للااطس ما بين 

حر األحمر، وخدمة سياحة اليخوت وسفن خدمة السياحة بمنطقة البالميدانية. ويهدف الميناء أساسًا ل
 الرحالت الطويلة والاطس والرياضات البحرية.

ويرى أفراد الفريق البحثي أن مدينة شرم الشي  ذات السمعة العالمية مدينة واعدة للسياحة العالمية 
ل البضائع فاإلهتمام بتوسيع وزيادة طاقة وتحديث الخدمات المقدمة لسفن الركاب وراكبيها، وكذلك سفن نق

العامة عن طريق األنشطة اللوجستية الحديثة بالمعايير والمقاييس الدولية سوف يدفع بمعدالت السياحة 
ألعلى بسبب األسعار المعتدلة للنقل البحري التي ستسهل حركة شرائح السائحين ذوي الدخل المتوسث. 

أمن وسالمة األشخاص والبضائع  ذلك دون إغفال األنشطة واألعمال اللوجستية المرتبطة بالحفاظ على
 والمكان، والمرتكزة على النظم اإللكترونية ونظم المعلومات. 
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 (   تصنيف الموانئ والطاقة المصممة، والمحققة، والحاويات واضرصفة ومساحة الساحات والمخازن 1-1-4جدول)

الطاقة اإلستيعابية  تصنيف الميناء الميناء
 إجمالي اضرصفة  أرصفة الحاويات 2113ام الطاقة المحققة خالل ع القصوى 

 بما فيها أرصفة الحاويات()
إجمالي 
مساحة 
الساحات 
   (²والمخازن)م

ب ائع 
 مليون طن

حاويات )مليون 
 حاوية مكافئة(

ب ائع 
 )مليون طن(

حاويوووات )مليوووون 
 حاوية مكافئة(

 ركاب
)مليوووووووووووووووووووووووون 

 راكب(
 طس )م(الغا اضطوال)م( العدد الغاطس)م( اضطوال)م( العدد

جيوووووووووووو  ثالووووووووووووث  دمياط
 376941 1435 495131 19 1435 1151 4 1 131 31 132 21 تجاري 

 19615 931 219131 12 1 1 1 1 1 1351 1 636 تجاري وركاب السويس
حوض 
 1 731 92931 9 1 1 1 1 1 1 1 4314 تجاري  البترول

 1 1231 194131 7 1 1 1 1 1 635 1 9373 تجاري  اضدبية
 1 531 34131 1 1 1 1 سفينة 995 سفينة 1111   ركابنق الغردقة
 33741 1431 76931 4 1 1 1 139 1 233 1 6339 تجاري وركاب سفاجا

جيوووووووووووو  ثالووووووووووووث  السخنة
 11141 1931 235131 9 19 951 1 1 136 934 134 935 تجاري 

 395611 531 9531 1 1 1 1 1 1 1 1 1339 تجاري  الطور
 22921 931 39131 4 1 1 1 139 1 139 1 137 تجاري وركاب نويبع
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 49111 931 62531 1 1 1 1 132 1 1 1 1 تجاري وركاب شرم الشيخ
 
  

 ( اضهداف المتوقع تحقيقها، حجم الطلب، العمالة بالموانئ2-1-4جدول )
إسم 
 الميناء

حجم الطلب المتوقع على خدمات  اضهداف المتوقع تحقيقها
 الميناء )محلي وأجنبي(

مالة أعداد الع
 بالميناء

اإليرادات المحققة 
 بالمليون 

معدل مكوث السفن: 
 عدد أرصفة الميناء

معدل إنتظار السفن: 
 تقديم الخدمات

 دمياط

 تخفيف ال غط على ميناء اإلسكندرية
 زيادة اإليرادات ونمو االقتصاد القومي 

 زيادةأحجام الصادرات والواردات
 تنمية محافظة دمياط والمحافظات المجاورة
 زيادة حركة السفن والب ائع داخ  الميناء

 خلق فرص عم  جديدة.

مرتفووووووووع جووووووووداأ نظوووووووورًا لتوووووووووافر مكاتووووووووب 
إسوووووووتثمارية ومركوووووووز لوجيسوووووووتي علوووووووى 
مسوووووووووتوى عوووووووووال، وشوووووووووبكة إتصووووووووواالت 
الكترونيوووة ومخوووازن بمسووواحات واسوووعة. 
وعووووودد مووووون المنووووواطق الحووووورة، ومحطوووووة 
حاويات ذات إمكانيووات عاليووة، وخوودمات 

 ستثمرون. وتسهيالت يحتاجها الم

موووووووووووووووووووا  2131
 بين:

 مديرين 
 موظفين
 إداريين

 عمال خدمات
 عمال شحن

معوووودل مكوووووث بسوووويط  446
 رصيف 19لتوفر 

معووووووودل مكووووووووث يسووووووويط 
الخوووووودمات ال تسووووووتغرق 
 أكثر من يوم الى يومان

 السويس
 
 

 نق  الحجاج والمعتمرين
 نق  العاملين بدول الخليج

 نق  جزء من التجارة العالمية بين المشرق العربي
 .والصين وبالد الشرق اضقصى

الطلب مرتفع وخاصة بالنسبة لسفن 
 الركاب.

عام   241
 وموظف

معدل مكوث بسيط  2673134
 رصيف 12لتوفر 

تقدم الخدمة بمجرد 
وصول السفينة لقيام 
الوكي  بطلب التراكي 

 مسبقاً 

حوض 
 البترول

إستقبال ناقالت البترول المحملة بمواد البترول 
ل البترول العاملة بمحافظات والغازات من حقو

 البحر اضحمر وجنوب سيناء.
( عمال 9) -

فقط من قب  
 هيئة الميناء

معدل مكوث بسيط  32
 أرصفة 9لتوفر 

تقدم الخدمة بمجرد 
 دخول السفينة
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 اضدبية
 زيادة حركة السفن والب ائع داخ  الميناء

 تسهي  حركة الواردات والصادرات.
ئع العامة الطلب مرتفع ضن حركة الب ا

 مستمرة
مهندسين، 151

 إداريين، عمال
حسب لجنة التراكي  معدل مكوث بسيط -

 وتقديم طلب الدخول

 الغردقة
 خدمة السياحة بمنطقة البحر اضحمر

 خدمة سياحة اليخوت والرحالت الطويلة
 نق  الركاب من السعودية ودول الخليج وشرم

تقدم الخدمة بمجرد  قلي  34145 عام  27 -
 السفينةوصول 

 ( اضهداف المتوقع تحقيقها، حجم الطلب، العمالة بالموانئ2-1-4تابع جدول )

إسم 
 الميناء

حجم الطلب المتوقع على خدمات  اضهداف المتوقع تحقيقها
 الميناء )محلي وأجنبي(

أعداد العمالة 
 بالميناء

اإليرادات المحققة 
 بالمليون 

معدل مكوث السفن: 
 عدد أرصفة الميناء

إنتظار السفن:  معدل
 تقديم الخدمات

 سفاجا

 نق  الحجاج والمعتمرين والعاملين بدول الخليج
 خدمة إحتياجات الواردات والصادرات

 نق  الخامات والخامات التعدينية واضتربة للتصدير
 إستقبال الغالل والب ائع العامة والمعدات الثقيلة
 إستقبال السائحين والمترددين على جنوب الوادي

لب يرتبط بالحالة اضمنية ومعدل الط
 السائحين

تتأخر في مواسم  334219 عام  159
 عودة العاملين 

تقدم الخدمات وقت 
تراكي السفينة على 

 الرصيف

 السخنة

 خدمة عمليات اإلستيراد والتصدير
 رفع معدالت النمو االقتصادي

 جذب اإلستثمارات اضجنبية للمنطقة

 اء وضنهالطلب مرتفع جدًا لكفاءة المين
ميناء محورى شام  ومتكام  يعم  

 بنظام المراكز اللوجستية

عام   1211
وموظف منهم 

 هيئة الميناء 29

تقدم الخدمات  794527
 بصفة فورية

تقدم الخدمات وقت 
تراكي السفينة على 
الرصيف، ووقت طلب 

 الخدمة

 الطور

تقديم الخدمات والمعدات والتسهيالت لسفن 
منطقة بواسطة شركة البترول الموجودة بال

ماراديف التي تقوم بإدارة وتشغي  الميناء منذ عام 
 اإلصالحات.–اإلمداد والتموين -2114

 وقت طلب الخدمة بصفة فورية 14415 عام  19 -

 نويبع
ط بالحالووووووة الطلوووووب مرتفووووووع ولكوووووون يوووووورتبنق  جزء من التجارة العالمية بين و نق  الركاب،

اضمنيووووة ومواسووووم عووووودة العوووواملين موووون 
 وقت طلب الخدمة بصفة فورية -عام   251
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 وموظف السعودية والخليج .المشرق العربي والصين وبالد الشرق اضقصى

شرم 
 الشيخ

 خدمة السياحة بمنطقة البحر اضحمر
 خدمة سياحة اليخوت وسفن الرحالت الطويلة

 والغطس والريا ات البحرية

الطلب يرتبط بالحالة اضمنية ومعدل 
 ينتوافد السائح

عام   36
 وموظف

 وقت طلب الخدمة وقت طلب الخدمة 64393

 المصدر: الدراسة الميدانية -
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 ( خدمات الميناءوتسعيرها، وقت الخدمة، اإلنتاجية، إشغال اضرصفة للموانئ3-1-4جدول )
إسم 
 الميناء

أهم الخدمات المقدمة 
 للسفن

تسعير خدمات 
 الميناء

متوسط مدة 
بقاء السفينة 
 (بالميناء)ساعة

متوسط وقت خدمة 
 السفينة بالميناء

متوسط مدة بقاء 
 السفينة بالرصيف

نسبة إشغال 
 الرصيف

اإلنتاجية الكلية 
 لألرصفة

 )مليون طن(

 اإلنتاجيووووووووووووووووووووووة
 لكلية للمخازن 

 )مليون طن(

اإلنتاجية الكلية 
 للمحطات
ام  )مليون طن(

خد
سووووت

ل إ
عوووود

م
ات
معد

ة/لل
مال
الع

 

 دمياط
القطووور، التراكوووي اإلرشوووواد، 

 والتفريسالشحن 
( 21للحاويات) بقرارات وزارية

، للب ووووووووووووووووووائع 
 ( ساعة.55)

( 2للحاويوووووووووووووووووووات )
سووووووواعة، للب وووووووائع 

 ( ساعة.5)

( 19للحاويووووووووات)
سوواعة، للب وووائع 

 ( ساعة.53)

( %69للحاويات)
، للب ووووووووووووووووووووووووووووائع 

(99%. ) 

(747 
للحاويوووووووووووووووووووووات(، 

 للب ائع(  1942

 صفر مخازن 
مليووووووووووووووون  61

 طن ب ائع

 747للحاويووووات )
مليوووووووون طووووووون(، 

  ائع.)صفر( ب

99% 

 السويس

قطر، إرشاد، شحن، 
تفريس إصالحات، إمداد 
وتموين، تبخير، إستقبال 

 مياه الصابورة

طبقًا للقانون     
و 93لسنة24

القرارات 
 الوزارية

ال توجد  - - %91 أيام 4-2 أيام 3-2 أيام 2-4
محطات 
حاويات 
 بالميناء

91% 

حوض 
 البترول

قطر، إرشاد، إمداد 
، وتموين )مياه عذبة

 غذاء، سوالر(

 طبقًا للقانون 
 و3لسنة24

 قرارات وزارية

ال توجد  - %111 يوم 2-1 يوم 2-1 يوم 1-2
 مخازن 

ال توجد 
محطات 
 حاويات

- 

 اضدبية
–لحام –إرشاد –قطر 

 إسعافات أولية.
حسب نوع  بقرارات وزارية

الب اعة 
 والحمولة

تقوم بها الوكالة 
 البحرية

حسب نوع 
الب اعة 
 والحمولة

ال توجد  - - 111%
محطات 
 حاويات

91% 

-رباط –إرشاد –تراكي  الغردقة
 إسعافات أولية.–لحام 

ال توجد  ال توجد ب ائع - يوم 2-1 يوم 2-1 يوم 2-1 بقرارات وزارية
 مخازن 

ميناء ركاب 
 وسياحة

- 

 سفاجا

–تراكي –قطر –إرشاد 
–شحن وتفريس  –رباط 

–تخزين –نق  داخلي 
 تبخير-إمداد وتموين 

ال توجد  - - %111-91 يوم 2-1 يوم 2-1 يوم 2-1 رات وزاريةبقرا
 حاويات

91% 
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 ( خدمات الميناءوتسعيرها، وقت الخدمة، اإلنتاجية، إشغال اضرصفة للموانئ3-1-4تابع جدول )

إسم 
 الميناء

أهم الخدمات المقدمة 
 للسفن

كيفية تسعير 
 خدمات الميناء

متوسط مدة 
بقاء السفينة 
 بالميناء)ساعة(

متوسط وقت خدمة 
 السفينة بالميناء

متوسط مدة بقاء 
 السفينة بالرصيف

نسبة إشغال 
 الرصيف

اإلنتاجية الكلية 
 لألرصفة

 )مليون طن(

 اإلنتاجيووووووووووووووووووووووة
 لكلية للمخازن 

اإلنتاجية 
الكلية 
 للمحطات

معوووووووووووووودل 
إسووووتخدام 
العمالووووووة/ 
 للمعدات

 السخنة

نظام اليكتروني آلي 
متطور للجمارك واضجهزة 

نظمة دوائر أ-الرقابية
تليفزيونية مغلقة لمتابعة 
اضعمال ومراقبة اضسوار 
يطبق نظام كود التأمين 

 (ISPSالدولي )
 مراكز لوجستية متكاملة

على أساس 
متوسط تكلفة 

 الخدمة

 571957 - 19453 %33 ساعة 29 فور طلب الخدمة ساعة 31
 حاوية نمطية

51% 

 الطور

رشاد،  تموين، قطر وا 
تبخير، تخلص من 

ه متسخة، ميا
 إصالحات،

على أساس 
متوسط 
 التكلفة

 %51 - - - - يوم 2-1 يوم 2-1 يوم 1-2

 نويبع
رشاد،  تموين، قطر وا 
تبخير، تخلص من 
مياه متسخة، 

 إصالحات، 

على أساس 
متوسط 
 التكلفة

 %91 - - - %51 يوم 2-1 يوم 2-1 يوم 1-2

شرم 
 الشيخ

إرشاد، قطر، رباط، 
 إمداد وتموين

 %91 - - - %41 يوم 3-1 يوم 3-1 يوم 3-1 قرارات وزارية

 المصدر: الدراسة الميدانية -
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 ( مستوى عرض الخدمات المقدمة بالموانئ للسفن وللب ائع4-1-4جدول )

 مستوى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للب ائع مستوى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للسفن إسم الميناء
شحن  الرباط التراكي القطر اإلرشاد

وتفريس 
 السفن

شحن 
 الب ائع

تفريس 
 الب ائع

نق  داخلي 
للب ائع من 

 اضرصفة للمخازن 

تخزين 
 الب ائع

تسليم 
وتسلم 
 الب ائع

 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد دمياط

 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد السويس
 جيد يدج جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد حوض البترول

 جيد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد جيد جيد جيد اضدبية
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد السخنة
 جيد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد جيد جيد ال يوجد جيد الغردقة
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد سفاجا
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد يدج الطور
 جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد نويبع

 جيد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد جيد ال يوجد جيد جيد شرم الشيخ
 المصدر: الدراسة الميدانية -
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نتووووائج الدراسووووة الميدانيووووة مووووع أصووووحاب الشووووركات ومووووديري الوكوووواالت البحريووووة  4-1-2

 والمستخلصين الجمركيين:
تمثثت مقابلثثة أربعثثة مثثن أصثثحاب الشثثركات هثثم: شثثركة ميثثديكال سثثن للتوريثثدات الطبيثثة، شثثركة 
األمل لتجارة المالبس الجاهزة، شركة تريدكو الصياد، شثثركة ثثثري بثثرازرز للتجثثارة والتوريثثدات. 

بحريثثة، توكيثثل كثثذلك عثثدد أربعثثة مثثن مثثدراء الوكثثاالت البحريثثة هثثم: الشثثركة الوطنيثثة للمالحثثة ال
 أطلس للخدمات البحرية، توكيل سفير للمالحة، الشركة الدولية للوكاالت البحرية.

 ( تبين ما يلي:2وبتطبيق إستمارة اإلستقصاء للمقابلة المعمقة الموضحة بمرفق )

 خصائص العينة: 4-1-2-1
يثثة الثمانيثثة أن (، أهم سثثمات أصثثحاب الشثثركات ومثثدراء الوكثثاالت البحر 1-2-1-4كما يظهر من جدول )

( سثثنة، مثثن الثثذكور، المتعلمثثون حيثثث أنهثثم حاصثثلون 61-41جميعهم تقع أعمارهم فثثي الفئثثة العمريثثة مثثن )
 على درجة تعليم جامعي على األقل.

 %45عامثثثًا، كمثثثا تبثثثين أن  51الثثثى  31بينمثثثا إتضثثثح أن المستخلصثثثين الجمثثثركيين تراوحثثثت أعمثثثارهم بثثثين 
 حاصلون على مؤهل متوسث فقث. %55ن أن منهم حاصلون على مؤهل جامعي، في حي

 السويس –دمياط  –اإلسكندرية وأفاد مدراء الوكاالت البحرية المذكورة آنفًا أنهم يتعاملون مع موانئ: 
-دميثثاط–بثثور سثثعيد. كمثثا أفثثاد أصثثحاب الشثثركات األربثثع أنهثثم يتعثثاملون مثثع مثثوانئ: اإلسثثكندرية  –سثثفاجا 
 السخنة.-السويس

ين الجمركيين األحد عشرة الذين تمت مقابلتهم أنهم يتعثثاملون مثثع مثثوانئ: السثثخنة في حين ذكر المستخلص
 السويس.-سفاجا-اإلسكندرية-نويبع-دمياط-بور سعيد –

كما أفاد مدراء الوكاالت البحرية أنهم يتعاملون مع شركات توفر الخدمات اللوجستية إلنهاء األعمثثال التثثي 
والتخثثزين. -النقثثل-التراكثثي-التفريثثغ–باثثرض إنجثثاز عمليثثات الشثثحن يحتاجونهثثا بثثالموانئ؛ وأن هثثذا التعامثثل 

ذكر أصثثحاب الشثثركات أنهثثم يتعثثاملون مثثع المثثوانئ كمثثا يتعثثاملون مثثع الشثثركات المقدمثثة لخثثدمات  في حين
لوجسثثثثثتية إلنهثثثثثاء إجثثثثثراءات عمليثثثثثات اإلسثثثثثتيراد للشثثثثثحنات التثثثثثي يسثثثثثتوردونها. بينمثثثثثا أوضثثثثثح المستخلصثثثثثون 

تكثثون مثثع هيئثثات المثثوانئ فقثثث إلنهثثاء صثثفقات التصثثدير واإلسثثتيراد لعمالئهثثم فثثي الجمركيون أن تعثثامالتهم 
 حين ال يتعاملون مع أي شركات أو مراكز تقدم أي خدمات لوجستية. 
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 ( خصائص العينة1-2-1-4جدول)
المستخلصون  الصفة

 الجمركيون 

مدراء شركات الوكالة 
 البحرية

 أصحاب اضعمال

 61-41من:  61-41من  51-31من  السن

 اضربعة من الذكور اضربعة من الذكور ذكور الجنس

 جامعي فأكثر جامعي فأكثر (6(، متوسط)5جامعي) المستوى التعليمي

 مالك للعم  مدراء للشركات يعم  بالشركة الحالة العملية

أسماء الموانئ التي يتم 
 التعام  معها

-بور سعيد –السخنة 
-نويبع-دمياط

 سفاجا-اإلسكندرية

دمياط  –كندرية اإلس
 السويس –

 بور سعيد –سفاجا 

-دمياط–اإلسكندرية 
 السخنة-السويس

 يتعام  مع:

 الموانئ فقط -

شركة خدمات لوجستية  -
 فقط

 اإلثنان -

شركات خدمات  الموانئ فقط
 لوجستية

 اإلثنان

 التعام  بغرض:

 التصدير  -

 اإلستيراد -

 اخرى  -

 التصدير

 اإلستيراد

 شحن 

 تفريس 

 تراكي

 تخزين-نق 

 ستيراداإل
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 خصائص الخدمات اللوجستية التي يتعام  معها العمالء: 4-1-2-2

 نوع ومقدم الخدمات اللوجستية التي يحتاجها العم : 4-1-2-2-1

(؛ بالنسثثثبة للسثثثؤال الخثثثاص بنثثوم وطبيعثثثة مقثثثدم الخثثثدمات اللوجسثثثتية التثثثي 2-2-1-4كمثثا يوضثثثح جثثثدول )
األربثثع الثثذين تمثثت مفثثابلتهم فثثي اللقثثاءات المتعمقثثة الخاصثثة يحتاجها العمل؛ أفاد مثثديري الوكثثاالت البحريثثة 

–شثثحن بضثثائع –تخلثثيص جمركثثي –بالدراسة أن الوكالة تحتثثاج غالبيثثة الخثثدمات المثثذكورة بالسثثؤال )تعبئثثة 
نقثثل البضثثائع –تسثثليم وتسثثلم بضثثائع –تخثثزين واردات –نقثثل داخلثثي مثثن األرصثثفة للمخثثازن –تفريثثغ بضثثائع 

مثثن المينثثاء الثثى المخثثازن(، وأنهثثم يلجئثثون الثثى شثثركات تقثثدم الخثثدمات اللوجسثثتية نقثثل البضثثائع -الى الميناء
 لتوفير تلك الخدمات لهم. بينما ال يحتاجون الى خدمتي التوزيع، وتخزين الصادرات.

بينمثثثا أجمثثثثع أصثثثثحاب الشثثثثركات األربثثثثع الثثثذين تمثثثثت مقثثثثابلتهم علثثثثى أنهثثثثم يحتثثثاجون فقثثثثث فثثثثي أعمثثثثالهم الثثثثى 
تسثثليم وتسثثلم البضثثائع؛ وأن –نقثثل داخلثثي مثثن األرصثثفة للخثثارج –ة: تفريثثغ البضثثائع الخثثدمات الثثثالث التاليثث

من يقوم بتوفيرها لهم هو هيئة الميناء نفسها. وأنهم يحتاجون شركة تقديم خدمات لوجسثثتية فقثثث لطسثثتعانة 
 بها في نقل البضائع من الميناء الى مخازن الشركات.

تفثثثق المستخلصثثثون الجمركيثثثون األحثثثد عشثثثرة  الثثثذين تمثثثت مقثثثابلتهم علثثثى أنهثثثم يتعثثثاملون فقثثثث مثثثع هيئثثثات وا 
–تفريثثغ بضثثائع –شثثحن بضثثائع –الموانئ لتأدية الخدمات التثثي يحتاجهثثا عمالؤهثثم وهثثي: تخلثثيص جمركثثي 

نقثثل –تسثثليم وتسثثلم بضثثائع -الرقابثثة علثثى المخثثزون –تخثثزين واردات –نقثثل داخلثثي مثثن األرصثثفة للمخثثازن 
وا أنهثثثثم ال يحتثثثثاجون لخثثثثدمتي التعبئثثثثة وال التوزيثثثثع حيثثثثث ال يطلبهثثثثا البضثثثثائع الثثثثى المينثثثثاء(، فثثثثي حثثثثين ذكثثثثر 

العمثثالء. وأنهثثم فثثي حالثثة تأديثثة خدمثثة نقثثل البضثثائع مثثن المينثثاء الثثى مخثثازن العمثثالء يلجئثثون لشثثركة تثثوفر 
 خدمة النقل. 

 جودة ونقاط قوة الخدمات اللوجستية كما يراها العمالء: 4-1-2-2-2
يجب المستخلصون الجمركيون األحثثد عشثثرة عثثن التسثثاؤالت المتعلقثثة (؛ لم 3-2-1-4كما يوضح جدول )

بثثثذلك الجثثثزء مثثثن الدراسثثثة أو األجثثثزاء التاليثثثة المتعلقثثثة بالخثثثدمات اللوجسثثثتية، سثثثوى بأنثثثه ال يثثثتم التعامثثثل مثثثع 
ن كانت العمليات التثثي ذكثثروا أنهثثم يتعثثاملون مثثع هيئثثة  الشركات أو المراكز المقدمة للخدمات اللوجستية؛ وا 

–تخثثزين واردات –نقل داخلي من األرصفة للمخثثازن –تفريغ بضائع –ناء إلنهائها وهي: شحن بضائع المي
نقثثل البضثثائع الثثى المينثثاء؛ تعتبثثر ضثثمن األعمثثال واألنشثثطة –تسثثليم وتسثثلم بضثثائع -الرقابة على المخزون 

 اللوجستية.
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ية تقثثدم بدرجثثة مرضثثية، وأجثثاب وقثثد أفثثاد إثنثثان مثثن مثثديري الوكثثاالت البحريثثة األربثثع بثثأن الخثثدمات اللوجسثثت
اإلثنثثثثان ا.خثثثثران أنهثثثثا تقثثثثدم بدرجثثثثة ضثثثثعيفة. وعنثثثثد التسثثثثاؤل عثثثثن أكثثثثثر العناصثثثثر المشثثثثكلة لنقثثثثاط قثثثثوة فثثثثي 
الخثثدمات اللوجسثثتية المقدمثثة أفثثاد ثالثثثة مثثن مثثدراء الوكثثاالت البحريثثة أنهثثا الثقثثة بمقثثدمي الخدمثثة، ومناسثثبة 

عناصثثثثر هثثثثي الشثثثثعور باألمثثثثان عنثثثثد التعامثثثثل مثثثثع مقثثثثدمي أوقثثثثات العمثثثثل، بينمثثثثا ذكثثثثر الرابثثثثع أن أهثثثثم تلثثثثك ال
 الخدمات واإللتزام بمواعيد العمل. وذكروا أنه ال توجد خدمات لوجستية تتوفر معها عناصر القوة المذكورة 

 نوع ومقدم الخدمات اللوجستية كما يرى العمالء 2-2-1-4جدول 
 المستخلصين أصحاب شركات وكاالت بحرية نوع الخدمة

 مقدم الخدمة مقدم الخدمة الخدمةمقدم 

هيئة 
 الميناء

شركة 
خدمات 
 لوجستية

هيئة 
 الميناء

شركة 
خدمات 
 لوجستية

هيئة 
 الميناء

شركة 
خدمات 
 لوجستية

 - - - - 4 - تعبئة

 - 11 - - 4 - تخليص جمركي

 - 11 - - 4 - شحن ب ائع

 - 11 - 4 4 - تفريس ب ائع

 - 11 - 4 4 - نق  داخلي)رصيف/مخزن(

 - 11 - - 4 - تخزين ب ائع

 - 11 - - - - رقابة على المخزون 

 - 11 - 4 4 - تسليم وتسلم ب ائع

 - 11 - - 4 - نق  ب اعة للميناء

 11 - 4 - 4 - نق  ب اعة للمخازن 

 - - - - - - توزيع
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 جودة ونقاط قوة الخدمات اللوجستية كما يرى العمالء 3-2-1-4جدول 
المستخلصين  أصحاب الشركات وكاالت البحريةال مستوى الخدمات

 الجمركيين
 ال يتم التعامل معها   ممتازة
    جيدة
  3 2 مرضية
  1 2 ضعيفة

 

المستخلصين  أصحاب الشركات الوكاالت البحرية نقاط القوة في الخدمات
 الجمركيين

 ال يتم التعامل معها 4 3 الثقة في مقدمي الخدمة
   1 الشعور باألمان

  4  المظهر المحيث بالخدمة
  4  اإللتزام بالمواعيد

  4 4 مناسبة أوقات العمل
    الرد على اإلستفسارات
    تقديم النصائح للعميل

 

اذكر أكثر الخدمات 
 اللوجستية جودة بالترتيب

المستخلصين  أصحاب الشركات الوكاالت البحرية
 الجمركيين

 امل معهاال يتم التع التخليص الجمركي - 1
2    
3    
4    
5    
6    
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وبالنسبة ألصحاب الشركات األربعثثة؛ فقثثد أفثثاد ثالثثثة مثثنهم بثثأن الخثثدمات اللوجسثثتية تقثثدم بدرجثثة مرضثثية،  
بينما ذكر الرابع بأن الخدمات تقدم بدرجة ضعيفة. وأجمع أصحاب الشركات الذين تمت مقابلتهم على أن 

تية والمظهثثثر الخثثارجي لمقثثدمي الخثثثدمات واإللتثثزام بمواعيثثثد العمثثل ومناسثثثبة الثقثثة بمقثثدمي الخثثثدمات اللوجسثث
أوقثثات العمثثل هثثي أكثثثر النقثثاط التثثي تشثثكل قثثوة فثثي الخثثدمات اللوجسثثتية المقدمثثة. وقثثد أوضثثحوا جميعثثًا أن 

 أكثر الخدمات اللوجستية التي يشعرون بتوفر عناصر الجودة فيها هي خدمة التخليص الجمركي.

عدم شعور العمالء بالر اء الكام  عن الخدمات اللوجستية المتوووفرة بووالموانئ والتووي يت ح مما سبق 
يحتاجونهووا إلنجوواز أعمووالهم بالسوورعة والكفوواءة المطلوبووة.حيث أعلووى تقيوويم لهووا هووي درجووة مر ووية أو 
 عيف بينما لم يقيمها أي موون هووؤالء العمووالء بممتووازة أو حتووى جيوودة. وذلووك يعكووس إنخفوواض مسووتوى 

للوجيستي، ويدعو الى بحث المسووتثمرين خاصووة اضجانووب عوون أموواكن ترتفووع فيهووا معوودالت جووودة اضداءا
 اضداء  مما يستدعي االهتمام بالبحث في أسباب ذلك ووالعم  على عالجه.

 نفاط ال عف في الخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية المساعدة: 4-1-2-2-3
مثثثدراء الوكثثثاالت البحريثثثة أن أكثثثثر العناصثثثر ضثثثعفًا فثثثي  ( مثثثن3( أفثثثاد عثثثدد )4-2-1-4كمثثثا يبثثثين جثثثدول)

الخدمات اللوجستية المقدمة هو حثثدوث أخطثثاء فثثي عمليثثة تقثثديم الخدمثثة. بينمثثا قثثرر األربعثثة أن طثثول فتثثرة 
اإلنتظار للحصثثول علثثى الخدمثثة، ونقثثص عثثدد مقثثدمي الخثثدمات، ونقثثص االهتمثثام بثثالتروين عثثن والتعريثثف 

الخدمات، وكذلك التعريف بالخدمات من نقاط الضعف الهامثثة فثثي الخثثدمات  بالشركات والمراكز التي تقدم
اللوجستية المقدمة. وعند طلب ترتيب الخدمات التي يشعرون بالمعانثثاة عنثثد طلثثب الحصثثول عليهثثا أجمعثثوا 
 على أنها خدمات: التسليم والتسلم للبضائع، ثم تفريغ البضائع، ثم النقل من األرصفة للمخازن بالترتيب.

نثثثد التسثثثثاؤل عثثثثن األنشثثثثطة اللوجسثثثثتية المسثثثثاعدة التثثثي تسثثثثتخدمها الوكالثثثثة أفثثثثاد مثثثثدراء الوكثثثثاالت البحريثثثثة وع
األربعثثثة أنهثثثم يسثثثتخدمون أنشثثثطة: تثثثداول المثثثواد، والمسثثثتودعات، والتاليثثثف الثثثواقي. ولكثثثن عنثثثد طلثثثب تقيثثثيم 

األنشثثطة بسثثرعة وفثثي مدى جودة تلك األنشطة أجابوا أنها درجة مرضية فقثثث، كمثثا قثثرروا عثثدم إنجثثاز تلثثك 
 الوقت المحدد. 

وبالنسبة ألصحاب الشثثركات األربعثثة فقثثد قثثرر ثالثثثة مثثنهم أن حثثدوث أخطثثاء فثثي عمليثثة تقثثديم الخدمثثة مثثن 
أكثر العناصر ضعفًا في الخدمات اللوجستية المقدمة، كما ذكثثر ثالثثثة مثثنهم طثثول فتثثرة اإلنتظثثار للحصثثول 

 ي الخدمات، بينما ذكر أحدهم أن نقص االهتمام بالتروين على الخدمة، وأشار إثنان الى نقص عدد مقدم
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 ( نقاط ال عف واضنشطة المساعدة للخدمات اللوجستية 4-2-1-4جدول)
ما أكثر عناصر ال عف في 

 الخدمات المقدمة
 المستخلصين الجمركيين أصحاب الشركات الوكاالت البحرية

 ال يتم التعامل معها   ضيق المكان
    هزة المستخدمةعدم حداثة األج

  3 3 حدوث أخطاء
  3 4 طول فترة اإلنتظار
  2 4 نقص عدد مقدمي الخدمة

  1 4 نقص الترويج والتعريف بمفدم الخدمة
   4 نقص التروين والتعريف بالخدمة

    بثء اإلستجابة للشكاوى 
 

موووا هوووي أكثووور الخووودمات التوووي تتووووفر بهوووا 
 ناةالعناصر السابقة؟ اذكر بترتيب المعا

 المستخلصين الجمركيين أصحاب الشركات الوكاالت البحرية
 ال يتم التعامل معها التسليم والتسلم التسليم والتسلم

  تفريغ البضائع تفريغ البضائع 
النقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن  

 األرصفة للمخازن 
النقثثل مثثن األرصثثفة 

 للمخازن 
 

 

هوووووووو  يووووووووتم إسووووووووتخدام بعووووووووض اضنشووووووووطة 
 المساعدة للوجيستيك

 المستخلصين الجمركيين أصحاب الشركات ريةالوكاالت البح

 ال يتم التعامل معها  4 تداول المواد
  2 4 المستودعات

   4 التاليف الواقي
  3  إختيار الموردين

    تحديد أفضل أماكن اإلمداد
    تحديد الكميات المطلوبة

2 

  مرضية مرضية ما مدى جودة تقديم تلك اضنشطة
 

اضنشووطة بسوورعة  ه  يتم إنجاز تلك
 وفي الوقت المحدد

  ال ال
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عثثن والتعريثثف بالشثثركات والمراكثثز التثثي تقثثدم الخثثدمات مثثن أهثثم عناصثثر الضثثعف فثثي الخثثدمات اللوجسثثتية 
تفق أصحاب الشركات مع مدراء الوكاالت البحرية علثثى أن خثثدمات: التسثثليم والتسثثلم للبضثثائع،  المقدمة. وا 

رصثثثفة للمخثثثازن بالترتيثثثب تعتبثثثر مثثثن أكثثثثر الخثثثدمات اللوجسثثثتية التثثثي ثثثثم تفريثثثغ البضثثثائع، ثثثثم النقثثثل مثثثن األ
 يشعرون بتوافر عناصر الضعف فيها مما يجعلها تتسبب في معاناتهم عند طلب الحصول عليها.

وعنثثد سثثؤال أصثثحاب الشثثركات األربعثثة عثثن األنشثثطة اللوجسثثتية المسثثاعدة التثثي تسثثتخدمها الشثثركة؛ أجثثاب 
نشاط المستودعات، في حين أجاب ثالثة منهم أنهثثم يسثثتخدمون نشثثاط إختيثثار إثنان منهم أنهما يستخدمان 

المثثوردين. وعنثثد طلثثب تقيثثيم مثثدى جثثودة تلثثك األنشثثطة كثثان تقيثثيمهم أنهثثا درجثثة مرضثثية فقثثث، باإلتفثثاس مثثع 
مدراء الوكاالت البحريثثة، كمثثا إتفقثثوا معهثثم ايضثثًا علثثى أن تلثثك األنشثثطة ال يثثتم إنجازهثثا بسثثرعة وفثثي الوقثثت 

 حدد. الم

يالحظ مما سبق وجود عدد من عناصر ال عف الهامة مث   حدوث أخطاء في عمليووة تقووديم الخدمووة. 
و طول فترة اإلنتظار للحصول على الخدمة، ونقص عدد مقوودمي الخوودمات، ونقووص االهتمووام بووالترويج 

سووووء عووون والتعريوووف بالشوووركات والمراكوووز التوووي تقووودم الخووودمات، وهوووي جميعوووًا عناصووور تعتبووور مؤشووورات ل
نخفاض مستوى أداء الخدمات اللوجستية. وبالتالي ينبغي االهتمووام بعووالج تلووك العناصوور مووع  وورورة  وا 
االهتمووام بتعريووف العمووالء بووالمراكز والشووركات التووي تقوودم خوودمات لوجسووتية فووي الموووانئ، والعموو  علووى 

م والتفريووس والنقوو ، تحديث أساليب تقديم الخدمات اللوجستية المذكورة، وتحسين خدمات التسليم والتسوول
وتدريب العاملين على أدائهووا وفقووًا ضحوودث اضسوواليب المتطووورة وتوووفير المعوودات الحديثووة المتطووورة التووي 
تساعد علووى إنجوواز تلووك  اضنشووطة بكفوواءة حتووى ال تظوو  سووبب للشووكوى والمعانوواة  وبالتووالي عوودم إقبووال 

مثوو  نقوواط ال ووعف تلووك، والتووي تعتبوور موون المستثمرين اضجانب على التعام  مع تلك اضماكن التي بهووا 
 المعوقات التي ال يرغبها أي مستثمر.

 توفر المعلومات عن الخدمات اللوجستية: 4-1-2-2-4
-2-1-4بالنسبة للجزء الخاص عثثن تثثوفر المعلومثثات الخاصثثة بالخثثدمات اللوجسثثتية فكمثثا يوضثثح جثثدول)

ن العمثثالء تتثثوفر عثثن طريثثق دليثثل الشثثركات (؛ أوضح مديروا الوكاالت المالحية أن المعلومات عن أمثثاك5
والنثثثت وبعثثثض المصثثثادر األخثثثرى. كمثثثا تتثثثوفر المعلومثثثات عثثثن متابعثثثة طلبثثثات العمثثثالء عثثثن طريثثثق النثثثثت 
والتليفون. بينما معلومات التنبؤ عثثن حالثثة السثثوس فيثثتم التعثثرف عليهثثا مثثن الحالثثة العامثثة لطقتصثثاد، وطلثثب 

صثثة بثثنظم الشثثحن مثثن شثثركات الشثثحن والخطثثوط المالحيثثة. العمثثالء. ويثثتم الحصثثول علثثى المعلومثثات الخا
وعند الحاجة لمعلومات عن معدالت التخزين فيتم الحصول عليها من هيئة الموانئ. كما تتعرف الوكاالت 
البحريثثثثثة علثثثثثى المعلومثثثثثات الخاصثثثثثة باألسثثثثثعار و/أو التكثثثثثاليف القياسثثثثثية مثثثثثن شثثثثثركات التخلثثثثثيص الجمركثثثثثي 

 والشحن.
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ات موضثثثثع الدراسثثثة أنهثثثثم يحتثثثاجون للتعثثثرف علثثثثى معلومثثثات عثثثثن التنبثثثؤ بحالثثثثة بينمثثثا أفثثثاد أصثثثثحاب الشثثثرك
السثثوس ويحصثثلون عليهثثا مثثن مواقثثع النثثت ومثثن النشثثرات المتخصصثثة، كمثثا يهمهثثم التعثثرف علثثى إتجاهثثات 

 .الطلب واألسعار، وهي معلومات يحصلون عليها من التقارير والدراسات المتخصصة

ه ال توجوود مشووكلة فووي الحصووول علووى المعلومووات التووي يحتاجهووا وتفيوود النتووائج الخاصووة بهووذا الجووزء أنوو
العمالء من مصادر متعددة، وأن المعلومات ال تمث  مشكلة أو عووائق للتوووكيالت المالحيووة أو الشووركات 

ن كان من اضف   لو تم توفير نظم للمعلومووات حديثووة بكوو  مينوواء تعموو  علووى  التي شملتها الدراسة. وا 
تاحتهووا توووفير كوو  المعلومووات الم تعلقووة بأعمووال الشووحن والصووادر والوووارد، واضعمووال اضخوورى المتعلقووة وا 

 لطالبيها.
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 مدى توافر المعلومات عن الخدمات اللوجستية ومصادر المعلومات 5-2-1-4جدول 
ه  تتوفر لكم المعلومات 

 بسهولة عن
أصحاب  الوكاالت البحرية

الشركا
 ت

المستخلصين 
 الجمركيين

   4 أماكن العمالء

   4 متابعة طلبات العمالء

  4 4 التنبؤ بحالة السوس 

    ضبث المبيعات

   4 نظم الشحن

   4 معدالت التخزين

  4  إتجاهات الطلب

  4 4 األسعار

   4 التكاليف القياسية
 

ما هو مصدر توفير 
 المعلومة عن

 أصحاب الشركات الوكاالت البحرية

  نت، مصادر اخرى دليل شركات، ال أماكن العمالء

  النت والتليفون  متابعة طلبات العمالء

 المواقع والنشرات المتخصصة حالة اإلقتصاد والعمالء التنبؤ بحالة السوس 

   ضبث المبيعات

  شركات شحن وخطوط مالحية نظم الشحن

  هيئة الموانئ  معدالت التخزين

 التقارير والدراسات المتخصصة  إتجاهات الطلب

 التقارير والدراسات المتخصصة شركات التخليص والشحن راألسعا

  شركات الشحن التكاليف القياسية
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 أهم مقترحات العمالء لتحسين الخدمات اللوجستية: 4-1-2-2-5

( إقتثثرح مثثديروا 6-2-1-4بالنسثثبة ألهثثم المقترحثثات لتحسثثين الخثثدمات اللوجسثثتية؛ فكمثثا يظهثثر مثثن جثثدول)
إنشثثثاء محطثثثثات تعبئثثثة متخصصثثثثة وتنفيثثثذ دورات تدريبيثثثثة  لتعبئثثثثة تحتثثثاج الثثثثىالوكثثثاالت البحريثثثثة أن خدمثثثة ا

 متخصصة، كذلك يقترح أصحاب الشركات الحاجة الى إنشاء محطات تعبئة متخصصة.

كمبونثثثد اليكترونثثثي متكامثثثل لتنفيثثثذ خدمثثثة التخلثثثيص الجمركثثثي مثثثن ويقتثثثرح مثثثديروا الوكثثثاالت البحريثثثة إنشثثثاء 
لتنفيثثثثثثذ واإلسثثثثثثرام بخدمثثثثثثة  .I.Tركات إسثثثثثثتخدام الكومبيثثثثثثوتر وال شثثثثثثرفات للتخلثثثثثثيص، ويقتثثثثثثرح أصثثثثثثحاب الشثثثثثث

 التخليص الجمركي.

تعريفثثثثة موحثثثثدة بالنسثثثثبة لخثثثثدمتي شثثثثحن البضثثثثائع وتفريثثثثغ البضثثثثائع يقتثثثثرح مثثثثديروا الوكثثثثاالت البحريثثثثة تحديثثثثد 
 لشركات الشحن يتم التعامل بها، كثثذلك يقترحثثوا إنشثثاء شثثركات للشثثحن و/أو التفريثثغ حديثثثة، باإلضثثافة الثثى
إسثثتخدام ماكينثثثات ومعثثثدات شثثثحن وتفريثثثغ حديثثثثة ومتخصصثثثة يعمثثثل عليهثثثا كثثثوادر مدربثثثة. فثثثي حثثثين إقتثثثرح 

 أصحاب الشركات إستخدام الميكنة وتوفير معدات حديثة ألداء خدمتي الشحن والتفريغ.

ات تثثوفير معثثدفيما يتعلق بخدمة النقل الداخلي من الرصيف الى المخازن؛ يقترح مديروا الوكثثاالت البحريثثة 
سثثتخدام أنظمثثة وبثثرامن آليثثة للنقثثل  ووسائل حديثة ذات كفاءة، وتطثثوير نظثثام الرقابثثة الداخليثثة علثثى النقثثل، وا 
والرقابة على البضائع المنقولة. في حين إقتثثرح أصثثحاب الشثثركات تحثثديث أسثثطول النقثثل الثثداخلي، وتثثوفير 

 أنظمة كمبيوتر حديثة لمتابعة عمليات الصرف والنقل والتسلم.

ة لخدمثثة تخثثزين البضثثائع فقثثد إقتثثرح مثثديروا الوكثثاالت البحريثثة محاكثثاة أنظمثثة التخثثزين المطبقثثة فثثي وبالنسثثب
ميناء السخنة ألنها األفضل بباقي الموانئ. في حين إقترح أصثثحاب الشثثركات ميكنثثة نظثثم تخثثزين البضثثائع 

ستخدام الكومبيوتر ألنظمة البتخزين المتطورة.  وا 

تطثثوير نظثثام للرقابثثة بشثثركات  المخثثزون فقثثد إقتثثرح مثثديروا الوكثثاالت البحريثثةأمثثا بالنسثثبة لخدمثثة الرقابثثة علثثى 
 إقترح أصحاب الشركات إنشاء مستودعات متخصصة وفقًا لنوم البضاعة.متخصصة، بينما 

قتثثثرح مثثثديروا الوكثثثاالت البحريثثثة عمثثثل دورات تدريبيثثثة حديثثثثة متخصصثثثة للعثثثاملين بخدمثثثة التسثثثليم والتسثثثلم  وا 
سرام بتنفيثثذ تلثثك الخدمثثة التثثي تتعطثثل وتسثثتارس وقتثثًا طثثوياًل. فثثي الوقثثت الثثذي تمثثثل فيثثه لزيادة كفاءتهم ولط

 إقتراح أصحاب الشركات في ضرورة توفير معدات حديثة للمناولة الداخلية.
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 مقترحات تحسين الخدمات اللوجستية  6-2-1-4جدول 
 أصحاب الشركات الوكاالت البحرية أهم المقترحات لتحسين

 شاء محطات متخصصة داخ  الميناءإن التعبئة
 عم  دورات تدريبية مكثفة للتدريب

إنشوووووووواء محطووووووووات متخصصووووووووة داخوووووووو  
 الميناء

كمبونثثثثثثثثثثد اليكترونثثثثثثثثثثي متكامثثثثثثثثثثل للتخلثثثثثثثثثثيص  التخليص الجمركي
 الجمركي من شرفات التخليص

ستخدام ال   I.Tالميكنة وا 

 شحن الب ائع
 وتفريس الب ائع

 تعريفة موحدة لشركات الشحن
 ت شحن/تفريغ حديثةإنشاء شركا

إسثثثتخدام ماكينثثثثات ومعثثثثدات شثثثثحن وتفريثثثثغ 
 حديثة ومتخصصة.

ستخدام معدات حديثة  الميكنة وا 

النق  
 الداخلي)رصيف/مخزن(

تثثثوفير معثثثدات ووسثثثثائل حديثثثثة ذات كفثثثثاءة 
تطثثثثثثثثوير نظثثثثثثثثام الرقابثثثثثثثثة الداخليثثثثثثثثة علثثثثثثثثى -

 أنظمة وبرامن آلية للنقل-النقل

 تحديث أسطول النقل الداخلي
وتر حديثثثثثثثثثثثة لمتابعثثثثثثثثثثة أنظمثثثثثثثثثثة كمبيثثثثثثثثثث

 عمليات الصرف والنقل والتسلم
نقثثثثثل أنظمثثثثثة التخثثثثثزين مثثثثثن السثثثثثخنة لبثثثثثاقي  تخزين الب ائع

 الموانئ
سثثثثثثثتخدام الكومبيثثثثثثثوتر فثثثثثثثي  الميكنثثثثثثثة وا 

 التعامل
 إنشاء مستودعات متخصصة تطوير نظام للرقابة بشركات متخصصة الرقابة على المخزون 
 تطوير معدات المناولة الداخلية يبية متخصصةعمل دورات تدر  التسليم والتسلم للب ائع
تسهيل التعامل مع شثثركات النقثثل الخاصثثة  نق  الب ائع للميناء

 وفق شروط محددة
اإلعتمثثثثثثثثثثاد علثثثثثثثثثثى عثثثثثثثثثثدد وفيثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثن 

 الشركات المعتمدة
موووووا هوووووي أهوووووم المقترحوووووات 
التوووووووووي تووووووووورون إ ووووووووووافتها 
لتحسووووووووووووووين أي خوووووووووووووودمات 
لوجسووتية اخووورى خووالف موووا 

 سبق ذكره؟

 أصحاب الشركات يةالوكاالت البحر 
 إنشاء قاعدة بيانات للخدمات

 إنشاء بوابة أو دليل آليكتروني للخدمات
 تبادل المعلومات اليكترونياً 

 توفير نظام أمني حديث وكوادر مدربة

سثثثتخدام الحاسثثثب ا.لثثثي فثثثي  ميكنثثثة وا 
 جميع المراحل واألنشطة

ه  هناك خدمات لوجسووتية 
اخووورى توووروا أهميوووة توافرهوووا 

 ؟في الميناء
أذكوووور تلووووك الخوووودمات التووووي 

 ترغب في إ افتها

إنشثثثثثثثاء تجمعثثثثثثثات صثثثثثثثناعية قريبثثثثثثثة مثثثثثثثن 
المثثثثثثثثثثثثثثثثثوانئ بهثثثثثثثثثثثثثثثثثا صثثثثثثثثثثثثثثثثثناعات ماذيثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 للصناعات العالمية
منثثثثثثثثثثثثثثثثثاطق للصثثثثثثثثثثثثثثثثثناعات اإلليكترونيثثثثثثثثثثثثثثثثثة 
ومنثثثاطق للصثثثناعات البالسثثثتيكية ومثثثواد 

 التعبئة والتاليف 

 تطبيق نظام خدمة الشباك الواحد
تعيثثثثين عثثثثدد مناسثثثثب مثثثثن مثثثثأموري 

 الجمارك.
أمثثثثثثثثثثثثثثثثاكن متخصصثثثثثثثثثثثثثثثثة للتاليثثثثثثثثثثثثثثثثف 

 والتاليف الواقي للبضائع
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لتسثثهيل تسهيل التعامل مع شركات النقل الخاصة وفقًا لشروط محددة؛ وقد إقترح مديروا الوكاالت البحرية 
. وكان إقتراح أصحاب الشركات الثثذين شثثملتهم الدراسثثة الخثثاص بتحسثثين خدمثثة خدمة نقل البضائع للميناء
 اإلعتماد على عدد وفير من الشركات المعتمدة. نقل البضائع للميناء هو

إنشاء بوابة أو دليل وإنشاء قاعدة بيانات للخدمات اللوجستية، مديروا الوكاالت البحرية ضرورة  كما إقترح
اليكتروني للخدمات، وتسهيل تبادل المعلومات اليكترونيًا، باإلضافة الثثى ضثثرورة تثثوفير نظثثام أمنثثي حثثديث 

ا أكثثثثدت إجابثثثثات أصثثثثحاب الشثثثثركات علثثثثى ضثثثثرورة اإلعتمثثثثاد علثثثثى الميكنثثثثة الحديثثثثثة وكثثثثوادر مدربثثثثة. بينمثثثث
ستخدام الحاسب ا.لي في جميع األنشطة، وذلك لتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ.  وا 

ه  هناك خدمات لوجستية اخوورى يووروا أهميووة  وتمثلت إجابات مديروا الوكاالت البحرية عند السؤال عن
 لميناء؟ في ذكر المقترحات التالية:توافرها في ا

نشثثثثاء منثثثثاطق  إنشثثثثاء تجمعثثثثات صثثثثناعية قريبثثثثة مثثثثن المثثثثوانئ بهثثثثا صثثثثناعات ماذيثثثثة للصثثثثناعات العالميثثثثة، وا 
 للصناعات اإلليكترونية، ومناطق للصناعات البالستيكية ومواد التعبئة والتاليف. 
الشثثثباك الواحثثثد، تعيثثثين عثثثدد بينمثثثا تمثلثثثت مقترحثثثات أصثثثحاب الشثثثركات فثثثي: ضثثثرورة تطبيثثثق نظثثثام خدمثثثة 

 مناسب من مأموري الجمارك، باإلضافة الى توفير أماكن متخصصة للتاليف والتاليف الواقي للبضائع. 

 الخالصة أنه يمكن إجمال مقترحات العمالء لتحسين الخدمات المقدمة بالميناء فيما يلي:
تثثدريب علثثى أعمثثال التعبئثثة والشثثحن عقثثد دورات تدريبيثثة مكثفثثة لل-إنشاء محطات متخصصة داخل الميناء 

تطبيثثثثثق الثثثثثنظم -إنشثثثثثاء كمبونثثثثثد اليكترونثثثثثي متكامثثثثثل للتخلثثثثثيص الجمركثثثثثي مثثثثثن شثثثثثرفات التخلثثثثثيص-والتفريثثثثثغ 
سثثثتخدام ال إنشثثثاء شثثثركات شثثثحن/تفريغ  -تطبيثثثق تعريفثثثة موحثثثدة لشثثثركات الشثثثحن –  .I.Tاإللكترونيثثثة وا 

تثثوفير معثثدات ووسثثائل حديثثثة ذات  -إستخدام ماكينثثات ومعثثدات شثثحن وتفريثثغ حديثثثة ومتخصصثثة-حديثة 
تحثثديث أسثثطول النقثثل الثثداخلي  -أنظمة وبرامن آليثثة للنقثثل-تطوير نظام الرقابة الداخلية على النقل-كفاءة 

تطثثوير نظثثام للرقابثثة  -تثثوفير أنظمثثة اليكترونيثثة حديثثثة لمتابعثثة عمليثثات صثثرف البضثثائع والنقثثل والتسثثلم  –
تسهيل التعامل مع شركات النقثثل الخاصثثة   -مناولة الداخلية تطوير معدات ال -تنفذل شركات متخصصة 

إنشثثاء مسثثتودعات –اإلعتمثثاد علثثى عثثدد وفيثثر مثثن شثثركات النقثثل الخاصثثة المعتمثثدة  –وفثثق شثثروط محثثددة 
إنشثثثثثثاء بوابثثثثثثة أو دليثثثثثثل  -إنشثثثثثثاء قاعثثثثثثدة بيانثثثثثثات للخثثثثثثدمات   -متنوعثثثثثثة ومتخصصثثثثثثة وفقثثثثثثًا لنثثثثثثوم البضثثثثثثائع 

 -تثثوفير نظثثام أمنثثي حثثديث وكثثوادر مدربثثة  -ادل المعلومثثات اليكترونيثثًا تسثثهيل تبثث –اآليكترونثثي للخثثدمات 
إقامثثثثثة منثثثثثاطق -إنشثثثثثاء تجمعثثثثثات صثثثثثناعية قريبثثثثثة مثثثثثن المثثثثثوانئ بهثثثثثا صثثثثثناعات ماذيثثثثثة للصثثثثثناعات العالميثثثثثة

تطبيثثثثق نظثثثثام خدمثثثثة -للصثثثثناعات اإلليكترونيثثثثة ومنثثثثاطق للصثثثثناعات البالسثثثثتيكية ومثثثثواد التعبئثثثثة والتاليثثثثف 
إنشثثثثاء أمثثثثاكن متخصصثثثثة للتاليثثثثف الثثثثواقي. -ين عثثثثدد مناسثثثثب مثثثثن مثثثثأموري الجمثثثثاركتعيثثثث-الشثثثثباك الواحثثثثد 

 وجميعها مقترحات يجب إحترامها واضخذ بها حيث أنها تعبر عن رأي أصحاب المصلحة الحقيقيين.
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 الخالصة والتوصيات: 4-2
 الخالصة  4-2-1

مينثثاء الطثثور –مينثثاء األدبيثثة  –سخنة ميناء البدراسة حالة الموانئ التابعة لهيئة ميناء البحر األحمر وهي: 
مينثثثثاء -مينثثثثاء نويبثثثثع  –مينثثثثاء سثثثثفاجا  –مينثثثثاء حثثثثوض البتثثثثرول  –مينثثثثاء الاردقثثثثة  –مينثثثثاء شثثثثرم الشثثثثي  –

 ، باإلضافة لميناء دمياط وجد ما يلي:]بور توفيق[السويس 

ف وعامثثل، ألثثف موظثث 21أول مينثثاء مصثثري يعمثثل الكترونيثثًا، ويعمثثل بثثه نحثثو بالرغم مثثن أن مينثثاء دميثثاط 
 1405إحدى أهم محطات الحاويات فثثي المنطقثثة التثثي يوجثثد بهثثا أربعثثة أرصثثفة حاويثثات، ويبلثثغ عمقهثثا وبه 

متثثر ممثثثا يمكنهثثا مثثثن إسثثتقبال السثثثفن العمالقثثة، والمحطثثثة مثثزودة بعثثثدد عشثثرة ونشثثثات، وتثثم تزويثثثدها بنظثثثام 
ديثثثثثة، ومعثثثثثدات تثثثثثداول معلومثثثثثاتى، يسثثثثثاعد بفاعليثثثثثة فثثثثثي تخطثثثثثيث ومراقبثثثثثة السثثثثثاحات والسثثثثثفن وسثثثثثكك الحدي

إال إن الدراسة وجوودت أن مينوواء الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التثثداول؛ 
حيث تحرص إدارة الميناء على تقديم أفضثثل خثثدمات للعمثثالء عثثن  السخنة دبي الدولي مازال هو اضف  

مثل؛ مكتب اإلستقبال الذي يمكن من خاللثثه طريق توفير عدد من الخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة 
إنهثثثاء جميثثثع إجثثثراءات التخلثثثيص الجمركثثثي، ودفثثثع الفثثثواتير، ومختلثثثف اإلجثثثراءات المتعلقثثثة بالمينثثثاء بسثثثرعة 

 .  Video Conferenceingعالية وكفاءة شديدة. ويوفر الميناء خدمة اإلجتمام المرئي لعمالئه 

العاملثثة فثثي مصثثر، الثثى جانثثب ماكينثثات الصثثرف ا.لثثي. كمثثا  ويتوفر بمينثثاء السثثخنة فثثرم ألحثثد أهثثم البنثثوك
يمكثثثن لعمثثثالء مينثثثاء السثثثخنة الثثثدخول علثثثى الموقثثثع اإلليكترونثثثي للمينثثثاء والحصثثثول علثثثى التقثثثارير المفصثثثلة 
التثثثثثي يطلبهثثثثثا، أو الوصثثثثثول الثثثثثى خدمثثثثثة اإلعثثثثثالم بالوصثثثثثول، ومختلثثثثثف خثثثثثدمات الحجثثثثثز، وخثثثثثدمات معرفثثثثثة 

الت المتاحة. كما يمكن للعميل إستخدام خدمة اإلخطثثار األوتوماتيكيثثة غرامات التأخير والتعرف على المه
صثثدار مختلثثف  التي تتم عبر رسائل الهثثاتف المحمثثول، أو إسثثتخدام خثثدمات التسثثديد النقثثدي اإللكترونثثي، وا 

ظهار الحسابات المستحقة ونقلها وحفظها أوتوماتيكيًا على نظام أوراكل المالي للميناء.  الفواتير، وا 

وفر الميناء خدمات الشحن المتكاملة ومختلف الخثثدمات اللوجسثثتية بمثثا فيهثثا التخثثزين والتوزيثثع. كمثثا كذلك ي
ينفرد الميناء بتثثوفير معامثثل معتمثثدة دوليثثًا مسثثئولة عثثن إختبثثارات الجثثودة والسثثالمة لجميثثع البضثثائع بالمينثثاء 

 والبضائع األولية بالميناء. وفقًا ألعلى المعايير الفنية العالمية، وضمان صحة وسالمة جميع األغذية

كثثثل مثثثا سثثثبق جعثثثل مينثثثاء السثثثخنة أحثثثد المثثثوانئ العالميثثثة، المعتثثثرف بهثثثا دوليثثثًا تحثثثت مسثثثمى "الجيثثثل الثالثثثث 
للموانئ" لخدمة عمليات االستيراد والتصدير للبضائع العامة والصب الجاف وتداول الحاويات. وتتم إدارتثثه 

نولوجيثثثا المثثثوفرة وفثثثق المعثثثايير العالميثثثة، فالمينثثثاء يعتبثثثر أول بنظثثثام المراكثثثز اللوجسثثثتية المثثثزودة بأحثثثدث تك
 ميناء محورى شامل ومتكامل ومتعدد األغراض. 
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 القصثثورأمثثا فيمثثا يتعلثثق ببثثاقي المثثوانئ التثثي شثثملتها الدراسثثة فثثيمكن إجمثثال الوضثثع بثثذكر أنهثثا تعثثاني مثثن 
نيتهثثا التحتيثثة، ونقثثص عمليثثات بالموانئ، وضعف  في بين السلطات المختلفة االختصاصات نتيجة لتداخل

وتقثثادم األسثثطول البحثثري الثثوطني، اضثثحة، و  قواعثثد تنظيميثثة وجثثود وعثثدمالصثثيانة وتقثثادم بعثثض المعثثدات، 
والجمثثثود فثثثي أسثثثعار رسثثثوم المثثثوانئ والخثثثدمات التثثثى تثثثتحكم الحكومثثثة فثثثي تحديثثثدها، واإلفتقثثثاد إلثثثى العمالثثثة 

والبنيثثة التحتيثثة للمثثوانئ النهريثثة. واإلفتقثثار الثثى اإلدارة المدربثثة. وسثثوء حالثثة الطثثرس البريثثة والسثثكك الحديديثثة 
 اللوجستية الكفء بإستخدام الميكنة المتطورة وتكنولوجيا المعلومات الفاعلة.

ينثثثتن عثثثن هثثثذل المشثثثاكل عثثثدد مثثثن التبعثثثات السثثثلبية مثثثثل؛ ارتفثثثام تكثثثاليف الشثثثحن وعثثثدم كفاءتهثثثا وصثثثعوبة 
 الطلب من خطوط الشحن على الموانئ المصرية. وطول مدة إجراءات التخليص؛ وبالتالى إنخفاض

تخطثثثيث، ثثثثم التنفيثثثثذ، للتطثثثوير والتحثثثثديث ولتثثثوفير رقابثثثثة كثثثل ذلثثثك يسثثثثتدعي ضثثثرورة اإلنتبثثثثال للعمثثثل علثثثثى ال
التثثثثدفق، والتخثثثثزين الكثثثثفء، والتوزيثثثثع للمثثثثواد الخثثثثام، وللسثثثثلع النهائيثثثثة، والمعلومثثثثات ذات العالقثثثثة مثثثثن مكثثثثان 

ختبار جودة المنتجات، ولصق العالمثثات التواجد الى مكان الميناء، وا   دخال األنشطة الحديثة مثل؛ رقابة وا 
التجارية، وخدمات الصثثيانة واإلصثثالح، وتثثوفير المعلومثثات، وتحليثثل المخثثاطر، والنقثثل، والجثثرد، والتخثثزين، 

، التثثأمين، والمعالجثثات الماديثثة للسثثلع، والتاليثثف والتعبئثثة، والتاليثثق الوقثثائي، وأمثثاكن لتنفيثثذ األعمثثال البنكيثثة
التخلثثثثيص الجمركثثثثي السثثثثريع، التسثثثثعير القثثثثانوني للبضثثثثائع، تصثثثثنيف البضثثثثائع، كافثثثثة معثثثثامالت  خثثثثدمات

االسثثثثتيراد، مخلصثثثثون معتمثثثثدون مثثثثدربون، خثثثثدمات أمنيثثثثة مميثثثثزة للبضثثثثائع واألشثثثثخاص؛ عثثثثن طريثثثثق مراكثثثثز 
ير السثثثلع لوجسثثثتية متكاملثثثة متطثثثورة داخثثثل كثثثل مينثثثاء تجثثثاري مصثثثري باثثثرض تحقيثثثق إرضثثثاء العمثثثالء وتثثثوف

والخثثثدمات التثثثي يحتاجونهثثثا وفقثثثًا لحاجثثثاتهم ورغبثثثاتهم، وبأفضثثثل الطثثثرس الممكنثثثة وأكثرهثثثا كفثثثاءة مثثثن حيثثثث 
رص النمثثو أمثثام مصثثر، واسثثتاالل ميثثزة موقعهثثا الوقثثت والمكثثان وحالثثة هثثذل المنتجثثات. حتثثى يمكثثن زيثثادة فثث

 الجارافى، وجعلها تواكب التقدم الذي لحق بمجال الخدمات اللوجستية.

 التوصيات: 4-2-2

كما إتضح من أجثثزاء الدراسثثة السثثابقة يجثثب علثثى الدولثثة المصثثرية أن تنتبثثه الثثى أن العثثالم شثثهد فثثي العقثثود 
األخيثثثرة طفثثثرات غيثثثر مسثثثبوقة تتجثثثه نحثثثو تحقيثثثق العولمثثثة مرتكثثثزة علثثثى شثثثبكات لوجسثثثتية عالميثثثة، مدعومثثثة 

فسثثة الشرسثثة بثثين عديثثد مثثن الشثثركات بثثثورة نظثثم وتكنولوجيثثا المعلومثثات واالتصثثاالت. يحفثثز كثثل ذلثثك المنا
العمالقة عابرة القارات التي تبحث عن ميزات تنافسية تمكنهثثا مثثن الوصثثول الثثى التفثثوس الثثذي تسثثتهدفه فثثى 
حتياجثثات تتزايثثد وتتايثثر بسثثرعة شثثديدة متطلبثثة األحثثدث  سثثوس يثثتحكم فيثثه عمثثالء لهثثم تطلعثثات ومتطلبثثات وا 

صر كدولة ساعية لتحقيق معثثدالت نمثثو إقتصثثادي مرتفعثثة واألكثر كفاءة. هذل االتجاهات تستوجب على م
تمكنهثثا مثثن اإلسثثتجابة لتطلعثثات شثثعبها؛ أن تعمثثل علثثى تطثثوير الثثنظم واإلجثثراءات والسياسثثات التثثي تتبعهثثا 
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في المنشآت وأماكن اإلنتثثاج،  ومؤسسثثات وهيئثثات ووسثثائل النقثثل واإلنتقثثال حتثثى تثثتمكن مثثن تحقيثثق ميثثزات 
العالميثثة الباحثثثة عثثن المواقثثع األفضثثل و العناصثثر البشثثرية األكفثثأ و التكثثاليف  تنافسثثية جاذبثثة لطسثثتثمارات

األقثثثل، وأدنثثثى قثثثدر ممكثثثن مثثثن العراقيثثثل اإلجرائيثثثة والجمركيثثثة لتحقيثثثق المرونثثثة والسثثثرعة فثثثي األداء  بكفثثثاءة 
رعة وفاعليثثثثة لعمليثثثثات اإلنتثثثثاج والتوزيثثثثع للمنتجثثثثات والخثثثثدمات الحديثثثثثة التثثثثي يميزهثثثثا قصثثثثر دورة الحيثثثثاة وسثثثث

 التاير واإلستعداد لطستبدال باألحدث واألكثر تطورًا. 

حتى تتمكن الموانئ البحرية المصرية من اللحاق بالسباق الدولي ومواكبة التطورات الدولية  فال 
 بد من االهتمام بما يلي:

تحديثثثد أهثثثداف وسياسثثثثات اإلدارة فثثثي كثثثثل مينثثثاء وترجمتهثثثا الثثثثى إجثثثراءات واضثثثثحة شثثثفافة ومتابعثثثثة  -
 يذ والتنسيثثثثثق بين مختلف األنشطة. التنف

كسثثابها القثثدرة  - تطثثوير كثثل مينثثاء مثثن المثثوانئ المصثثرية لمواكبثثة التقثثدم فثثي صثثناعة النقثثل البحثثري وا 
والميزة التنافسية عن طريق تحديث البنيثثة األساسيثثثثثثة والمرافثثق واالنتقثثال بهثثا مثثن دور المنفثثذ والمعبثثر لتكثثون 

سثثثثائث ومركثثثثثثثز توزيثثثثع محثثثثوري يرتكثثثثز علثثثثى مراكثثثثز لوجسثثثثتية تثثثثدار وفقثثثثًا حلقثثثثة مثثثثن حلقثثثثات النقثثثثل متعثثثثدد الو 
سثثثثتخدام األكثثثثواد الدوليثثثثة  للمعثثثثايير العالميثثثثة. ، ومنظمثثثثة الجمثثثثارك ISOمثثثثثل منظمثثثثة المواصثثثثفات العالميثثثثة وا 

 ، لتنميث األكواد المستخدمة عند التعامل مع التجارة الدولية.WCOالعالمية 

طة المينثثاء، وبنثثاء قثثدراتهم وفقثثًا للمعثثايير الدوليثثة للثثتمكن مثثن رفثثع كفثثاءة العثثاملين فثثي مختلثثف أنشثث -
موضثثوعيًا مسثثتوى آداء  العمل في الموانئ المطثثورة بفاعليثثة وكفثثاءة، وا عثثداد نظثثام متطثثور يتثثابع األداء ويقثثيم

 العاملين. 

التثثثثي  .تطبيثثثثق تكنولوجيثثثثا المعلومثثثثات وتحويثثثثل جميثثثثع أنظمثثثثة العمثثثثل الثثثثى أنظمثثثثة اليكترونيثثثثة حديثثثثثة -
سثثرعة اداء الخثثدمات للعمثثالء مثثع الحفثثاظ علثثى جودتهثثا، وتحثثافا علثثى الوثثثائق أثنثثاء نقلهثثا دون  علثثى تسثثاعد

أخطثثثاء يدويثثثة، وتثثثؤدي التتقليثثثل التكلفثثثة نتيجثثثة تبسثثثيث االجثثثراءات وتقليثثثل المعثثثامالت الورقيثثثة وتخفثثثيض وقثثثت 
 األداء.

نيثثة مالقثثة وأجهثثزة التصثثوير مثثن رادارات ودوائثثر تلفزيو  تثثوفير األمثثن واألمثثان واألجهثثزة المحققثثة لهمثثا -
( LRADالحراري، والسونار، وأنظمثثة التفتثثيش أسثثفل جسثثم السثثفينة وأجهثثزة النثثداء الصثثوتي الطويثثل المثثدى )

 وأنظمة الحواجز العائمة.....، والكوادر المدربة على تحقيق ذلك بكفاءة.
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فثثاءة وفاعليثثة تشجيع مشثثاركة القطثثام الخثثاص فثثي تقثثديم مختلثثف األنشثثطة واألعمثثال اللوجسثثتية، بك -
 وفق معايير الحداثة والتطور العالمية.

إدخثثال األنشثثطة اللوجسثثتية األساسثثية والمعاونثثة كعناصثثر لخلثثق قيمثثة مضثثافة ورفثثع معثثدالت النمثثو  -
 االقتصادي بسرعة.

التنبثثثثؤ بثثثثاألحوال التجاريثثثثة وحالثثثثة الطلثثثثب، والتثثثثروين للمثثثثوانئ المطثثثثورة ومثثثثا يتثثثثوفر بهثثثثا مثثثثن مراكثثثثز  -
كثثل الخثثدمات التثثي يحتاجهثثا العمثثالء والعمالثثة المدربثثة المثثاهرة المتميثثزة بسثثرعة األداء لوجسثثتية حديثثثة تثثوفر 
 وفاعلية وكفاءة العمل.

تحثثديث المخثثازن والمسثثتودعات وفثثق أحثثدث المعثثايير الدوليثثة علثثى أن تكثثون متخصصثثة لكثثل نثثوم  -
 من أنوام البضاعة المخزن أو المستودم المالئم لطبيعتها.

وفرة بثثثالموانئ وزيثثثادة عمقهثثثا وعمثثثق الاثثثاطس حتثثثى تثثثتمكن مثثثن اسثثثتقبال زيثثثادة عثثثدد األرصثثثفة المتثثث -
 الحاويات والسفن العمالقة.

سثثثتخدام خثثثدمات  - تثثثوفير خدمثثثة اإلخطثثثار األوتوماتيكيثثثة التثثثي تثثثتم عبثثثر رسثثثائل الهثثثاتف المحمثثثول، وا 
ظهثثثثثار الحسثثثثثابات المسثثثثثتحقة ونقلهثثثثثا وحفظهثثثثث صثثثثثدار مختلثثثثثف الفثثثثثواتير، وا  ا التسثثثثثديد النقثثثثثدي اإللكترونثثثثثي، وا 

 أوتوماتيكيًا.

تحسين وسائل تحصيل اإليرادات الجمركية، وتبسيث اإلجراءات، وتوحيد اإلجثثراءات الجمركيثثة فثثي  -
 كافة الموانئ.

بنثثثاء نظثثثام معلومثثثات إداري كثثثفء وفعثثثالوتوفير تلثثثك المعلومثثثات بسثثثهولة لجميثثثع الجهثثثات الحكوميثثثة   -
التعامثثثثثل واسثثثثتخدام النمثثثثثاذج والرمثثثثثوز  والهيئثثثثات والمؤسسثثثثثات العامثثثثة والعمثثثثثالء، وتحقيثثثثق الشثثثثثفافية ووضثثثثوح

 المتعارف عليها دوليا.  

سثثثنادهما لشثثثركات خاصثثثة معتمثثثدة وفقثثثًا لمعثثثايير              - تحثثثديث أسثثثطولي النقثثثل البثثثري الثثثداخلي والخثثثارجي وا 
وسثثثثائل النقثثثثل البثثثثري تحثثثثت مظلثثثثة إتحثثثثاد أو شثثثثركة مسثثثثاهمة كبثثثثرى للحفثثثثاظ علثثثثى معثثثثايير تجميثثثثع موحثثثثدة. و 

عظثثم أسثثطول النقثثل البثثري يُثثدار بواسثثطة صثثاار المشثثالين وشثثركات صثثايرة ومتوسثثطة الجثثودة؛ حيثثث أن م
 .  من ضعف الصيانة والتقادم وزيادة حمولة الشاحناتالحجم، ووما يرتبث بذلك 

، التثثثى تثثثربث بثثثين عناصثثثر النقثثثل Intelligent Transport Systemsنظثثثم النقثثثل الذكيثثثة إسثثثتخدام  -
وتحسثثين  احثثد بتطويثثع واسثثتخدام تكنولوجيثثا المعلومثثات المتطثثورة.  تطثثويرالفرديثثة وتقثثوم بتجميعهثثا فثثى نظثثام و 
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يجاد حلثثول جذريثثة لمشثثاكل اإلزدحثثام  حالة الطرس البرية والسكك الحديدية والبنية التحتية للموانئ النهرية، وا 
 المروري.  

لحثثديث إدخال نظم اللوجستيات االليكترونية التي أصبحت أمرًا ضثثروريًا لمنظمثثات اعمثثال النقثثل ا -
المتطثثثور، والتثثثي تحتثثثاج الثثثى شثثثبكة لنقثثثل البيانثثثات والمعلومثثثات، مقترنثثثًا مثثثع نظثثثام التبثثثادل االليكترونثثثى 

وتطبيثثق قواعثثد وُأسثثس إدارة اللوجسثثتيات بإعتبارهثثا إحثثدى الثثدعائم الرئيسثثية للنقثثل بأنواعثثه، وأهمهثثم  للبيانات.
 النقل البحري.  

اكرة المؤسسثثثية" ؛ الثثثذي يعتبثثثر مثثثن البثثثرامن الرائثثثدة فثثثى تطبيثثثق الثثثنظم اإلداريثثثة الحديثثثثة مثثثثل نظثثثام "الثثثذ -
مجال ادارة موارد المؤسسات ويقوم بربث العاملين الموجودين بالمؤسسة ببعضثثم الثثبعض باثثض النظثثر عثثن 
مثثثوقعهم الجارافثثثى وبمثثثا يمكثثثنهم مثثثن اإلتصثثثال بثثثثث واالطثثثالم علثثثى انشثثثطة اإلدارات األخثثثرى والتعثثثرف علثثثى 

مثثثن أعلثثثى السثثثلم اإلداري ألدنثثثال فثثثي أي مكثثثان فيثثثؤدي لسثثثرعة اإلنجثثثاز بفاعليثثثة  التعليمثثثات والتوجيهثثثات فثثثوراً 
 لوضوح التعليمات المحددة.
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 إستمارة إستقصاء

 خاصة بدراسة

إستكشاف فرص النمو من خالل الخدمات اللوجستية بالتطبيق على الموانئ 

 المصرية

 

 

 إستمارة الموانئء
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I -:خصائص العينة 

 إسم الميناء:  -1

 تاريخ اإلنشاء:  -2

 التصنيف:  -3

 الطاقة اإلستيعابية القصوى: -4

 للحاويات:-ب                       للب ائع:     -أ 

 :2113الطاقة المحققة خالل عام  -5

للحاويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات:                        -للب ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووائع:                            ب –أ 

 للركاب:–ج 

 أرصفة الحاويات: -6

 اضطوال)بالمتر(:                 –العدد:                              ب –أ 

 لمتر(:الغاطس )با–ج 

 إجمالي اضرصفة بما فيها الحاويات: -9

 اضطوال)بالمتر(:                 –العدد:                             ب –أ 

 الغاطس )بالمتر(:–ج 
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 اضهداف المتوقع تحقيقها عند إنشاء الميناء:  -9

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

 حجم الطلب المحلي المتوقع على خدمات الميناء: -7

 متوقع على خدمات الميناء:حجم الطلب اضجنبي ال -11

دارة الميناء: -11  أعداد وأنواع العمالة المتاحة لتشغي  وا 

 (:2113اإليرادات المحققة خالل العام السابق ) -12
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 العالقة بين عدد أرصفة الميناء ومعدالت دخول السفن الى الميناء: -13

 النسبة بين وقت إنتظار السفينة بالميناء ووقت تقديم الخدمة بالميناء: -14

 توفر دراسات لألسواق التي تباع فيها خدمات الميناء:مدى  -15

             □ال تتوفر                     □متوفرة الى حد ما        □متوفرة               

 ما أهم الخدمات التي يتم تقديمها للسفن بالميناء: -16

 كيف يتم تسعير الخدمات التي تقدمها الميناء؟ -19

 لسفينة بالميناء؟ما مقدار متوسط مدة بقاء ا -19

 ما مقدار متوسط وقت خدمة السفينة بالميناء؟ -17

 ما نسبة إشغال الرصيف؟ -21

 اإلنتاجية الكلية لألرصفة )مليون طن(:ما مقدار  -21

 ما مقدار اإلنتاجية الكلية للمخازن )مليون طن(: -22

 ما مقدار اإلنتاجية الكلية للمحطات )مليون طن(: -23

 ات )%(؟ما نسبة إستخدام العمالة بالنسبة للمعد -24
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 يمكن تقييم مستوى عرض الخدمات المقدمة بالميناء للسفن وللب ائع كيف-25

 مستوى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للسفن

  عيف متوسط جيد الخدمة

    اإلرشاد

    القطر

    التراكي

    الرباط

    شحن وتفريس السفن

 مستوى عرض الخدمات التي يتم تقديمها للب ائع

  عيف متوسط جيد ةالخدم

    شحن الب ائع

    تفريس الب ائع

نق  داخلي للب ائع من اضرصفة للمخازن 
 والعكس

   

    تخزين الب ائع

    تسليم وتسلم الب ائع
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 معهد التخطيط القومي

 

 

 

 (2مرفق )
 

 

 إستمارة إستقصاء

 خاصة بدراسة

يق على الموانئ إستكشاف فرص النمو من خالل الخدمات اللوجستية بالتطب

 المصرية

 

 للعمالء: )أصحاب الشركات والوكاالت البحرية(، و)المستخلصون الجمركيون(
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I -:خصائص العينة 
 اإلسم:

 سنة( 51(         )أكثر من 51 – 31(          من )27-19السن: من )

□أنثي                              □الجنس: ذكر   

 □جامعي فأكثر   □متوسط    □أق  من المتوسط    □المستوى التعليمي: أمي 

□يعمل بالشركة      □مدير للشركة      □الخاص الحالة العملية: مالك العم    

 أسماء الموانئ التي تتعاملون معها:

1.   

2.   

3.   

4.  

 تعام  الشركة مع:

 □اإلثنان         □شركات خدمات لوجستية فقط            □الميناء فقط 

 التعام  بغرض:
□اإلستيراد                                   □ التصدير         
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II =:خصائص الخدمات اللوجستية   
 هو نوع الخدمات اللوجستية التي يحتاجها العم  ؟؟ ( ما1س )

( أمام اإلجابة الصحيحة√رجاء و ع عالمة )  

 نوم الخدمة مقدم الخدمة تصنيف مقدم الخدمة
قطام 
 خاص

قطام 
 أعمال

ركة خدمات ش حكومي
 لوجستية

 هيئة الميناء

 التعبئة     
 تخليص جمركي     
 STOWINGشحن البضائع      
 تفريغ البضائع     
نقل داخلي من األرصفة      

 للمخازن 
 تخزين البضائع بالمخازن:     

 تخزين صادرات 
 تخزين واردات 

     

 الرقابة على المخزون      
ائعتسليم وتسلم البض       
نقل من مكان البضاعة الى      

 الميناء
نقل من الميناء البضاعة الى      

 مخازنكم
 التوزيع     
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مووا موودى ر ووا الشووركة عوون جووودة الخوودمات اللوجسووتية المقدمووة فووي المينوواء ( 2س )
 الذي تتعاملون معه؟ 

( أمام اإلجابة الصحيحة√رجاء و ع عالمة )  

 الخدمات تقدم بدرجة ممتازة  □

 الخدمات تقدم بدرجة جيدة □

 الخدمات تقدم بدرجة مرضية □

 الخدمات تقدم بدرجة ضعيفة □

 ( ما أكثر العناصر التي تشك  نقاط قوة في الخدمات اللوجستية المقدمة؟3س )
( أمام اإلجابة الصحيحة√رجاء و ع عالمة )  

  الخدمات بمقدمي اّلثقة □

 لخدماتمع مقدمي ا التعامل عند باألمان الشعور □

المتعامل  للمكاتب الخارجي المظهر :في والمتمثل للخدمة، المادي المحيث □
 الخارجي. بمظهرهم الخدمات مقدمي واعتناء الداخلي، معها، وتصميمها

 العمل بمواعيد االلتزام □

 العمل أوقات مناسبة □

 معاملة العميل حسن □

 اإلهتمام بالرد على إستفسارات العميل □

 قديم النصائح الالزمة للعميلالحرص على ت □



146 

 

( موووا هوووي أكثووور الخووودمات اللوجسوووتية التوووي تشوووعرون بتووووفر العناصووور السوووابقة 4س )
 معها؟؟  )أذكر بالترتيب حسب الجودة(

1-                                               2-  
3-                                               4- 

 ي تشك  نقاط  عف في الخدمات اللوجستية المقدمة( ما أكثر العناصر الت5س )
( أمام اإلجابة الصحيحة√رجاء و ع عالمة )  

 ضيق األماكن □
 الخدمة. تقديم في المستخدمة األجهزة حداثة عدم □
 الخدمة تقديم عملية في أخطاء حدوث □
 الخدمة على الحصول انتظار فترة طول □
 عدد مقدمي الخدماتنقص  □
 عن والتعريف بالشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية بالتروين االهتمام نقص □ 
 المقدمة في الميناء عن والتعريف بالخدمات بالتروين االهتمام نقص □

 طول فترة اإلنتظار للحصول على الخدمة □

( مووووا هووووي أكثوووور الخوووودمات اللوجسووووتية التووووي تشووووعرون بتوفرالعناصوووور السووووابقة 6س )
 اة عند طلب الحصول عليها(معها؟؟  )أذكر بترتيب المعان

1-                                               2-  

3-                                               4- 
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 ( ه  تستخدمون بعض اضنشطة المساعدة للوجستيك:9س) 

 Material Handlingتداول المواد  □

  Warehousingالمستودعات    □

  Protective Packingالتاليف الواقي  □

 إختيار الموردين  □

 تحديد أفضل أماكن اإلمداد □

 تحديد الكميات المطلوبة □

 أفضل وقت للحصول على المواد المطلوبة □

 عمليات التوزيع خارج مكان اإلنتاج □

 ( إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق نعم فما مدى9س)

 جودة تقديم تلك اضنشطة ؟؟ -1
 جة ممتازة األنشطة تقدم بدر  □
 األنشطة تقدم بدرجة جيدة □
 األنشطة تقدم بدرجة مرضية □
 األنشطة تقدم بدرجة ضعيفة □
 ( ه  يتم إنجاز تلك اضنشطة بسرعة وفي الوقت المحدد؟7س )

 ال □نعم                                 □
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 ( ه  تتوفر لكم المعلومات المطلوبة بسهولة عما يلي:11س)     

 ن العمالء                         مصدر المعلومة:                           أماك □

 متابعة طلبات العمالء               مصدر المعلومة:      □

 التنبؤ بحالة السوس                   مصدر المعلومة:         □

 ضبث المبيعات                       مصدر المعلومة:    □

 الشحن                           مصدر المعلومة:نظم  □

 معدالت التخزين                     مصدر المعلومة: □

 إتجاهات الطلب                      مصدر المعلومة:          □

 األسعار                              مصدر المعلومة:        □

 مصدر المعلومة:    التكاليف القياسية                 □
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 ما هي أهم المقترحات التي ترون تنفيذها لتحسين الخدمات اللوجستية التالية؟( 11س)

 مقترحات التطوير نوع الخدمة

  التعبئة

  تخليص  جمركي

  STOWINGشحن الب ائع  

  تفريس الب ائع

  نق  داخلي من اضرصفة للمخازن 

 تخزين الب ائع بالمخازن:

  صادراتتخزين 

 تخزين واردات 

 

  الرقابة على المخزون 

  تسليم وتسلم الب ائع

  نق  من مكان الب اعة الى الميناء

  نق  من الميناء الب اعة الى مخازنكم

 التوزيع
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( ما هي أهم المقترحات التي ترون إ افتها لتحسووين أي خوودمات لوجسووتية أخوورى 12س )
 خالف ما سبق؟

-   

-   

-   

-   

-   

-  

 هناك خدمات لوجستية أخرى تروا أهمية توافرها في الميناء؟؟ ( ه 13س )

 □ال                                              □نعم   
 

 

 ( إذا كانت اإلجابة في السؤال السابق نعم. اذكر تلك الخدمات:14س)

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  


