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 :ملخص
يهدف البحث إىل إظهار أمهية اللوجستيك، وحتديد مستوى اخلدمات اللوجستية من خالل حتديد 

أجل حتسني هذا  مواطن القوة والضعف لألداء اللوجسيت لكل من اجلزائر واإلمارات العربية املتحدة من
 .األداء

املركز حيث حتتل  ،اخلدمات اللوجستية لإلمارات العربية املتحدة ومت التوصل يف النتائج إىل كفاءة
 .رغم من حتسن أدائها اللوجسيت إال أنه مازال ضعيفالبعامليا، أما اجلزائر ف ومركزا متقدماعربيا  األول

 .اللوجسيت، دراسة مقارنة بني اجلزائر واإلماراتاللوجستيك، مؤشر األداء : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The research aims at showing the importance of logistics and determining 

the level of logistics by identifying the strengths and weaknesses of the 

logistic performance of Algeria and the United Arab Emirates in order to 

improve this performance. 

The results were reached to efficiency of the logistics services of the United 

Arab Emirates, where it occupies the first position in the Arab world and a 

leading position internationally, while Algeria is still improving its logistics 

performance, but it is still weak. 

Keywords: Logistics, logistics performance index, A comparative study 

between algeria and the UAE. 
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 :مقدمة. 1
التطورات، وأدخلت عليه جمموعة من املتغريات لقد شهد النظام التجاري الدويل اجلديد العديد من 

هبدف توفري السلع املطلوبة بالكميات احملددة يف املكان والوقت احملددين وبتكلفة معقولة، ومن هنا فقد 
ومن خالل االستغالل األمثل  واللوجستيات هي مصدر للقيمة املضافة،. ظهرت النظم اللوجستية

 .ملعلومات احلديثة، فإنه من املمكن خفض تكلفة املنتج النهائيلإلمكانيات املتاحة، وبتطبيق نظم ا
ميثل أداء اخلدمات اللوجستية يف التجارة الدولية وحمليا عنصرا أساسيا للنمو االقتصادي يف 

. تعزيز القدرة التنافسية يف دور من به تقوم وذلك ملا احلديثة، للتجارة احلياة عصب فهي .البلدان
ال توجد هناك جتارة بدون "رئيس االحتاد الدويل جلمعيات وكالء الشحن،  زهاو،يانغ  هوكس وقال

 ."ا تعين جتارة ضعيفةخدمات لوجستية، واخلدمات اللوجستية الضعيفة غالبا م
 :اإلشكالية. 5.5

 : لبحث كالتايلالسؤال الرئيسي لعلى ضوء ما سبق، ميكن صياغة 
 ؟للجزائر واإلمارات العربية المتحدةما هو واقع األداء اللوجستي 

 :التاليةويتفرع عنه األسئلة 
 ما مدى تأثري اللوجستيك يف حتقيق رضا العمالء؟ -
 عليها مؤشر قياس األداء اللوجسيت؟ هل يوجد عناصر أساسية يعتمد -
 :فرضيات البحث. 8.5

 :ولإلجابة األولية على هذه اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات التالية
مهمة اللوجستيك ضمان توفر اخلدمة أو املنتج املناسب باحلالة املناسبة، يف الوقت واملكان املناسبني،  -

 تكلفة ممكنة وبالتايل حتقيق رضا العمالء؛ وبأقلللعميل املناسب 
  وتقييميعتمد مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية على عناصر أساسية لقياس األداء اللوجسيت التجاري  -

 .كفاءته للبلدان

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
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 : البحث أهداف .1.5
يهدف البحث إىل إظهار أمهية اللوجستيك، والتعرف على العناصر األساسية املعتمدة يف مؤشر 

اللوجسيت، الذي يساعد البلدان على حتديد التحديات والفرص اليت تواجهها يف جمال اللوجستيات األداء 
 .التجارية، وحتديد اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها لتحسني أدائها يف هذا اجملال

 :منهج البحث .1.5
فاستخدمنا املنهج الوصفي  املنهج الوصفي واملنهج التحليلي،لدراسة هذا البحث اعتمدنا على 

الذي يرتكز على الوصف التفصيلي ملوضوع البحث من خالل فهم اللوجستيك وأمهيته وكيفية تقييم 
واستعنا باملنهج التحليلي من أجل حتليل املعطيات . البلدان يف هذا اجملال من خالل مؤشر األداء اللوجسيت

 .املتوفرة عن املوضوع
 :تعريف اللوجستيك. 8

 التعريف توضيح ميكن لذلك العسكري امليدان يف كان اللوجستيك ملصطلح ظهور أول لكون نظرا
 ومىت أين يلزم ما توفري يف اللوجستيك يكمن"املصطلح  هلذا األصل الذي يعترب العسكري

 (Primor, 2003, p. 03)."يلزم
إذن مهمة اللوجستيك تنظيم قنوات املواد، بعبارة أخرى فن تسليم املنتج املناسب، بأقل تكلفة،  

 (Joel Sohier, 2013, p. 03). الوقت املناسبيف يف املكان املناسب و 
فقد عرفت اللوجستيك من خالل مخسة أبعاد مرتبطة  (AFNOR)أما مجعية التقييس الفرنسية 

ارتباطا وثيقا تتمثل يف التموين والشراء؛ اللوجستيك داخل املؤسسة؛ اللوجستيك الداعم لعملية 
. اإلنتاج؛البيع وما بعد البيع؛ اللوجستيك الذي يقوم باسرتجاع وإعادة تصنيع املنتجات املنتهية صالحيتها

(Gille Paché, 2004, p. 08) 
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التعريف  بإعطاء James.L.Heskette هسكت، قام املختص يف اللوجستيك 3791سنة  يف
هو إدارة مجيع األنشطة اليت تسهل حركة املنتجات وتنسيق العرض والطلب يف خلق "التايل للوجستيك 

 (Pierre Médan, 2008, p. 11). "املنفعة وذلك بتوفري السلع يف املكان والوقت احملدد
  :اللوجستيك أنواع. 1

 ,Primor): اختالف أهدافها وأساليبها حسب وهذا للوجستيك خمتلفة أنواع عدة بني التمييز ميكن
2005, p. 04) 

األولية،  املواد جبلب يسمح :logistique d’approvisionnementلوجستيك التموين .5.1
 .الالزمة لإلنتاج إىل املصانع املكونات واألجزاء الثانوية

 جبلب يسمح :logistique d’approvisionnement généralلوجستيك التموين العام .8.1
 (.على سبيل املثال مستلزمات املكتب)أو اإلدارات اخلدمية املؤسسات لنشاط الالزمة املختلفة املواد

يف املصانع وبني )ميثل التدفقات الداخلية  :logistique de productionلوجستيك اإلنتاج . 1.1
 الضرورية واملكونات خمتلف املواد جبلب يهتمفهو  (Sohier, 2007, p. 10)،(مواقع اإلنتاج

 .اإلنتاج؛ هذا اللوجستيك مييل إىل استيعاب إدارة اإلنتاج بأكملها وختطيط لإلنتاج
للمستهلك  يف جلب املوزعني يتمثل :logistique de distributionلوجستيك التوزيع . 1.1

 .الشخصية البيع حمالتأو الكبرية  التجارية يف األسواق إما باملنتجات اليت حيتاجها، النهائي
يهدف إىل نقل القوات وكل ما هو ضروري  : logistique militaireاللوجستيك العسكري . 1.1

 . لتنفيذها التشغيلي ملسرح العمليات ودعمها
 أنه غري العسكري امليدان يف النوع هذا ظهر : logistique de soutienلوجستيك الدعم . 6.1

 ضروري هو ما كل بتنظيم اخل، ويقوم  ...الصناعة، الطاقة، ميدان الطريان، ميادين أخرى، إىل امتد
 .معقد، مبا يف ذلك من خالل أنشطة الصيانة نظام أي للحفاظ على عملية
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 هذا مبفهومن يقرت  :Activité dite Service Après Venteنشاط خدمة ما بعد البيع . 7.1
على  يتم النشاط هذا أن يتمثل يف بينهما كفرق هنا أن غري، الداعم اللوجستيك من اللوجستيك

 هذا قيادة إىل لتشري" إدارة اخلدمات"وتستعمل يف غالب األحيان  املنتجات، بيع أسواق مستوى
مع العلم أن هذا النوع من اللوجستيك الداعم يقومون به املختصون بالدعم خيتلفون عن  .النشاط

 .Third Party Maintenanceالصناع واملستعملون ويسمون 
 logistique à »ويسمى باللغة الفرنسية  : Retro – logistiqueاللوجستيك العكسي . 0.1

l’envers » أو ،« rétro-logistique »أو ،« logistique desretours » ويعين اسرتداد ،
كذلك معاجلة النفايات   ويعين ستهلك أو اليت حتتاج إىل إصالح،املنتجات اليت ال يرغب فيها امل

 . الصناعية، التغليف، واملنتجات غري قابلة لالستخدام من حطام السيارات إىل أحبار الطابعة
 :اللوجستيك أهمية. 1

 تكلفته يف بدأت عندما إال يظهر مل األعمال منظمات يف اللوجستية باألنشطة اجلاد االهتمام إن
 التنافسي تدعيم املركز حنو الطريق أن املنظمات هذه يف إلدارة أيقنتا وعندما ملحوظ، بشكل التضخم
العمايرة، ). التكاليف العمالء وخفض خدمة خالل من يبدأ إمنا األرباح وزيادة التنافسية مليزة وحتقيقا
 :منها نذكر أسباب لعدة تعود اللوجستيك وأمهية (11، صفحة 4132
 :العالية التكلفة اعتبارات. 5.1

إن تكلفة األعمال اللوجستية متثل يف الغالب جزءا كبريا من إمجايل التكاليف بالنسبة ملعظم 
هده التكاليف الباهظة،  وتدنيةوالقيمة املضافة ميكن حتقيقها هنا من خالل ترشيد  .منظمات األعمال

، 4111 - 4114إدريس، ). ومن مث تعظيم الفائدة لصاحل العمالء وأصحاب رأس املال أو محلة األسهم
 (47صفحة 
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 : والتوزيع اإلمداد خطوط طول. 8.1
االجتاه اآلن هو التكامل مع االقتصاد العاملي، وتبحث الشركات عن اسرتاتيجيات عاملية، وذلك لتقدمي إن 

منتجاهتا للسوق العاملية، حيث يتم إنتاجها يف املكان الذي تنخفض فيه تكلفة املواد اخلام، وحبيث توجد 
فإن خطوط اإلمداد والتوزيع متتد باملقارنة مع  العمالة أو يتم اإلنتاج حمليا ويتم البيع عامليا، ويف كلتا احلالتني

 (11، صفحة 4112مسلم، ).املنتج الذي يرغب يف التصنيع والبيع احمللي
 : لإلستراتيجية مهم اللوجستيك. 1.1

تبذل الشركات وقتا طويال وجهدا كبريا يف سبيل إجياد السبل اليت ميكن أن متيز منتجاهتا عن غريها 
تتوقف إىل حد كبري على ( أسعار املنتجات)التمايز وخاصة يف التكلفة  إسرتاتيجيةمن املنافسني، أي أن 

اليت جنحت يف إدراك التميز  ، فالشركاتية من حيث التكلفة وخدمة العمالءاألداء اجليد لألعمال اللوجست
يف اخلدمات اللوجستية تكون قادرة على بناء ميزة تفضيلية مقارنة بالشركات املنافسة هلا، وتساعد املنظمة 

 (13، صفحة 4132العمايرة، ).على التوسع يف السوق وزيادة حصتها ورحبية املؤسسة
 : للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك. 1.1

 .املناسبني واملكان الوقت يف للعمالء متاحة تكون إال عندما تتمتع بقيمة ال خدمة أو سلعة أيإن 
 القيمة ذلك من يزيد ومن مث سوف وغريها والنقل والتخزين الطلبات واملعلومات جتهيز خاللمن  وذلك

توفري  إىل اطمئنانه على أساسية بصفة توقف فرضاء العميلي. بالنسبة للعمالء هذه اخلدمات إىل املضافة
، 4132هيكل، ).وذلك لن يتم إال بوجود نظام لوجسيت كفء. يف الوقت واملكان املناسب اتاملنتج

ومن خالل لتخزين إذ يؤدي إىل إجياد قيميت الوقت واملكان للمنتجات عن طريق النقل وا (22صفحة 
إضافة للقيمة عندما تكون للعمالء رغبة يف أن يدفعوا أكثر للمنتج أو اخلدمة يف وحيدث  .تدفق املعلومات

 .مقابل احلصول عليها
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 : وسريعة مناسبة استجابة على الحصول في العمالء رغبة تزايد.1.1
إن تطور أنظمة املعلومات، وعمليات التصنيع اآليل، واملرونة يف اإلنتاج والتنميط، ساعد املنظمات 
على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو احلجم الكبري، وكذلك التسويق ذو احلجم الكبري، ويف ظل كل هذا 

يف توفري السلع أصبحت األنشطة اللوجستية متثل أمهية خاصة يف تسهيل االستجابة السريعة للعمالء 
واخلدمات اليت تتفق مع احتياجاهتم ورغباهتم، واليت تعتمد على تدفق املعلومات والتعبئة والنقل والتخزين 

إضافة إىل أهنا تساهم يف توفري منتجات جديدة ومتنوعة بشكل  (14، صفحة 4132العمايرة، ). وغريها
 .كاستجابة لضغوط املنافسة  وذلكأسرع 

 : اللوجستيك أهداف. 1
ونشاط  أكرب مردودية بلوغ إىل بواسطتها املؤسسة تسعى معينة أهداف على اللوجستيك ينطوي

 :التايل النحو على ودائم مستمر
إن حتديد اجلودة متثل نقطة البداية بعد حتديد تشكيلة االحتياجات املطلوبة من  :المناسبة الجودة .5.1

مستلزمات اإلنتاج، ألن حتديد اجلودة هو الذي حيدد السعر والكمية املشرتاة ومصادر الشراء وقد تؤثر 
ية بل أكثر من ذلك أن بدون حتديد مستوى اجلودة املطلوب فلن تتم عمل. أيضا على حتديد وقت الشراء

. الشراء أصال، ولن يكون هناك فائدة من مناقشة السعر أو أي عنصر من العناصر املؤثرة يف قرار الشراء
 اليت من احلاجة لتناسب تكلفة بأقل عليها احلصول جيب اليت النوعية باجلودة املناسبة تلك يقصدحيث 
 معني مستوى احلصول على كانيةإم ومدى مبالئمة مرتبطة هنا اجلودة مفهوم أن مبعىن الشراء يتم أجلها
 (13، صفحة 4114قرياقص، ). توفريها املطلوب للمواد
 احلصول على أو شراء مقابل يتم دفعها اليت القيمة تلك بأنه تعريفه ميكن :المناسب السعر. 8.1

 . االحتياجات املطلوبة واملرغوب فيها
من جهة،  حبيث تضمن هذه الكميات استمرارية العمل وعدم توقفه :المناسبة بالكميات الشراء .1.1

وأال تكون زيادة عن احلاجة، بشكل يكون لدى املنظمة خمزون كبري على شكل أموال جامدة عاطلة عن 
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حيث أن حتديدها حتكمه  (34، صفحة 4112العبديل، ).االستثمار، تؤثر يف رحبية املنظمة من جهة ثانية
 .املتوفرة املشرتاة، إمكانيات التخزين املواد االقتصادية، طبيعة الظروف نذكر منها العوامل جمموعة من

يوجد عدة سياسات واضحة وحمددة تتبع يف حتديد الشراء يف الوقت  :المناسب الوقت في الشراء. 1.1
 .املرسومةاملناسب وذلك للوصول إىل األهداف 

 حيث أمهية، األكثر اخلطوات من املناسب املورد اختيار عملية تعترب :المناسب المورد اختيار .1.1
الذي  األسلوب على ينصب التحليل فإن لذلك ملوردين، عنا مجعها سبق اليت حتليل املعلومات تتطلب
 إىل هذا باإلضافة املصادر، هذه من كلهبا   تتصف اليت اخلصائص أهم عن الكشف خالله من ميكن

 املعيار حتديد األمر يتطلب لذا احلصول عليها، املطلوب املواد ومواصفات خبصائص التامة املعرفة ضرورة
 (21، صفحة 4114قرياقص، ). السليم للمورد االختيار يف يساعد أن ميكن الذي املناسب

 : اللوجستيمؤشر األداء . 6
يشكل مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية الذي وضعه البنك الدويل أداة قياس مرجعية، اهلدف منها 
مساعدة البلدان على حتديد التحديات والفرص اليت تواجهها يف جمال اللوجستيات التجارية، وحتديد 

ويقدم (11، صفحة 4139، (االسكوا)). اإلجراءات اليت ينبغي أن تتخذها لتحسني أدائها يف هذا اجملال
 .بلدا 321البنك الدويل تقريره عن مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية مرة كل سنتني، ويشمل املسح 

يتم استخدام ستة أبعاد أساسية ملعرفة أداء البلدان من خالل إعطاء كل من تلك األبعاد تقييم من 
وفيما يلي الستة أبعاد الرئيسية لقياس أداء اخلدمات (. 2إىل  3من )أدىن درجة إىل أعلى درجة 

 (مؤشر اخلدمات اللوجستية):اللوجستية
 التخليص اجلمركي؛أساس كفاءة عمليات  -
 ؛جودة البنية التحتية املرتبطة مبجايل التجارة والنقل -
 سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية؛ -
 ؛جودة اخلدمات اللوجستية -
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 ؛متابعة خطوط سري الشحنات وتتبع مسارهاالقدرة على  -
 .احملدد هلايف الوقت إىل أصحاب الشحنات وصول الشحنات معدالت  -

إذا "فيز، كبري أخصائيي التجارة والقدرة التنافسية مبجموعة البنك الدويل، يقول جان فرانسوا أر 
طالعنا اإلصدارات السابقة من مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية لتمكنا من أن نوضح لواضعي السياسات 

واخلدمات اللوجستية اليوم . أن اخلدمات اللوجستية مهمة جلميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها
دة على حنو متزايد حيث أهنا تتضمن املزيد من اجملاالت مثل اخلدمات اللوجستية املراعية للبيئة أو معق

اخلدمات اللوجستية للتبادل : 4132إقامة روابط من أجل املنافسة )". فرص العمل أو توزيع املدن
 (التجاري

 مؤشرات المدخالت والنواتج في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية :(85)رقم الشكل 
 

                 

                

                

              

    

             

  

               

        

         

 

 

         

        

          

 

         

               

            

         

)          ( 

 

              

 
 . 12، ص 4139،(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا :المصدر
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 :تصنيف الجزائر واإلمارات في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. 7
 :اللوجستيةتصنيف الجزائر في مؤشر أداء الخدمات . 5.7

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية  323، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4119عام  يف
نقطة، يف حني جاءت يف  3.31عامليا يف معيار البنية التحتية ب  317نقطة، واملرتبة  3.21وذلك ب 

عامليا يف معيار جودة  317نقطة، واحتلت املرتبة  4.11عامليا يف الشحنات الدولية ب  317املرتبة 
 4.49عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  313نقطة، وجاءت يف املرتبة  3.74اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.34عامليا يف معيار التوقيت ب  311نقطة واملرتبة 
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  323، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4131ويف عام 
نقطة، يف حني  4.12عامليا يف معيار البنية التحتية ب  344نقطة، واملرتبة  3.79اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  347نقطة، واحتلت املرتبة  4.91عامليا يف الشحنات الدولية ب  73جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  313، وجاءت يف املرتبة نقطة4.42جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.33عامليا يف معيار التوقيت ب  312نقطة واملرتبة 4.42
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  339، وحسب نتائج املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 4134ويف عام 
نقطة، يف حني  4.14عامليا يف معيار البنية التحتية ب  317نقطة، واملرتبة  4.42اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  322نقطة، واحتلت املرتبة  4.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  37جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  332نقطة، وجاءت يف املرتبة  4.31دة اخلدمات اللوجستية ب جو 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 4.32عامليا يف معيار التوقيت ب  332نقطة واملرتبة  4.22
 .(اللوجستية



 مجلـة اإلستراتيجيـة والتنميـة  293-274ص  ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

284 
 

نقطة،  4.22عامليا متحصلة على  72احتلت اجلزائر املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر لعام 
عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت  22حيث احتلت املرتبة 

نقطة،  4.22عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية حبصوهلا على  39نقطة، فيما حصلت املركز  4.93
نقطة، واحتلت املركز  4.22عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  339تبة يف حني جاءت يف املر 

عامليا  317وجاءت يف املرتبة . نقطة 4.22عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  314
 اخلدمات عامليا يف معيار االلتزام بالوقت يف 72واملرتبة  .نقطة 4.22يف معيار التتبع مقارنة حبصوهلا على 

 .(البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية). نقطة 1.12اللوجستية حبصوهلا على 
عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،   313احتلت اجلزائر املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر لعام 

، وذلك بعد أن حصلت على 4132يف تقرير  22حيث تراجعت إىل الوراء مبراتب كثرية مقارنة مع املرتبة 
عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية حبصوهلا على  31نقطة، فيما حصلت املركز  4.19نتيجة بلغت 

نقطة، كم  4.31عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  99نقطة، يف حني صعدت إىل املرتبة  4.23
وصعدت . نقطة 4.73عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  27صعدت إىل املركز 

عامليا يف معيار  73واملرتبة  .نقطة 4.32عامليا يف معيار التتبع مقارنة حبصوهلا على  94أيضا إىل املرتبة 
نك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات الب). نقطة 1.13االلتزام بالوقت يف اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على 

 .(اللوجستية
حسب بيانات البنك الدويل ملؤشر أداء اخلدمات اللوجستية فقد حتسنت اجلزائر كثريا خالل 

، مقابل املرتبة 4132نقطة يف  4.99عامليا متحصلة على  92السنوات املاضية حبيث وصلت إىل املرتبة 
 . بالرغم من هذا التحسن إال أن أدائها الزال ضعيف. 4132نقطة يف  4.22عامليا متحصلة على  72
 :تصنيف اإلمارات في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية. 8.7

عامليا يف معيار اخلدمات  41، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4119عام  يف
نقطة، يف حني  1.31عامليا يف معيار البنية التحتية ب  33نقطة، واملرتبة  1.24اجلمركية وذلك ب 
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عامليا يف معيار  41نقطة، واحتلت املرتبة  1.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  31جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  43نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.29جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 2.34امليا يف معيار التوقيت ب ع 39نقطة واملرتبة  1.23
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  43، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4131ويف عام 
نقطة، يف حني  1.33عامليا يف معيار البنية التحتية ب  39نقطة، واملرتبة  1.27اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  49نقطة، واحتلت املرتبة  1.23عامليا يف الشحنات الدولية ب  32جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  41نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.21جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 1.72امليا يف معيار التوقيت ب ع 11نقطة واملرتبة  1.23
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات  32، وحسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات املرتبة 4134ويف عام 
نقطة، يف حني  1.32عامليا يف معيار البنية التحتية ب  39نقطة، واملرتبة  1.23اجلمركية وذلك ب 

عامليا يف معيار  39نقطة، واحتلت املرتبة  1.27عامليا يف الشحنات الدولية ب  32جاءت يف املرتبة 
عامليا يف معيار التتبع والتعقب ب  33نقطة، وجاءت يف املرتبة  1.92جودة اخلدمات اللوجستية ب 

البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات ). نقطة 2.31امليا يف معيار التوقيت ب ع 31نقطة واملرتبة  1.33
 .(اللوجستية

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،  42احتلت اإلمارات املرتبة  4132وحسب نتائج املؤشر لعام 
عامليا يف معيار البنية التحتية اللوجستية  43نقطة، فيما احتلت املركز  1.24وذلك بعد أن حصلت على 

 1.41عامليا يف الشحنات الدولية حبصوهلا على  21نقطة، يف حني جاءت يف املرتبة  1.91حبصوهلا على 
وجاءت يف املرتبة .نقطة 1.21عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على  13نقطة، واملركز 
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عامليا يف معيار التوقيت حبصوهلا على  14نقطة، واملرتبة  1.29عامليا يف معيار التتبع حبصوهلا على  42
 .(البنك الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية). نقطة 1.74

عامليا يف معيار اخلدمات اجلمركية،  34املرتبة  4132حسب نتائج املؤشر احتلت اإلمارات عام 
عامليا يف معيار البنية  31نقطة، فيما حصلت املركز  1.32وذلك بعد أن حصلت على نتيجة بلغت 

نقطة، يف حني جاءت يف املرتبة السابعة عامليا يف الشحنات الدولية  2.19التحتية اللوجستية حبصوهلا على 
عامليا يف معيار جودة اخلدمات اللوجستية حبصوهلا  33كز نقطة، وصعدت إىل املر  1.37حبصوهلا على 

 33واملرتبة  .نقطة 1.73عامليا يف معيار التتبع حبصوهلا على  33وجاءت يف املرتبة . نقطة 1.34على 
الدويل، مؤشر البنك ). نقطة 2.31عامليا يف معيار االلتزام بالوقت يف اخلدمات اللوجستية حبصوهلا على 

 .(أداء اخلدمات اللوجستية
حسب بيانات البنك الدويل ملؤشر أداء اخلدمات اللوجستية فقد قفزت اإلمارات قفزات وعليه 

، 4132نقطة يف  1.72عامليا متحصلة على  31نوعية خالل السنوات املاضية حبيث وصلت إىل املرتبة 
 .4132نقطة يف  1.22عامليا متحصلة على  49مقابل املرتبة 

 :أداء الجزائر واإلمارات في مؤشر األداء اللوجستي. 0
 (مرتفع=  5منخفض إلى =  1)مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي (:85) رقم لجدولا

 البلد
8887 8858 8858 8851 8856 

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 الرتبة
قيمة 
 المؤشر

 4.99 92 4.22 72 4.23 342 4.12 311 4.12 321 الجزائر

 1.72 31 1.22 49 1.93 39 1.21 42 1.91 41 اإلمارات

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر
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 (مرتفع=  1إلى  منخفض=  5)الكليمؤشر أداء الخدمات اللوجستية  (:88) رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد  :المصدر

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن األداء اللوجسيت للجزائر ضعيف مقارنة باألداء اللوجسيت 
، فاإلمارات دولة دائمة التطور والتنوع يف مجيع اجملاالت 4132إىل  4119لإلمارات خالل الفرتة من 

. وذلك للمنافسة العاملية، فاقتصادها يتميز بالتنوع وهي دائمة االستثمار يف هذا اجملال خاصة البنية التحتية
أما اجلزائر فالربغم من إمكانياهتا فإهنا ال تعطي هذا اجملال االهتمام الكايف، والربغم من ذلك نالحظ 

بسبب اختاذها إجراءات وإصالحات  4132إىل  4119سن يف أدائها اللوجسيت خالل الفرتة من حت
حديثة حلل املشاكل اليت تعاين منها املوانئ مثل البنية التحتية املتهالكة واكتظاظ السفن والشروع يف تطبيق 

 .نظام إلكرتوين لتسيري املعامالت التجارية
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 اللوجستي للجزائر األداء (:81) رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد : المصدر

 األداء اللوجستي للجزائر (:88) رقم جدولال

 السنة
 التوقيت التتبع والتعقب الكفاءة اللوجستية الشحنات الدولية البنى األساسية الجمارك

رتبة
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

 

8887 323 
3.

21 
317 3.31 317 4.11 317 3.74 313 4.49 311 4.34 

8858 323 
3.

79 
344 4.12 73 4.91 347 4.42 313 4.42 312 4.33 

8858 339 
4.

42 
317 4.14 37 4.23 322 4.31 332 4.22 332 4.32 

8851 22 
4.

93 
39 4.22 339 4.22 314 4.22 317 4.22 72 1.12 

8856 313 
4.

19 
31 4.23 99 4.31 27 4.73 94 4.32 73 1.13 

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر
 

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ بأن األداء اللوجسيت للجزائر حتسن بصفة عامة، حيث 
، ما 4132عام  4.99عامليا بقيمة  92إىل الرتبة  4119عام  4.12عامليا بقيمة  321انتقلت من الرتبة 

عدا فيما يتعلق مبعيار اجلمارك نالحظ بأنه كان هناك تراجع كبري، وذلك لعدم اعتمادها التكنولوجيا 
 .احلديثة يف معامالهتا التجارية اليت من شأهنا احلد من هذا املشكل
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 اللوجستي لإلماراتاألداء (:81) رقم جدولال

 السنة

 البنى األساسية الجمارك
 الشحنات

 الدولية 
 التوقيت التتبع والتعقب الكفاءة اللوجستية

رتبة
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

رتبة 
ال

يمة 
الق

 

8887 41 1.24 33 1.31 31 1.23 41 1.29 41 1.23 39 2.34 

8858 43 1.27 39 1.33 32 1.23 49 1.21 43 1.23 11 1.72 

8858 32 1.23 39 1.32 32 1.27 39 1.92 33 1.33 31 2.31 

8851 42 1.24 43 1.91 21 1.41 13 1.21 42 1.29 14 1.74 

8856 34 1.32 31 2.19 9 1.37 33 1.34 33 1.73 33 2.31 

 مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةباالستناد إىل بيانات البنك الدويل،  الباحثنيمن إعداد  :المصدر

 األداء اللوجستي لإلمارات (:81) رقمالشكل 

 
 
 
 
 

 .باالعتماد على بيانات اجلدول أعاله الباحثنيمن إعداد : المصدر

من اجلدول والشكل السابقني نالحظ بأن األداء اللوجسيت لإلمارات كان جيد،  حيث انتقلت 
، وما نالحظه 4132عام  1.72عامليا بقيمة  31إىل الرتبة  4119عام  1.91عامليا بقيمة  41من الرتبة 

ه ويف عام شهدت تراجع يف مجيع املقاييس الست بسبب تراجع أسعار البرتول، إال أن 4132أنه يف عام 
متيزت وتفوقت يف مجيع املعايري الست حيث أهنا تقدمت بشكل ملحوظ جدا، من خالل  4132

 .االهتمام هبذا اجملال واالستثمار فيه بشكل مستمر
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 :خاتمة. 9
أداء األنشطة اللوجستية يساعد على حتقيق كل من املنافع املكانية والزمنية حيث ترتفع قيمة 

 اإلسرتاتيجي املمر اللوجستيات هي وصناعة. املنتجات واملواد مبجرد توافرها يف املكان والزمان املناسبني
 املادية واإلمكانات التبالتسهي والتجارة النقل جمال يف واملستدامة، وتعرف التنمية الشاملة لتحقيق
 أقصر يف للبضائع وسليم آمن نقل عملية حتقيق خالهلا من اليت ميكن والتكنولوجية والتنظيمية والبشرية

 .احملددة املواعيد ويف تكلفة وأقل ممكن وقت
وحسب مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدويل ومعايريه الست فقد حتسن أداء 

عامليا عام  72مقابل املرتبة  4132عامليا عام  92اجلزائر كثريا خالل السنوات املاضية ووصلت إىل املرتبة 
لتايل تأخر كبري فيما يتعلق ، إال أنه يبقى ضعيف، فهي ما زالت تفتقر إىل أنظمة التسيري الرقمية وبا4132

باإلضافة إىل املشاكل اليت تواجهها موانئها مثل اكتظاظ السفن، الضغوطات يف مداخل . مبعيار اجلمارك
وحسب نفس املؤشر فقد قفزت . وخمارج السفن من األرصفة باإلضافة إىل تقادم البنية التحتية هلذه املوانئ

 49مقابل املرتبة  4132عامليا عام  31ضية ووصلت إىل املرتبة اإلمارات قفزات نوعية خالل السنوات املا
وهذا راجع إىل متتعها مبوانئ متطورة وكفاءة بنيتها التحتية، واملوقع اجلغرايف االسرتاتيجي . 4132عامليا عام 

 . الذي تتميز به، إضافة إىل االستثمارات اليت تقوم هبا يف هذا اجملال للمنافسة العاملية
 :اقتراحات

على ضوء النتائج السابقة تبني أن اإلمارات حتتل املراكز األوىل عربيا يف أداء اخلدمات اللوجستية، 
أما اجلزائر فمازالت ضعيفة األداء، وعليه هناك جمموعة من االقرتاحات اليت جيب على احلكومة اجلزائرية  

 :أخذها بعني االعتبار وتطبيقها وهي كما يلي
 بشكل يسهل عمليات النقل والتجارة؛تطوير البنية التحتية  -
 مواكبة تطورات التكنولوجيا وإنشاء مراكز لوجستية بالقرب من املوانئ؛ -
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االعتماد على املعاجلة االلكرتونية ملختلف اإلجراءات اإلدارية لتتم مجيع املعامالت بشكل دقيق  -
 وسريع؛

 واحلديثة؛ حتديث وتوسيع املوانئ وتوفري معدات املناولة واألجهزة املناسبة -
 حتويل املوانئ إىل موانئ خضراء صديقة للبيئة؛ -
 .ضرورة االهتمام باخلدمات اللوجستية ملا هلا من دور كبري يف دفع عجلة االقتصاد الوطين -
 :قائمة المراجع. 58

 :المؤلفات باللغة العربية

 القانونيةمكتبة الوفاء ، اللوجستيات واملوانئ البحرية من أجل التغيري، شريف ماهر هيكل ،
 (.4132مكتبة الوفاء القانونية، : االسكندرية)
 الشراء والتخزين من : إدارة املواد، عمر وصفي عقيلي، منعم زمزير املوسوي، قحطان بدر العبديل

 (.4112دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان)، دار وائل للنشر والتوزيع، منظور كمي
 دار الراية للنشر : عمان)، دار الراية للنشر والتوزيع، يتمنظومة الدعم اللوجس، رشا اكرم العمايرة

 (.4132والتوزيع، 
 الدار اإلمداد والتوزيع املادي: مقدمة يف إدارة األعمال اللوجستية، ثابت عبد الرمحن إدريس ،

 (.4114/4111الدار اجلامعية، : االسكندرية)اجلامعية، 
 دار اجلامعة اجلديدة للنشر، املواد واإلمدادأساسيات إدارة ، رمسية قرياقص، عبد الغفار حنفي ،

 (.4114دار اجلامعة اجلديدة للنشر، : االسكندرية)
 ختطيط : إدارة اللوجستيات، أسامة أمحد مسلم. تركي إبراهيم سلطان، د، رونالد إتش بالو تعريب

 (.4112دار املريخ للنشر، : الرياض)، دار املريخ للنشر، وتنظيم ورقابة سلسلة اإلمداد
  :المؤلفات باللغة األجنبية

 Gille Paché, La logistique: enjeux stratégiques, Librairie Vuibert, (Paris: 

Librairie Vuibert, 2004).  
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 Joel Sohier, Logistique, Librairie Vuibert, (Paris: Librairie Vuibert, 

2013).  

 Pierre Médan, logistique et supply chain management, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2008).  

 Primor, Logistique: production, distribution, soutien, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2003).  

 Primor, Logistique: production, distribution, soutien, Dunod, (Paris: 

Dunod, 2005).  

 Sohier, J. La Logistique, Librairie Vuibert, (Paris: Librairie Vuibert, 

2007).  

 :مواقع األنترنيت
  اخلدمات اللوجستية للتبادل : 4132، إقامة روابط من أجل املنافسة (4132)البنك الدويل

 .التجاري يف االقتصاد العاملي
 http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-

to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy  41عليها  اإلطالعمت )
(4133أوت   

  مؤشر األداء اللوجسيت يف (4139( )اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،
 .ومستوياته مكوناته ومنهجية إعداد: العربيةملنطقة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mws

hr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf   (4133جوان  31عليها  اإلطالعمت )
  الدويل، مؤشر أداء اخلدمات اللوجستيةالبنك.  

https://data.albankaldawli.org/indicator/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart مت )
(4133أوت  41اإلطالع عليها   

 مؤشر اخلدمات اللوجستية .
_%1%B8%D4%B8%D4%A8%D85%9https://www.marefa.org/%D

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/06/28/connecting-to-compete-2016-trade-logistics-in-the-global-economy
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mwshr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/mwshr_ld_llwjsty_fy_lmntq_lrby_0.pdf
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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