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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 
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 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.  



V 

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوم

 1 تقديم

 2 دمةالمق

 3 أهمية الدراسة وأهدافها 

 5 مصادر البيانات والمعلومات

 5 خطة الدراسة

 5 منهجية الدراسة

 6 اضهمية-النشأة –المبحث اضول: الخدمات اللوجستية: المفهوم 

 7 تمهيد

 8 المفاهيم األساسية 1-1

 9 نشأة مفهوم اللوجستيات أو اللوجستيك 1-1-2

 9 أو األنشطة اللوجستية نشأة مفهوم الخدمات  1-1-2-1

 11 سلسلة اإلمداد أو التوزيع 1-1-2-2

 12 نشأة مفهوم الخدمات اللوجستية 1-2

 16 تصنيف وأنوام األنشطة اللوجستية 1-3

 17 تصنيف األنشطة اللوجستية وأقسامها وأهدافها 1-4-1

 17 األنشطة األساسية 1-4-1-1

 21 األنشطة المعاونة 1-4-1-2

 23 سام الخدمات اللوجستيةأق 1-4-2

 25 إدارة سلسلة اإلمداد 1-4-2-1

 26 أهمية األنشطة اللوجستية وأسباب االهتمام بها 1-5

 29 األهمية االقتصادية لألنشطة اللوجستية 1-6

 31 عالقة اللوجستيات بمختلف أقسام منظمات األعمال 1-7

 34 لوجستية المبحث الثاني: نظم تنفيذ وتكاليف أداء الخدمات ال

 35 نظم تنفيذ الخدمات اللوجستية، وأساليب إدارتها 2-1

 37 تنفيذ اللوجستيات من خالل التحالفات وموردوا الطرف الثالث 2-1-1

 



VI 

 

 فهرس المحتويات-تابع 

 الصفحة الموضوم

 39 تنفيذ اللوجستيات من خالل التحالفات 2-1-2

 41 للوجستيةأنواع وطرق تنفيذ اضعمال أو اضنشطة ا 2-2

 41 األعمال اللوجستية 2-2-1

 41 األعمال اللوجستية العكسية 2-2-2

 42 لوجستيات المسئولية البيئية  2-2-3

 42 اللوجستيات الكونية 2-2-5

 42 لوجستيات الموانئ البحرية 2-2-6

 43 اللوجستيات التعاقدية )الطرف الثالث( 2-2-7

 45 وجستية التعاقدية )من خالل طرف ثالث(مراحل تنفيذ الخدمات الل 2-2-7-1

 46 لوجستيات الطرف الرابع 2-2-8

 47 عناصر تكلفة الخدمات اللوجستية 2-3

 48 تكاليف اللوجستيات 2-3-1

 49 تكلفة النقل 2-3-1-1

 51 تكاليف المخازن  2-3-1-2

 51 تكلفة االحتفاظ بالمخزون  2-3-1-3

 52 تكلفة تقادم المخزون  2-3-1-4

 53 تكلفة مستوى خدمة المستهلك  2-3-1-5

 53 تكلفة تشايل األوامر والمعلومات المرتبطة بها 2-3-1-6

 54 تكلفة الشراء بأحجام كبيرة  2-3-1-7

 54 تكلفة المرتجعات 2-3-1-8

 54 تكاليف الخدمات البحرية بالموانئ 2-4

 54 الخدمات التي يتم تقديمها للسفن 2-4-1

 55 تي يتم تقديمها للبضائعالخدمات ال 2-4-2

 56 الخدمات التي يتم تقديمها للركاب 2-4-1

 56 أنوام رسوم خدمات الميناء 2-5

 



VII 

 

 فهرس المحتويات-تابع 

 الصفحة الموضوم

 57 مقاييس تعريفة خدمات الميناء 2-6

 61 معايير كفاءة الخدمات اللوجستية 2-7

 63 ومحلياً المبحث الثالث: الخدمات اللوجستية عالميًا 

 63 أواًل: المالمح العالمية لقطام الخدمات اللوجستية

 63 تطور التجارة الدولية وحركة النقل البحري  3-1

 63 تطور التجارة الدولية 3-1-1

 65 تطور حركة النقل البحري عالمياً  3-1-2

 68 أهم خدمات النقل البحري والدول المقدمة لها 3-1-2-1

 73 ت النقل البحري تحرير خدما 3-1-2-2

 75 ترتيب الدول وفقًا ألهم مؤشرات النقل البحري  3-1-2-3

 75 مؤشر االتصال بخطوط النقل البحري المنتظمة )األونكتاد( 3-1-2-4

 76 دليل األداء اللوجيستي )البنك الدولي( 3-1-3

 77 تجارب دولية في مجال الخدمات اللوجستية ثانيًا:

 78 وجنوب شرس آسياتجربة دول شرس  3-2-1

 79 تجربة الصين 3-2-1-1

 81 التطور في موانئ المنطقة العربية 3-2-2

 84 تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة 3-2-2-1

 86 ثالثًا: قطام الخدمات اللوجستية في مصر

 86 أداء الموانئ المصرية وحركة التداول بها 3-3-1

 86 نبذة عن الموانئ المصرية 3-3-1-1

 88 حركة البضائع في الموانئ المصرية 3-3-1-2

 88 حركة الحاويات في الموانئ المصرية 3-3-1-2

 89 اضسطول البحري المصري  3-3-1-4

 91 مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة 3-3-2

 92 النق  البحري والخدمات اللوجستية في مصرالمشاك  والتحديات التي تواجه  3-3-3

 



VIII 

 

 فهرس المحتويات-ابع ت

 الصفحة الموضوم

 92 النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصرالمشاكل التي تواجه  3-3-3-1

 94 بعض التحديات أمام النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر 3-3-3-2

 96 المبحث الرابع: الدراسة الميدانية

 العامة لموانئ البحر األحمر،تمهيد: حالة الموانئ التجارية التابعة للهيئة 
  وميناء دمياط

97 

 99 الدراسة الميدانية- 4

 111 نتائن الدراسة الميدانية 4-1

 111 نتائن الدراسة الميدانية للموانئ 4-1-1

نتثثثثائن الدراسثثثثة الميدانيثثثثة مثثثثع أصثثثثحاب الشثثثثركات ومثثثثديري الوكثثثثاالت البحريثثثثة  4-1-2
 والمستخلصين الجمركيين

115 

 115 ئص العينةخصا 4-1-2-1

 117 خصائص الخدمات اللوجستية التي يتعامل معها العمالء 4-1-2-2

 117 نوم ومقدم الخدمات اللوجستية التي يحتاجها العمل 4-1-2-2-1

 117 جودة ونقاط قوة الخدمات اللوجستية كما يراها العمالء 4-1-2-2-2

 121 اللوجستية المساعدةنفاط الضعف في الخدمات اللوجستية والخدمات  4-1-2-2-3

 122 توفر المعلومات عن الخدمات اللوجستية 4-1-2-2-4

 125 أهم مقترحات العمالء لتحسين الخدمات اللوجستية 4-1-2-2-5

 127 الخالصة والتوصيات 4-2

 127 الخالصة   4-2-1

 129 التوصيات 4-2-2

 

 133 المراجع

 147 ( استمارة الموانئ1مرفق)

 152 استمارة العمالء( 2مرفق )

 
 



IX 

 

 فهرس الجداول واضشكال

 الصفحة العنوان رقم الجدول

 51 متوسط أسعار النق  بالطن لك  مي  لك  وسيلة نق  2-1

 64 تطور حجم التجارة السلعية الدولية ومعدالت نموها  3-1

 65 تطور معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي العالمي والتجارة السلعية العالمية 3-2

 66 2111اتجاهات وهيكل التجارة السلعية في عام  3-3

 67 (2111 – 1791تطور التجارة البحرية الدولية في الفترة ) 3-4

 68 (2112 – 1791اضسطول البحري وفقًا لنوع السفينة في الفترة ) 3-5

 71 (2111-2117ميناء بالنسبة إلجمالي الحمولة الكلية ) 21أهم  3-6

جمالي حركة الحاويات ) 21أهم  3-9  72 (2111-2117ميناء للحاويات وا 

 74 التزامات مصر المحددة في مجال التجارة في النق  البحري الدولى 3-9

 74 2111 حتى يوليه البحري، بالنق  االتفاقيات المتعلقة أهم 3-7

 76 2112دول في مؤشر االتصال البحري لعام  11أف    3-11

 77 2112ي دلي  أداء اللوجستيات في عام دول ف 11أف    3-11

 83 2113ترتيب الدول العربية وفقًا للتجارة عبر الحدود في عام  3-12

 83 ( 2111–2119تطور تداول الحاويات بموانئ الدول العربية في الفترة ) 3-13

 84 2111الترتيب العالمي ألهم الموانئ العربية في عام  3-14

 85 (2111 – 2119دبى خالل الفترة ) أداء شركة موانئ 3-15

 87 الطاقة التصميمية للموانئ التجارية المصرية 3-16

 91 حجم اضسطول البحري وفقًا لنوع السفينة 3-19

 91 تطور سهولة التجارة عبر الحدود في مصر 3-19

 92 دول متوسطة الدخل من حيث دليل األداء اللوجستي 11أفضل  3-19

 92 في األبعاد الستة لدليل األداء اللوجستي ترتيب مصر  3-21

 111 تصنيف الموانئ والطاقة المصممة، والمحققة. 4-1-1

 111 األهداف المتوقع تحقيقها، حجم الطلب، العمالة بالموانئ 4-1-2

 112 خدمات الميناء وتسعيرها، وقت الخدمة، اإلنتاجية، إشاال األرصفة للموانئ 4-1-3



X 

 

 ضشكالفهرس الجداول وا

 الصفحة العنوان رقم الجدول

 114 مستوى عرض الخدمات المقدمة بالموانئ للسفن وللب ائع 4-1-4

 115 خصائص العينة  4-1-2-1

 118 نوع ومقدم الخدمات اللوجستية كما يرى العمالء 4-1-2-2

 119 جودة ونقاط قوة الخدمات اللوجستية كما يرى العمالء 4-1-2-3

 121 ضعف واألنشطة المساعدة للخدمات اللوجستيةنقاط ال 4-1-2-4

 125 مدى توافر المعلومات عن الخدمات اللوجستية ومصادر المعلومات 4-1-2-5

 126 مقترحات تحسين الخدمات اللوجستية 4-1-2-6

 فهرس اضشكال رقم الشك 

 69 القطاعات البحرية خالل دورة حياه السفينة 3-1

 69 2112صناعتي بناء وتخريد السفن في عام أكبر دول العالم في  3-2

 71 2111التجارة البحرية الدولية حسب مجموعات الدول في عام  3-3

 78 توزيع الموانئ المصرية 3-4

   

   

   

   



1 

 

 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



2 

 

 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.
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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. 


