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الحمد هلل رب العاملين، له الحمد ملئ السموات واألرض، 

 وملئ ما بينهما.

والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أتقدم بإهداء عملي هذا إلى أمي الغالية التي دعمتني 

العزيز، حفظهم وساندتني كثيرا في كل خطوة، وإلى أبي 

 هللا وأدام لهم كل الصحة والعافية إن شاء هللا.

 أهدي هذا العمل إلى العائلة الكريمة اكم

 إلى كل األحباب واألصدقاء

 إلى كل من دعمني ومد يد العون لي إلعداد هذا العمل

 والحمد هلل رب العاملين دائما وأبدا



 

 

ن وعليك التوكل، وأنت املستعا اللهم لك الحمد والشكر

وأفضل الصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى:

 األستاذ الدكتور يوسفي رشيد. 

 أعضاء لجنة املناقشة الذين شرفوني

 .الرسالةبمناقشة  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب  كما

 أو من بعيد سواء بمعارفهم أو خبرتهم أو حتى بنصائحهم.

 والحمد والشكر هلل تعالى
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

 ملدمت عامت

ة مً  ل٣ض قهض الىٓام الحجاعي الضولي الجضًض الٗضًض مً الحُىعات، وؤصزلد ٖلُه مجمٖى

اإلاحٛحرات بهضٝ ثىٞحر الؿل٘ اإلاُلىبة بال٨مُات املخضصة في اإلا٩ان والى٢د املخضصًً وبح٩لٟة م٣ٗىلة، ومً 

غا٢بة الحض٤ٞ والحسٍؼً ٖملُة ثسُُِ وثىُٟظ وم: هىا ٣ٞض ْهغت الىٓم اللىحؿخُة التي جٗٝغ بإجها

ال٠٨ء الٟٗا٫ للبًاج٘ وما ًحٗل٤ بها مً زضمات ومٗلىمات بإ٢ل ث٩لٟة، بضاًة مً ه٣ُة اإلايكإ بلى ه٣ُة 

ومً  .هي مهضع لل٣ُمة اإلاًاٞة ومً رم ٞةن اللىحؿخُات 1الاؾتهال٥، بٛغى ثد٤ُ٣ محُلبات الٗمالء،

هٓم اإلاٗلىمات الخضًثة، ٞةهه مً اإلام٨ً زٌٟ  زال٫ الاؾحٛال٫ ألامثل لإلم٩اهُات اإلاحاخة، وبحُب٤ُ

 .ث٩لٟة اإلاىحج النهاجي

٘، بط بضؤت بمٟهىم الحىػَ٘ الُٗجي رم ثُىعت بلى بصاعة  ثُىعت ألاوكُة اللىحؿخُة بك٩ل ؾَغ

اإلاىاص، رم ثدىلد بلى لىحؿخُات مح٩املة ثًم ٧ل مً بصاعة اإلاىاص والتي ؤنبدد جٗٝغ باللىحؿخُات 

٘ الُٗجي ثدد مؿمى اللىحؿخُات الخاعحُة، ًٞال ًٖ اإلاىاولة الضازلُة، ٦ما ثُىع الضازلُة، والحىػَ

 .ألامغ بلى ؤن ثم بًجاص ؤَغاٝ ؤزغي مؿح٣لة محسههة في ثىُٟظ ألاوكُة اللىحؿخُة بضال ًٖ اإلايكإة

م٨ً هظا  الحى٢٘ الخحُاحات ٖملُة بإجها والخضمات الهىاٖة مجا٫ لخكمل اللىحؿخُات جٍٗغ٠ ٍو

ة وال٣ىي  اإلاىاص وثضبحر الٗمالء وعٚبات  بهظه الاخحُاحات للىٞاء الالػمة واإلاٗلىمات والح٨ىىلىحُا البكٍغ

بات،   2.الٗمالء بُلبات للىٞاء والخضمات البًاج٘ بهحاج لكب٨ة الحد٤٣ ألامثل م٘ والٚغ

ُة ثغح٘ ؤهمُة اللىحؿخُات بلى ؤن هظا اإلاٟهىم هى في الىا٢٘ مٟهىما قامال ًغبِ ما بحن ؤوك

ً والكغاء وجكُٛل ؤوامغ الٗمالء ة مثل الى٣ل والحسٍؼ الخ، بهضٝ بخ٩ام الغ٢ابة ٖلى حمُ٘ ؤوكُة ...محىٖى

ً التي جؿاٖض ٖلى ثض٤ٞ اإلاىحج مً مغخلة ا٢حىاء اإلااصة الخام وختى مغخلة ونىله في ق٩له  الخغ٦ة والحسٍؼ

ىاؾ  واإلا٩ان اإلاىاؾ  وبالك٩ل اإلاىاؾ  النهاجي الهالح لالؾحسضام بلى الٗمالء واإلاؿتهل٨حن في الى٢د اإلا

ألامغ الظي يا٠ٖ مً حجم الحجاعة الضولُة والازحهاع في الى٢د وثد٤ُ٣ ؤػمىة  3.وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

 .٢ُاؾُة وبح٩لٟة م٣ٗىلة

                                                                   
ة، مهغ ، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  1 ، 2007، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 .م ٥
ب 2 ا ؤخمض ٖؼام، ٖلي الٟالح الٖؼ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة، ("مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ي، ػ٦ٍغ

 .28، م 2012ٖمان، الُبٗة ألاولى، 
3
ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض،   ة، "بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ  .5، م 2003، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، الاؾ٨ىضٍع
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

والهضٝ مً مماعؾة هظا اليكاٍ هى ثىٞحر املخؼون مً اإلاىحجات ثامة الهى٘ ومً اإلاىاص وألاحؼاء 

ة وفي الى٢د اإلاىاؾ  واإلا٩ان اإلاىاؾ  وفي خالة جؿمذ باالؾحسضام وطل٪ بإ٢ل ث٩لٟة باألحجام اإلاُلىب

 1.مم٨ىة

وفي ؾُا١ خل٣ات نىاٖة اللىحؿخُات ٞةن اإلاىاوئ لم جٗض ؤهمُتها ثحجاوػ ٧ىجها ه٣اٍ ثباص٫ في 

ات ٖلى هضه املخ ُات مىٓىمات وؾاثِ الى٣ل اإلاحٗضص ما بحن اإلااء والُابؿة، وجٗحمض ثجاعة الخاٍو

البرماثُة في ٖبىعها مً مى٢٘ إلاى٢٘ في ؤ٢هغ و٢د وو٤ٞ ال٨ٟاءة الٗالُة لخل٣ات الخضمات اللىحؿخُة، 

وفي هضه اإلاىاوئ ثحم ؾالؾل الٗملُات اٖحماصا ٖلى قب٨ة مد٨مة مً ثباص٫ اإلاٗلىمات ًٖ ثدغ٧ات 

ات  ات وه٣لها ٖلى اإلاؿحىي الضولي مً مُىاء بلى مُىاء ؤو مً ؾاخة خاٍو بلى ؾاخة ؤو مً مى٢٘ اإلاىحج الخاٍو

ُة خغ٦تها التي ثٓهغها اإلاٗلىمات والبُاهات ؤلال٨تروهُة التي ًىٞغها  بلى مى٢٘ اإلاكتري، مً زال٫ ثخب٘ زٍغ

 2.اللىحؿخُة (EDI)هٓام الحباص٫ ؤلال٨ترووي للبُاهات واإلاٗلىمات 

ٞاإلاُىاء بما ؤن . ؿخُاتلم جٗض اإلاىاٞؿة الخضًثة بحن اإلاىاوئ بًٗها البٌٗ، بل بحن ؾالؾل اللىح

ًيحمي بلى ؾلؿلة لىحؿخُة هاجخة باليؿبة لحض٤ٞ ؾل٘ مُٗىة ؤو ال ًيحمي، ٦ما ؤنبذ لضي اإلاىاوئ الخاٞؼ 

اصة . للحدؿحن اإلاؿحمغ في مىحجها اهُة بٍؼ ٞإي ثدؿحن في ال٨ٟاءة الا٢حهاصًة للمُىاء ؾٝى ًدؿً الٞغ

اثٌ  3.اإلاؿتهل٪ للمؿتهل٪ النهاجي للؿل٘ اإلاؿحىعصة ٞاثٌ اإلاىحج باليؿبة إلاىحجي الؿل٘ اإلاهضعة ٞو

ة، ٞهي جك٩ل ٖمىص الحجاعة الضولُة، خُث ويٗد  واللىحؿخُات هي مً ال٣ُاٖات الهامة والخٍُى

هغ عاهً، وم٘ ا ٞانلة ما بحن ٖهغ ؾاب٤ ٖو وػٍاصة ٦ٟاءة رىعة اإلاٗلىمات والاثهاالت  ْهىع  زَُى

ة اإلاىاولة،  ضص الؿًٟ الطخموهٓام الحدٍى لُه ؤزظها ُٖىة م٩ىهة مً صولححن هما  .ة ػاص الاهحمام بهاٖو : ٖو

 .ويُٗة هظا ال٣ُإ الخُىي في ٧لحا الضولححن لضعاؾة، اإلاحدضةالجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة 

 :وعليه هعسح إلاشياليت الخاليت

 ؟2017 – 2007 ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي لضي صو٫ الُٗىة زال٫ الٟترةما هى وا٢٘ 

ُة الحالُةجٗحبر هظ  :ه ؤلاق٩الُة حىهغ البدث، ولإلحابة ٖليها هُغح ألاؾئلة الٟٖغ

 ما مضي ثإرحر اللىحؿخُ٪ في ثد٤ُ٣ عيا الٗمالء؟ 

                                                                   
1
ض مهُٟى،  جها٫  ة، "بصاعة ؤلامضاص"ٍٞغ  .17 – 16، م 2011، صاع الحٗلُم الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .295، م 2009، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
3
 .131، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ُاتاإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخ"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

 ة لجٗل اإلاُىاء مىلضا لل٣ُمة وؤ٦ثر  اإلاًاٞة ما هي ؤلاحغاءات الىاح  اثساطها في اإلاىاوئ البدٍغ

 ثىاٞؿُة؟

 ٢ُاؽ ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي؟ هل ًىحض ٖىانغ ؤؾاؾُة ٌٗحمض ٖليها ماقغ  

 فسضياث الدزاست

ُة، و٢ض ثم ثبجي  الهضٝ مً ٞغيُات الضعاؾة هى ؤلاحابة ٖلى ؤلاق٩الُة الٗامة وألاؾئلة الٟٖغ

ؤلاحابات الاخحمالُة الحالُة مدل بربات ؤو هٟي والتي اٖحمضهاها ٧إؾاؽ إلاىا٢كة مىيٕى البدث واإلاحمثلة 

 :في

  بال٨مُات اإلاُلىبة، في هى يمان ه٣ل اإلاىحجات مً اإلاىحجحن بلى اإلاؿتهل٨حن  لىحؿخُ٪ الى٣ل البدغي

 ؛الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾبحن وللٗمُل اإلاىاؾ  وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

 ًً(الجؼاثغ، ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة) مؿحىي ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي مغثٟ٘ لضي البلض.  

 أهداف الدزاست

 :ٗٝغ ٖلى ؤهمُة اللىحؿخُ٪ مً زال٫تهضٝ هظه الضعاؾة بلى الح

  ٪ُيمان ثىٞغ الخضمة ؤو اإلاىحج اإلاىاؾ  بالخالة اإلاىاؾبة، في الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾبحن، هى اللىحؿخ

 الٗمالء؛ مد٣٣ا بظل٪ عيا وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة  اإلاؿتهضٝللٗمُل 

 ة؛  صوع اللىحؿخُات وؤرغها ٖلى اإلاىاوئ البدٍغ

  ؾاؾُة اإلاٗحمضة في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي ل٣ُاؽ ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي الحٗٝغ ٖلى الٗىانغ ألا

للبلضان، ٞهى ٌؿاٖض البلضان ٖلى ثدضًض الحدضًات والٟغم التي ثىاحهها في مجا٫ اللىحؿخُات 

ة، وثدضًض ؤلاحغاءات التي ًيبغي ؤن ثحسظها لحدؿحن ؤصائها في هظا املجا٫  .الحجاٍع

 أهميت الدزاست

 :اؾة ؤهمُتها مً الى٣اٍ الحالُةجؿحمض الضع 

 ثيب٘ ؤهمُة الضعاؾة مً ؤهمُة اإلاىيٕى ٧ىن ؤن اللىحؿخُ٪ مىيٕى خضًث ومهم حضا؛ 

  ًثىيُذ مضي ؤهمُة اللىحؿخُ٪ وصوعه في ثد٤ُ٣ عيا الٗمالء مً زال٫ ثلبُة اخحُاحاتهم، ألهه م

 ، وثماما ٖىضما ًدحاج بليها؛اإلاهم للٛاًة ؤن ًحىٞغ اإلاىحج ؤو الخضمة في اإلا٩ان خُث ثدحاحها
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

  ؼ اإلا٩اهة الحىاٞؿُة والخٟاّ ؤو اللىحؿخُات مهمة وفي ٖهغها الخالي والخضًث ػاص الاهحمام بها لحٍٗؼ

 ا٦خؿاب ٖمالء حضص؛

 ة  .ؤهمُة ب٢امة اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة في اإلاىاوئ البدٍغ

 مىهج الدزاست

٣ة  ُةلضعاؾة هظا اإلاىيٕى بٍُغ خحلٟة، وبُٛة ؤلاحابة ٖلى الخؿائالت وبدث حىاهبه امل مىيٖى

زال٫ الىن٠ وطل٪ مً  ،الحدلُليالىنٟي و  اإلاُغوخة وازحباع صخة الٟغيُات ؾىٗحمض ٖلى اإلاىهج

 .ُل اإلاُُٗات اإلاحىٞغة ًٖ اإلاىيٕىثدلو  الض٤ُ٢ والحٟهُلي إلاىيٕى الضعاؾة، 

ي، مجالت، ؤَغوخات ؤما ؤؾلىب البدث وحم٘ اإلاٗلىمات ٣ٞض اٖحمضها ٖلى ؤؾلىب اإلاسح اإلا٨حب

 .الاهترهِدالض٦حىعاه و٦ظل٪ الضعاؾات والبدىذ ٖلى قب٨ة اإلااحؿححر و 

 أسباب اخخياز املىضىع

 :هىا٥ صواٞ٘ ٖضًضة الزحُاع اإلاىيٕى هظ٦غ منها

 اٖحباعه مىيٕى خضًث ومً اهحماماجي؛ 

 َبُٗة الحسهو؛ 

 ؛  ه٣و في الضعاؾات التي ثىاولد هظا اإلاىيٕى

 ٟهىم اللىحؿخُ٪ وؤهمُحه وؤهضاٞه؛الحٗٝغ ٖلى م 

  ومً ألاؾباب الغثِؿُة الزحُاع اإلاىيٕى هي اإلا٩اهة التي ًدحلها اللىحؿخُ٪ في الحجاعة الضولُة وصوعه

ؼ ا٢حهاصًات الضو٫   .في جٍٗؼ

 عىائم إهجاش الدزاست

 ؛ة اإلاغاح٘ اإلاحٗل٣ة بهظا اإلاىيٕى٢ل 

  ؾة هظا اليكاٍباليؿبة للضعاؾة اإلاُضاهُة هىا٥ ٢لة في مماع. 
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

 الخعسيفاث إلاحسائيت ملصعلخاث الدزاست

في اإلا٩ان   الصخُدة بالخالة الصخُدة بال٨مُة الصخُذ اإلاىحج ثىٞغ يمان ٖملُة هي :اللىحسدياث

   1.الصخُذ وفي الى٢د الصخُذ للٗمُل الصخُذ بالح٩لٟة الصخُدة

ٟها بإجها :السلسلت اللىحسديت لُة إلهحاج وثىػَ٘ اإلاىحج مً مىعص مىعصي اإلاغاخل اإلاححا: "ًم٨ً جٍٗغ

 2".اإلاىحجحن بلى ٖمالء ٖمالئهم

ً واإلاؿحىعصًً،  :الىلل البدسي  ؤخض الخضمات الغثِؿُة في جؿهُل ٖملُة الحجاعة الضولُة، بحن اإلاهضٍع

ض آلازغ اؾحالم بًاٖحه في اإلا٩ان والى٢د اإلاىاؾبحن  3.خُث ًٍغ

مً زالله ثجمُ٘ الؿل٘ الىؾُُة وثامة الهى٘ واإلا٩ىهات، بهضٝ  هى اإلاى٢٘ الظي ًحم" :املسهص اللىحستي

بحغاء بٌٗ الٗملُات ٖليها مً ٞغػ وجٗبئة وجٛل٠ُ ومٗالجة نىاُٖة وثجمُ٘، رم بٖاصة شخنها بلى ؾى١ 

اإلاؿتهل٪ النهاجي، وهظا بهضٝ ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ ال٩لُة لحل٪ الٗملُات والاؾحٟاصة مً الحسهو وث٣ؿُم 

 4".الٗمل

بن الٗمُل ًحى٢٘ الخهى٫ ٖلى اخحُاحاثه وعٚباثه مً الؿل٘  :جابت املىاسبت والسسيعت للعمالءالاسخ

والخضمات في و٢د ٢هحر، ولظل٪ ؤنبدد ألاوكُة اللىحؿخُة ثمثل ؤهمُة زانة في جؿهُل الاؾحجابة 

ٗة للٗمالء في ثىٞحر الؿل٘ والخضمات التي ثح٤ٟ م٘ اخحُاحاتهم وعٚباتهم  5.الؿَغ
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

هى ماقغ ويٗه البى٪ الضولي، الهضٝ مىه مؿاٖضة البلضان ٖلى ثدضًض  :س ألاداء اللىحستيمؤش

ة، وثدضًض ؤلاحغاءات التي ًيبغي ؤن ثحسظها  الحدضًات والٟغم التي ثىاحهها في مجا٫ اللىحؿخُات الحجاٍع

غه ًٖ ماقغ ؤصاء الخضمات ال 1.لحدؿحن ؤصائها في هضا املجا٫ ٣ضم البى٪ الضولي ث٣ٍغ لىحؿخُة مغة ٧ل ٍو

كمل اإلاسح . ؾيححن بلضا، وو٣ٞا إلااقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة، ًجغي ثغثِ  البلضان خؿ   160َو

ة ٖلى م٣ُاؽ مً  حإل٠ اإلااقغ مً ؾحة ٖىانغ (ألاًٞل) 5بلى ( ألاؾىؤ) 1مالمذ اللىحؿخُات الحجاٍع ، ٍو

ُة الخضمات اللىحؿخُة،: ؤؾاؾُة هي الحى٢ُد، ؾهىلة ثغثِ  الصخىات  الجماع٥، البجى ألاؾاؾُة، هٖى

 .الضولُة، الحخب٘ والح٣ٗ 

 الدزاساث السابلت

م مً ؤهمُة اإلاىيٕى ث٣ل الضعاؾات في هظا املجا٫،  لظل٪ ٞةن ؤهم الضعاؾات التي ٖالجد بالٚغ

 :هظا اإلاىيٕى ؤو حؼء مىه هي

م ٞغج دمحم خامض، )صعاؾة  -1 ات في ، بٗىىان ؤرغ اللىحؿخُات في اإلاحزة الح(2015مٍغ ىاٞؿُة للى٣ل بالخاٍو

، عؾالة م٣ضمة لىُل صعحة ص٦حىعاه الٟلؿٟة في الا٢حهاص، حامٗة (م2014بلى  م1995) مُىاء بىعجؿىصان

 .الؿىصان للٗلىم والح٨ىىلىحُا، ٧لُة الضعاؾات الٗلُا، بةقغاٝ الض٦حىع ٖبض الُٗٓم ؾلُمان اإلاهل

 :الُةاؾتهضٞد هظه الضعاؾة بلى ؤلاحابة ٖلى ألاؾئلة الح

  ٦ٟاءة اإلاُىاء مً خُث ٖضص ٘ ات لٞغ هل اإلاىاوئ الؿىصاهُة ثُب٤ هٓام اللىحؿخُات في مدُة الخاٍو

ات باإلاٗاًحر ؤلا٢لُمُة والضولُة؛  الخاٍو

  ًٟهل البيُة الحدحُة والٟى٢ُة واؾحسضام آلالُات واإلاٗضات طات ال٨ٟاءة جؿحٖى  ٖضص ؤ٦بر للؿ

 با ٖلى ألاوكُة اللىحؿخُة واإلاىاٞؿة ؤلا٢لُمُة؛اإلاترصصة للمُىاء مما ًى٨ٗـ بًجا

  ض مً ٦ٟاءة ألاوكُة هل ثُب٤ُ هٓام ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات في الخكُٛل والحسُُِ اللىحؿتي ًٍؼ

 اللىحؿخُة املخحلٟة في اإلاىاوئ ل٣ُاؽ ؤصاء ؤلاهحاج وؤلاهحاحُة؛

 ٤ُ والترابِ بحن مجحم٘ اإلاُىاء ًد٤٣ ما هي ألاوكُة اللىحؿخُة اإلاحىٞغة للمىاوئ الؿىصاهُة وهل الحيؿ

 .محزات ثىاٞؿُة ب٢لُمُا

 

                                                                   
اثه، اللجىة الا٢حهاصًة والاححماُٖة لٛغبي آؾُا : ماقغ ألاصاء اللىحؿتي في اإلاى٣ُة الٗغبُة 1 م٩ىهاثه ومىهجُة بٖضاصه ومؿحٍى

  https://www.unescwa.org . 2017، (ؤلاؾ٩ىا)

https://www.unescwa.org/
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

 :ول٣ض ثىنلد الضعاؾة بٗض الحدلُل بلى ما ًلي

  م مى٢ٗه الجٛغافي اإلاحمحز باليؿبة إلاىاوئ خىى البدغ ألاخمغ ؤن مُىاء بىعجؿىصان مُىاء عاٞضي ٚع

 اإلاىاٞؿة؛

 ٖضم وحىص مغ٦ؼ لىحؿتي ٖالمي باإلاىانٟات الٗاإلاُة؛ 

  ٝبضؤ ثُب٤ُ هٓام الىاٞظة الىاخضة في اإلاىاوئ حؼثُا ولم ًُب٤ ثُب٣ُا ٧امال وؿبة ل٣هىع بٌٗ ؤَغا

 مجحم٘ اإلاُىاء؛

 ؤهمُة الى٣ل اإلاحٗضص الىؾاثِ واعثباَه الىر٤ُ لخضمة مى٣ُة الٓهحر للمُىاء. 

، -اؾات اإلاحبٗة مضزل بصاعة الح٩لٟة والؿُ –، بٗىىان ؤلامضاص الكامل (2010ؤ٢اؾم ٖمغ، )صعاؾة  -2

لىم الخؿُحر،  عؾالة م٣ضمة لىُل قهاصة ص٦حىعاه في الٗلىم الا٢حهاصًة، ٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة ٖو

 . حامٗة ؤبىب٨غ بل٣اًض، ثلمؿان، بةقغاٝ ألاؾحاط الض٦حىع بلم٣ضم مهُٟى

ة ألاوكُة التي ج ٗجى بةصاعة ثىنلد هظه الضعاؾة بلى ؤن هٓام ؤلامضاص الكامل ٌٗحبر في مٟهىمه مجمٖى

ة مً الكغ٧ات التي جكتر٥ في بهحاج مىحىج ؤو ث٣ضًم  ة ٖبر الكغ٦ة ؤو مجمٖى الحض٣ٞات اإلااصًة واإلاٗىٍى

ٗحبر الهضٝ ألاؾاس ي لهظا الىٓام هى الحد٨م في ثض٣ٞات اإلاىحجات وث٣ضًمها باإلاىانٟات  زضمة، َو

 .اإلاُلىبة ٖىض مؿحىي ث٩لٟة ؤ٢ل

ح٩ال٠ُ الح٣لُضًة لم جٗض ٧اُٞة لحلبُة اخحُاحات ؤلاصاعة ، خُث ؤنبذ ٦ما ثم الحىنل بلى ؤن هٓم بصاعة ال

 .لؼاما البدث ًٖ الؿبل ألاهج٘ إلصاعة هظه الح٩لٟة ٖبر الؿلؿلة وبك٩ل ًد٤٣ ؤهضاٝ هظا الىٓام

، بٗىىان صوع بصاعة ؾلؿلة ؤلامضاص في ثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة (2011لٗغج مجاهض وؿُمة، )صعاؾة  -3

، مظ٦غة ثسغج لىُل قهاصة -صعاؾة خالة قغ٦ة ؤَلـ ٦ُمُاء بمٛىُة  –ؾالُ  ال٨مُة باؾحسضام ألا 

ة، حامٗة  لىم الخؿُحر والٗلىم الحجاٍع اإلااحؿححر في الٗلىم الا٢حهاصًة، ٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة ٖو

 .ؤبىب٨غ بل٣اًض، ثلمؿان، بةقغاٝ ألاؾحاط الض٦حىع بلم٣ضم مهُٟى

ة وثد٤ُ٣ خُث ثم الحُغ١ في هظا البدث  بلى ثىيُذ صوع بصاعة ؾلؿلة ؤلامضاص في ثغقُض ال٣غاعات ؤلاصاٍع

ة والحٛحرات البُئُة  مؼاًا ثىاٞؿُة صازل اإلااؾؿات الا٢حهاصًة في ْل ْغوٝ اإلاىاٞؿة ال٣ٍى

والا٢حهاصًة، والحٗٝغ ٖلى مسحل٠ ألاؾالُ  ال٨مُة اإلاؿحسضمة في ؤلاصاعة اإلاثلى لؿالؾل ؤلامضاص، 

وكُة ؤلامضاص ثدحل حؼء مٗحبر مً ث٩لٟة اإلاىحج ؾىاء ٧ان الخضًث ًٖ هظه ألاوكُة في وباٖحباع ؤن ؤ

اض ي لخل مك٩ل ؾالؾل ؤلامضاص في قغ٦ة  مغخلة الحىعٍض ؤو ؤلاهحاج ؤو الحىػَ٘ ٣ٞض ثم ا٢تراح همىطج ٍع

 .ؤَلـ ٦ُمُاء بمٛىُة، بهضٝ ثضهُة ث٩ال٠ُ ؤلامضاص وجُٗٓم الغبذ
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ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

بٗىىان صوع ؤلاصاعة اللىحؿخُة في ثدؿحن حىصة الخضمة  ،(ٟى الخاجالهض٤ً مىس ى مهُ)صعاؾة  -4

ما٫، بة ُة، بدث م٣ضم لىُل صعحة اإلااحؿححر في بصاعة ألٖا قغاٝ ص٦حىع الُاهغ ؤخمض باإلااؾؿات اإلاهٞغ

ة، حامٗة الؿىصان للٗلىم والح٨ىىلىحُا  .دمحم ٖلي، ٧لُة الضعاؾات الحجاٍع

لتزام بخىُٟظ ألاوكُة اللىحؿخُة ٖلى حىصة زضمة ٖمل هضٞد هظه الضعاؾة للحٗٝغ ٖلى ؤرغ الا

ً والحىعٍض، وثمثلد حىصة  ُة، خُث ثمثلد ألاوكُة اللىحؿخُة في الى٣ل والحسٍؼ اإلااؾؿات اإلاهٞغ

 .الخضمة في الالتزام الحىُٓمي واإلاُٗاعي والٗاَٟي، وثمثل مجحم٘ الضعاؾة ببى٪ الىُل ألاػع١ اإلاكغ١ 

ة هى ؤن هىا٥ ٖال٢ة بًجابُة بحن ؤبٗاص ؤلاصاعة اللىحؿخُة وحىصة الخضمة وؤهم ما ثىنلد بلُه الضعاؾ

حماصًة وألامان ة الاؾحجابة، الٖا  .اإلاحمثلة في ؾٖغ

، بٗىىان صوع ؤصاء الٗملُة ؤلامضاصًة في ثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة (2011بً الخبِ  مدؿً، )صعاؾة  -5

ىُة لألقٛا٫ في آلاباع  خاس ي مؿٗىص، مظ٦غة م٣ضمة لىُل قهاصة  ENTPصعاؾة خالة اإلااؾؿة الَى

اإلااحؿححر في الٗلىم الا٢حهاصًة، ثسهو ا٢حهاص وجؿُحر اإلااؾؿة، ٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة والٗلىم 

لىم الخؿُحر، حامٗة ٢انضي مغباح، وع٢لة ة ٖو  .الحجاٍع

ة مضي ثإرحر الٗملُة ؤلامضاصًة باإلااؾؿات الا٢حهاصًة في ثلب ُة محُلبات الٗمالء اؾتهضٞد الضعاؾة مٗٞغ

خُث ثمثلد بق٩الُة . وثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة، وطل٪ في ْل اإلاىاٞؿة التي ٌكهضها ال٣ُإ البترولي

ىُة لألقٛا٫ في آلاباع في الىٞاء بمحُلبات : البدث في ما مضي ثإرحر الٗملُة ؤلامضاصًة باإلااؾؿة الَى

 تي ٌكهضها ٢ُإ الخضمات البترولُة؟ٖمالئها وثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة، في ْل اإلاىاٞؿة ال

آحا٫ الٗملُة : ثمد مٗالجة هظه الضعاؾة مً زال٫ رالرة ؤبٗاص لحدلُل مغث٨ؼات الحىاٞؿُة باإلااؾؿة وهي

: ؤلامضاصًة، ٦ٟاءة اؾحٛال٫ مىاعصها، حىصة الخضمة مً خُث خىاصذ الٗمل، والتي ؤُٖد الىحاثج الحالُة

ىُة لألقٛا٫ في آلا  باع في آحا٫ الحىعٍض في الٗملُات ؤلامضاصًة و٦ضا ثغاح٘ وؿبة خىاصذ ثمحز اإلااؾؿة الَى

الٗمل، باإلياٞة بلى ٣ٖالهُة اإلااؾؿة في اؾحٛال٫ مىاعصها مما ؤصي بلى ث٣لُو الح٩ال٠ُ وػٍاصة 

 .مغصوصًتها

 : Partage d’information dans la chaine logistique، بٗىىان Ali Mehrabikoushki, 2008))صعاؾة  -6

« Evaluation des impacts sur la performance d’une chaine logistique des mode de collaboration mis en 

œuvre entre les partenaires et des informations échangées » 

ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات ومجحم٘ اإلاٗلىمات، ثسهو : ، مضعؾة الض٦حىعاهمظ٦غة لىُل قهاصة الض٦حىعاه

جي للٗلىم الحُب٣ُُة في لُىن هىض  .ؾة ؤلاهحاج، اإلاٗهض الَى

 



 

  
ذ  

 

  

ــــت ــــ ــــ ـــــلدمت عامـــ  مـــ

مك٩لة ثطخمد مً  خُث وضح ؤن واخضة مً ؤخضذ اإلاكا٧ل في هظا الؿُا١ هي ثباص٫ اإلاٗلىمات، وهي

٦م وضح بإن ثباص٫ . زال٫ اؾحسضام ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات والاثهاالت الجضًضة في الؿالؾل اللىحؿخُة

ة اللىحؿخُة وصعاؾة ثإرحرات هظه اإلاكاع٦ة ٖلى ألاصاء الٗام والٟغصي ل٩ل مً اإلاٗلىمات بحن قغ٧اء الؿلؿل

 .الكغ٧اء هى مىيٕى بدث هاش ئ

، Management de la supply chain et planification avancée، بٗىىان (Lahcen BLAHA, 2006)صعاؾة  -7

لىم الخؿُحر والٗلىم مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿححر في الٗلىم الا٢حهاصًة، ٧لُة الٗلىم الا ٢حهاصًة ٖو

ة، حامٗة ؤبىب٨غ بل٣اًض، ثلمؿان، بةقغاٝ ألاؾحاط الض٦حىع بلم٣ضم مهُٟى  .الحجاٍع

٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض الحسُُِ اإلاح٣ضم في نى٘ ال٣غاع في ؾُا١ : خُث ثم مٗالجة ؤلاق٩الُة الحالُة 

ة ملخحل٠ َغ  ١ ثسُُِ بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص في بصاعة ؾلؿلة ؤلامضاص؟، خُث ٢ام الباخث بضعاؾة هٍٓغ

ل واإلاحىؾِ وال٣هحر  .اإلاضي الٍُى

 balance of customer loyalty, satisfaction and logisticsبٗىىان ( dawei liu, yongquan zhao, 2008)م٣ا٫  -8

cost . ٗمالء اؾحبُان مً ٖمالء الخضمات اللىحؿخُة، ؤحغي اإلاال٠ ثدلُال بحن والء ال 96وباالؾخىاص ٖلى

خُث ٢ضمد هظه الضعاؾة مىهجا إلاىاػهة ث٩لٟة . والح٩لٟة اللىحؿخُة في ث٣ُُم ؾمات حىصة الخضمة

اللىحؿخُات، وعيا الٗمالء، ووالء الٗمُل، وطل٪ في ْل حىصة زضمة م٣بىلة إلاماعس ي الخضمات 

ؼ والء الٗمالء لِـ هى الؿبُل .اللىحؿخُة هاع ؤن جٍٗؼ الىخُض للخٟاّ  وثىا٢ل ؤًًا خىاحؼ الحبضًل إْل

 .ٖلى الٗمالء مً الحدى٫ بلى اإلاىاٞؿحن اللىحؿخُحن

 هييلت الدزاست

ٌٗالج مىيٕى البدث وا٢٘ اللىحؿخُ٪ في الى٣ل البدغي الضولي للبًاج٘ بضعاؾة م٣اعهة بحن 

اع "اللىحؿخُ٪ "الجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة، خُث ثًمً رالرة ٞهى٫، زهو الٟهل ألاو٫  ؤلَا

للجاه  الىٓغي بٗغى مٟاهُم ؤؾاؾُة خى٫ اللىحؿخُ٪، الؿلؿلة اللىحؿخُة وؤلاصاعة "" الىٓغي 

ة"وفي الٟهل الثاوي . اللىحؿخُة للجاه  الىٓغي ثم الحُغ١ ألهمُة " الخضمات اللىحؿخُة واإلاىاوئ البدٍغ

ة الخضًثة، ٞاإلاُىاء ٌٗحبر بمثابة خ ل٣ة في ؾلؿلة الى٣ل البدغي وثُب٤ُ اللىحؿخُات في اإلاىاوئ البدٍغ

اللىحؿخُات الٗاإلاُة واإلاىاٞؿة آلان ؤنبدد بحن ؾالؾل اللىحؿخُات ولِـ اإلاىاوئ، ٞاإلاُىاء بما ؤن ًيحمي 

 . بلى ؾلؿلة لىحؿخُة هاجخة ُٞما ًحٗل٤ بحض٤ٞ بًاج٘ مُٗىة ؤو ال ًيحمي

ة للجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاح"ثم ثسهُو الٟهل الثالث   –دضة وا٢٘ اللىحؿخُات الحجاٍع

للجاه  الحُب٣ُي، بالحُغ١ بلى ث٣ضًم مىاوئ الجؼاثغ وؤلاماعات، وؤهمُة الخضمات " -صعاؾة م٣اعهة 

ة بحن الجؼاثغ وؤلاماعات ة و٦ٟاثتها، رم م٣اعهة ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع  .اللىحؿخُة الحجاٍع
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 جمهيد

واإلاىاعص ألاٞغاص ثض٤ٞ ًحم  ، خُث ٧انالٗؿ٨غي  اإلاُضان في ٧ان اللىحؿخُ٪ إلاهُلح ْهىع  ؤو٫ 

 مُاصًً ال٣حا٫بلى  مً اإلاٗؿ٨غات واإلااوهة والٗحاص الجىىص وطل٪ مً زال٫ ه٣ل ،الخغبي صملجهى ا لضٖم

 بلى اإلاُضان هظا اإلاٟهىم اهح٣ل بٗض طل٪. ث٩لٟة مم٨ىة وبإ٢ل مم٨ً و٢د ؤ٢هغ في وطل٪ ،البُٗضة

في الخالة ؤو الهىعة في الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾبحن،  وؤنبذ حهضٝ بلى ثىٞحر اإلاىحج ؤو الخضمة الا٢حهاصي،

 .اإلاىاؾبة، للٗمُل اإلاىاؾ  بالجىصة اإلاىاؾبة وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

بن اإلاٟهىم الخضًث لألٖما٫ اللىحؿخُة ٌكحر بلى الٗمل ؤلاصاعي الخام بالحسُُِ، الحىُٓم، 

مً مغخلة الخهى٫ ٖلى اإلااصة الخام الحىحُه والغ٢ابة لألوكُة اللىحؿخُة التي جؿاٖض ٖلى ثض٤ٞ اإلاىحج 

ختى مغخلة الاؾتهال٥ النهاجي، ومً مهام ؤلاصاعة اللىحؿخُة الحيؿ٤ُ بحن هظه ألاوكُة، ؤي جؿهُل خغ٦ة 

اإلاىحجات وبالحالي زل٤ اإلاىٟٗة الؼماهُة واإلا٩اهُة بحىٞحر اإلاىاص في الى٢د واإلا٩ان املخضص، وطل٪ بٛغى 

اصة ؤعباخهاثد٤ُ٣ محُلبات الٗمالء وبعيائهم  .، مما ٌؿاهم في ثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة للمىٓمة وبالحالي ٍػ

ة مٟهىم اللىحؿخُ٪، ؤهىاٖه وؤهمُحه، ؤلاصاعة اللىحؿخُة  ومً زال٫ هظا الٟهل ؾيحُغ١ إلاٗٞغ

 .وألاوكُة اإلاحٗل٣ة بها، باإلياٞة بلى الاثجاهات الخضًثة وث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات في بصاعة اللىحؿخُات
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 ٌ  اللىحسديًمفاهيم أساسيت خٌى : املبدث ألاو

مه مً زضمات للٗمالء، ٌؿاٖض اإلاىٓمات ٖلى الح٣ضم بن الاهحمام بالٗملُات اللىحؿخُة وما ث٣ض

ما٫ اللىحؿخُة  هى ثىٞحر الخضمات ؤو وثد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة وػٍاصة ألاعباح، خُث ؤن هضٝ ألٖا

٣ا الخحُاحاتهم و  بإًٞل الُغ١ اإلام٨ىة، وفي خالة جؿمذ باالؾحسضام، في الى٢د اإلاىحجات للٗمالء ٞو

 . واإلا٩ان اإلاىاؾبحن وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

 ٌ  وأهىاعه حعسيفه ،وشأة اللىحسديً: املعلب ألاو

ة، و  اللىحؿخُ٪وكإ مٟهىم   لٗبه ال٨بحر الظي وهٓغا للضوع  الثاهُة الٗاإلاُة الخغب بٗضوكإة ٖؿ٨ٍغ

ة بلىصؤلا  الٗلىم في اخثحنالب مً الٗضًض ؾعى اللىحؿخُ٪  ؤلاصاعي  في املجا٫ مداولة ثُب٣ُه اٍع

 .بياٞة بلى ٖىامل ؤزغي منها الٗىإلاة ورىعة ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات، والا٢حهاصي

ٌ الفسع   اللىحسديًالخعىز الخازيخي ملفهىم  :ألاو

٣ُمة ؤلا مً ال٩ل مإزىطة (Logistics) ٩لمةال وثل٪ ال٣ضم مىض خُاثىا في مىحىصة اللىحؿخُات  ة ٍٚغ
1Logistikos 2."ما ًحٗل٤ بًٟ اإلاى٤ُ والخؿاب " :والتي جٗجي      

 الجِل بلىث٣ؿُم  ثم خُىما 1836 ٖام في طل٪ و الٓهىع  فيLogistics  ٧لمة بضؤت ٣ٞض 19 ال٣غن  في ؤما

 رة ٧انالٟت ثل٪ وفي .(الح٨ح٩ُات الهٛحرة، الهىضس ي، اللىحؿتي، الح٨ح٩ُي، ؾتراثُجيالا ) ٢ُاٖات زمؿة

 الى٢د اإلاىاؾ  في الظزاثغ واإلااوهات هى ونى٫ ٞالهضٝ  3.الجُىف ثدٍغ٪ ًٞ هى اللىحؿخُات جٍٗغ٠

 ملجا٫ا في بك٩ل ٦بحرٌؿحٗمل  مهُلح اللىحؿخُات خض آلان ماػا٫وبلى  ،م٨ىة للجُىفاإلا وبإًٞل الُغ١ 

  .الٗؿ٨غي 

ة مً اإلاغاخل الؼمىُة ثح  : مثل فيل٣ض ثُىع مٟهىم اللىحؿخُات زال٫ مجمٖى

 ظهىز مفهىم اللىحسدياث: املسخلت ألاولى

ً اهحمد الكغ٧ات بىٓام الحىػَ٘ للؿل٘ اإلاىحجة و٧ان ٌؿحسضم  في الؿحِىات مً ال٣غن الٗكٍغ

بات الضٞ٘، وهظا ٌٗجي ؤن اإلاىحج ٧ان  بؾتراثُجُة ًضٞ٘ به للمؿتهل٪ ومً ُٖىب هظه ؤلاؾتراثُجُة ؤن ٚع

حباع بة هى الؿاثض اإلاؿتهل٪ لم ث٨ً ثىي٘ في الٖا    4.ول٨ً ٧ان الحى٢٘ بالٚغ

                                                                   
ة، مهغ، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  1 ، م 2007، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

31. 
2
 Yves Pimor, «  Logistique: Techniques et mise en œuvre », 2

e
 édition, Dunod, Paris, 2001, Page 47. 

3
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    ة،، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة"اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى،  ، الاؾ٨ىضٍع

34. 
4
 .35 – 34، م هٟـ اإلاغح٘ 
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 فترة الاخخباز: املسخلت الثاهيت

٧اهد بمثابة ٞترة ازحباع للمٟاهُم ألاؾاؾُة اإلاغثبُة  1970وختى  1966الٟترة مً  امحضت هظه

      1.بيكاٍ اللىحؿخُات

 فترة ظهىز أولىياث حدًدة: املسخلت الثالثت

ترة ثدضًض مى٢٘ بصاعة اللىحؿخُات صازل الهُا٧ل مً ؤهم الحُىعات التي قهضتها هضه الٟ

الحىُٓمُة للٗضًض مً الكغ٧ات الخانة والٗامة، والتي ا٢حىٗد بإن هضا اإلاٟهىم الخضًث في ؤلاصاعة 

     2.ٌؿاهم بك٩ل ٞٗا٫ في ثد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمة

 مسخلت جيامل أوشعت اللىحسدياث: املسخلت السابعت

ؤنبذ الهضٝ هى ثد٤ُ٣ الترابِ والح٩امل ما بحن ؤوكُة الحىػَ٘ اؾح٣غاع مٟهىم اللىحؿخُات  مىظ

اإلااصي وؤوكُة بصاعة اإلاىاص، التي جؿاٖض ال٩ل في مجاله ٖلى ثلبُة اخحُاحات الخكُٛل وثد٤ُ٣ ؤهضاٝ 

        3.اإلايكإة

 حعسيف اللىحسديً :الفسع الثاوي

ً واإلاىاولة، وفي اث٠ الى٣ل، الحسٍؼ قغ٧ات ؤلاهحاج، ثمُل بلى ثىؾُ٘  ال ًؼا٫ اللىحؿخُ٪ ٌُٛي ْو

 ،ً ة والحىػَ٘ ونىال بلىمجالها في اثجاه اإلاىب٘ هدى الكغاء والحمٍى ه٣حبـ في  .اإلاه  هدى ؤلاصاعة الحجاٍع

حر ما هى مُلىب ؤًً ومتى ًلؼم: "٦ثحر مً ألاخُان جٍٗغ٠ ألانل الٗؿ٨غي   ".٨ًمً اللىحؿخُ٪ في ثٞى
4
  

ٝغ ما٫ مجلـ بصاعة  ٖو ٨ُةة اللىحؿخُألٖا ة إلاضًغي ) بالىالًات اإلاحدضة ألامٍغ وهى مىٓمة مدتٞر

 (.بٛغى الحٗلُم اإلاؿحمغ وصٖم ثباص٫ ألا٩ٞاع 1962ومٗلمي ومماعس ي اللىحؿخُات، ث٩ىهد ٖام 

ً ال٠٨ء والٟٗا٫ للمىاص "اللىحؿخُة بإجها ثل٪  الٗملُة الخانة بحسُُِ وثىُٟظ وع٢ابة الحض٤ٞ والحسٍؼ

واإلاٗلىمات طات الٗال٢ة وصل٪ مً م٩ان ؤلاهحاج بلى م٩ان الاؾتهال٥، بٛغى  الخام، والؿل٘ النهاثُة،

  5".ثد٤ُ٣ محُلبات بعياء الٗمالء 

                                                                   
1
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،     .12، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ

2
ض مهُٟى،    ة، ، صاع الحٗلُم الجامعي، "بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .32 -31، م 2011الاؾ٨ىضٍع

3
ض مهُٟى،   ة2003، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، "بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  34، م ، الاؾ٨ىضٍع

4
 Yves Primor, «  Logistique: production, distribution, soutien », 3

e
 édition, Dunod, Paris, 2003, Page 03. 

5
ـ،    .20، م 2003 – 2002، الضاع الجامُٗة، "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: م٣ضمة في بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع
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اإلاٟهىم الخضًث ٌكحر بلى ٧ل ألاوكُة اإلاؿاولة ًٖ خغ٦ة اإلاىاص الخام وألاحؼاء مً  هظابن 

جات ثامة الهى٘ بلى ألاؾىا١ اإلاىعصًً بلى الكغ٦ة وفي صازل الكغ٦ة ؤرىاء ٖملُة ؤلاهحاج رم خغ٦ة اإلاىح

   1.والؼباثً اإلاؿتهل٩ىن واإلاؿحسضمىن 

لة مايُة، بال ؤهه ال  م مً ال٣بى٫ الٍٗغٌ الظي خٓي به هضا الحٍٗغ٠ زال٫ ٞترة ػمىُة ٍَى وبالٚغ

ٟا مح٩امال وصل٪ لؿببحن عثِؿُحن هما ٧اآلجي  :ٌٗحبر جٍٗغ

وفي الخ٣ُ٣ة، ٞةن ٦ثحرا مً . اج٘ اإلالمىؾةبن هضا الحٍٗغ٠ ٌُٗي اهُباٖا بالتر٦حز ٖلى البً: ؤوال

الكغ٧ات ثاصي زضمات بضال مً اإلاىحجات، ولضحها مك٨الت لىحؿخُة، وم٘ طل٪ مً اإلام٨ً ؤن جؿحُٟض 

ما٫ اللىحؿخُة  ؤ٦ثروبالحالي جؿحُُ٘ الاؾحٟاصة  2.ؤًًا مً بصاعة اللىحؿخُات الجُضة التي مً ألٖا

ما٫ اللىحؿخُة ثدحاحها . ًةاإلااص للؿل٘ اإلاىحجة جؿحٗملها اإلاىٓمات لظل٪ مىٓمات الخضمات، ؤًًا ٞاأٖل

 . ٖلى مىٓمات بهحاج الؿل٘ ٞهي لِؿد خ٨غا ٣ِٞ

ما٫ اللىحؿخُة ثحٗل٤ بهىعة ؤؾاؾُة بحدغ٥ الؿلٗة مً : راهُا بن هضا الحٍٗغ٠ ٌكحر بلى ؤن ألٖا

ة، ولم ًخىاو٫ الخغ٦ة مغخلة الخهى٫ ٖلى اإلاىاص الخام بلى مغخلة اؾتهال٦ها بىاؾُة ٖمالء اإلاىٓم

وجٗض ٖملُة . ال٨ٗؿُة التي ًحم مً زاللها ثض٤ٞ الؿل٘ مً اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىحج ؤو مً اإلاىٓمة بلى اإلاىعص

مغثجٗات الٗمالء للهُاهة ؤو مغصوصات اإلابُٗات مً ثجاع الجملة والحجؼثة ؤخض ألامثلة إلاا ًُل٤ ٖلُه 

   ٢.3ىىات ؤلامضاص والحىػَ٘ ال٨ٗؿُة

ما٫ مغ٦ؼ بدىذ ا٢حهاص الى٣ل ٦ال  بهٟة  centre de recherche d’économie desؾ٨ُُة، ثبٗا أٖل

transports (CRET) ًحامٗة م Aix ٖٝغ اللىحؿخُ٪ باٖحباعه 1970ابحضاءا مً ؤوازغ ؾىة  مغؾُلُا ،

ج ، مغوعا بىخضة ؤلاهحا(مىحجات ثامة الهى٘، ٢ُ٘ ُٚاع)ث٨ىىلىحُا إلخ٩ام الحض٣ٞات باثجاه الٗمالء 

 4(.مىاص ؤولُة، م٩ىهات)اإلاىعصًً  واإلاؿحلمة ؤزحرا مً ،(مىحجات هه٠ مهىٗة، ٢ُض الحهيُ٘)

                                                                   
1
ا ؤخمض ٖؼام،   بي، ػ٦ٍغ لحىػَ٘ والُباٖة، ، صاع اإلاؿحرة لليكغ وا("مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖلي الٟالح الٖؼ

 .27، م 2012ٖمان، الُبٗة ألاولى، 
2
، جٍٗغ  ثغ٧ي ببغاهُم ؾلُان، ؤؾامة ؤخمض مؿلم، صاع "ثسُُِ وثىُٓم وع٢ابة ؾلؿلة ؤلامضاص: بصاعة اللىحؿخُات"عوهالض بجل بالى،  

اى، الؿٗىصًة،  ش لليكغ، الٍغ  .26، م 2006اإلاٍغ
3
ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي،"بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘ " ؤخمض خؿان،بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم   – 7، م 2006 الاؾ٨ىضٍع

8 . 
4
 Gilles Paché, Thierry Sauvage, «  la logistique : enjeux stratégiques », 2

e
 édition, librairie vuibert, 2000, Page 

05.  



 

  
5 

 

  

 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

د اللىحؿخُ٪ مً زال٫ ؤعبٗة ؤبٗاص مغثبُة  (AFNOR)ؤما حمُٗة الح٣ُِـ الٟغوؿُة  ٣ٞض ٖٞغ

ً والكغاء؛ اللىحؿخُ٪ صازل اإلااؾؿة؛ اللىحؿخُ٪ الضاٖم لٗملُة  اعثباَا ور٣ُا ثحمثل في الحمٍى

  1.البُ٘ وما بٗض البُ٘؛ اللىحؿخُ٪ الظي ٣ًىم باؾترحإ وبٖاصة ثهيُ٘ اإلاىحجات اإلاىتهُة نالخُتها هحاج؛ؤلا 

ً ًدضص الخاحات مً خُث ٦ُُٟة الخهى٫ : "٣ٞض ٖٝغ اللىحؿخُ٪ بإهه Stoneجٍٗغ٠  ٖلم ٞو

 2".ٖليها وثىػَٗها والاخحٟاّ بها في خالة حاهؼة للخكُٛل

٠ الحالي  بةُٖاء James.L.Heskette  هؿ٨دو في اللىحؿخُ٪ ، ٢ام املخح1973ؾىة   في الحٍٗغ

هى بصاعة حمُ٘ ألاوكُة التي جؿهل خغ٦ة اإلاىحجات وثيؿ٤ُ الٗغى والُل  في زل٤ اإلاىٟٗة " للىحؿخُ٪

 3."وطل٪ بحىٞحر الؿل٘ في اإلا٩ان والى٢د املخضص

مضة ألاؾاؾُة ؤخض  ؤنبذ، الظي ٖلى مؿحىي الخضمة هؿ٨د ًهغ ،1977ؾىة م٣ا٫ وفي  ألٖا

بلى الاعث٣اء بلى اإلاؿحىي ألامثل،  ًاصيؤن اللىحؿخُ٪  ٦ما ا٢ترح ؤًًا .(ECR) الؾحجابة اإلاثلى للمؿتهل٨حنل

ٌكمل اللىحؿخُ٪ ألاوكُة التي ثحد٨م في : "بإ٢ل ث٩لٟة ،مؿحىي الخضمة ،ألهه ٌؿعى لحد٤ُ٣ هضٝهٓغا 

 4".ىي مً الخضمة بإ٢ل ث٩لٟةثض٤ٞ اإلاىحجات، ثيؿ٤ُ اإلاىاعص والٟغم، وثد٤ُ٣ مؿح

ة بإجها ها معجم ؤ٦ؿٟىعص للٛة الاهجلحًز ة ثسحو بحضبحر وه٣ل : "بِىما ٖٞغ ٕٞغ مً الٗلىم الٗؿ٨ٍغ

ة هي حؼء مً ؾلؿلة ثىعٍض اإلاىاص والتي ". والخٟاّ ٖلى اإلاىاص، ألاٞغاص والىؾاثِ ول٨ً اللىحؿخُة ؤلاصاٍع

ٗا٫، وصل٪ بحن ه٣ُة ؤلاهحاج ث٣ىم بالحسُُِ والحُب٤ُ والحد٨م بحض٤ٞ البًا نها بك٩ل مغن ٞو ج٘ وثسٍؼ

   5.وه٣ُة الاؾتهال٥ لهضٝ بعياء اإلاؿتهل٪

لم ًٞ هي اللىحؿخُة  ، ٧اإلاىحجاتي زغ ألا  واإلاىاعص والُا٢ة واإلاٗلىمات، البًاج٘ ثض٤ٞ بصاعة ٖو

 اإلاؿحدُل مًختى  ؤو الهٗ  ومً ،مى٣ُة الاؾتهال٥ ىبل ؤلاهحاج مى٣ُة مً البكغ ىوخت والخضمات،

 اإلاىحجات ؤو ،ألاولُة للمىاص ه٣ل ٖملُة وؤ ٖاإلاُة ثهضًغ وؤ اؾححراص ٖملُة وؤ ٖاإلاُة، ؤًة ثجاعة هجاػب

  6.اخترافيلىحؿتي  صٖم صون  وثهيُٗها

                                                                   
1
 Gilles Paché, Thierry Sauvage, «  la logistique : enjeux stratégiques », 3

e
 édition, librairie vuibert, 2004, Page 

08. 
2
 .19، م 2014، صاع الغاًة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة،  

3
 Pierre Médan, Anne Gratacap, « logistique et supply chain management », Dunod, Paris, 2008, Page 11. 

Op Cit, P 11. Pierre Médan, Anne Gratacap, 
4
  

5
ا ؤخمض   بي، ػ٦ٍغ  .27م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، ، "(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖؼام، ٖلي ٞالح الٖؼ
ش الاَإل) //:ahewar.orghttps . هبُل خاجي هاث٠، ٖلم اللىحؿخُات 6  (.2015 هىٞمبر 15 :ثاٍع

https://ahewar.org/
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، بإ٢ل ث٩لٟة، في اإلاىحج اإلاىاؾ  مهمة اللىحؿخُ٪ ثىُٓم ٢ىىات اإلاىاص، بٗباعة ؤزغي ًٞ جؿلُمبطن 

   1.د اإلاىاؾ الى٢في اإلا٩ان اإلاىاؾ  و

٠ اللىحؿخُات باٖحباعها مٟهىما قامال ًغبِ بحن الٗضًض مً ألاوكُة اإلاحٗضصة  ٦ما ثم جٍٗغ

ً، وجكُٛل ؤوامغ الٗمالء بُٛة بخ٩ام الؿُُغة والغ٢ابة ٖلى ٧ل  ة مثل الكغاء والى٣ل والحسٍؼ واإلاحىٖى

ً التي جٗمل ٖلى ثض٤ٞ اإلاىحجات مً مغخلة  اإلاىاص الخام الالػمة لها وختى  ا٢حىاءؤوكُة الخغ٦ة والحسٍؼ

مغخلة ونىلها في ق٩لها النهاجي ثامة الهى٘ بلى الٗمالء، وصل٪ بإ٢ل ث٩لٟة، وبالك٩ل اإلاىاؾ ، وفي اإلا٩ان 

  2.والى٢د اإلاىاؾبحن ؤًًا

حمُ٘ ألاوكُة التي تهضٝ بلى ثىٞحر ٦مُة مً اإلاىحجات، بإ٢ل ث٩لٟة، في اإلا٩ان  اللىحؿخُ٪ ًمثل

بحسُُِ وثخب٘ خغ٦ة اإلاىاص  حهحم اللىحؿخُ٪بياٞة بلى طل٪ ٞةن  3.هىا٥ الُل  ٖليها والى٢د ؤو خُث

 4.وطل٪ مً ؤحل ثلبُة الخاحة بليها

في   الصخُدة بالخالة الصخُدة بال٨مُة الصخُذ اإلاىحج ثىٞغ يمان ٖملُة هي اللىحؿخُات

   5.بالح٩لٟة الصخُدةاإلا٩ان الصخُذ وفي الى٢د الصخُذ للٗمُل الصخُذ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
 Joël Sohier, Devan Sohier, « Logistique », 7

e
 édition, Librairie Vuibert, 2013, Page 03.  

2
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،    .28، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ

3
 Raphaelle Giniés, Auriane Vigny, « Les Métiers Du Transport et De La Logistique », Studyrama, 4

e
 édition, 

2006, Page 39. 
4
 Joel Sohier, «  La Logistique », 4

e
 édition, Librairie Vuibert, 2004, Page 05. 

5
ا ؤخمض   بي، ػ٦ٍغ  .28، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "(حىػَ٘ وؤلامضاصضزل الم)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة " ٖؼام،ٖلي ٞالح الٖؼ
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 .حعسيف اللىحسدياث مً وحهت الىظس املخخلفت: (1 – 1)جدوٌ ال

 الخعسيف وحهت الىظس

 .بصاعة اإلاىاص ؤرىاء الخغ٦ة وؤرىاء الحى٠٢ املخصون

 العميل
الخهى٫ ٖلى اإلاىحج اإلاالثم، بال٨مُة اإلاالثمة، بالخالة الجُضة، باإلا٩ان اإلاالثم، بالى٢د 

 .و٧ل طل٪ بالح٩لٟة اإلاىاؾبة اإلاىاؾ ، بلى اإلاؿتهل٪ اإلاىاؾ 

 إلادازة

ً، مىاولة اإلاىاص، ٖملُة  ثدضًض اإلاىاعص الالػمة، الكغاء، الى٣ل، بصاعة املخؼون، الحسٍؼ

الحٛل٠ُ الهىاعي، ثدلُل ؤما٦ً الخؿهُالت، الحىػَ٘، مىاولة اإلاغثج٘، بصاعة 

( ؤلاهحاج)زلُحن هلة بمؿاهضة الٗمالء الضااإلاٗلىمات، زضمة الٗمالء و٧ل الٗملُات اإلاح

 .والٗمالء الخاعحُحن باإلاىحجات

 .بصاعة ثٟانُل وكاٍ مٗحن الثلافت

 املىفعت/ الليمت 
بياٞة ال٣ُمة واإلاىٟٗة الؼماهُة واإلا٩اهُة للمىاص واإلاىحجات مً ؤحل مؿاهضة وصٖم 

 .ؤهضاٝ اإلاىٓمة

ة مً ؤحل الحُٛح"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل، : املصدز ، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة"راللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ

ة،  .38م ، 2012الُبٗة ألاولى،  الاؾ٨ىضٍع

 أهابيب اللىحسدياثجدفم املىاد واملعلىماث في خغ :  ( 1-1)  الشيل

 

                                    

                                   

                    

               

             

 

 Alexandre k. Samii, « Stratégies Logistique : Fondements Méthodes :املصدز

Applications », Dunod, Paris, 2001, 2
e
 édition, page 04. 

 



 

  
8 

 

  

 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

  اللىحسديً أهىاع :الفسع الثالث

 1:وؤؾالُبها ؤهضاٞها ازحالٝ خؿ  وهظا للىحؿخُ٪ مسحلٟة ؤهىإ ٖضة بحن الحمُحز ًم٨ً

   ً   logistique d’approvisionnementلىحؿخُ٪ الحمٍى

ةألاولُة اإلاىاص بجل  ٌؿمذ  .إلهحاج بلى اإلاهاو٘الالػمة ل ، اإلا٩ىهات وألاحؼاء الثاهٍى

  الٗام ً  logistique d’approvisionnement généralلىحؿخُ٪ الحمٍى

مؿحلؼمات ) ؤلاصاعات وؤ الخضمُة اإلااؾؿات ليكاٍ الالػمة املخحلٟة اإلاىاص بجل  ٌؿمذ

 (.ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اإلا٨ح 

  لىحؿخُ٪ ؤلاهحاجlogistique de production  

اإلاىاص مسحل٠  بجل  حهحمٞهى  2،(ي اإلاهاو٘ وبحن مىا٢٘ ؤلاهحاجف)الحض٣ٞات الضازلُة ًمثل 

ة واإلا٩ىهات ؛ هظا اللىحؿخُ٪ ًمُل بلى اؾخُٗاب بصاعة ؤلاهحاج ؤلاهحاج وثسُُِ لإلهحاج الًغوٍع

 .بإ٦ملها

  َ٘لىحؿخُ٪ الحىػlogistique de distribution 

ة ألاؾىا١ في بما ،دحاحهاالتي ًباإلاىحجات  للمؿتهل٪ النهاجي اإلاىػٖحن حل في  ًحمثل  الحجاٍع

 .الصخهُة البُ٘ مدالت ؤو ال٨بحرة

  اللىحؿخُ٪ الٗؿ٨غيlogistique militaire 

 . حهضٝ بلى ه٣ل ال٣ىات و٧ل ما هى يغوعي لحىُٟظها الخكُٛلي إلاؿغح الٗملُات وصٖمها

  لىحؿخُ٪ الضٖمlogistique de soutien 

 مُضان الُحران، ،مُاصًً ؤزغي  بلى امحض ؤهه رٚح الٗؿ٨غي  اإلاُضان في الىٕى هظا ْهغ

٣ىمالخ،   ...الهىاٖة، الُا٢ة، ، م٣ٗض هٓام ؤي ٖملُة للخٟاّ ٖلى يغوعي  هى ما ٧ل بخىُٓم ٍو

 .بما في طل٪ مً زال٫ ؤوكُة الهُاهة

 

 

                                                                   
1
 Yves Primor, « Logistique: production, distribution, soutien », 4

e
 édition, DUNOD, Paris, 2005, Page 04. 

2
 Joel Sohier, La Logistique, 5

e
 édition, Librairie Vuibert, 2007, Page 10.   
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  ُ٘وكاٍ زضمة ما بٗض البActivité dite Service Après Vente 

ؤن  ًحمثل في بُنهما ٞغ١  هىا٥ ؤن ٚحر، الضاٖم حؿخُ٪اللى  مً اللىحؿخُ٪ هظا مٟهىم ٣ًترب

لخكحر  "بصاعة الخضمات"وجؿحٗمل في ٚال  ألاخُان  ،اإلاىحجات بُ٘ ؤؾىا١ ٖلى مؿحىي  ًحم اليكاٍ هظا

 املخحهىن بالضٖم ٣ًىمىن بهم٘ الٗلم ؤن هظا الىٕى مً اللىحؿخُ٪ الضاٖم  .اليكاٍ هظا ٢ُاصة بلى

ؿمىن ًسحلٟىن ًٖ الهىإ واإلاؿحٗم  .Third Party Maintenanceلىن َو

  اللىحؿخُ٪ ال٨ٗس يRetro - logistique 

ؿمى باللٛة الٟغوؿُة   logistique des »، ؤو « rétro-logistique »، ؤو « logistique à l’envers »َو

retours » ،،ٗجي اؾترصاص اإلاىحجات التي ال ًٚغ  ٞيها اإلاؿتهل٪ ؤو التي ثدحاج بلى بنالح ٗجي ٦ظل٪ َو َو

واإلاىحجات ٚحر ٢ابلة لالؾحسضام مً خُام الؿُاعات بلى ؤخباع مٗالجة الىٟاًات الهىاُٖة، الحٛل٠ُ، 

 . الُابٗة

 السلسلت اللىحسديت والخدماث اللىحسديت: املعلب الثاوي

 ٌ   اللىحسديت سلسلتال :الفسع ألاو

م ٖلى  بىاؾُة اإلاىٓمات والحىػَ٘ ؤلامضاص مٟهىم به خٓي الظي الٍٗغٌ ال٣بى٫  مً الٚغ

 اؾتهال٦ها ٖلى اإلاىاص الخام بلى مغخلة الخهى٫  مغخلة مً اإلاىٓمة وزضمات ؾل٘ ثض٤ٞ ٦ٟاءة لحدؿحن

 ؾىاء جؿحسضمه بَاع ٖاماإلا٣ابل لم جؿحُ٘ ثىٞحر  الجاه  ٖلى اهه بال. اإلاىٓمة ٖمالء بىاؾُة

اثٟها بحن للحيؿ٤ُ  بلى وزضماتها ؾلٗها في ثض٤ٞ ٗهاثحٗاون م التي اإلاىٓمات باقي بحن ؤو املخحلٟة ْو

 مىحجاتها ثض٤ٞ ًٖ اإلاؿاولة إلصاعة ٖملُاتهاالىٓم  مضزل باؾحسضام اإلاىٓمات بضؤت ولظا. ألاؾىا١

 ٦ىٓام مٗها ثحٗامل التي وباقي اإلاىٓمات الىٓغ للمىٓمة ٖلى ؤؾاؾُة بهىعة ٣ًىم الظي لألؾىا١،

ة مً ًح٩ىن  مح٩امل ُة مً مجمٖى  وجٗمل اإلاىٓمة وزضمات ؾل٘ ثض٤ٞ لها في٧ جكتر٥ الىٓم الٟٖغ

 مٟهىم اإلاضزل طل٪ ٖلى ؤَل٤ ول٣ض .هٓغ الٗمالء وحهة مً الخضماتو الؿل٘  ثل٪ ٢ُمة جُٗٓم ٖلى

ٗمل ؿلؿلةال اثٟها ث٩امل في جؿحسضمها ٢اٖضة للمىٓمة ثىٞحر ٖلى اللىحؿخُة َو  املخحلٟة ْو

اصة وطل٪ وزضماتها ؾلٗها ثض٤ٞ مٗها في جكتر٥ التي باقي اإلاىٓمات م٘ والحيؿ٤ُ  ث٣ضمه ما ٢ُمة لٍؼ

   1.اإلاىٓمة ألؾىا٢ها

                                                                   
1
ة، ، الضاع الجامُٗة، "حىػَ٘بصاعة ؤلامضاص وال"دمحم خؿان،    .37 – 36، م 2009الاؾ٨ىضٍع
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 حعسيف السلسلت اللىحسديت :أوال

ة  ما٫ اللىحؿخُة ٖلى مجمٖى ُُٟة اإلاح٨غعة إلاغات ٖضًضة مً جكمل ألٖا مح٩املة مً ألاوكُة الْى

ل اإلاىاص الخام بلى مىحجات جهاثُة م٘ بياٞة ٢ُ مة ملمىؾة لهضه زال٫ ٢ىىات مدضوصة، وصل٪ ؤرىاء ثدٍى

اإلاىحجات في ُٖىن الٗمالء الضًً ًدهلىن ٖليها، لضل٪ ٞةن ألاوكُة اللىحؿخُة ثحم بك٩ل مح٨غع ولٗضة 

ومً هىا ؤَل٤ ٖلى ألاوكُة اللىحؿخُة اإلاح٨غعة جؿمُة . مغات ٢بل ونى٫ اإلاىحج بلى ؾاخة الؿى١ 

   1.اللىحؿخُةؿلؿلة ال

الٗمُل، ٣ٞض ثحل٠ اإلاىحجات  بلىال ثيحهي بحىنُله  (مً وحهة هٓغ اللىحؿخُات)بن صوعة اإلاىحج 

حم بٖاصتها بلى مهضع ثىعٍضها لحهلُدها ؤو اؾخبضالها وعبما ثحُل  ٢ىاة اللىحؿخُات ال٨ٗؿُة . ٍو

ىض ثسُُِ اللىحؿخُات . م٘ الخؿلُم النهاجي للمىحج اللىحؿخُةؿلؿلة الوثيحهي . ثهمُما مىٟهال ٖو

   2.حباعًج  ؤزض ال٣ىاة ال٨ٗؿُة في الٖا

 السلسلت اللىحسديت:  ( 2-1)  الشيل

 

             

 
               

 

                            

            

 

       

             

      

               

 

           

 

 

Gille Paché, Thierry Sauvage, « La Logistique : Enjeux Stratégiques », 2 :املصدز
e
 

édition, Librairie Vuibert, 2000, Page 06. 

                                                                   
1
ة، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007مهغ، ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

33. 
2
جٍٗغ  ثغ٧ي ببغاهُم ؾلُان، ؤؾامة ؤخمض مؿلم، صاع ، "ثسُُِ وثىُٓم وع٢ابة ؾلؿلة ؤلامضاص: بصاعة اللىحؿخُات"عوهالض بجل بالى،  

اى، الؿٗىصًة،  ش لليكغ، الٍغ  .27، م 2006اإلاٍغ
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اع الظي جؿحسضمه اإلابطن  ىٓمة لحد٤ُ٣ الح٩امل بحن ًم٨ً جٍٗغ٠ الؿلؿلة اللىحؿخُة بإجها ؤلَا

اثٟها املخحلٟة، والتي ثبضؤ مً اإلاىعصًً وثيحهي ٖىض اإلاؿتهل٪ النهاجي، وصل٪ لحض٤ٞ ؾل٘ وزضمات  ْو

اإلاىٓمة واإلاٗلىمات طات الهلة، بٛغى ٦ٟاءة بصاعة اإلاىٓمة لٗملُاتها الضازلُة وجُٗٓم ٢ُمة مىحجاتها 

   1.وزضماتها مً وحهة هٓغ ٖمالئها ومال٦ها

ض بالؿلؿلة اللىحؿخُة حمُ٘ اإلاىٓمات التي جكاع٥ في ٖملُة ثىلُض الاخحُاحات وثهيُٗها ٣ًه

بضء مً اإلاىٓمات التي جٗمل في مجا٫ اؾحسغاج اإلاىاص مً باًَ ألاعى، وثل٪ التي ث٣ىم بةصزا٫ بٌٗ 

إلاُلىبة الٗملُات ٖليها بهضٝ بيٟاء ٢ُمة مًاٞة لها، و٦ظل٪ ثل٪ التي ث٣ىم بحهيُ٘ الؿل٘ والخضمات ا

   2.إلقبإ اخحُاحات وعٚبات اإلاكتري النهاجي

م٨ً ج ٠ الؿلؿلة اللىحؿخُة بإجهاٍو مىعص مىعصي وثىػَ٘ اإلاىحج مً  اإلاغاخل اإلاححالُة إلهحاج: "ٍٗغ

 3".ٖمالئهمبلى ٖمالء  اإلاىحجحن

ها  ة ومكمىلة في ثهمُم اإلاىحج الجضًض: "Keskinock and Tayar 2001ٌٗٞغ  بإجها ٦ُاهات مىيٖى

لها بلى مىحجات قبه جهاثُة وجهاثُة وجؿلُمها بلى الٗمُل النهاجي  4."والخضمة وثضبحر اإلاىاص الخام وثدٍى

 الخمثيل الخخعيعي للسلسلت اللىحسديت:  ( 3-1)  الشيل
 

                                          

       

                        

          

 

Yves Primor, « Logistique: production, distribution, soutien », 4 :املصدز
e
 édition, 

DUNOD, Paris, 2005, page 06. 

                                                                   
1
ة، ، الضاع الجامُٗة،"بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان،    .41، م 2008 الاؾ٨ىضٍع
2
ـ،   ة، ، الضاع الجامُٗة،"اء وؤلامضاصؤلاصاعة ؤلاؾتراثُجُة للكغ "حما٫ الضًً دمحم اإلاغس ي، رابد ٖبض الغخمً بصَع ، م 2009 الاؾ٨ىضٍع

30. 
3
 Yves Pimor, « Logistique : Production, Distribution, Soutien », op cit, Page 05. 

4
 .24، م 2014، صاع الغاًة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة، 
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 كاعدة بياهاث املعلىماث للسلسلت اللىحسديت:  ( 4-1)  الشيل

 

                

                                          

       

                        

          

 

Yves Pimor, « Logistique : Production, Distribution, Soutien », 4 :املصدز
e
 édition 

, DUNOD, Paris, 2005, page 08. 

 سلت اللىحسديتإدازة وجىظيم السل :ثاهيا

ة ألاوكُة الحالُة اللىحؿخُة الؿلؿلةالباخثىن ؤن بصاعة  ًغي     1:ما هي بال بصاعة مجمٖى

 بصاعة الٗال٢ات الٗامة م٘ الٗمالء؛ 

 بصاعة الخضمة اإلا٣ضمة للٗمالء؛ 

 بصاعة الُل ؛ 

 ثىُٟظ ؤوامغ الٗمالء؛ 

 بصاعة ٖملُات ؤلاهحاج؛ 

 الحىعٍض؛ 

 غ اإلاىحج وجؿ ٣ه؛ثٍُى  ٍى

 بصاعة الٗىاثض. 

                                                                   
1
ض مه  ات، الى٣ل والصخً: بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ُٟى، جها٫ ٍٞغ ة، ، اإلا٨ح  الجامعي الخضًث،"بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر  الاؾ٨ىضٍع

 .137م، 2008
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بحىٞحر  الخانة ألاوكُةثهمُم وثسُُِ وثىُٟظ ومغا٢به ٧ل  بصاعة هي اللىحؿخُة الؿلؿلة بصاعة

 اإلا٩ان في بحىٞحرها وطل٪. اؾتهال٦ها ه٣ُةمً مهاصعها ختى  ومىحجات، زضماتمً  الٗمالء محُلبات

  .بةاإلاىاؾ وبالجىصة بالهىعة والخالة اإلاىاؾبة والى٢د اإلاىاؾبحن،

مىهج هٓم إلصاعة الحض٤ٞ ال٨لي للمٗلىمات "بصاعة الؿلؿلة اللىحؿخُة بإجها  Leender 2002ٌٗٝغ 

 1".واإلاىاص والخضمات، مً مىعص اإلاىاص الخام مغوعا باإلاهاو٘ واإلاؿحىصٖات ختى الٗمُل النهاجي

 :ًج  اثساطها الخُىات الحالُة اللىحؿخُة الؿلؿلةول٣ُام اإلاىٓمة بخىُٓم وبصاعة 

 جددًد هييل سلسلت إلامداد -1

غاٝ اإلاكاع٦ة مٗها في ؾلؿلة بمضاصها، وق٩ل هظه في  ُة ألَا الخالة ثلجإ اإلاىٓمة بلى ثدضًض هٖى

غاٝ في ؾلؿلة ؤلامضاصات ٦ماًلي  :  ؾلؿلة بمضاصها، وهمِ بصاعتها للحٟاٖالت م٘ باقي ألَا

فخىلسم ألاظساف التي جخعامل مع  جددًد هىعيت ألاظساف املشازهت في سلسلت إمداد املىظمت -1-1

 2:املىظمت في سلسلت إمدادها إلى هىعين زئيسيين

 ًماعؾىن ؤوكُة جؿاهم بك٩ل مباقغ في ثض٤ٞ ظجكحر بلى ألاٞغاص ؤو اإلاىٓمات ال: ؤَغاٝ عثِؿُة ًً

 .مىحجات وزضمات اإلاىٓمة بلى ؤؾىا٢ها

 بإصاء بٌٗ ألاوكُة التي مً قإجها ثضُٖم ًً ٣ًىمىن ظًمثلىن اإلاىٓمات ؤو ألاٞغاص ال: ؤَغاٝ صاٖمة

غاٝ الغثِؿُة في ؤصاء ؤٖمالهم  .ومؿاٖضة ألَا

   جددًد شيل سلسلت إلامداد مً خيث -1-2

 َى٫ ؾلؿلة ؤلامضاص؛ 

 ٖم٤ ؾلؿلة ؤلامضاص؛ 

 م٩ان اإلاىٓمة في ؾلؿلة بمضاصها. 

 

 

                                                                   
 .24، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"، عقا ا٦غم الٗماًغة 1
2
ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي،"ضاص والحىػَ٘بصاعة ؤلام"بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم ؤخمض خؿان،    .37م، 2006 الاؾ٨ىضٍع
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 ت إلامدادجددًد همغ إدازة املىظمت لعالكتها مع باقي ألاظساف في سلسل -1-3

ًيبغي ٖلى اإلاىٓمة بٛغى يمان ثض٤ٞ ؾلٗها وزضماتها في ؾالؾل بمضاصها، الٗمل ٖلى بصاعة 

غاٝ ؾىاء الغثِؿُة ؤو الضاٖمة اإلاكتر٦ة مٗها في ؾلؿلة بمضاصها  1.ٖال٢تها م٘ باقي ألَا

 أهداف سلسلت إلامداد -2

ٖلى جُٗٓم الظي ٌٗمل ٝ ألاو٫ الهض: هما ؤهضاٝ ؾلؿلة بمضاص اإلاىٓمة بلى هضٞحن عثِؿُحن ثى٣ؿم

الهضٝ الثاوي ًحٗل٤ ب٨ُُٟة بصاعة اإلاىٓمة لٗملُاتها و  .الٗمالءخضمات مً وحهة هٓغ الىحجات و اإلا٢ُمة 

غاٝ في ؾلؿلة ؤلامضاص  .الضازلُة ب٨ٟاءة وبك٩ل ًًمً ثد٤ُ٣ الح٩امل بحن ٧اٞة ألَا

 جددًد مهام املىظمت في سلسلت إمدادها -3

ُة اإلاهام بن الٗىهغ ألازحر ا لظي ًج  ٖلى اإلاىٓمة الاهحمام به في ؾلؿلة بمضاصها هى ماهُة هٖى

وهىا ًيبغي ٖلى اإلاىٓمة الحٟغ٢ة بحن . التي ًج  ٖلى اإلاىٓمة ال٣ُام بها إلصاعة ؾالؾل بمضاصها ب٨ٟاءة

حن مً اإلاهام، الىٕى ألاو٫ هى اإلاهام ألاؾاؾُة التي ث٣ىم بها اإلاىٓمة بإصائها بىٟؿها في ؾ لؿلة بمضاصها، هٖى

غاٝ، ُة ٖال٢تها م٘ باقي ألَا  2مً ؤحل يمان ؾهىلة ثض٤ٞ مىحجاتها وزضماتها وصل٪ بهٝغ الىٓغ ًٖ هٖى

 : وجكمل ثل٪ اإلاهام ماًلي

 الحسُُِ والغ٢ابة اإلاكتر٦ة بحن ؤَغاٝ ؾلؿلة ؤلامضاص؛ 

 هٓم اثهاالت مغهة؛ 

 الخؿهُالت الالػمة لحض٤ٞ اإلاىحجات؛ 

 ُٛل لضي ؤَغاٝ ؾالؾل ؤلامضاصثىا٤ٞ هٓم الخك. 

حباعات التي  ًمثلمً اإلاهام  الىٕى الثاوي ٖلى اإلاىٓمة الحد٤٣ مً وحىصها في ٖال٢تها م٘  ًج الٖا

 . اإلاىٓمة الغثِؿُة مً ٢بلبصاعتها  وبالخهىم التي ًج باقي ؤَغاٝ الؿلؿلة، 

                                                                   
1
 .45، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان،  
2
ً، الحىػَ٘: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ،   ة، الُبٗة ألاولى، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "الكغاء، الحسٍؼ م ، 2008الاؾ٨ىضٍع

114. 
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 عملياث السلسلت اللىحسديت :ثالثا

 1:لُات عثِؿُة هيثدضص الؿلؿلة اللىحؿخُة رماهُة ٖم

  بصاعة الٗال٢ة م٘ الٗمالء( customer relationship management ) CRM؛ 

  ًًبصاعة الٗال٢ة م٘ اإلاىعص( supplier relationship management ) SRM 

غ الٗال٢ات م٘ ٖضص نٛحر مً اإلاىعصًً ث٩ىن مبيُة ٖلى الث٣ة، مما ٌؿمذ  مً زال٫ ثٍُى

 ؛مىعص واإلااؾؿةبحد٤ُ٣ م٩اؾ  محباصلة لل

  بصاعة الخضمة اإلا٣ضمة للٗمالء( customer service management ) 

ٖلى الخضمات، ؤو /وًج  ٖلى اإلااؾؿة ؤن ثًمً ثلبُة ثى٢ٗات الٗمالء مً خُث اإلاىحجات 

 ؾبُا اإلاثا٫، ؾخؿاٖض زضمة الٗمالء الٗمُل ٖلى ٞهم ٧اٞة محزات اإلاىحج بك٩ل ؤًٞل، ؤو ثىٞحر

ش الخؿلُم ؤو ثىٞغ مٗلىمات خى٫ ث  ؛اإلاىحجىاٍع

   بصاعة الُل( demand management ) 

. ؿلة اللىحؿخُة واخحُاحات الٗمالءًحُل  هظا اليكاٍ ثد٤ُ٣ الحىاػن بحن ٢ضعات الؿل

مثل الحيبا مٟحاح بصاعة الُل  إلث٣ان التزامً بحن الٗغى والُل ، الحى٢ٗات وخضها لِـ ٧اُٞة،  .ٍو

 ؛ثدؿحن اإلاغوهة بط ًج  ؤًًا الخغم ٖلى

  مٗالجة الُلبُات بصاعة( order fullfilment )؛ 

  بصاعة ثض٤ٞ ؤلاهحاج( manufacturing flow management )؛ 

  غ اإلاىحجات ٤ وثٍُى  ؛( product development and commercialization )جؿٍى

  بصاعة اإلاغثجٗات( returns management ). 

 

 

                                                                   
1
 Pierre Médan, Anne Gratacap, «  logistique et supply chain management », Dunod, Paris, 2008, Page 27 – 

28. 
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ٞةن ٧ل ٖملُات الؿلؿلة اللىحؿخُة الؿاب٣ة ثىضعج ثدد رالرة  Chopra et Meindlخؿ  ٧ل مً 

 1:ٖملُات ؤؾاؾُة ثحمثل في

  ًًبصاعة الٗال٢ة م٘ اإلاىعص( supplier relationship management ) SRM؛ 

  بصاعة الٗال٢ة م٘ الٗمالء( customer relationship management ) CRM؛ 

 ُا بصاعة الؿلؿلة اللىحؿخُة صازل( internal supply chain management ) ISCM. 

  السلسلت اللىحسديت فعاليت و أداء جلييم: زابعا

حماص ٖلى هماطج، في هظا املجا٫ مسحهحن ٢بل مً ًحم اللىحؿخُة الؿلؿلة ؤصاء ث٣ُُم ؤبغػها  بااٖل

 ُىات ؤؾاؾُةزؤعب٘  وهىا٥  (SCC)اللىحؿخُة الؿلؿلة مجلـ ٢بل ا٦خكاٞه مً ثم والظي SCORهمىطج 

 2:وهي الىمىطج هظا ث٩ىن 

 الخخعيغ :(Plan) ُُِالخاالت خؿ  ال٣ُاصة ؤو الحس . 

 املصدز :(Source) ً  .الخاعجي ؤو الضازلي اإلاىعص َٝغ مً الحمٍى

 الخصييع (Make): ُ٘ؤلاهحاج، الحهيُ٘، الحجم.  

 الخىشيع (Deliver) :جؿلُم، ثؼوٍض، ٨ٖـ ٖملُة اإلاهضع. 

 الخدماث اللىحسديت : ويالفسع الثا

حر ملمىؾة  م مً ؤن الٗضًض مً مىٓمات الخضمات ث٣ىم بةهحاج وثىػَ٘ مىحجات ٚحر ماصًة ٚو وبالٚغ

لُه ًم٨ً جٍٗغ٠ لىحؿخُات الخضمات ٧اآلجي. بال ؤجها ثماعؽ الٗضًض مً ؤوكُة الحىػَ٘ اإلااصي : ٖو

ة الخضمات اؾحسضام ألانى٫، ألاٞغاص، اإلاٗ: ثسُُِ وثىُٓم وبصاعة وجؿهُل ضات إلاؿاهضة واؾحمغاٍع

   3.اإلا٣ضمة

 

 

                                                                   
1
 Pierre Médan, Anne Gratacap, «  logistique et supply chain management », op cit, page 28. 

2
 Yves Primor, « logistique –production-distribution-soutien », », 4

e
 édition, DUNOD, Paris, 2005,  Page 

712. 
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،  3 ة، الُبٗة ألاولى، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، الاؾ٨ىضٍع

37. 
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 مجاالث جلدًم الخدماث اللىحسديت : أوال

 اللىحسدياث مً الىحهت الاكخصادًت  -1

ٞهىا٥ ؤمىع ؤؾاؾُة ًج  ؤن ( ؤو ثدؿحن مى٢ٟها)إلم٩ان خٟاّ اإلااؾؿة ٖلى ههُبها في الؿى١ 

اإلاىاؾ   في الى٢دىاؾ  في اإلا٩ان اإلاىاؾ  جٗمل ٖلى ثد٣ُ٣ها، خُث ؤهه البض لها مً ث٣ضًم اإلاىحج اإلا

   1.وهضا ٌٗجي بالحبُٗة ؤهه ٌؿحلؼم ال٣ُام بمهام ؤعب٘ بإٖلى ٦ٟاءة مم٨ىة( الك٩ل)

  ؛(بم٩اهُة الىنى٫ بليها)ثىاٞغ البًاٖة ؤو 

 البًاٖة؛ ً  ثسٍؼ

 ٖملُات الى٣ل؛ 

 ٤   .الخؿٍى

 اللىحسدياث وسالسل الليمت املضافت  -2

ل  ٓمةاإلاىٖىض ٢ُام  ًال٣ُام  بياٞة بلى، ةجهاثُ اتالخام بلى مىحج اإلااصةبحدٍى ؤو  بٗملُات الحسٍؼ

 .ا اإلاىحجظهل٢ُمة  ٠ًُ، ٞةجها ثضزل ثدؿِىات ٖلى اإلاىحج، وبالحالي ٞهي ثاإلاىحجاتهضه ل الى٣ل

 أهىاع الخدماث اللىحسديت : ثاهيا

 لىحسدياث الدشغيل ألاساسيت  -1

ة ؤزغي مً الخضمات ثحمحز ٖملُات ؤلامضاص، ؤلاهح اج، الحىػَ٘ في اإلاىحجات الهىاُٖة ٖلى مجمٖى

ة مغثبُة بهضه  ً البًاج٘، وهضا بالُب٘ باإلياٞة بلى هٓم مٗلىمات بصاٍع ثحًمً الى٣ل، اإلاىاولة، ثسٍؼ

ات َب٣ا إلاى٢٘ الخضمة مً ٖملُة ؤلاهحاج   .الخضمات    2.ثى٣ؿم هظه الخضمات بلى رالذ مجمٖى

 (.ؤلامضاص)وهي الٗملُات التي جؿب٤ ؤلاهحاج : داخليت عملياث لىحسدياث 

 (.الحىػَ٘)وهي الٗملُات التي ثلي ؤلاهحاج : عملياث لىحسدياث خازحيت 

 وهي الٗملُات اإلاغثبُة مباقغة باإلهحاج: عملياث لىحسدياث الدشغيل. 

                                                                   
ة، "اتاإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُ"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  1 ، 2007مهغ، ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 .96م 
2
 .99، م هٟـ اإلاغح٘ 
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

ان مً الٗملُات  .ثض٤ٞ مىاص، ثض٤ٞ مٗلىمات: وهىا٥ هٖى

 حسديت عملياث الدشغيل اللى  -2

و٢ض . ثسحل٠ ٖملُات الخكُٛل اللىحؿخُة في ج٣ُٗضاتها وث٣ىُاتها مً نىاٖة بلى ؤزغي بضعحة ٦بحرة

ُة ومٗضات ضخمةًحُل  ألامغ  اع الٗام ومً رم البض للماؾؿة . ثىاٞغ زبرات مٗٞغ مً وي٘ ؤلَا

ثدضص ؤًًا  ٦ما. اليكاٍ" مدىع "ليكاٍ ؤو ألاوكُة التي جؿحُُ٘ ال٣ُام بها بما ٌؿمى ( الخضوص)

ألاوكُة التي مً اإلام٨ً لجهات زاعحُة ال٣ُام بها، ؤي ما ٌٗجي ثغ٦حز وكاٍ اإلااؾؿة ٖلى ما ًد٤٣ ؤٖلى 

   ٢.1ُمة مًاٞة

 اسيت للخدماث الخازحيت اللىحسديتالعملياث ألاس: (5 -1)  شيلال
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اإلاىٓمة ، "في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات اإلاٟاهُم الخضًثة"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن: املصدز

ة،   .101م ، 2007مهغ، الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 

 

                                                                   
1
 .100، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن 
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 املعالم السئيسيت للخدماث اللىحسديت  :ثالثا

، وبهٟة ٖامة ٞةهه مً اإلام٨ً طاتهامً اإلاٗلىم ؤن الخضمات اللىحؿخُة ثسحل٠ بازحالٝ الهىاٖة 

الخضمات اللىحؿخُة بلى رالذ ( محُلبات)مؿحىي  ث٣ؿُم هضه الخضمات اللىحؿخُة مً هاخُة

ات ومً رم ٞةهه ٖلى مىعص الخضمات ، الجضو٫ مغثٟ٘، محىؾِ، مىسٌٟ ٖلى الىدى اإلاىضح في : مجمٖى

ة والخبرات وؤلام٩اهات الالػمة  اللىحؿخُة ؤن ًحسهو في مجا٫ مدضص ختى ٌؿحُُ٘ ؤن ٌؿحٖى  اإلاٗٞغ

ما٫ اللىحؿخُة الخانة بهظا ا ملجا٫، بما في صل٪ صعاؾة الىخضة، وث٣ؿُم الهىاٖة بلى ألصاء ألٖا

ات ثخكابه م٘ بًٗها مً هاخُة بم٩اهُة بؾىاص ؤٖما٫ اللىحؿخُات بلى الٛحر، ومحُلبات ال٣ُام  مجمٖى

ما٫ للٛحر هما ً خا٦محن في بؾىاص ألٖا حباع ؤن ؤهم ٖىهٍغ    1.الح٩لٟة ومؿحىي الخضمة: بالٗمل ؤزضا في الٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
 .104، م ح٘ ؾب٤ ط٦غهمغ ، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن 
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ٌ ال  املسخىياث املخخلفت ملخعلباث الخدماث اللىحسديت: (2 – 1) جدو

مستوى 
 املتطلبات

 أمثلة
املتطلبات التكنولوجية 

 والتنظيمية
 املتطلبات املعلوماتية متطلبات اخلدمة

 مرتفع

توريد خمتلف مكوانت 
 .الصناعي اإلنتاج

توزيع منتجات صناعية 
عالية التكاليف وقطع 

 .الغيار

 .كاملةعمليات نقل مت

معدات نقل ذات طبيعة 
 .خاصة

ختطيط مدن ملواجهة 
الطلب املتغري يف أوقات 

 .خمتلفة يف فرتة زمنية حمددة

الثقة الكاملة يف 
التعامالت من انحية 

مستوى اخلدمة، السرعة، 
واألمان، مبا ال حيتمل 
اخلطأ مع نظم إنذار 

 .وحتذير مبكر

 .نظام معلومات متكامل

قاعدة معلومات كبرية 
تدفق مستمر للمعلومة و 

مع إمكانية تبادل 
املعلومات مع جهات 

 .خارجة

 متوسط

التوزيع والتجارة لبضائع 
متوسطة القيمة أو 

منتجات صناعية نصف 
 .مصنعة

 .عمليات نقل متكاملة

 .نظام ختزين دمكن وفعال

مدى  –طلبات مجلة 
برامج مسبقة  –متوسط 

 (أايم 5)

 .درجة عالية من الثقة

ة منتظمة متطلبات خدم
سواء من انحية مواعيد 
 .التسليم أو توافر البضائع

انتظام تبادل معلومات 
 .عادية

إرسال املعلومات 
التقليدية سواء اخلاصة 

بكل شحنة على حدة أو 
 .ابلنسبة للمخزون

 منخفض

منتجات ذات تكلفة 
 –لوجستية منخفضة 

 مواد خام( احتياج وفري)

 .شحن البضائع ابجلملة

لنقل معدات خاصة ل
 .والتداول

توريد على املدى البعيد 
 (عدة أسابيع)

التوجه حنو توفري 
 .متطلبات العمالء

خدمات عادية للتخزين 
والتغليف والنقل 

 .والتداول

تبادل كم ضخم من 
البياانت سواء تلك 

اخلاصة بكل شحنة على 
حدة أو جمموعة شحنات 

 .أو املخزون

اإلاىٓمة الٗغبُة ، "ُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُاتاإلاٟاه"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن: املصدز

ة،   .107 - 106م ، 2007مهغ، للحىمُة ؤلاصاٍع
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 أهميت الخدماث اللىحسديت  :زابعا

ثيب٘ ؤهمُة الخضمة اللىحؿخُة مً َبُٗة زهاثهها وصوعها في الخُاة الُىمُة، ٞالؿعي بلى ؤلاٞاصة 

ؤلاٞاصة مً الؿلٗة، ٣ٞض ًحم ثإحُل ؤو ثإزحر في ؤلاٞاصة مً الؿلٗة، ول٨ً  مً الخضمة في و٢تها ًسحل٠ ًٖ

 1.صل٪ ٢ض ال ثدؿً ٖىا٢به في الخضمة والتي ٚالبا ما ث٣ترن بى٢د مدضص

 وأهدافه أهميت اللىحسديً: املعلب الثالث

 ٌ  اللىحسديً أهميت :الفسع ألاو

ما مىٓمات في اللىحؿخُة باألوكُة الجاص الاهحمام بن  بضؤت ث٩لٟحه ٖىضما بال ًٓهغ لم ٫ألٖا

، بك٩ل الحطخم في ىضما ملخّى  ثضُٖم اإلاغ٦ؼ هدى الٍُغ٤ ؤن اإلاىٓمات هظه في ؤلاصاعة ؤ٣ًىد ٖو

وزٌٟ الٗمالء  زضمة زال٫ مً ًبضؤ بهما ألاعباح وػٍاصة الحىاٞؿُة اإلاحزة وثد٤ُ٣ الحىاٞس ي

 :منها هظ٦غ ؤؾباب لٗضة جٗىص اللىحؿخُ٪ وؤهمُة 2.الح٩ال٠ُ

 العاليت الخيلفت اعخبازاث 

ما٫ اللىحؿخُة ثمثل في الٛال  حؼءا ٦بحرا مً بحمالي الح٩ال٠ُ باليؿبة إلاٗٓم  بن ث٩لٟة ألٖا

ما٫ وال٣ُمة اإلاًاٞة ًم٨ً ثد٣ُ٣ها هىا مً زال٫ ثغقُض وثضهُة هضه الح٩ال٠ُ . مىٓمات ألٖا

  ٫.3 ؤو خملة ألاؾهمالباهٓة، ومً رم جُٗٓم الٟاثضة لهالح الٗمالء وؤصخاب عؤؽ اإلاا

  ٌ  والخىشيع إلامداد خعىط ظى

بن الاثجاه آلان هى الح٩امل م٘ الا٢حهاص الٗالمي، وثبدث الكغ٧ات ًٖ اؾتراثُجُات ٖاإلاُة،  

وطل٪ لح٣ضًم مىحجاتها للؿى١ الٗاإلاُة، خُث ًحم بهحاحها في اإلا٩ان الظي ثىسٌٟ ُٞه ث٩لٟة اإلاىاص 

حم البُ٘ ٖاإلاُا، وفي ٧لحا الخالححن ٞةن زٍُى الخام، وبدُث ثىحض الٗمالة ؤو ًح م ؤلاهحاج مدلُا ٍو

  4.ؤلامضاص والحىػَ٘ ثمحض باإلا٣اعهة م٘ اإلاىحج الظي ًٚغ  في الحهيُ٘ والبُ٘ املخلي

 

                                                                   
1
ا ؤخمض ٖؼام،   بي، ػ٦ٍغ صاع اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة،  ،"(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص ) بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖلي ٞالح الٖؼ

 .308، م 2012ألاولى،  ٖمان، الُبٗة
2
 .30، م 2014ن، الُبٗة ألاولى، ، صاع الغاًة لليكغ والحىػَ٘، ٖما"مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة،  
3
ـ،    .29، م 2003 - 2002، الضاع الجامُٗة، "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: م٣ضمة في بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع
4
ؤخمض مؿلم، صاع  ، جٍٗغ  ثغ٧ي ببغاهُم ؾلُان، ؤؾامة"ثسُُِ وثىُٓم وع٢ابة ؾلؿلة ؤلامضاص: بصاعة اللىحؿخُات"عوهالض بجل بالى،  

اى، الؿٗىصًة،  ش لليكغ، الٍغ  .33، م 2006اإلاٍغ
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 الفصل ألاٌو 
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 ًلإلستراجيجيت مهم اللىحسدي 

ال وحهضا ٦بحرا في ؾبُل بًجاص الؿبل التي ًم٨ً ؤن ثمحز مىحجاتها ٖ ً ثبظ٫ الكغ٧ات و٢حا ٍَى

ثحى٠٢ بلى خض ( ؤؾٗاع اإلاىحجات)ٚحرها مً اإلاىاٞؿحن، ؤي ؤن اؾتراثُجُة الحماًؼ وزانة في الح٩لٟة 

 ٦.1بحر ٖلى ألاصاء الجُض لألٖما٫ اللىحؿخُة مً خُث الح٩لٟة وزضمة الٗمالء

 ًللعميل داللت ذاث كيمت ًضيف اللىحسدي 

واإلا٩ان  الى٢د في للٗمالء اخةمح ٖىضما ث٩ىن بال  ثحمح٘ ب٣ُمة ال زضمة ؤو ؾلٗة ؤي بن 

ًالُلبات  ثجهحز زال٫ مًوطل٪ . اإلاىاؾبحن حرها والى٣ل واإلاٗلىمات والحسٍؼ ضومً رم  ٚو  ؾٝى ًٍؼ

 بهٟة ؤؾاؾُة ًحى٠٢ الٗمُلٞغياء . باليؿبة للٗمالء هظه الخضمات بلى اإلاًاٞة ال٣ُمة مًطل٪ 

وطل٪ لً ًحم بال بىحىص هٓام لىحؿتي . ىاؾ له في الى٢د واإلا٩ان اإلا ثىٞحر اإلاىحج بلى اَمئىاهه ٖلى

 .٠٦ء
ً ومً زال٫  بط ًاصي2 ٤ الى٣ل والحسٍؼ ثض٤ٞ بلى بًجاص ٢ُمتي الى٢د واإلا٩ان للمىحجات ًٖ ٍَغ

بة في ؤن ًضٞٗىا ؤ٦ثر للمىحج ؤو الخضمة في  .اإلاٗلىمات دضذ بياٞة لل٣ُمة ٖىضما ث٩ىن للٗمالء ٚع ٍو

 .م٣ابل الخهى٫ ٖليها

 في لعمالءا زغبت جصاًد  ٌ  وسسيعت مىاسبت اسخجابت على الخصى

ٗة للٗمالء في  ؤنبدد ألاوكُة اللىحؿخُة ثمثل ؤهمُة زانة في جؿهُل الاؾحجابة الؿَغ

، والتي جٗحمض ٖلى ثض٤ٞ اإلاٗلىمات والحٗبئة ثىٞحر الؿل٘ والخضمات التي ثح٤ٟ م٘ اخحُاحاتهم وعٚباتهم

حرها ً ٚو ة بك٩ل ؤؾٕغ  جؿاهم ؤجهابياٞة بلى  3.والى٣ل والحسٍؼ  وطل٪في ثىٞحر مىحجات حضًضة ومحىٖى

 .٧اؾحجابة لًٍٛى اإلاىاٞؿة

 

 

 

                                                                   
1
 .31، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"، عقا ا٦غم الٗماًغة 
2
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

44. 
3
 .32، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"، عقا ا٦غم الٗماًغة 
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 اللىحسديً أهداف :الفسع الثاوي

ووكاٍ  ؤ٦بر مغصوصًة بلٙى بلى بىاؾُتها اإلااؾؿة جؿعى مُٗىة ؤهضاٝ ٖلى اللىحؿخُ٪ ًىُىي 

  :الحالي الىدى ٖلى وصاثم مؿحمغ

 املىاسبت الجىدة 

ُة ثل٪ىاؾبة اإلا بالجىصة ٣ًهض  الخاحة لحىاؾ  ث٩لٟة بإ٢ل ٖليها الخهى٫  ًج  التي الىٖى

الخهى٫  بم٩اهُة ومضي بمالثمة مغثبُة هىا الجىصة مٟهىم ؤن بمٗجى الكغاء ًحم ؤحلها التي مً

   1.ثىٞحرها اإلاُلىب مىاصلل مٗحن مؿحىي  ٖلى

 املىاسب السعس 

ٟه ًم٨ً الاخحُاحات  الخهى٫ ٖلى ؤو قغاء لم٣اب ًحم صٞٗها التي ال٣ُمة ثل٪ بإهه جٍٗغ

ىب ٞيها اإلاُلىبة  . واإلاٚغ

 املىاسبت بالىمياث الشساء 

ضم ثى٢ٟه، ة الٗمل ٖو ثد٨مه ها ثدضًضخُث ؤن  2بدُث ثًمً هظه ال٨مُات اؾحمغاٍع

ة ً بم٩اهُات ، اإلاكتراة اإلاىاص َبُٗة، الا٢حهاصًة الٓغوٝ منهاهظ٦غ  الٗىامل مً مجمٖى الحسٍؼ

  .اإلاحىٞغة

 املىاسب الىكذ في الشساء 

ًىحض ٖضة ؾُاؾات واضخة ومدضصة ثخب٘ في ثدضًض الكغاء في الى٢د اإلاىاؾ  وطل٪ للىنى٫ 

 .بلى ألاهضاٝ اإلاغؾىمة

 

 

 

 

                                                                   
1
ا٢و،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، "ؤؾاؾُات بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ٖبض الٟٛاع خىٟي، عؾمُة ٢ٍغ  .38، م 2002الاؾ٨ىضٍع
2
غ اإلاىؾىي، ٢دُان بضع الٗبضلي،   ً مً مىٓىع ٦ميال: بصاعة اإلاىاص"ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، مىٗم ػمٍؼ ، صاع واثل لليكغ "كغاء والحسٍؼ

 .12، م 2004الُبٗة الثاهُة، ٖمان، والحىػَ٘، 
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 املىاسب املىزد اخخياز 

ثدلُل  ثحُل  خُث ؤهمُة، ألا٦ثر الخُىات مً اإلاىاؾ  اإلاىعص ازحُاع ٖملُة جٗحبر

 مً الظي ًم٨ً ألاؾلىب ٖلى ًىه  الحدلُل ٞةن لظل٪ اإلاىعصًً، ًٖ حمٗها ؾب٤ التي اإلاٗلىمات

 يغوعة بلى هظا باإلياٞة اإلاهاصع، هظه مً ٧ل بها ثحه٠ التي الخهاثو ؤهم ًٖ ال٨ك٠ زالله

ة  ثدضًض ألامغ لظا ًحُل  الخهى٫ ٖليها، اإلاُلىب اإلاىاص ومىانٟات بسهاثو الحامة اإلاٗٞغ

 1.للمىعصالؿلُم  الازحُاع في ٌؿاٖض ؤن ًم٨ً الظي اإلاىاؾ  اإلاُٗاع

بالخالة  بال٨مُة اإلاىاؾبة اإلاىاؾ  للٗمُل اإلاىاؾ  اإلاىحج وبالحالي ٞةن اللىحؿخُ٪ حهضٝ بلى ثىٞحر

  .وبالجىصة اإلاىاؾبة اإلاىاؾبة وبالح٩لٟة اإلاىاؾ  واإلا٩ان اإلاىاؾ  الى٢د في اإلاىاؾبة

 اللىحسدياث  إدازة: املبدث الثاوي

، ول٣ض مغ ات مً ؤ٢ضم الىٓم اإلاٗمى٫ بها، وفي هٟـ الى٢د مً ؤخضثهاجٗحبر بصاعة اللىحؿخُ

ومً زال٫ ؤلاصاعة اللىحؿخُة ًم٨ً . مٟهىمها بٗضة مغاخل ختى ونل بلى ما هى ٖلُه آلان مً ث٩امل

 .الحٛل  ٖلى ازحالٞات الؼمان واإلا٩ان، وثىٞحر الخضمات واإلاىحجات بإؾلىب ٞٗا٫

 ٌ  ، عملياتها ومصيج ألاوشعت اللىحسديتحسدياثاللى  إدازةحعسيف : املعلب ألاو

ما٫ اللىحؿخُة مً املجاالت الخضًثة لضعاؾة ؤلاصاعة اإلاح٩املة، والتي ثحمثل في ثد٤ُ٣ الحيؿ٤ُ  ألٖا

 .والح٩امل بحن مسحل٠ ألاوكُة

 ٌ  ومىخج هظام اللىحسدياث حعسيف إدازة اللىحسدياث :الفسع ألاو

 حعسيف إدازة اللىحسدياث: أوال

ً وثىػَ٘ اإلاىاص ًم٨ً جٗ ٍغ٠ بصاعة اللىحؿخُات بإجها ٖملُة ؤلاصاعة ؤلاؾتراثُجُة لٗملُات ه٣ل وثسٍؼ

الخام والؿل٘ هه٠ اإلاهىٗة والؿل٘ ثامة الهى٘ مً اإلاىعص وزال٫ الىخضة ؤلاهحاحُة وختى اإلاؿتهل٪ 

   2.النهاجي

ً بصاعة ثىػَ٘ اإلاىاص الخام والىا٢٘ ؤن بصاعة اللىحؿخُات ًم٨ً الىٓغ بليها ٖلى ؤجها مٓلة ثًم ٧ل م

 .اإلاىالي الجضو٫ ٦ما هى مىضح في  وبصاعة الحىػَ٘ للمىحج النهاجي باإلياٞة بلى بصاعة الى٣ل

                                                                   
ا٢و 1  .60، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ؤؾاؾُات بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"، ٖبض الٟٛاع خىٟي، عؾمُة ٢ٍغ
ة،، اإلا"اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  2 ، 2007 مهغ، ىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 .51م 
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 ٌ  جصىيس مبسغ ملىىهاث إدازة اللىحسدياث  :(3 - 1) الجدو

 

 

 

اإلاىٓمة  ،"اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن: املصدز

ة،   .52م ، 2007مهغ، الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

منها ما ًسحو ب٨ُُٟة ثىٞحر : ثحًمً الٗضًض مً ألاوكُة واإلاهام اللىحؿخُاتبصاعة بطن 

وهىا٥ . مؿحلؼمات ؤلاهحاج اإلاُلىبة بالجىصة اإلاىاؾبة والؿٗغ والى٢د اإلاىاؾ  وؤًًا بال٨مُة اإلاىاؾبة

ً، و٢ض ًُل٤ ؤوكُة زانة بدغ٦ة اإلاىاص وهي ث ل٪ اإلاهام الخانة بالى٣ل ومىاولة اإلاىاص والاؾحالم والحسٍؼ

ؤي )وجٗحبر بصاعة اإلاىاص امحضاص لليكاٍ الخام بحىٞحر مؿحلؼمات ؤلاهحاج . ٖلى هضه اإلاهام ؤًًا بصاعة اإلاىاص

و اإلاؿتهل٪ وؤًًا هىا٥ ألاوكُة الخانة ب٨ُُٟة ثىٞحر الؿل٘ واإلاىحجات الحامة الهى٘ للٗمالء ؤ(. الكغاء

   1.في الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾ  لهم

حهضٝ بلى ثسُُِ وثىُٓم وثىحُه والغ٢ابة ٖلى ثض٤ٞ الظي ىٓام الهى اإلاح٩امل للىحؿخُات ىٓام ال

    2.وختى ونىلها بلى اإلاؿتهل٪ النهاجي الظي ثحٗامل مٗه اإلايكإة الحىعٍضالؿل٘ مً مغا٦ؼ اإلاىحجات و 

الٗمل ؤلاصاعي الخام بالحسُُِ الاؾتراثُجي : ىحؿخُة ٌكحر بلىبن اإلاٟهىم الخضًث لألٖما٫ الل

لجهىص اإلاكغوٕ، وثىحيهها والغ٢ابة ٖلى اؾحسضامها في بغامج جؿتهضٝ الغبذ للمىٓمة، وبقبإ خاحات 

ل والبُ٘) اإلاؿتهل٨حن، صل٪ الٗمل الظي ًحًمً ثىخُض ٧ل ؤوكُة اإلاىٓمة في (  بما ٞيها ؤلاهحاج والحمٍى

حًمً هضا اإلاٟهىم ماًليهٓام ٖمل مىخ    3:ض ٍو

 ما٫ اللىحؿخُة وكاٍ بوؿاوي ٖلى زالٝ ؤوكُة ؤزغي ٧اإلهحاج والاؾتهال٥؛  بن ألٖا

  ما٫ اللىحؿخُة جؿتهضٝ جؿهُل ٖملُة الحباص٫، ؾىاء حغي الحباص٫ له٣ٟة واخضة، ؤو بن ألٖا

 إلحغاء ٖملُات ثباص٫ مسحلٟة؛

 ٘وبهما ٌكحمل ٖلى الخضمات ؤًًا بن الحباص٫ لِـ م٣هىعا ٣ِٞ ٖلى الؿل.  

                                                                   
1
ا٢و   .20، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ؤؾاؾُات بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"، ٖبض الٟٛاع خىٟي، عؾمُة ٢ٍغ
2
ً، الحىػَ٘: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ،   ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "الكغاء، الحسٍؼ  .14م الاؾ٨ىضٍع
3
ا ؤخمض ٖؼام،ٖلي ٞالح الؼ   ما٫ اللىحؿخُة  "ٖبي، ػ٦ٍغ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة، "(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص )بصاعة ألٖا

 .29م  ،2012ألاولى،  ٖمان، الُبٗة

 بصاعة اللىحؿخُات

 بصاعة اإلاىاص بصاعة الى٣ل بصاعة الحىػَ٘
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ل اإلاىحجات، و٦ظل٪ ثض٤ٞ  جكمل بصاعة اللىحؿخُات ٧ل ألاوكُة والٗملُات اإلاحٗل٣ة بحض٤ٞ وثدٍى

   1.اإلاٗلىمات مً مغخلة اإلاىاص ألاولُة بلى اإلاؿحسضم النهاجي

الكب٨ة  هوهظبصاعة اللىحؿخُات هي قب٨ة مً اإلاىعصًً واإلاىحجحن واإلاىػٖحن في مؿحىي الٗملُات، 

 .  اإلاٗلىمات والحض٣ٞات اإلاالُة اتاإلاىاص، ثض٣ٞ اتثض٣ٞ :اتمً الحض٣ٞ ؤهىإثضٖم رالرة 

ة والخغحة في ؤي  ٌٗض هٓام الخضمات اللىحؿخُة وبصاعة ثىٞحر الاخحُاحات مً ألاهٓمة الخٍُى

ٖها، وثحى٠٢ مىٓمة ؾىاء ٧اهد جٗمل في ؤلاهحاج ؤو الحهيُ٘ ب٩اٞة مجاالثه ؤو الخضمات في حمُ٘ ؤهىا

ٗالُة ألاوكُة  ٗالُة ؤصاء اإلاىٓمة وهجاخها في ثد٤ُ٣ ؤهضاٞها بضعحة ٦بحرة ٖلى مضي ٦ٟاءة ٞو ٦ٟاءة ٞو

اللىحؿخُة ووُْٟة الاخحُاحات في ؤصاء مهامها ومماعؾة ازحهاناتها وصٖم ٖال٢تها الاًجابُة م٘ ألاهٓمة 

ُة ألازغي باإلاىٓمة     2.الٟٖغ

لألٖما٫ اللىحؿخُة ثحمثل في ثىٞحر الؿل٘ والخضمات بلى الٗمالء في بن الهضٝ لإلصاعة الٟٗالة 

٣ا لخاحاتهم وعٚباتهم وبإًٞل الُغ١ اإلام٨ىة وؤ٦ثرها ٦ٟاءة مً خُث الى٢د  ألاؾىا١ اإلاؿتهضٞة ٞو

   3.واإلا٩ان وخالة هضه اإلاىحجات

ما٫ اللىحؿخُة ثد٤٣ ما ٌٗٝغ  مىما ٞةن ثُب٤ُ بصاعة ألٖا    7Rs:4ٖو

 الثم؛اإلاىحج اإلا 

 ال٨مُة اإلاالثمة؛ 

 الخالة الجُضة؛ 

 اإلا٩ان اإلاالثم؛ 

 الى٢د اإلاىاؾ ؛ 

 اإلاؿتهل٪ اإلاىاؾ ؛ 

 الح٩لٟة اإلاىاؾبة. 

                                                                   
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  1  .26، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
2
ُٟة الاخحُاحات وبصاعة ألاوكُة اللىحؿخُة في اإلاىٓمات اإلاٗانغة"مىص ؤبىب٨غ، مهُٟى مد  مضزل اؾتراثُجي ثُب٣ُي : اإلاغح٘ في ْو

ة، ، الضاع الجامُٗة،"لحد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة مً زال٫ ؤٖما٫ الكغاء والحسٍؼً  .10، م 2004 – 2003 الاؾ٨ىضٍع
3
 .33، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ي بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُاتاإلاٟاهُم الخضًثة ف"، ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن 
4
 .32هٟـ اإلاغح٘، م  
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 مىىهاث إلادازة اللىحيسديت: ( 6-1)  الشيل
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ة، الُبٗة ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي، : املصدز الاؾ٨ىضٍع

 .211، م 2009ألاولى، 
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 مىخج هظام اللىحسدياث : ثاهيا

ثغ٦ُبة مً الخهاثو /في نىعة مبؿُة ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مىحج هٓام اللىحؿخُات هى ثىلُٟة

ات، ؤو . ووحهات هٓغ الٗمالء ٟه ٖلى رالرة مؿحٍى وبٗباعة ؤزغي ٞةن مىحج هٓام اللىحؿخُات ًم٨ً جٍٗغ

ٟه مً رالرة مىاْحر مسحلٟة بمٗجى آزغ ًم٨ً    1:جٍٗغ

 ٗالُة ألصاء اإلايكإة باإلياٞة ) مً مىٓىع الىٓام طاثه ٞةن مىحج هٓام اللىحؿخُات هى ؤٖلى ٦ٟاءة ٞو

 ؛(بلى ؤصاء الىٓام طاثه

  مً مىٓىع اإلايكإة ٞةن مىحج هٓام اللىحؿخُات هى ثد٤ُ٣ ث٩امل ؤوكُة اإلايكإة بما ًد٤٣ ؤصوى

لى  ؤصاء مم٨ً وؤٖلى مؿحىي مم٨ً مً زضمة الٗمالء؛ ث٩لٟة مم٨ىة أٖل

 ؤو الخضمة ٞةن مىحج هٓام اللىحؿخُات هى ؤًٞل مؿحىي مً زضمة /مً مىٓىع مؿتهل٩ي اإلاىحج و

 .الٗمالء

 جياليف هظام اللىحسدياث : ثالثا

ة ًىحض ها ث٩ال٠ُ هٓام اللىحؿخُات،  مجمٖى ثغثبِ  التيمسحلٟة مً الح٩ال٠ُ جك٩ل في مجمٖى

ة، : ثحمثل في الح٩ال٠ُ هظه هٓام اللىحؿخُات،اَا ور٣ُا بإوكُة اعثب ث٩ال٠ُ ث٩ال٠ُ الى٣ل، ث٩ال٠ُ بصاٍع

  .ح٩ال٠ُ الحٗبئة والحٛل٠ُباإلياٞة ل، ث٩ال٠ُ املخاػن املخؼون، 

 إدازة اللىحسدياث عملياث: الفسع الثاوي

حنبصاعة اللىحؿخُات  جكمل ُة ًغ  هيمً ألاوكُة  هٖى ثبِ ٧ل منهما باآلزغ بمثابة ٖملُات ٖٞغ

  .ًحمثالن في بصاعة الٗملُات اللىحؿخُة وبصاعة ٖملُات الحيؿ٤ُ اللىحؿخُة ،اعثباَا ور٣ُا

 إدازة العملياث اللىحسديت :أوال

 :ًحم ث٣ؿُم بصاعة الٗملُات اللىحؿخُة بلى رالرة ؤوكُة ؤو ٖملُات ؤؾاؾُة ثحمثل ُٞما ًلي

 إدازة املىاد -1

ىاص بإجها ؤلاصاعة اإلاؿاولة ًٖ ثدضًض الُغ١ وألاؾالُ  اإلاؿحسضمة في ثسُُِ ًم٨ً جٍٗغ٠ بصاعة اإلا

   2.وثىُٓم ومغا٢بة ٧ل ألاوكُة الخانة بحض٤ٞ اإلاىاص صازل اإلاىٓمة

                                                                   
1
ة،"اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007 مهغ، ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

54 – 56. 
2
 .37ط٦غه، م ، مغح٘ ؾب٤ "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
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٧الحيبا باخحُاحات اإلاىٓمة مً اإلاىاص،  حلبُة اخحُاحات اإلاىٓمة الضازلُة،ب ث٣ىمهظه ؤلاصاعة 

دهها، ومغا٢بة ٖملُةوثدضًض مهاصع الخهى٫ ٖليها، واؾحالم   .اؾحسضامها ها، ٞو

جٗٝغ بصاعة اإلاىاص في بٌٗ الخاالت بةصاعة الحىعٍض خُث تهحم بحىعٍض اخحُاحات اإلايكاة مً اإلاىاص 

   1.وألاحؼاء مً مهاصع الكغاء املخحلٟة ختى ونىلها بلى مغا٦ؼ الخكُٛل ؤو الحجمُ٘ ؤو الحىػَ٘

 إدازة الخىشيع املادي -2

ة مً ألاوكُة املخحهة بدغ٦ة ثض٤ٞ اإلاىحجات مً ًم٨ً جٍٗغ٠ الح ىػَ٘ اإلااصي بإهه مجمٖى

   2.مهاصع ثجهحزها وختى ونىلها بلى مؿتهل٨يها ؤو مؿحسضميها

ً ومىاولة اإلاىاص هاًحًمنهظه ألاوكُة التي   .الحىػَ٘ اإلااصي ثحمثل بهٟة ؤؾاؾُة في الى٣ل والحسٍؼ

 . احها بلى ؤما٦ً اؾتهال٦هاوطل٪ لخؿهُل خغ٦ة الؿل٘ ماصًا مً ؤما٦ً بهح

تهحم ٖملُة بصاعة الحىػَ٘ اإلااصي بدغ٦ة وثض٤ٞ اإلاىحجات الحامة مً اإلايكإة بلى اإلاؿتهل٨حن، ومً 

ُات وال٨مُات وألاؾٗاع  زال٫ اإلاهام التي ث٣ىم بها هضه ؤلاصاعة ًحم ه٣ل وثىٞحر الؿل٘ اإلاُلىبة بالىٖى

٣ُةاإلاىاؾبة لخٓة ْهىع الخاحة بليها مما ٌؿاهم     3.مباقغة في ثد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلايكإة الخؿٍى

ٗٝغ ؤًًا بالتزوٍض الخاعجي الظي ًٓهغ الٗال٢ات اإلاحباصلة ما بحن الٗملُات ؤلاهحاحُة والخضمُة  َو

   4.في اإلاىٓمة مً حهة وبحن مغا٦ؼ الاؾتهال٥ مً حهة ؤزغي 

٪ ال٨مُة اإلاىاؾ بة مً اإلاىحج اإلاىاؾ  بلى ًحًمً الحىػَ٘ اإلااصي ٧اٞة ألاوكُة التي ثحٗل٤ بحدٍغ

  5.اإلا٩ان اإلاىاؾ  وفي الى٢د اإلاىاؾ 

 إدازة خسهت املخصون الداخليت -3

بحن مغاخل  وخغ٦ة اإلاىحجات هه٠ اإلاهىٗةمغا٢بة ألاحؼاء ببصاعة خغ٦ة املخؼون الضازلُة  جٗمل

 .  ػن اإلاىحجات ثامة الهى٘ بلى املخابدغ٦ة اإلاىاص و لمىٓمة، ٦ما تهحم ل املخحلٟةؤلاهحاج 

                                                                   
1
ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، "بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ  .30، م 2003الاؾ٨ىضٍع
2
 .38، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات" ؤخمض دمحم ٚىُم، 
3
ض مهُٟى،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ،"بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .37، م 2003 الاؾ٨ىضٍع
4
ات"ٖبض الؿحاع دمحم الٗلي،   الُبٗة ألاولى، ٖمان، ، صاع واثل للُباٖة واليكغ، "بصاعة ؾلؿلة الحىعٍض: ؤلاصاعة الخضًثة للمساػن واإلاكتًر

 .266، م 2001
5
ـ،   ة، ُة،، الضاع الجامٗ"ؤلاصاعة ؤلاؾتراثُجُة للكغاء وؤلامضاص"حما٫ الضًً دمحم اإلاغس ي، رابد ٖبض الغخمً بصَع ، م 2009 الاؾ٨ىضٍع

336. 
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ة  اإلا٩ىهات وألاحؼاءخغ٦ة  بةخ٩ام الغ٢ابة ٖلىحهحم هضا الىٓام  بحن مغاخل ما هه٠ اإلاهىٖى

ما بحن مغا٦ؼ ؤلاهحاج ومغا٦ؼ ثامة الهى٘  اإلاىاصخغ٦ة وبخ٩ام الغ٢ابة ؤًًا ٖلى املخحلٟة  الخكُٛل

ً    1.الحسٍؼ

 إدازة عملياث الخيسيم اللىحسديت :ثاهيا

الحيؿ٤ُ  ٤ اللىحؿخُة بةٖضاص الخُِ الالػمة للىنى٫ بلى ثد٤ُ٣ ثسحو بصاعة ٖملُات الحيؿُ

ملُات اللىحؿخُات و  ، هضا وجكمل ٖملُات الحيؿ٤ُ اللىحؿخُة مً املخحلٟةالح٩امل بحن ٧ل ؤوكُة ٖو

ُة ثحمثل بهٟة ؤؾاؾُة  ة الٗضًض مً ألاوكُة الٟٖغ   :فيالىاخُة ؤلاصاٍع

 ضًغات إلاا ًدحمل ؤن ث٩ىن ٖلُه ٦مُات ؤو ٢ُم اإلابُٗات وهى وي٘ اٞترايات ؤي ث٣ :الخيبؤ باملبيعاث

بة  في اإلاؿح٣بل، وب٣ضع ما ث٩ىن هضه الح٣ضًغات قاملة وص٣ُ٢ة وجٗحمض ٖلى الخ٣اث٤ ب٣ضع ما ثهحر ٢ٍغ

   2.مً الىا٢٘ ٖىضما ًهبذ هضا اإلاؿح٣بل خايغا

ُٟة اللىحؿخُات ًحُل  ث٣ضًغ ٧ل مً حجم اإلابُٗات ا إلاحى٢ٗة في بن وي٘ وثدضًض ؤهضاٝ ْو

   3.اإلاؿح٣بل وحجم املخؼون الالػم ثىٞحره

 ثمثل مغخلة الحىُٟظ الٟٗلي للمبُٗات اإلاحيبإ بها زال٫ ٞترة ػمىُة مُٗىة، وصل٪  :حشغيل ألاوامس

حباع  باٖحباعها جٗبر ًٖ الدجم الخ٣ُ٣ي للُل  ٖلى اإلاىاص ؤو اإلاىحجات اإلاُٗىة وصل٪ م٘ ألازظ في الٖا

   4.الت والحٛحرات اإلاُلىبة في هضه الحيباات للحىا٤ٞ م٘ الٓغوٝ الٟٗلُة للُل يغوعة بحغاء الحٗضً

 5.ٌٗجي الحى٤ُٞ بحن بم٩اهُات اإلايكإة وبحن ألاهضاٝ التي جؿعى بليها :جخعيغ عملياث الدشغيل   

 هٓام ثسُُِ الاخحُاحات مً اإلاىاص ٣ًىم ؤؾاؾا ببُان ٦ُُٟة  :جخعيغ الاخخياحاث مً املىاد

حجم وو٢د نافي الاخحُاحات مً اإلاىاص ومؿحلؼمات ؤلاهحاج املخحلٟة وصل٪ بىاءا ٖلى حجم  ثدضًض

اصة  املخؼون اإلاحاح، و٦ظل٪ في يىء زُة ؤلاهحاج اإلا٣غعة مغاُٖا في صل٪ ٧اٞة الحٛحرات ٞيها ؾىاء بالٍؼ

   6.ؤو الى٣و

                                                                   
1
ض مهُٟى،   ة، ، صاع الحٗلُم الجامعي،"بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .98، م 2011 الاؾ٨ىضٍع
2
 .42، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
3
ض مهُٟى،   ات، الى٣ل والصخً: بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ ة، ، اإلا٨ح  الجامعي الخضًث،"بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر  الاؾ٨ىضٍع

 .36، م 2008
4
 .45م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
5
ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض،    .32، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ
6
 .47 – 46، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
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 الىظـــام املخيامل للىحسدياث: ( 7-1)  الشيل

 

                       

                                   

 

                      

             

                    

                       

                

          

      

         

      

       

             

                                

 
  
  
 
  
   
 
   
   
   
  
 

  
   
   
   
   
   
 
  
   
  
   
   
   
 
  

 
ض مهُٟى، : املصدز ات، الى٣ل والصخً: بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  ،"بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر

ة، اإلا٨ح  الجامعي الخضًث،  .33م  ،2008 الاؾ٨ىضٍع

 اللىحسديت ألاوشعت مصيج: الفسع الثالث

حن،ألاوكُة اللىحؿخُة  ثى٣ؿم ها بهٟة ٖامة ؤوكُة لىحؿخُة ؤؾاؾُة التي ًحم مماعؾت بلى هٖى

٣ا  في ٧ل مىٓمة، وؤوكُة مٗاوهة للٗملُة اللىحؿخُة التي ٢ض ثسحل٠ مماعؾتها مً مىٓمة بلى ؤزغي ٞو

غوٝ ٧ل   .  منهالُبُٗة ْو
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 ألاوشعت ألاساسيت :أوال

 العمالء خدمت -1

ًىضح ٞلؿٟة اإلاىٓمة في زضمة ٖمالئها ومؿحىي ال٩ل٠ التي ؾٝى ثحدملها مً ؤحل الىٞاء 

َٗمل مؿحىي زضمة الٗمالء الظي ثًٗه اإلاىٓمة ٖلى ثىخُض ٧اٞة حهىصها ووْاثٟها و . ٖمالئها لُلبات

كمل ٖلى. مً ؤحل ثد٣ُ٣ه بإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة  1:َو

 ات لخضمة الٗمالء؛  وي٘ مؿحٍى

 وي٘ هٓم لخضمات ما بٗض البُ٘ والحٗامل م٘ ق٩اوي الٗمالء؛ 

 ثدضًض  ػمً الاؾحجابة لُلبات الٗمالء. 

ات اإلاىاؾبة مً زضم ة الٗمالء ثارغ بضعحة ٦بحرة ٖلى مبُٗات اإلاىٓمة، ألهه إلاا ًحم ثىٞحر اإلاؿحٍى

اصة  اصة في اإلابُٗات وبالحالي ٍػ بات الٗمالء واخحُاحاتهم، ٞةهه خُنها ثدهل ٍػ الحىػَ٘ بما ًح٤ٟ م٘ ٚع

   .الخهة الؿى٢ُة

 الخخصيً -2

ُٟة الا  ٟها ٖلى ؤجها ْو ُٟة الخؼن ًم٨ً جٍٗغ . خحٟاّ باألقُاء لخحن الى٢ٕى الخاحة بليهابن ْو

ُٟة ثد٤٣ اإلاىٟٗة الؼماهُة التي جٗجي ثىٞحر اإلاىحجات  2.خحن خضوذ الُل  ٖليها وبالحالي ٞةن هظه الْى

ثىٞحر مؿحىي م٣ٗى٫ مً مىحجاتها ومؿحلؼمات بهحاحها لل٣ُام ؤن جٗمل ٖلى اإلاىٓمة ًج  ٖلى 

ثاصي بلى ؾهىلة  ةبصاعة صل٪ اإلاؿحىي بهىع  ٖلى والٗمل. لٗمالءوالىٞاء بُلبات ا بالٗملُة ؤلاهحاحُة

ً  بثبإمً زال٫   3.وؤًًا ثلبُة اخحُاحات مغا٦ؼ ؤلاهحاج َلباتهمو خهى٫ الٗمالء ٖلى  ؾُاؾات لحسٍؼ

ً دو ووي٘ اإلااصة الخام والؿل٘ النهاثُة، ثدضًض ٖضص وحجم مىا٢٘ ه٣اٍ الحسٍؼ ، بحغاءات اؾحالم ٞو

نها في ؤما٦ً مىاؾبة لها وطل٪ مً ؤحل املخاٞٓة ٖليهامسحل٠ ألانىاٝ ال  .  تي ًحم ثسٍؼ

 

 

                                                                   
1
ة، ، الضاع الجامُٗة،"بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘" ؤخمض خؿان، دمحم   .26م ، 2009 الاؾ٨ىضٍع
2
 .333، م 2008 ٖمان، ، صاع الُاػوعي الٗلمُة لليكغ والحىػَ٘،"مىٓىع مح٩امل: بصاعة الحىػَ٘"مدمىص حاؾم الهمُضعي،  
3
ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي،"مضاص والحىػَ٘بصاعة ؤلا "بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم ؤخمض خؿان،    .23، م 2006 الاؾ٨ىضٍع
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 الىلل -3

ُٟة ؤ الى٣ل ٌٗحبر ُٟة ثسو خغ٦ة ٧اٞة اللىحؿخُات،  في بصاعة ؾاؾُةْو اإلاىاص وهظه الْى

٧ًاهد ٞةطا  1.مً ؤما٦ً وحىصها ؤو بهحاحها بلى ؤما٦ً الاؾحٟاصة منها ؤو اؾتهال٦ها واإلاىحجات ُٟة الحسٍؼ  ْو

ُٟة الى٣ل ٞةنالؼماهُة  اإلاىٟٗة ثسل٤ ٪ اإلاىحجات مً زال٫، اإلا٩اهُة اإلاىٟٗة زل٤ ٖلى جٗمل ْو  ثدٍغ

  .ث٩ىن ٞيها الخاحة لهظه اإلاىحجات ؤما٦ً بلى الخاحة بليها ٞيها ث٣لؤما٦ً  مً

  2:مً زال٫ هظا اليكاٍ ًحم

  ؛الى٣ل مٗضاتوؾاثل و  ازحُاع 

 ؛الى٣ل َلباتىُٟظ ث 

 ؛ الى٣ل ؤؾٗاع تٞئا مغاحٗة 

 ثدضًض مؿاعات الى٣ل؛ 

 ؛حضولة ٖملُات الى٣ل 

 ثدضًض وثجمُ٘ خمىالت الى٣ل. 

 هظم الاجصاالث وجدفم املعلىماث -4

ٞهى ًحى٠٢ ، هٓم اإلاٗلىمات اللىحؿخُة هي ألاصاة التي بىاؾُتها ثحم مٗالجة البُاهات بل٨تروهُا

ات بدُث ٌص٢ة البُاهات واإلاٗلىمات اإلاحباصلة، ٖلى  ؿحُُ٘ ه٣ل اإلاٗلىمات مً ؤما٦ً ثىاٞغها بلى اإلاؿحٍى

ة اإلاىاؾبة،  بياٞة بلى حم٘ البُاهات ومٗالجتها ٞهى حهضٝ بلى بهحاج ثض٤ٞ ٞٗا٫ مً اإلاٗلىمات ؤلاصاٍع

حرها، خُث  في اثساط ال٣غاعات، التي ثمحض ما بحن ال٣غاعات ؤلاؾتراثُجُة بلى  بهاًم٨ً الاؾحٗاهة وثٞى

 .الخكُٛلُة

 خيبؤ بالعلبال -5

ٞترة مً الٗمالء والخضمات اإلاهاخبة لها زال٫ حدضًض ال٨مُات اإلاحى٢٘ َلبها با اليكاٍ ظه ٣ًىم

زُِ  مً بُنها ،الخُِ للمىٓمةلىي٘ ٖلُه  ٌٗحمضألاؾاؽ الظي هى الحيبا باإلابُٗات ٞ 3.مُٗىةػمىُة 

 . حى٢٘ في اإلاؿح٣بلوؤلاهحاج والحىػَ٘ التي ثحى٠٢ بضعحة ٦بحرة ٖلى حجم الُل  اإلا ،الكغاء

                                                                   
1
 .326، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىع مح٩امل: بصاعة الحىػَ٘"مدمىص حاؾم الهمُضعي،  
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  2  .30، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
3
 .27، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان،  
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 ألاوشعت املعاوهت  :ثاهيا

 الشساء -1

ُٟة جٍٗغ٠ ًم٨ً ُٟة جهاؤ ٖلى الكغاء ْو  اإلاؿب٤ للخهى٫  الحسُُِ ًٖ ومؿاولة مح٩املة ْو

ة و٧اٞة  الخام اإلاىاص ٖلى ثىٞحر  مٗضات مً ،ؤٖما٫ ؤلاهحاجفي  ثضزل التي اإلاىاصوثدد الحهيُ٘ واإلاهىٖى

اثٟها ٖلىألصاء بليها  ثدحاج التي اإلاىٓمة مؿحلؼمات و٧اٞة ،الُٛاع و٢ُ٘ وآالت ، وحه ؤ٦مل ْو

واإلاؿاهمة في ثدضًض ٦مُات الكغاء ومىانٟاتها م٘ ؤلاصاعات ألازغي، وازحُاع مهاصع الكغاء اإلاىاؾبة، وما 

دهها للحإ٦ض مً  ات، ٞو ًغثبِ بظل٪ مً محابٗة الحىعٍض مً خُث مىاُٖض الخؿلُم، واؾحالم اإلاكتًر

ومُاب٣تها للمىانٟات املخضصة، م٘ الٗمل ٖلى ثُب٤ُ ٧اٞة ؤلاحغاءات اإلاىاؾبة اإلاحٗل٣ة بحىٞحر ؾالمتها 

  1.اإلاىاص، وبما ًح٤ٟ م٘ الؿُاؾة الٗامة للمىٓمة

، حمُٗها ٖىانغ مً ٖىانغ بن ثىٞحر اإلاىاص بالجىصة اإلاُلىبة والؿٗغ اإلاىاؾ  والى٢د اإلاالثم

اصة اإلابُٗات وث ىانغ لٍؼ ىعات، ٖو  2.بؿُُا لإلهحاج وثدؿِىهالٞى

 املخاشن  -2

بصاعة اإلاؿاخات اإلاحىاٞغة لالخحٟاّ باملخؼون وازحُاع مىا٢ٗها اإلاىاؾبة، هظا اليكاٍ ًحًمً 

ً الضازلُة، وثدضًض مىا٤َ الاؾحالم والٟدو والصخً  والحىُٓم الضازلي للمساػن، وؤما٦ً الحسٍؼ

   3.صازل املخاػن 

 والخغليف الخعبئت -3

بهىعة ؤؾاؾُة بلى يمان اهح٣ا٫ اإلاىحجات والخامات م٘ ٖضم جٗغيها أل٢ل صعحة مً والتي تهضٝ 

ٜ حٗبئة وجٛل٠ُ اإلاىحجات هي امحضاصا َبُُٗا ٞ 4.الحل٠ ؤرىاء ٖملُة اإلاىاولة والصخً والى٣ل والحَٟغ

نها  .لح٩ٍى

                                                                   
1
غ اإلاىؾىي، ٢دُان بضع الٗبضلي،   ً مً مىٓىع ٦مي: بصاعة اإلاىاص"ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، مىٗم ػمٍؼ ، صاع واثل لليكغ "الكغاء والحسٍؼ

 .12 – 11، م 2004الُبٗة الثاهُة، ٖمان، والحىػَ٘، 
2
ً"مهضي خؿً ػوٍل٠،    .07، م 2004الُبٗة ألاولى، ٖمان، ، م٨حبة املجحم٘ الٗغبي لليكغ، "ي مىٓىع ٦ميف: بصاعة الكغاء والحسٍؼ
3
 . 24، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘ "بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم ؤخمض خؿان، 
4
 .28، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘ "دمحم ؤخمض خؿان، 
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حباعات الٟىُة ال٨ٟاءة بحن بدُث ًجم٘ الٛالٝ ثهمُم مً البض ى٢د، هٟـ ال في الٗملُة والٖا

ؿاٖض ً الى٣ل ٖملُة زال٫ اإلاىحجاتخماًة  ٖلى الٛالٝ َو ٦ما ٌؿاٖض ٖلى ؾهىلة اإلاىاولة  ،والحسٍؼ

ًوالخغ٦ةوالحضاو٫    .، و٢ىة الٛالٝ وق٩له هي التي ثدضص هٕى ؤصوات اإلاىاولة ومٗضات الحسٍؼ

 املىاولت -4

ٓمة ؾىاء مً مساػن ٌٗمل هضا اليكاٍ بهىعة ؤؾاؾُة ٖلى بصاعة ثدغ٧ات الؿل٘ والخامات للمى

اإلاىاص الخام ومؿحلؼمات ؤلاهحاج بلى مغا٦ؼ ؤلاهحاج، ؤو خغ٦ة الؿل٘ هٟؿها ؤرىاء الحهيُ٘، وؤًًا خغ٦ة 

مالء اإلاىٓمة ً بلى ؤؾىا١ ٖو    1.الؿل٘ مً مغا٦ؼ الحسٍؼ

ٜ شخً مً زال٫ اإلاىاولة ًحم ٘ و٦ظل٪ واإلاىحجات، اإلاىاص وثَٟغ  لخؿهُل ٖملُة والىي٘ الٞغ

٨ها ولها ٖال٢ة بيكاٍ الحٛل٠ُ، ٩ٞلما ٧ان هظا ألازحر مح٣ً ٧لما ٢لد ٖضص مغات اإلاىاولة وثم  ،ثدٍغ

٪ املخاٞٓة ٖلى مسحل٠ الؿل٘ واإلاىحجات، و٧ل هظا بازحُاع مٗضات اإلاىاولة ، ٞهظا اليكاٍ حهضٝ بلى ثدٍغ

  .اإلاىحجات  في ؤ٢ل ٞترة ػمىُة مم٨ىة، وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

 جدبير الاخخياحاث -5

حم هضا اليكاٍ بحىٞحر مىاص ومؿحلؼمات ؤلاهحاج وصل٪ مً خُث ثدضًض مىا٢٘ ومهاصع الحىعٍض حه

اإلاالثمة، وال٨مُات التي ؾٝى ًحم الخهى٫ ٖليها، والحى٢ُد الالػم للكغاء بالك٩ل والجىصة اإلاىاؾبة، 

حر  ؤي 2.وبصاعة الٗال٢ات م٘ اإلاىعصًً لًمان الخهى٫ ٖلى ؤًٞل الخضمات وألاؾٗاع اإلام٨ىة ثٞى

 .الاخحُاحات مً اإلاىاص ومىاُٖض الخاحة بليها بالك٩ل الظي ٌؿاٖض في ثىُٟظ الخُِ ؤلاهحاحُة

 جخعيغ وحدولت جدفم املىخج -6

 وألاهىإ اإلاُلىبةحهحم هضا اليكاٍ بهىعة ؤؾاؾُة بٗملُة الحىاػن بحن الٗملُة ؤلاهحاحُة وال٨مُات 

 اإلايكإة بم٩اهُات بحن ٌٗجي الحى٤ُٞٞهى  3.والى٢د اإلاىاؾ  مً ٖمالء اإلاىٓمة، مً ؤحل ثىٞحرها في اإلا٩ان

 .بليها ؿعىج التي ألاهضاٝ وبحن
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ة، ، الضاع الجامُٗة،"بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص والحىػَ٘"ؿان، دمحم ؤخمض خ    .30، م 2008 الاؾ٨ىضٍع
2
 .29م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان،  
3
 .25، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم ؤخمض خؿان،  
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 والخىشيع العىسيت اللىحسديتلىىاث الجصميم  -7

بضؤت اإلاىٓمات خضًثا بةصعا٥ ؤهمُة ثسُُُها إلاغثجٗات مىحجاتها في ألاؾىا١، والتي ٢ض ث٩ىن 

ل٠ ؤو الضماع ؤرىاء ٖملُات الصخً واإلاىاولة، ومغصوصات هخُجة ُٖىب في نىاٖة اإلاىحج ؤو جٗغيه للح

ٖلى ثض٤ٞ اإلاىاص الخام ومؿحلؼمات ؤلاهحاج الحالٟة جٗمل ٣ىىات ال٨ٗؿُة ال بطن هظه 1.مبُٗات مً الٗمالء

 . الىاثجة مً ٖملُات ؤلاهحاج بلى اإلاىعصًً

   2صياهت املعلىماث -8

 ثجمُ٘ اإلاٗلىمات؛ 

 اإلاٗلىمات؛ ً  ثسٍؼ

 جة اإلاٗلىماتمٗال. 

 السئيسيت واملساعدة إلدازة اللىحسدياث ألاوشعت: ( 8-1)  الشيل

 

        

       

        

      

       

         

           

      

        

       

       

        
      

        

         

     

         

 

ض مهُٟى، : املصدز ات، الى٣ل والصخً: بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ ، "بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر

ة، اإلا٨ح  الجامعي الخضًث،  .247، م 2008 الاؾ٨ىضٍع

                                                                   
1
 .32، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص والحىػَ٘"خؿان،  دمحم ؤخمض 
2
 .31، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
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 ألاخسي املؤسست  بىظائف اللىحسديً وظيفت عالكت: عالفسع الساب

ول٣ض اهحمد بالحيؿ٤ُ بحن مسحل٠ ألاوكُة  ،ٖملُة بدثة ْلد اللىحؿخُات ،1980ؾىة  ختى

ً،  اإلااؾؿةصازل  حرها ، ث٣ىُات الجماع٥جٛل٠ُ، مىاولةمً ه٣ل، ثسٍؼ  ؤنبدد، 1990في ؾىىات و .ٚو

٤ والحىػَ٘ؤلا ، بالكغاء اعثبُدو٢ض  ث٨ح٨ُُة اللىحؿخُات واإلاؿاٖضة ٖلى ثدؿحن حمُ٘  .هحاج، الخؿٍى

اث٠ ألاؾاؾُة للماؾؿة صازل اإلااؾؿة  اللىحؿخُاتؤبغػ صوع  Dwight Eisenhowerخُث ؤن  1.هظه الْى

ٌٖىضما "مً زال٫ ٢ىله   ".ٖلى نىاب ٞةجهاؤمغا ما  اللىحؿخُات ثٞغ

ثسو  صولُة بؾتراثُجُةط ٢غاعات اثسا جٗمل ٖلى، بؾتراثُجُةاللىحؿخُات هي في خض طاتها  خالُا

  2.(ثىػَ٘ اإلاىحجات إلاىا٤َ بُٗضة)ؤو اإلاه  ( اإلاىعصًً)اإلاىب٘ 

 البشسيت واملىازد وإلادازيت الخىظيميت بالجىاهب اللىحسديً وظيفت عالكت: أوال

ة والك٩ل الحىُٓمي صوع مهم في بصاعة اللىحؿخُ٪، بط ؤن ثإرحر ألاوكُة  ل٩ل مً اإلاىاعص البكٍغ

ة، ٩ًىن مً زال٫اللىح ة واإلاىاعص البكٍغ  3:ؿخُة ٖلى الجىاه  الحىُٓمُة وؤلاصاٍع

 للمىٓمة؛ الحىُٓمي اله٩ُل وم٩ىهات وق٩ل هٕى  

 ة الحىُٓمُة والٗال٢ات الازحهانات ات م٩ىهات بحن وؤلاصاٍع  الحىُٓمي اله٩ُل ومؿحٍى

 للمىٓمة؛

 بدىذ الكغاء مثل الحىُٓمي اله٩ُل في ؤلاصاعي  ومؿحىاها اإلاٗاوهة الحىُٓمُة الىخضات هٕى 

حرها؛ اإلاىعصًً وزضمة  ٚو

 ة الاثهاالت ؤهٓمة  الحىُٓمُة الىخضات بحن والحيؿ٤ُ الحٗاون  ومجاالت اإلاىٓمة صازل ؤلاصاٍع

ات ة؛ واإلاؿحٍى  ؤلاصاٍع

 ٗالُة ٦ٟاءة وث٣ُُم ٢ُاؽ وؤصوات ومٗاًحر ؤؾـ   .اإلاىٓمة في الغثِؿُة ألاوكُة ٞو

                                                                   
1
 Jacques Pons, « Transport et logistique : maillons déterminants de la supply chain », 2

e
 édition, Lavoisier, 

2005, page 89. 
2
 Jacques Pons, op cit, page 89. 

3
ُٟة الاخحُاحات وبصاعة ألاوكُة اللىحؿخُة في اإلاىٓمات اإلاٗانغة"مهُٟى مدمىص ؤبىب٨غ،   مضزل اؾتراثُجي ثُب٣ُي : اإلاغح٘ في ْو

ة، ، الضاع الجامُٗة،"لحد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة مً زال٫ ؤٖما٫ الكغاء والحسٍؼً  .28 – 27، م 2004 – 2003 الاؾ٨ىضٍع
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  املاليت ىظيفتبال فت اللىحسديًعالكت وظي: ثاهيا

اللىحؿخُ٪ ٖلى  بصاعة ث٩ىن  ختى اإلاالُة وؤلاصاعة اللىحؿخُ٪ بصاعة بحن الضاثم الحيؿ٤ُ ًج 

 اإلاالُة ؤلاصاعة لها، ؤما املخحلٟة ألاوكُة ٖلى لإلهٟا١ ثسهُهها ًم٨ً والتي اإلاحاخة باإلاىاعص ثام ٖلم

 ختى لهظه ألاوكُة والى٣ٟات اإلاُلىبة اللىحؿخُ٪ بصاعة ؤوكُة ًٖ ثامة مٗلىمات ثهلها ؤن ُٞج 

حباع بٗحن الاخحُاحات هظه ؤزظ ًم٨نها  وؤلاًغاصات اإلاحٗل٣ة باإلاهغوٞات الخُِ اإلاالُة وي٘ ٖىض الٖا

ؼ الٗال٢ات م٘ اإلاىعصًً 1.ألاعباح وثسُُِ ة وجٍٗؼ  .ٞهظا الحيؿ٤ُ ٌٗمل ٖلى ث٣ٍى

حماصات اإلاالُة ٖلى الحٗٝغ في ثحمثل ضخةوا ٖال٢ة اإلاالُة باإلصاعة اللىحؿخُ٪ ٖال٢ة بن  الٖا

خضوص  في ٢غاعاتها الكغاثُة ثحسظ ؤن اللىحؿخُ٪ بصاعة ٖلى ًج  والتي الكغاء لٗملُة املخههة

حماصات حماصات مً مٗلىمات اإلاالُة ؤلاصاعة ث٣ضمه ما حاه  بلى. لها املخههة الٖا اإلاالُة  ًٖ الٖا

   2:ؤًًا ٞهىا٥ اإلاحاخة

 الٟاثٌ؛  ؤو الخغصة مً الحسلو خالة في اإلاؿاٖضة وؤًًا الاثحمان قغوٍ ًٖ مٗلىمات 

 الحإزحر ؤؾباب ًٖ مٗلىمات وؤًًا للمىعصًً اإلاالُة اإلاغا٦ؼ ًٖ مٗلىمات . 

 :ًلي بما اإلاالُة ؤلاصاعة ثمض ؤن ُٞج  اللىحؿخُ٪ بصاعة ؤما

 ات ٦مُة في جٛحرات ؤي  هظه إلاىاحهة ألامىا٫ حرثضب ًم٨ً ختى اإلاحى٢ٗة ؤو الخالُة اإلاكتًر

  الحٛحرات؛

 اإلاىاؾ ؛ الى٢د في ألامىا٫ ثضبحر ًم٨ً ختى الكغاء ٖملُة ثى٢ُد  

  ؤلاباٙل ًٖ ؤي مسالٟة للمىعص ؾىاء ٧ان ثإزحر في مُٗاص الحىعٍض، ؤو في اإلاىانٟات اإلاح٤ٟ ٖليها

 الثساط ؤلاحغاء الالػم بحى٢ُ٘ ٚغامة ؤو ٚحر صل٪؛ 

 لال و الؿُىلة مى٠٢  وؤحهؼة ثجهحزات مً ًحُلبه وما اللىحؿخُة ألاوكُة مً الالػم حمٍى

حرها وؤصوات ة؛ والٟىُة اإلااصًة ؤلام٩اهُات مً ٚو  والبكٍغ

 اثض عبدُة رم ومً اإلاىحجات وعبدُة ث٩لٟة   .اإلاىٓمة مؿحىي  ٖلى الاؾخثماعات ٖو

 

                                                                   
1
ة، ، م٨حبة ومُبٗة ؤلاقٗإ الٟىُة، "بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ٖلي هال٫،  ثُٟضة   .34، م 2002الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع
2
ا٢و،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة،"ؤؾاؾُات بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ٖبض الٟٛاع خىٟي، عؾمُة ٢ٍغ  .28، م 2002 الاؾ٨ىضٍع
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 إلاهخاج ىظيفتب عالكت وظيفت اللىحسديً :ثالثا

٧إمغ )َلبها  بضاًة مىظ اإلاىاص هظه خغ٦ة وثىُٓم الخام اإلاىاص بحىٞحر ىحؿخُاتبصاعة الل مهام ًبضؤ

 ًبحن بىيىح الٗملُات، وهضافي  اؾحسضامها ؤما٦ً بلى ونىلها رم املخاػن  بلى ونىلها وختى( ثىعٍض

 خاحة ث٩ىن في إلصاعة اللىحؿخُات ٞهي بالحإ٦ُض باليؿبة ؤما ؤلاهحاج، إلصاعة اليكاٍ هظا ؤهمُة مضي

 رم ؤلاهحاج، وحضاو٫ ؤلاهحاج ؤلاهحاج، ًحٗل٤ باخحُاحات ُٞما زانةؤلاصاعة  هظه م٘ اإلاٗلىمات ثباص٫ بلى

. إلصاعة ؤلاهحاج مً زضمات ث٣ضم ما مىٓىع  اللىحؿخُات مًبصاعة  ؤصاء ٞٗالُة ًٖ اإلاغثضة اإلاٗلىمات

   1:اللىحؿخُات إلصاعة ثىٞحرها ؤلاهحاج بصاعة ٖلى ًج  التي اإلاٗلىمات ومً

 ُِهظه الخُِ؛ لحىُٟظ الالػمة واإلاؿحلؼمات اإلاىاص مً والاخحُاحات ؤلاهحاج وبغامج ز 

 ومىاُٖض الاخحُاحات اإلاُلىبة في جٛحر مً ٖليها ًترث  وما خضوثها ٞىع  الخُِ في الحٗضًالت 

 الاخحُاحات؛ لهظه الخاحة

 بصاعة ختى ًم٨ً مٛاالة، صون و  بض٢ة اإلاُلىبة واإلاؿحلؼمات اإلاىاص بلى الخاحة مىاُٖض ثدضًض 

 ال٨مُات اإلاىاُٖض وؤًًا لهظه َب٣ا والحسٍؼً والى٣ل للكغاء بغهامجها ثسُُِ مً ؤلامضاص

 اإلاُلىبة؛

 واإلاؿحلؼمات للمىانٟات اإلاىاص مُاب٣ة مضي خُث مً ألاصاء، ٦ٟاءة ًٖ اإلاغثضة البُاهات ثىٞحر 

غ١  ألؾالُ  مىا٣ٞتها ومضي اإلاُلىبة، م ؤلاهحاج َو  .الخكُٛل لُاتٖو

ؤن ثمضها باإلاٗلىمات و   ؤلاهحاج بصاعة م٘ ثحٗاون  ؤن ُٞج  اللىحؿخُات بصاعة هاخُة مً ؤما

   2:الحالُة

 اإلاُلىبة؛ واإلاؿحلؼمات اإلاىاص ونى٫  مىاُٖض 

 هظا مً ؤزظ ؤلاهحاج بصاعة ثحم٨ً ختى وطل٪ الُلبُات، ونى٫  لحإزحر اإلاحى٢ٗة الاخحماالت 

حبا بٗحن الٗىهغ  ؤلاهحاج؛ هظا وحضولة ؤلاهحاج الخُِ وي٘ ٖىض عالٖا

 

                                                                   
1
 .24، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ثُٟضة ٖلي هال٫،  
2
ً، الحىػَ٘: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ،   ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "الكغاء، الحسٍؼ ، م 2008الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع
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  ًخُذ إلصاعة مما ؤلاهحاحُة؛ الٗملُة واخحُاحات مؿحلؼمات نىاٖة في والجضًض الٟجي الحُىع 

غ ؤلاهحاج غ١  ؤؾالُ  وجٗضًل ثٍُى  الحُىع؛ ثىا٦  الحُىعات ختى هظه م٘ ًحمص ى بما ؤلاهحاج َو

 والازحُاع مً اإلاٟايلة ؤلاهحاج بصاعة ثحم٨ً ختى ألاؾىا١ في الجضًضة ؤو البضًلة والخضمات اإلاىاص 

 .مم٨ىة ث٩لٟة ثد٤ُ٣ ؤ٢ل م٘ ؤلاهحاحُة للٗملُة ٦ٟاءة ؤٖلى ًد٤٣ بما البضاثل هظه بحن

    1:بلى ًاصي ؤلاصاعثحن بحن والغبِ الحيؿ٤ُ في ال٨ٟاءة ٖضم ؤن ًحطح ؾب٤ ما زال٫ مً

 ٖضم اؾخُٟاء َلبُات الٗمالء؛ 

 ؛الخؿلُم ُٖضمىا ثإزحر 

 ٕ؛ا٢حهاصًة ٚحر ٦مُات لصخً هٓغا الى٣ل ث٩ال٠ُ اعثٟا 

 ة الاعثباٍ ٖال٢ة بهما٫ ًٖ الىاثجة اإلاكا٧ل مً ٚحرها و ؤلاهحاج حضاو٫  اعثبا٥  بحن ال٣ٍى

ُٟححن  .الْى

ُلبه اإلاؿتهل٪، ٞةن مهمة ثدضًض ما ًُلبه  ُٟة بصاعة ؤلاهحاج هي بهحاج ما ًدحاج بلُه ٍو بصا ٧اهد ْو

ؿتهل٪ ث٣٘ ٖلى ٖاث٤ بصاعة اإلااؾؿة، التي ًحٗحن ٖليها ببالٚه في الى٢د اإلاىاؾ  بةصاعة ؤلاهحاج ختى ثبرمج اإلا

  2.ؤو جٗض٫ ٖملُات بهحاج بما ًح٤ٟ وعٚبات اإلاؿتهل٪ في اإلاىحج

٦ظل٪ ٞةن وكاٍ الحىػَ٘ اإلااصي ًدضص ؤهىإ اإلاىحجات التي ًيبغي ؤن ثيحج و٦مُة ٧ل هٕى منها، 

ومً هىا ٞةن َا٢ة . ن ؤلاهحاج بصا ٧اهد الكغ٦ة ثمل٪ ٖضة مهاو٘ ثىحض في ٖضة مىا٢٘ مسحلٟةو٦ظل٪ م٩ا

   ٧.3ل مهى٘ وث٩لٟة الى٣ل مً ٧ل مهى٘ ثحُل  بالًغوعة الحيؿ٤ُ بحن وكاَي ؤلاهحاج والحىػَ٘ اإلااصي

 

 

 

 

                                                                   
1
ض مهُٟى،   ة، ، صاع الحٗلُم الجامعي،"بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .86، م 2011 الاؾ٨ىضٍع
2
ا  بي، ػ٦ٍغ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة، "(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖؼام، ؤخمض  ٖلي ٞالح الٖؼ

 .56، م 2012الُبٗة ألاولى، ٖمان، 
3
ة، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي،"بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"بؾماُٖل دمحم الؿُض، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، دمحم ؤخمض خؿان،    .87، م 2006 الاؾ٨ىضٍع
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 وظيفت اللىحسدياث وعالكتها بىظائف إلاهخاج والدسىيم: (9 - 1) الشيل

 

 

        

       

            

             

            

 

 

             
         

         

 

 

 

       
       

         

           

               

 

 

 

             
              

             

 

 

 

       

                    

            

              

 

 

ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض، : املصدز ، صاع الجامٗة الجضًضة "بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ

ة، لليكغ،  .20، م 2003 الاؾ٨ىضٍع

  الدسىيم ىظيفتب عالكت وظيفت اللىحسديً :زابعا

٣ي للمٟهىم اإلااؾؿات ثبجي مىظ  ٝثد٤ُ٣ ؤهضاؤن  وهيمدضصة  ٞلؿٟة ْل في جٗمل وهي الخؿٍى

 بلى للىنى٫  هظه اإلاحُلبات وثلبُة ألاؾىا١، ومحُلبات اخحُاحات ثدضًض زال٫ مً بال ًحم ال يكإةاإلا

1اإلاىاٞؿحن، مً ؤ٦ثر بٟٗالُة (الٗمُل) اإلاؿتهل٪ عيا
 له ثىحه ؤن الظي ًج  الهضٝ ألاؾاس يؤن  ؤي 

ؿاولة وال٣اصعة ٖلى ٞاإلصاعة اللىحؿخُة هي اإلا. عيا اإلاؿتهل٪ هى للماؾؿة املخحلٟة ؤلاصاعات حهىص

ةثلبُة اخحُاحات الٗمالء مً   . الخؿلُم وحىصة اإلاىحجات زال٫ ؾٖغ

٣ي اإلاٟهىم بن اإلاىحج في ق٩له النهاجي الهالح لالؾحسضام، ثغ٦حز  ٖلى ًغ٦ؼ الاهحمام الخؿٍى

ولِـ  ٖلى الغبدُةثغ٦حز الاهحمام  ،ٖلى اإلاىحجات التر٦حز مً اإلاؿتهل٨حن بضال اخحُاحات الاهحمام ٖلى

٤ هى. ٖلى الدجم  الظي جؿعى بلى ثد٣ُ٣ه بصاعة اللىحؿخُات هٟؿه بطن الهضٝ ألاؾاس ي إلصاعة الخؿٍى

  .وبقباٖها اخحُاحاتهم وعٚباتهموثلبُة  الٗمالء زضمة وهى

 

                                                                   
1
ً، الحىػَ٘: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ،    .24 - 23، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "الكغاء، الحسٍؼ
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٤ وكاٍ ٖلى ثارغ ألاوكُة اللىحؿخُة    1:زال٫ مً والبُ٘ الخؿٍى

 اإلاىحج؛ ؾٗغو  ث٩لٟة  

 اإلاىحج؛ بهحاج ثى٢ُد  

 اإلاىحج؛ حىصة رم ومً ؤلامضاصات حىصة  

 للٗمُل؛ اإلاىحج بثاخة ثى٢ُد  

 ًللٗمُل؛ اإلاىحج بثاخة ؤما٦  

 ٤ والحٛل٠ُ الحٗبئة وؤصوات ؤؾالُ  ٦ٟاءة   الٗمُل؛ وؤطوا١ وعٚبات اخحُاحات ٞو

  اإلاىٓمة؛ له ث٣ضمها التي الخضمات ًٖ الٗمُل عيا مؿحىي  

 (.الٗمُل /اإلاىعص) اإلاىٓمة مىحجات جكتري  تيال ؤلامضاص مهاصع م٘ الٗال٢ة 

٤ ؤن ثىٞغ إلصاعة اللىحؿخُ٪ اإلاٗلىمات الحالُة لى بصاعة الخؿٍى    2:ٖو

  ٤ زُِ وؤًًا واإلاحى٢ٗة الخالُة اإلابُٗات ٢ُمة   املخحلٟة؛ الخؿٍى

 ٌٗحبر مىعصا منهم البٌٗ ٧ان بطا وزانة الكغ٦ة مىحجات ٌكترون الظي الٗمالء ًٖ مٗلىمات 

  والخامات؛ اإلاىاص ؤنىاٝ لبٌٗ

 ٤ بدىذ جؿاٖض ؤًًا   الكغاء؛ ٢غاعات اثساط ٖىض الكغاء مٗلىمات ثىمُة في الخؿٍى

 ٤ بصاعة جؿحُٟض ؤًًا اإلاىاص  ؤؾىا١ في ثدضذ التي بالحُىعات الخانة البُاهات مً الخؿٍى

٣ُة ؾُاؾاتها ثً٘ ختى ؤلاهحاج ومؿحلؼمات باألؾٗاع إلاىاص ا هظه زهاثو م٘ ًح٤ٟ مما الخؿٍى

 . اإلاىاؾبة والح٩لٟة

 

 

                                                                   
1
ُٟة الاخحُاحات وبصاعة ألاوكُة اللىحؿخُة في اإلاىٓمات اإلاٗانغة"مهُٟى مدمىص ؤبىب٨غ،   مضزل اؾتراثُجي ثُب٣ُي : اإلاغح٘ في ْو

 .26، م  مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "كغاء والحسٍؼًلحد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة مً زال٫ ؤٖما٫ ال
2
ا٢و، ػ٧ي عؾمُة  ة، الجامُٗة، الضاع ،"واملخؼون ؤلامضاص بصاعة في الخضًثة ؤلاصاعة "خىٟي، الٟٛاع ٖبض ٢ٍغ  .27م  ، 2004الاؾ٨ىضٍع
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٣ا لٟلؿٟة ؤن عيا  ٤ في الكغ٧ات الىاجخة ٖلى ثد٤ُ٣ ؤهضاٝ الكغ٧ات ٞو جٗمل بصاعات الخؿٍى

لُه  حرها مً ؤلاصاعات في الكغ٦ة، ٖو ٤ ٚو الؼبىن هى الهضٝ ألاؾاس ي الظي ثىحه بلُه حهىص بصاعة الخؿٍى

ما٫ اللىحؿخُة هي مٟحاح عيا الؼبى  ن بمٗجى اهه مٟحاح ثد٤ُ٣ الغبدُة للكغ٦ة، ٞيكاٍ ٞةصاعة ألٖا

ة الخؿلُم  ما٫ اللىحؿخُة ٌؿاهم في ثد٤ُ٣ عيا الؼبىن مً زال٫ حىصة اإلاىحجات وؾٖغ ألٖا

ٌؿاهم في ثدؿحن الغبدُة وثدؿحن مؿحىي الخضمة  ليكاٍ اللىحؿخُاتوالحسهُو، ووحىص ٞٗا٫ 

   1.وزٌٟ ال٩ل٠ وػٍاصة الخهة الؿى٢ُة للكغ٦ة

غض ي ونى٫ ا إلاىحج اإلاىاؾ ، في الى٢د اإلاىاؾ ، بالخالة والجىصة اإلاىاؾبة هى ؤمغ ٌؿٗض ٍو

ض مً الُل  ٞمؿحىي زضمة اإلاؿتهل٪ هى اليكاٍ . اإلاؿتهل٪ ما ًاصي بلى ث٨غاع قغاءه للؿلٗة وبالحالي ًٍؼ

٤ ووكاٍ الحىػَ٘ اإلااصي الظي    2.ًىحض بحن وكاٍ الخؿٍى
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ا ؤخمض ٖؼام،   بي، ػ٦ٍغ  .57ط٦غه، م ، مغح٘ ؾب٤ "(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖلي ٞالح الٖؼ
2
ة، ، الضاع الجامُٗة، "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان،    .105م الاؾ٨ىضٍع
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 كت بين املصيج الدسىيلي واملصيج اللىحستيالعال: (10 - 1) الشيل
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 Alexandre k. Samii, Stratégies Logistique : Fondements Méthodes :املصدز

Applications, Dunod, Paris, 2001, 2
e
 édition, page 50. 
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 إدازة الجىدة الشاملتو عالكت إدازة اللىحسدياث : خامسا

 اللىحؿخُةؿلؿلة الحض صاثما في بصاعة اللىحؿخُات حىصة ؤو ؾلؿلة ٢ُمة ثغبِ بحن ؤَغاٝ ًى 

املخحلٟة والتي ثغ٦ؼ ٖلى وحىص ث٩امل بحن ألاحؼاء اإلاحٗضصة باهحٓام وصل٪ إلاىاحهة اخحُاحات وعٚبات 

لؿٟة بصاعة الجىصة الكاملة وهظاالٗمالء،    1.ما ًح٤ٟ م٘ حىهغ ٞو

 وجصميم هظام اللىحسدياثمبادئ : املعلب الثاوي

 ٌ  مبادئ إدازة اللىحسدياث: الفسع ألاو

ٗالُة، ٞةجها لٗامة التي بصا ما ثم ثُب٣ُها واًىحض الٗضًض مً ألاؾـ واإلاباصت ا ؾحسضامها ب٨ٟاءة ٞو

ؾٝى ثم٨ً اإلاىٓمات اإلاٗانغة مً ثد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة مً ثُب٤ُ بصاعة اللىحؿخُات ٞيها، هضا 

   2:إلاباصت ُٞم ًليوثحمثل ؤهم هضه ا

  لحد٤ُ٣ محُلبات الخضمة وعبدُة ٢ُاٖات الٗمالء؛ اللىحؿخُاتبىاء قب٩ات ؾلؿلة 

  ة الحدى٫ ٖبر  لحد٤ُ٣ صل٪؛ اللىحؿخُة الؿلؿلةثىٕى اإلاىحجات اإلا٣ضمة للٗمالء م٘ ؾٖغ

  ات محمحزة م٘ ثىا٤ٞ ؾلؿلة ٣ا للخضمة بلى مجمٖى الء لخضمة ها  اللىحؿخُاتث٣ؿُم الٗمالء ٞو

٣ة مغبدة؛  الٗمالء بٍُغ

  ٢ُاؽ هُا١ ال٣ىاة ل٣ُاؽ ألاصاء للىجاح الح٩املي بُٛة الىنى٫ بلى اإلاؿحسضم ألازحر ب٨ٟاءة

ٗالُة؛  ٞو

  ات اإلاحٗضصة الثساط غ بؾتراثُجُة ث٨ىىلىحُة ٖلى مؿحىي ٧ل ؾلؿلة ؤلامضاصات لحٗم اإلاؿحٍى ثٍُى

ُاء نىعة واضخة ًٖ ثض٤ٞ ٧ل مً اإلاىح  جات والخضمات واإلاٗلىمات؛ال٣غاع وإٖل

 بصاعة مىاعص ؤلامضاص بك٩ل بؾتراثُجي لحسٌُٟ ث٩لٟة امحال٥ اإلاىاص والخضمات؛ 

  الاؾحجابة بلى بقاعات الؿى١ وثسُُِ الُل  في ؾلؿلة ؤلامضاصات َب٣ا لها م٘ الحإ٦ُض ٖلى

 .الحيباات اإلاحىا٣ٞة والحسهُو ألامثل للمىاعص

 

 

                                                                   
1
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،    .63، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
2
  .68 – 67م ، هٟـ اإلاغح٘ 



 

  
46 

 

  

 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 اللىحستي الىظام صميمج :الفسع الثاوي

ىب ؤلاؾتراثجُة للٛاًات وألاهضاٝ حاصة بضعاؾة ال٣ُامًج   مالثم لىحؿتي هٓام وكاءإل  اإلاٚغ

ومً ؤهم  ؤصاثه، ٖلى ثارغ ؤن ًم٨ً التي مسحل٠ الٗىامل بياٞة بلى الىٓام، هظا زال٫ مً ثد٣ُ٣ها في

 :  الٗىانغ التي ًج  صعاؾتها

 ىظمتألاعماٌ اللىحسديت بامل وجلييم مساحعت :أوال

   1:الخهغ ولِـ اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى الحالُة جىاه للوالح٣ُُم  اإلاغاحٗة ٖملُة وجكمل

 مىحجات  جكُٛلو  بهحاج ومؿحلؼمات زام مىاص مً ىٓمةاإلا ومسغحات مضزالت وحجم َبُٗة

ما٫ اللىحؿخُة الخالُة،  زال٫ ثضاولها ًحم والتي جهاثُة، حباع اخحماالتفي ألازظ  م٘ألٖا  الحىؾ٘ الٖا

 ؛اإلاؿح٣بلُة والىمى

 في  اإلاؿحسضمة تالخؿهُال  و٦ظل٪ خالُا، اإلاؿحسضمة اللىحؿخُة وكُةألا وث٣ُُم ثدضًض

 ؛وال٠ًٗ ال٣ىة مجاالت ٖلى التر٦حز م٘هضه ألاوكُة،  مماعؾة

 زضمة  مجا٫ في ىٓمةاإلا ؤهضاٝ ثد٤ُ٣ في الخالُة اللىحؿخُة ٖما٫ألا  ٦ٟاءة مضي ث٣ُُم

 ؛اؾبةاإلاى ةٟلوبالح٩ الٗمالء

  ؤلاحمالُة مؿحىي الح٩لٟة الخالُة ألصاء ألاوكُة اللىحؿخُة ووؿبة هضه الح٩لٟة بلى الح٩لٟة

ا للخكُٛل  ؛ؾىٍى

 ٘مُٗىة في إلصاعة ثبُٗتها ؤو اؾح٣اللُتها خُث مًاللىحؿخُة  لألٖما٫ الخالي الحىُٓمي الىي 

 ؛للكغ٦ة الحىُٓمي اله٩ُل

 ما٫ اللىحؿخُة مؿاهمة مضي   ؛كغ٦ةال عبدُة في لُةالخا ألٖا

 وؤصاء ألاوكُة مماعؾات هدى ىٓمةاإلا في املخحلٟة ؤلاصاعات و٦ظل٪ الٗلُا ؤلاصاعة اثجاهات 

  .الخالُة اللىحؿخُة

                                                                   
ـ،  1  .48 - 47، م 2003 - 2002، الضاع الجامُٗة، "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: اعة ألاٖما٫ اللىحؿخُةم٣ضمة في بص"رابد ٖبض الغخمً بصَع
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   وخصائصه السىق  دزاست :ثاهيا

بُٗة واثجاهاثه  الؿى١  ْغوٝ يىء في الجضًض الىٓام اللىحؿتي ثهمُم ًحم ؤن ًج  َو

 و٦ظل٪ ؾى١  ومؿحلؼمات ؤلاهحاج، الخام ؾى١ اإلاىاص إلا٣هىص بالؿى١ ٧ل مًوبالُب٘ ٞا ُٞه، اإلاىاٞؿة

 وؤهىإ وؤما٦ً ٖضص: اإلاحٛحرات، مثلمً  الٗضًض صعاؾةصل٪  ٍحُل و  ،للمىٓمة النهاثُة اإلاىحجات

 واإلاىحجات الخانة الخام، ٖلى اإلاىاصواإلاحى٢٘ الخالي  الُل  حجمو  ألاؾٗاع، اثجاهاتو  اإلاىعصًً،

 اإلاحبٗة لضحهم، وصعاؾة هٕى الٗمالء والىٓم اللىحؿخُةاإلاؿتهضٝ، الؿى١  في اإلاىاٞؿة دلُلوث ،ىٓمةباإلا

  1.وزهاثههم املخحلٟة ىٓمةللم املخحملحن

 ألاداء معاًيرو  ألاهداف جددًد :ثالثا

، والتي مً زاللها ًم٨ً ثهمُم ألاهضاٝ اإلاُلىب ثد٣ُ٣ها للىٓام اللىحؿتي الجضًض ثدضًض ًج 

هظه اإلاٗاًحر ًم٨ً  ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ انة بإصاء هظا الىٓام والتي ٖلى ؤؾاؾها ًم٨ً ث٣ُُمه،اإلاٗاًحر الخ

 :ؤن جكمل ٖلى ما ًلي
2 

 ثى٢ٟها؛ ؤو جُٗلها ٖضم ويمان والخكُٛل ؤلاهحاج ٖملُات ثض٤ٞ  

 ات ثد٤ُ٣ ً؛ الا٢حهاصًة اإلاؿحٍى   للحسٍؼ

 اإلاىحجات؛ وق٩ل ؾالمة ٖلى املخاٞٓة  

 مدضصة؛ ػمىُة ٞترات زال٫ للُلبُات ٟٗا٫ال الخؿلُم  

 اإلاىاؾبة؛ اإلاىاُٖض في للٗمالء اإلاىحجات جؿلُم ٖملُات اهحٓاع  

 ٖليها اإلاح٤ٟ اإلاىانٟات يىء في للٗمالء اتبُالُل جؿلُم في الض٢ة.  
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  1أسباب جصاًد املخصون :زابعا

 ات ٖلى م٩اٞإة ٖىضما ث٣ل ث٩لٟة قغاء الىخضة ال  ىاخضة؛خهى٫ اإلاكتًر

 خهى٫ ؤلاهحاج ٖلى م٩اٞإة ٖىضما ث٣ل ث٩لٟة بهحاج الىخضة الىاخضة؛ 

  ٤  وحىص مسؼون ٦بحر بال٣غب مً الٗمالء؛( اإلابُٗات)ًًٟل الخؿٍى

 ا٢حهاصًات الدجم في الى٣ل؛ 

 ث٣لُل املخؼون ٖىض الىؾُاء. 

  2املفاجيذ السئيسيت لخعىيس إستراجيجيت اللىحسدياث :خامسا

  والحٗاون م٘ ( زاعجي)الح٩لٟة للىٓام اللىحؿتي بال٩امل والحٗاون م٘ َٝغ رالث ٞهم ؾلى٥

 محسظي ال٣غاعات الهىاُٖة؛

 ة الٗال٢ات م٘ الىا٢لحن والهىإ الضًً ثدحىي ماؾؿاتهم ٖلى هٓام الجىصة؛  ث٣ٍى

 ة جُٛحر َغ١ الى٣ل ووؾاثِ الى٣ل؛  ثهمُم هٓام ه٣ل مغن ٢اصع ٖلى ؾٖغ

 غ هٓام اإلاٗل  .ىمات لضٖم اللىحؿخُات ل٩ي ًح٩امل بٟٗالُة م٘ ٖملُات الكغاء والحهيُ٘ثٍُى

  اللىحستي ىظامال هييل جددًد :سادسا

 ،ألاوكُة التي ٣ًىم بها الحىُٓمُة، ازحهاناثه خُث مً اللىحؿتي ىٓامال ه٩ُل ثدضًض ًحم

ة ال٨ٟاءات الحىُٓمي، اله٩ُل في مىيٗه  ثمىذ للمؿاولحن ؤن ًج  التي الؿلُات، اإلاُلىبة له البكٍغ

 .الخ...ٖىه
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  للىظام املاليت املخعلباث جددًد :سابعا

 اإلاالُة الالػمة اإلاحُلبات ثدضًض ًحم اإلاالُة اإلااؾؿة وبم٩اهُات ْغوٝ و٦ظل٪ ؾب٤ ما يىء في

ة اإلاحزاهُة ثدضًض ؤي الجضًض، ؤلامضاص هٓام وجكُٛل إل٢امة  ًٖ والتي جٗبرالجضًض،  للىٓام الح٣ضًٍغ

حرها واإلاٗضات ألاحهؼة وث٩ال٠ُ الحىُٓمي، ه٩ُله بوكاء ٠ث٩الُ  الالػمة مً الخؿهُالت والؿُاعات ٚو

حرها الحابٗة، ؤلامضاص ؤوكُة إلاماعؾة  1.ٚو

  للىظام العليا إلادازة وجأًيد دعم :ثامىا

 ٖلى صٖمها والخهى٫  إلاىا٢كحه الٗلُا ؤلاصاعة ٖلى اإلا٣ترح الجضًض الىٓام ٖغى طل٪ بٗض ًحم

 .ٖملُا لحىُٟظه الالػمة ال٣غاعات وبنضاع ٖلُه اإلاىا٣ٞة رم ومً، ُضهاوثإً

  الىظام أداء جلييم مؤشساث جعىيس :جاسعا

غ ال٣ُام ًج  ٞةهه وؤزحرا الحىُٟظ،  ؤرىاء الجضًض الىٓام ألصاء الالػمة الح٣ُُم ماقغات بحٍُى

حم ػمىُة مدضصة، بٟترةبيكاٍ مٗحن و   مغثبُةالتي ث٩ىن و   .٦مُا ٖنها الحٗبحر ٍو

 وظائف إدازة اللىحسدياث: املعلب الثالث

 ٌ  اللىحستي  الخخعيغ: الفسع ألاو

ل ثحى٠٢ ٖلى ثىمُة الخُِ ومغاحٗتها  ما٫ في ألاحل الٍُى ة وهجاح مكغوٖات ألٖا بن اؾحمغاٍع

ما٫ ٗة التي جكهضها ؤؾىا١ ألٖا    2.بدُث ثحماش ى م٘ مٗضالت الحٛحر الؿَغ

حُل  الحسُُِ ال٣ُام بح٣ض ة الٓغوٝ اإلاحى٢ٗة في اإلاؿح٣بل والك٩ل ٍو ًغ اخحماالت ثد٤٣ مجمٖى

وفي يىء هضه الح٣ضًغات ًم٨ً ثدضًض اخحُاحات اإلايكإة مً ألامىا٫ ٦ما ًم٨ً ثضبحر . اإلاغثبِ ب٩ل منها

   3.ٖملُة الخهى٫ ٖلى هضه ألامىا٫

 

 

                                                                   
1
ـ،    .49، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مضاص والحىػَ٘ اإلااصيؤلا : م٣ضمة في بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع
2
ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ،"بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ  .302، م 2003 الاؾ٨ىضٍع
3
ض مهُٟى،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ،"بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .288، م 2003 الاؾ٨ىضٍع
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ما٫ و  ما٫ اللىحؿخُة له ؤهمُة ٦بحرة، ٞهى ًىضح ؤهضاٝ هضه ألٖا ٍحٗٝغ ٖلى مٗاإلاها ثسُُِ ألٖا

ما٫ بك٩ل ا٢حهاصي ًٖ  مما ٌؿهل مٗه الىنى٫ بليها وثد٣ُ٣ها، ٦ما ؤهه ٌؿاٖض ٖلى جكُٛل هضه ألٖا

٤ ؤخؿً اؾحٛال٫ مم٨ً،  ٦ما ( الخ...ات وزامات، وؤٞغاص ؤمىا٫ ومٗض)اؾحٛال٫ اإلاىاعص اإلاحاخة ٞيها  ٍَغ

مً ؤحل ثد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة للمىٓمة،  ٌؿاٖض ؤًًا ٖلى ثىخُض الجهىص املخحلٟة اإلابظولة في ؤصائها

ما٫ اللىحؿخُة    1.ألامغ الظي ًاصي بلى ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ النهاثُة لهضه ألٖا

 اللىحستي الخخعيغ مسخىياث: أوال

 بماطا، ثحٗل٤ ألاؾئلة مً لٗضص وواضخة مدضصة بحابات ث٣ضًم بلى اللىحؿتي الحسُُِ ٌؿعى

حم. و٠ُ٦ متى ات رالذ ٖلى ِالحسُُ مً الىٕى هظا ٍو   :في ثحمثل مؿحٍى

  الاستراجيجي الخخعيغ -1

 بلى مؿحىي الحسُُِ الاؾتراثُجي ًارغ بلى خض ٦بحر ٖلى ؤؾلىب بصاعة الٗملُات وصل٪ للىنى٫ 

   2.ألاصاء اإلاُلىب في مجا٫ اللىحؿخُات وصل٪ بإ٢ل ث٩لٟة بحمالُة مم٨ىة

ؿخىض  ٤ والحيباالحسُُِ الاؾتراثُجي َو ل اإلاضي، وله ثإرحر ٦بحر ٖلى مى٢٘  ٖلى زُة الخؿٍى ٍَى

٣ا ل٣ضعة اللىحؿخُ٪ ٖلى ثىُٓم ثض٤ٞ  بؾتراثُجُةوخضات ؤلاهحاج والحىػَ٘، خُث ًحم وي٘ زُة  ٞو

   3.اإلاىاص بحن الىخضات وبحن الىخضات والٗمالء
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ةثسو ٢غاعات هظا اإلاؿحىي ؤ٦ثر مً ؤ٤ٞ في مجا٫ الحسُُِ  ة، ؤو ختى محٗضصة ، قهٍغ ؾىٍى

جؿعى النهاثُة التي  لألهضاٝوثد٤ُ٣ ألامثلُة  ،خلى٫ ؤو ههج للحدؿحنا٢تراح  بجها تهضٝ بلى .ؿىىاتال

ال٣اثمة ٖلى اإلاىاػهة بحن اإلاحُلبات الٗملُة والحىُٓمُة  وهظا ًحُل  .لحد٣ُ٣ها الؿلؿلة اللىحؿخُة

اإلاحسظة في هظا اإلاؿحىي ومً بحن ؤهم ال٣غاعات . اخحُاحات ؤلاصاعة واله٩ُل الٗام للؿلؿلة اللىحؿخُة

، ثهمُم ؤو ٖغى مىحجات حضًضة، (ال٣ضعة، اإلاى٢٘الٗضص، ) ؤو مغا٦ؼ الحسٍؼًؤلاهحاج  مىا٢٘ازحُاع : هجض

حم ٖلى هظا .الخ...ثىؾُ٘ اليكاٍالاهٟحاح ٖلى ؤؾىا١ حضًضة و اؾحسضام اإلاىاعص الجضًضة،     1 :اإلاؿحىي  ٍو

 ٝغ الحى٢ٗات للؿلؿؿلة بإ٦ملهاٞهم صًىام٨ُُة الؿلؿلة ال: ثدضًض ألاهضا . لىحؿخُة وثٍُى

هاع ٠ُ٦ ًضٞ٘ ٧ل هضٝ الاخحُاحات ٖلى مؿحىي اإلااؾؿة ؤو الؿلؿلة  ًحُل  هظا الحدلُل إْل

  هىا٥ خاحة ؤًًا بلى ث٣ُُم ؾُاقي لجمُ٘ البضاثل اإلام٨ىة؛. اللىحؿخُة

 ُم الؿلؿلة ، وهظا ٌكمل ثهمثدضًض ق٩ل وه٩ُل الؿلؿلة اللىحؿخُةمً زال٫  :الحهمُم

 ؛(ازحُاع مى٢٘ اإلاغا٤ٞ)واإلاى٢٘ ( ازحُاع الكغ٧اء)

 ٠ُ٦ ًم٨ً إلصاعة الؿلؿلة زل٤ مؼاًا ثىاٞؿُة ٖلى مؿحىي ثىيُذ  :ثدضًض اإلاؼاًا الحىاٞؿُة

 . اإلااؾؿة ؤو ٖلى مؿحىي الؿلؿلة اللىحؿخُة، باؾحسضام ؤصوات الحسُُِ اللىحؿتي

  الخىخييي الخخعيغ -2

حٗل٤ باإلحغاءات التي ٌؿحٛغ١ الحسُُِ ال ح٨ح٩ُي لألٖما٫ اللىحؿخُة و٢حا ؤ٢ل مً الؿىة، ٍو

ما٫    2.جؿعى بلى الحٗامل م٘ ألاخضاذ ٚحر اإلاحى٢ٗة زال٫ ثل٪ الٟترة لهضه ألٖا
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وهظا بٗض وي٘ الخُِ  .ًحم اثساط هظا الىٕى مً ال٣غاعات لألًام، ألاؾابُ٘ ؤو ألاقهغ اإلا٣بلة ٚالبا

مً زال٫ الىٓغ في الاخحُاحات اإلاؿحىي الؿاب٤ والتي ًم٨ً جٗضًلها في هظا اإلاؿحىي ؤلاؾتراثُجُة ٖلى 

يمان ثىٞغ  ومً الًغوعي  ،ثٟهُالبن ٢غاعات اإلاؿحىي الح٨ح٩ُي ثحُل  هماطج ثسُُِ ؤ٦ثر  الخالُة،

ٖلى  لةومً ألامث .وثد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاحى٢ٗة الُل  الٟٗلي، مً ؤحل ثلبُة ...(ألاٞغاص، اإلاىاص)اإلاىاعص 

، ثدضًض مؿحىي املخؼون، ازحُاع همِ (اإلاىحجات ؤو اإلاىعصًً)مكا٧ل الحىػَ٘ : ال٣غاعات الح٨ح٨ُُة

، هظه ال٣غاعات جٗمل ٖلى ثىُٟظ ال٣غاعات ؤلاؾتراثُجُة وهي ٢غاعات مً الىٕى الٗملي، ثهضع مً ...الى٣ل

ة (…MRP, DRP, JIT)ٖضص مدضص مً  ؤًٖاء الؿلؿلة وثحُل  ؤهٓمة للمٗلىمات مثل  ، والتي جٗحبر يغوٍع

 1:ٖلىومً بحن ؤهضاٝ هظه ال٣غاعات ؤجها جٗمل . جؿُحر الؿلؿلة اللىحؿخُة ؤحلمً 

 اإلاىب٘ واإلاه ؛ ،ب٢امة الٗال٢ات: بىاء الٗال٢ات 

 بصاعة الٗملُات مثل وخضة مح٩املة ثًمً ال٨ٟاءة في ؤلاصاعة الخكُٛلُة، بما في : الٗملُات ث٩امل

 ؛بل وثىانل ٖلى الٟىع باإلاىب٘ واإلاه  للؿلؿلة اللىحؿخُةالحهيُ٘ والكغاء، طل٪ الهىضؾة و 

 َ٘ثد٤ُ٣ ؤلاصاعة الٟٗالة للى٣ل والحىػَ٘ اإلااصي في الىٓام اإلاح٩امل؛: الى٣ل والحىػ 

 غ ؤهٓمة اإلاٗلىمات اإلاؿحسضمة  .ثٍُى

 ( الدشغيلي) العملي الخخعيغ -3

٣ىم بىي٘ زُة الٗملُات ًضًغ ثسهُو اإلاىاعص ٖلى ؤؾاؽ الُلبُات،  ٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ًىمي، ٍو ٍو

ش جؿلُم مىحج مٗحن في م٩ان مٗحن)الالػمة  هظه الخُة ث٩ىن مً زال٫ ثىٞحر الىؾاثل الالػمة لظل٪ ( ثاٍع

( ،ً  ًٖ ال٣غاعات ألامثلة بٌٗ ًىضح( 4 – 1) والجضو٫   2....(٦حىٞحر الكاخىات، مى٣ُة الحسٍؼ

٣ا اللىحؿخُة ات الثال ٞو  .رةللمؿحٍى
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حن ٦دض ؤ٢ص ى، وثحمثل في  ثمثل ٢غاعات هظا اإلاؿحىي الٗملُات الُىمُة الغوثُيُة ختى ؤؾبٖى

ٗة للُلبُات  ٢غاعات جؿُحر ؤوكُة مغا٦ؼ ؤلاهحاج ؤو الحىػَ٘ بإًٞل الُغ١ مً ؤحل الاؾحجابة الؿَغ

م٨ً ث٣ؿُم اإلاكا٧ل الٗملُة بلى  1:وبالحالي ثد٤ُ٣ ؤ٦بر مغصوص، ٍو

 بما في طل٪ ث٩ال٠ُ اإلال٨ُة، : خؼون واإلاغا٢بةمكا٧ل جؿُحر امل ً ون٠ و٢ُاؽ ؤصاء هٓام الحسٍؼ

ات؛ ً محٗضص اإلاؿحٍى  مٗضالت الخضمة مكا٧ل الحُٗحن والحسٍؼ

 ؛ثدضًض و٢ُاؽ ؤصاء هٓام بصاعة ؤلاهحاج: مكا٧ل ؤلاهحاج، الحسُُِ والجضولة 

 اصة ٦ٟاءة الؿلؿلة ثىُٟظ بغامج مدضص: مكا٧ل ثباص٫ اإلاٗلىمات، الحيؿ٤ُ والغ٢ابة ة لٍؼ

 ؛اللىحؿخُة

  غ الٗملُة وألاؾالُ  اإلاؿاٖضة ٖلى اثساط ال٣غاع مً ؤحل ثدؿحن ؤصاء  ألاصواتمكا٧ل ثٍُى

 .الؿلؿلة اللىحؿخُة

 ٌ  ت والدشغيليت لألعماٌ اللىحسديتوالخىخيىي إلاستراجيجيتعلى اللسازاث  أمثلت: (4 - 1) الجدو

 أهىاع اللساز
 مسخىي اللساز

 حشغيلي جىخييي راجيجياست

  ق     
التسهيالت،والحجم

والموقع
وضعيةالمخزون

الطرق،والنفقاتواإلرسال،
والشحن

       جداولالكمياتوالنقلمزيجالخدمةالفصلياختيارنمطالنقل

          غ   
اختياروتصميمنظام

إدخالاألوامر
لتنفيذالطلباتتسهيلوتعجيقواعداألولوياتلطلباتالعمالء

             
وضعالمعاييرالخاصة

بخدمةالعمالء
̶̶

  ز      
التنظيمالداخلي،

والمكان
الوفاءباألوامراختيارالمساحات

        إصدارأوامرالشراءالتعاقدواختيارالبائع،الموردوضعسياساتالشراء

صاع الغاًة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ، "حؿتيمىٓىمة الضٖم اللى "عقا ا٦غم الٗماًغة، : املصدز

 .22، م 2012ألاولى، 

                                                                   
1
 Ali Mehrabikoushki, Thèse de doctora, Partage d’information dans la chain logistique : « Evaluation des 

impacts sur la performance d’une chaine logistique des modes de collaboration mis en œuvre entre les 

partenaires et des informations échangées », op cit, page 25. 
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  اللىحستي الخخعيغ مجاالث: ثاهيا

ات ثحٗامل املجاالت  في ثتر٦ؼ محٗضصة مك٨الت م٘ اللىحؿتي للحسُُِ املخحلٟة اإلاؿحٍى

ا هى مىضح في زضمة الٗمالء، جؿهُالت اإلاى٢٘، ٢غاعات املخؼون و٢غاعات الى٣ل ٦م: الحالُة الغثِؿُة

  .اإلاىالي الك٩ل

 مثلث اللسازاث اللىحسديت: (11 - 1) الشيل

 

(2  :                    )

                 

                

                         

 

(3  :                  )

              

                     

        /         /          

 

(4  :                   )

                          

        /                                         

        /                                   

      /            

 

(1 )

                  

 

ـ، : املصدز ما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع ، "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: م٣ضمة في بصاعة ألٖا

 .61م ، 2003 – 2002الضاع الجامُٗة، 
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 ٦بحر ٖلىبك٩ل  وطل٪ اللىحؿخُة لألٖما٫ الٗمالء زضمة مؿحىي  غًار: العمالء خدمت أهداف -1

ات ألا٢ل. آزغ ٖامل ؤي ثإرحر ًٟى١  هدى ٖلى وطل٪ اللىحؿتي الىٓام  جؿمذ مً الخضمة ٞاإلاؿحٍى

ات. ث٩لٟة ؤ٢ل مً الى٣ل ؤق٩ا٫ وباؾحسضام ٢لُلة، مىا٢٘ في اإلاغ٦ؼي  بالحسٍؼً لى واإلاؿحٍى  مً ألٖا

اصة ٖىضما ًحم ول٨ً. ماماث ال٨ٗـ بلى ثاصي الخضمة ات الخضمة ٍػ  الٗلُا خضوصها بلى لحهل مؿحٍى

ما٫ ث٩ال٠ُ ٞةن  الاؾتراثُجي اللىحؿتي الحسُُِ في الاهحمام ألاو٫  ٞةن لظل٪. اللىحؿخُة ثغثٟ٘ ألٖا

 1.الٗمالء اإلاىاؾ  لخضمة اإلاؿحىي  ثدضًض ٖلى ًىه  ؤن ًج 

ً وه٣اٍ الحىعٍض بَاعا لخُة ًمثل اإلاى٢٘ ال: املىاكع حسهيالث إستراجيجيت -2 جٛغافي لى٣اٍ الحسٍؼ

اللىحؿخُات، وبالحالي ٞةن ألامغ ًحُل  يغوعة صعاؾة وثدلُل خغ٦ة ٧ل اإلاىحجات والح٩ال٠ُ اإلاغثبُة 

ً، وونىال بلى مىا٢٘ الٗمالء، وصل٪  بضل٪ مً اإلاهى٘ ؤو الباجٗحن ؤو مى٢٘ اإلاُىاء، ومغوعا بى٣اٍ الحسٍؼ

   ٩.2لٟة مم٨ىة، ؤو ثد٤ُ٣ ؤٖلى عبذ مم٨ًؾُٗا وعاء ثدضًض ؤ٢ل ث

٣ة بلى الحسٍؼً ٢غاعات ثىهٝغ: الخخصيً كسازاث -3 ٞةن . بصاعة املخؼون ًحم زاللها مً التي الٍُغ

يُة الى٣اٍ  املخؼون مًسخ   م٣ابل(  الضٞ٘ ؤؾلىب ) الحسٍؼً ه٣اٍ ٖلى املخؼون ثسهُو الحسٍؼ

٣ا لألنىاٝ  اإلاىا٢٘ املخحاعةؤن  ٦ما. هظا اإلا٣ام في ححنؤؾاؾِ بؾتراثُجُححن ًمثال مدضصة ل٣ىاٖض ٞو

ات ؤو بصاعة ،ؤو املخلُة ؤلا٢لُمُة ؤو املخاػن  اإلاهى٘، في اإلاىحجات زِ في املخحلٟة املخؼون  مؿحٍى

الخٔ. الهضص هظا في بياُٞة اؾتراثُجُات ؤزغي  ًمثلىن  ثارغ  ؾٝى اإلاؿحسضمة اإلاىٓمة ؤن ؾُاؾة ٍو

ً، ٢غاعات ٖلى حباع في ؤن ثازظ ًج  حاليوبال الحسٍؼ  3.ؤلاؾتراثُجُة اللىحؿخُة ٖحن الٖا

ومؿاعات ألاوكُة  وحجم. للى٣ل وؤؾلىب همِ ٖلى الى٣ل ٢غاعات جكحمل: الىلل إستراجيجيت -4

باليؿبة  الجٛغاُٞة باملخاػن ومىا٢ٗها الىا٢٘ في ثحإرغ ال٣غاعات هظه بن. للى٣ل الؼمجي والجضو٫  الى٣ل،

ات املخؼون ٦ما ؤن .املخاػن  مى٢٘ في ثارغ بالحالي والتي واإلاهاو٘، للٗمالء الى٣ل  ب٣غاعات ثحإرغ مؿحٍى

 4.الصخً حجم زال٫مً 

                                                                   
1
ـ،    .62، م 2003 - 2002، الضاع الجامُٗة، "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: م٣ضمة في بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع
2
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،    .95، م 2010ٗة ألاولى، الُبمهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
3
ـ،    .63، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ؤلامضاص والحىػَ٘ اإلااصي: م٣ضمة في بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع
4
 .63هٟـ اإلاغح٘، م  
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 مىىهاث خعت اللىحسدياث: ثالثا

ًم٨ً ثىمُة زُة ٞٗالة للىحؿخُات في مجا٫ اللىحؿخُات ٖلى ؤن جكمل هضه الخُة اإلا٩ىهات ؤو 

 1:الٗىانغ الحالُة

 ة للٗمل في مجا٫ اللىحؿخُات؛ثدضًض ؤلاؾتراثُجُة الٗام 

 ثدضًض ؤهضاٝ وكاٍ اللىحؿخُات؛ 

  ٝوجكُٛل ألاوامغ والى٣ل والحىػَ٘ والحىعٍض الالػمة لحد٤ُ٣ ؤهضا ً ون٠ بؾتراثُجُات الحسٍؼ

 الخُة؛

 وي٘ زُِ ثٟهُلُة جُٛي ؤوكُة الخكُٛل املخحلٟة في مجا٫ اللىحؿخُات؛ 

 ة؛الحيبا باخحُاحات بصاعة اللىحؿخُات م  ً اإلاىاعص اإلاالُة واإلاىاعص البكٍغ

 ثدضًض ال٣ىاثم اإلاالُة اإلاحى٢ٗة والىاثجة ًٖ مماعؾة ؤوكُة اللىحؿخُات؛ 

 ثدضًض ثإرحر اؾتراثُجُات اللىحؿخُات ٖلى ؤعباح اإلايكإة. 

 اللىحستي  الخىظيم: الفسع الثاوي

ٗالُة ٦ٟاءة بن  للميكإة، ومً ؾتراثجُةؤلا  ؤلاصاعة مً ؤؾاس ي حؼء جٗحبر اللىحؿتي الىٓام ٞو

اث٠ مٗٓم ؤن اإلاالخٔ ات وفي الحىُٓم صازل ث٣لُضًا ثىخكغ اللىحؿخُ٪ ْو ة مً مجمٖى  محىٖى

اث٠ اث٠ هظه ؤهضاٝ جٗاعى بلى ًاصي مما الغثِؿُة، الْى  وطل٪ هخُجةالبٌٗ  بًٗها م٘ الْى

 ؤخض صاعة وؾُُغةبثدد  اللىحؿخُات ؤوكُة بحن ًجم٘ ثىُٓمي ه٩ُل وحىص ٞٗضم. اإلاؼصوحة الحبُٗة

   2.وكاٍ اللىحؿخُات إلصاعة اإلاح٩امل اإلاٟهىم ثُب٤ُ في الٟكل مٗىاه الٗلُا ؤلاصاعة ؤٞغاص

 

 

 

                                                                   
1
ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض،   ة، ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ،"بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ  .303، م 2003 الاؾ٨ىضٍع
2
ض مهُٟى،   ات، الى٣ل والصخً: بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ ة، ، اإلا٨ح  الجامعي الخضًث،"بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر  الاؾ٨ىضٍع

 .278، م 2008
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ًم٨ً اٖحباع الحىُٓم اللىحؿتي مٟهىم ٖام ٌٗبر ًٖ وي٘ ٧ل ش يء في م٩اهه الصخُذ، ووي٘ ٧ل 

شخام ببًٗهم مً شخو في م٩اهه اإلاىاؾ  له، وعبِ بٌٗ ألاقُاء ببًٗها البٌٗ، و٦ظل٪ عبِ ألا

ً وخضة مح٩املة هضا ول٣ض اثجهد ال٨ثحر مً اإلاىٓمات اإلاٗانغة بلى الاهحمام بخىُٓم ٧ل  .ؤحل ث٩ٍى

ما٫ والجهىص اللىحؿخُة لضحها ؾُٗا وعاء ثد٤ُ٣ الٗضًض مً الٟىاثض واإلاؼاًا والتي ًحمثل ؤهمها ُٞما  ألٖا

   1:ًلي

  ؾحن لألٖما٫ وألاوكُة اللىحؿخُة في اإلاىٓمة؛ثجى  الحًاعب والاخح٩ا٥ بحن الٗاملحن اإلاماع 

 الاؾحسضام ألامثل للمىاعص اللىحؿخُة اإلاحاخة؛ 

  ٣ة جصج٘ ٖلى الحيؿ٤ُ ُٞما وي٘ ألاشخام اإلاؿاولحن ًٖ ألاوكُة اللىحؿخُة باإلاىٓمة بٍُغ

 بُنهم؛

 اث٠ الغثِؿُة للمىٓمة مث اث٠ ثد٤ُ٣ الحيؿ٤ُ ؤو الحٗاون بحن ألاوكُة اللىحؿخُة والْى ل ْو

٤ ووْاث٠ بصاعة ؤلاهحاج والٗملُات وصل٪ بما ًاصي بلى ثىُٟض الخُِ اللىحؿخُة ب٨ٟاءة  بصاعة الخؿٍى

ٗالُة؛  ٞو

  ما٫ اللىحؿخُة واوؿُابها بؿهىلة ؾُٗا وعاء ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ اللىحؿخُة بهٟة اهحٓام ؤصاء ألٖا

الة التي ٩ًىن لخضمة الٗمالء ؤو زانة والح٩ال٠ُ ال٩لُة بهٟة ٖامة باإلاىٓمة وصل٪ باؾحثىاء الخ

حباعات ألازغي؛  ؤلاؾتراثُجُة اإلاٗلىماثُة ؤؾب٣ُة ٖلى ٧ل الٖا

  ما٫ اللىحؿخُة بإؾلىب ًح٤ٟ م٘ الؿُاؾات اإلاغؾىمة باإلاىٓمة، ألامغ الظي ًم٨ً مٗه بهجاػ ألٖا

 .ثد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة لهضه اإلاىٓمة في ؤؾٕغ و٢د مم٨ً

 اٌ اللىحسديتجىحيه ألاعم: الفسع الثالث

ً باالثها٫ بمغئوؾيهم وبنضاع ألاوامغ  ما٫ اللىحؿخُة ٢ُام اإلاضًٍغ ُٟة ثىحُه ألٖا ٣ًهض بْى

ُبهم في الٗمل اللىحؿتي بُٛة ثد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة  .وثبلُٜ اإلاهام اللىحؿخُة بليهم وبعقاصهم وثٚغ

ما٫ اللىحؿخُة بلى ثد٤ُ٣ ؤًٞل الىحاثج مً زال ُٟة ثىحُه ألٖا ٫ الٗمل الُىمي اإلاخكاب٪ بحن وتهضٝ ْو

ما٫ اللىحؿخُة باإلاىٓمة ات ألٖا    ٧.2ل مً الغئؾاء واإلاغئوؾحن ٖلى ٧اٞة مؿحٍى

 

                                                                   
1
 .99 – 98، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
2
 .104، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ما٫ اللىحؿخُة جٗحمض ٖلى اؾحسضام ٖضة ؤصوات ؤؾاؾُة  طل٪وفي يىء  ُٟة ثىحُه ألٖا ٞةن ْو

 :ثحمثل في

 ٦ما ًج   .لٗمل ٖلى ثد٣ُ٣هابلى ثُٟٗل صوع ألاهضاٝ الضًىام٨ُُة وا جؿعى: اللياداث اللىحسديت

لى ال٣اصة ؤن ث٩ىن لضحهم  ٖلى هظه ال٣ُاصات ؤن ث٩ىن ٢اصعة ٖلى الحٗامل م٘ اإلاىا٢٘ اللىحؿخُة، ٖو

  .اؾحٗضاصات لحدمل املخاَغ التي ثحٗغى لها اإلااؾؿة ٖىض ثىُٟظ ألاوكُة اللىحؿخُة

 ضًة منها واإلاح٣ضمة ٖلى خض ؤؾالُ  الاثهاالت الح٣لُمً زال٫ اؾحسضام  :الاجصاالث اللىحسديت

ما٫ اللىحؿخُة ؾىاء  .باإلااؾؿات، هى آلازغ ٌٗحمض ٖلُه ختى ٩ًىن هىا٥ ثُب٤ُ ٞٗا٫ لحىحُه ألٖا

 ٞهي ثغ٦ؼ ٖلى م٩اٞإة  ،باإلااؾؿاتالجُض واإلاحمحز للٗاملحن اإلا٣ابل لألصاء هي الخىاٞؼ  :هظم الخىافص

اصة مؿحىي عياء الٗاملحن، وهظا له ثإرح، وؤصائهم اإلاحمحزحهضهم الٗاملحن ًٖ  جٗحبر بمثابة  ٞهير في ٍػ

ض مً ألاحغ ًات بياُٞة ثٍؼ  .جٍٗى

 اللىحسديت  السكابت: الفسع السابع

 ، الاهدغاٞات  وا٦خكاٝمً زال٫ الغ٢ابة اللىحؿخُة ًحم اإلا٣اعهة بحن ألاصاء الٟٗلي وألاصاء اإلاىيٕى

ة ؤؾبابها واثساط ؤلاحغاءات الحصخُدُة  مً اللىحؿخُة بضاًةالؿلؿلة  صازل لثحٚى، ٞهي ومٗٞغ

 .الؼباثً بلى اإلاىعصًً ونىال

 اللىحسديت السكابت أهميت: أوال

ة لىٓام بصاعة اللىحؿخُات اإلاح٩امل، وهي جٗجي الحإ٦ض  اث٠ الخٍُى جٗحبر ع٢ابة اللىحؿخُات مً الْى

٣ا للحسُُِ اإلاىيٕى لها ما٫ اللىحؿخُة ًحم ٞو الغ٢ابة اللىحؿخُة جؿعى وبالحالي ٞةن  .مً ؤن بهجاػ ألٖا

٤ ا٦خكاٝ الاهدغاٞات بحن  بلى الحثبد مً ص٢ة الاثجاه هدى ألاهضاٝ، وثحإ٦ض مً صخة اإلاؿاع بليها ًٖ ٍَغ

ة  ما خضصثه بغامج الحسُُِ اللىحؿتي وبحن ما ثم ثىُٟظه ٞٗال، وثدضًض مىاًَ الخُإ والٗمل ٖلى مٗٞغ

ال خٔ ؤهه ًيبغي ؤن ًحم صل٪ ؤؾبابها باثساط بحغاءات الحصخُذ اإلاىاؾبة ومىاح هتها باألؾلىب اإلاالثم، ٍو

هٗ  الحصخُذ    ٧.1له في الى٢د اإلاىاؾ  ٢بل ؤن ثح٣ٗض ألامىع ٍو

ُٟة الغ٢ابة بلى الحإ٦ض مً  ة  ؤنتهضٝ ْو ألاصاء في مجا٫ اللىحؿخُات ًحماش ى م٘ الخُِ اإلاىيٖى

    2.ٞغها هٓام اإلاٗلىمات ؤلاصاعةمؿب٣ا وجٗحمض ٖملُة الغ٢ابة بك٩ل ٧امل ٖلى اإلاٗلىمات التي ًى 

                                                                   
1
 .111 – 110، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "ىحؿخُاتبصاعة الل"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
2
ض مهُٟى،   ة، ، صاع الحٗلُم الجامعي،"بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .303، م 2011 الاؾ٨ىضٍع
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 خعىاث السكابت :ثاهيا

 باملؤسستجددًد املعاًير السكابيت لألعماٌ اللىحسديت : الخعىة ألاولى

ل٣ُاؽ الىحاثج الٟٗلُة  جؿحٗملثحُل  الغ٢ابة اللىحؿخُة يغوعة ثدضًض اإلاٗاًحر الغ٢ابُة التي 

 .باإلااؾؿةلألٖما٫ اللىحؿخُة 

 باملؤسستم أداء ألاعماٌ اللىحسديت جليي: الخعىة الثاهيت

هظه الخُىة ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي لألٖما٫ اللىحؿخُة التي ثم ثىُٟظها زال٫ ٞترة مُٗىة  ًحم في

ة ؾاب٣اوم٣اعهتها باإلاٗاًحر الغ٢ابُة  ة م٣ضاع الاهدغاٝ،  اإلاىيٖى ومً رم اثساط ؤلاحغاءات الحصخُدُة إلاٗٞغ

 .الالػمة

 دسافاث في ألاعماٌ اللىحسديتجصخيذ الاه: الخعىة الثالثت

ض بثمامه، مً زال٫ هظه الخُىة  ًحم ثصخُذ الاهدغاٞات التي ٢ض ثٓهغ بحن ما ثم ٞٗال وبحن ما ؤٍع

لى  ة ألاؾباب التي ؤصت بليها ٖو اإلاضًغ اللىحؿتي ؤن ًدضص حجم هظه الاهدغاٞات ومضي زُىعتها، ومٗٞغ

 . ومٗالجتها

 حسديت بعسيلت جىسازيتاجخاذ اللسازاث اللى : (12 - 1)الشيل 

 

 Alexandre k. Samii, Stratégies Logistique : Fondements Méthodes: املصدز

Applications, Dunod, Paris, 2001, 2
e
 édition, page 19. 
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 الاججاهاث الخدًثت وجىىىلىحيا املعلىماث إلدازة اللىحسدياث: املبدث الثالث

ٗا زال٫ ثُىعت بصاعة اللىحؿخُات ثُىعا ملخْى ال٣لُلة اإلاايُة، زانة م٘ رىعة  الؿىىاتا وؾَغ

 .ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات، وهظا الحُىع اإلاؿحمغ ؤؾٟغ ًٖ وحىص بٌٗ الاثجاهات الخضًثة لهظه ؤلاصاعة

 ٌ  والدوز الاستراجيجي لألعماٌ اللىحسديتالاججاهاث الخدًثت : املعلب ألاو

ما٫ اللىحؿخُة مً اليكاَات الهامة وا ة، و٢ض ػاص الاهحمام بها في الٗهغ الخضًث جٗحبر ألٖا لخٍُى

 .هخُجة الحُىعات في ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات والاثها٫

 ٌ  الاججاهاث الخدًثت في إدازة اللىحسدياث: الفسع ألاو

ة الخضًثة  ٢ض ؤؾٟغ الحُىع اإلاؿحمغ إلصاعة اللىحؿخُات ًٖ وحىص بٌٗ الاثجاهات ال٨ٍٟغ

ة بهٟة ؤؾاؾُة ُٞما ًليالخانة بهضه ؤلاصاعة، هضا و٢ض ثمثل  :د ؤهم هضه الاثجاهات ال٨ٍٟغ

 تالعىسي اللىحسدياث :أوال

ما٫ اللىحؿخُة ًحٗل٤ بةصاعة ثض٤ٞ اإلاىحجات مً ؤما٦ً بهحاحها  م مً ؤن الك٩ل الؿاثض لأٖل ٖلى الٚغ

ما٫ اللىحؿخُة ثماعؾه ال٨ثحر مً اإلاىٓمات  بلى الٗمالء، بال ؤهه ًىحض ق٩ل ٨ٖس ي آزغ لهضه ألٖا

   1.ٗانغة وزانة اإلاىٓمات الهىاُٖة ٌٗٝغ باللىحؿخُات ال٨ٗؿُةاإلا

 العىس ي اللىحسديً حعسيف -1

٠ اللىحؿخُات في اثجاهحن  2:ٖاصة ما ًحم جٍٗغ

 ٌ اث٠ مً الخهى٫ ٖلى اإلااصة الخام بلى ؤلاهحاج في : الاججاه ألاو غ٦ؼ ٖلى بصاعة اإلاىاص التي جُٛي ٧اٞة الْى ٍو

 .اإلاهى٘

وثإجي اللىحؿخُات ال٨ٗؿُة َكمل خغ٦ة اإلاىحجات مً اإلاهى٘ بلى الٗمُل النهاجي، و : الاججاه الثاوي

ً وخغ٦ة اإلاىاص التي ثحض٤ٞ ٨ٖؿُا مً  لح٠ًُ اثجاها رالثا للىحؿخُات، ٞهي ثحٗامل م٘ اإلاىاولة والحسٍؼ

ىامل. اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىحج ؤو اإلاىعص ات ؤو الهىاص٤ً ٖو  .الحٗبئة وثحًمً ٖىصة الىخضات اإلاُٗبة والخاٍو

                                                                   
1
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،    .186، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
2
ة، "م الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُاتاإلاٟاهُ"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007مهغ، ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

45. 
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كاع ؤًًا للىحؿخُات ال٨ٗؿُة باؾم لىحؿخُات اإلاؿاولُة البُئُة، ل٩ىجها جؿاٖض ٖلى بٖاصة ثهيُ٘  َو

 .بما ٌؿاهم في زٌٟ الح٩ال٠ُ( الخ ...الؼحاحات والٗبىات) اإلاىاص ٚحر اإلاُلىبة 

مة ؤو وو٣ٞا للهىعة ال٨ٗؿُة للىحؿخُات ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤًًا ؤن اإلاىحجات التي ؤنبدد مح٣اص

اصة ثهيُٗها ؤو بنالخها ؤو الحسلو  ٞاؾضة ؤو ٖضًمة ألاصاء، ًج  ؤن ًحم بٖاصتها بلى مهاصع بهحاحها إٖل

منها، وبالحالي ٞاإلاٟهىم ال٨ٗس ي للىحؿخُات ًا٦ض ٖلى ؤن خُاة اإلاىحجات ال ثيحهي بمجغص جؿلُمها بلى 

   1.الٗمالء وبهما هي ثبضؤ مً حضًض في نىع وؤق٩ا٫ ؤزغي 

 العىس ي اللىحسديً ثمجاال  -2

ات ثسحل٠   ة،ال٨ٗؿُ اتاللىحؿخُ اثجاه املخحلٟة اإلاكغوٖات ثهٞغ
 
مىما  ٖضة زُاعات ثىحض ٖو

٤ ًٖ وطل٪ اإلاىحجات، جٛل٠ُ ثٟاصي :منها ات اؾحٗما٫ ؤو ه٣لها ٍَغ  عبما ؤو ،ًم٨ً ٖىصتها التي الخاٍو

 ثهمُم ألاؾىا١ وبٖاصة ٢غب تاإلاىحجا جٗبئة ؤو ال٨ٗؿُة، الحى٢ٗات م٘ ألامامي الح٩امل زال٫ مً

 زُاعات هىا٥ و٢ض ٩ًىن  ،الخُاعات هظه مً ثىلُٟة اؾحسضام هى ألامثل الخل ٩ًىن  وعبما ،الٗبىات

اصة اؾحسضامها مغ٦ؼ بنالح بلى بعؾالها ؤو ،للمىعص وبٖاصتها الٗبىات ثجمُ٘ مثل ؤزغي   الحبٕر ؤو إٖل

ة حمُٗة بلى بها لها ؤو زحًر     2.وبُٗها زغصة بلى ثدٍى

 اللىحسدياث العىسيت املخياملت  -3

ج  ؤن ٩ًىن  ًج  حضولة ثض٤ٞ اإلاغصوصات ومىاص الحٗبئة مً املخل م٘ ثض٤ٞ اإلاىحجات بلُه، ٍو

بن ال٣ُمة . مى٢٘ مغ٦ؼ بٖاصة الحهيُ٘ بال٣غب مً اإلاؿتهل٪ النهاجي باٖحباعه مهضعا لغص مىاص الحٗبئة

 ثحمح٘ بال ب٣ُمة ٢لُلة ٖىضما ال ث٩ىن محاخة للٗمالء اإلاًاٞة ومما ال ق٪ ُٞه ألي ؾلٗة ؤو زضمة ال

ول٨ً ٖىضما ثبض٫ اإلاىٓمة حهىصا محمحزة في ؾبُل ثىٞحر هضه . املخحملحن في الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾبحن

اإلاىحجات ؤو الخضمات لٗمالئها الخالُحن واملخحملحن في الى٢د واإلا٩ان اإلاىاؾبحن مً زال٫ ثجهحز الُلبات 

ض مً ال٣ُمة اإلاًاٞة بلى هضه الخضمات باليؿبة واإلاٗلىمات وا حرها ٞةن صل٪ ؾٝى ًٍؼ ً والى٣ل ٚو لحسٍؼ

مئىان بلى ثىٞحر اإلاىحجات مً زال٫ يمان اوؿُابها . للٗمالء ٞغيا الٗمُل ًحى٠٢ بهٟة ؤؾاؾُة ٖلى الَا

   3.وثض٣ٞها بىاؾُة ألاوكُة اللىحؿخُة املخحلٟة

                                                                   
1
 .187، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
2
 .48م ، 2014، صاع الغاًة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة،  
3
ا ؤخمض ٖؼام،   بي، ػ٦ٍغ ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة، "(مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألاٖما٫ اللىحؿخُة "ٖلي ٞالح الٖؼ

 .327، م 2012الُبٗة ألاولى، ٖمان، 
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املة يغوعة بٖضاص ثهمُم ٞٗا٫ لؿلؿلة ؤلامضاص ًإزظ ًحُل  وحىص اللىحؿخُات ال٨ٗؿُة  اإلاح٩

ات، والىؾاثل  ُة الخاٍو في اٖحباعه الٗضًض مً الٗىانغ الخانة باللىحؿخُات ال٨ٗؿُة مً ؤهمها هٖى

ً اإلاىحجات، ومىاص الحٗبئة، ومىا٢٘ ثجمُ٘ اإلاغصوصات املخحلٟة  وألاصوات الالػمة لٗملُات ه٣ل وثسٍؼ

   1.٘ ؤو بنالح ؤو بُ٘ هضه اإلاىحجات اإلاغثضةوه٣لها، ومغا٦ؼ بٖاصة ثهيُ

   ثالث ظسف خالٌ مً اللىحسدياث جىفير :ثاهيا

 الظيو َٝغ رالث،  زال٫ مً اللىحؿخُة الخضمات ٧ل ؤو بٌٗ ثىُٟظ اإلايكأت بلى بٌٗ ثلجإ

مىما(. اإلاكتري ) الثاوي والُٝغ (اإلاىعص ؤو اإلاىحج) ألاو٫  الُٝغ بحن وؾُِ بمثابة ٌٗحبر  ثىُٟظ ٌٗحبر ٖو

 الثالث الُٝغ ؤن صل٪ م٣اوالت الباًَ،مً  مضي ؤ٦بر رالث َٝغ زال٫ اللىحؿخُة مً الخضمات

اث٠ لىحؿخُة ًماعؽاإلاىعص للخضمات اللىحؿخُة  اث٠ ٧ل بحيؿ٤ُ ؤؾاؾا ٣ٍىم، و محٗضصة ْو  الْى

ُٟة ألاخُان بحىعٍض بٌٗ في ٣ًىم ٢ض ؤهه بلى ياٞةباإل  ،اللىحؿخُة ا ثل٪ مً ؤ٦ثر ؤو ْو  ث٠الْى

 ًدهل التي الخضمات مؿحىي  نحوثدؿ للمىعص، للىحؿخُات باليؿبة ال٩لُة الح٩ال٠ُ زٌٟ مؿتهضٞا

ُٟة ؤو واخض مىحج بما وثىعٍض بهحاج الباًَ، وكاٍ م٣او٫  ٌُٛي بِىما الٗمُل، ٖليها    2.ةواخض ْو

 الافتراض ي الخخصيًهظام  :ثالثا

ً الاٞتراض ي ٖلى ٨ٞغة ماصاها اٖحباع م غا٦ؼ الحىػَ٘ املخحلٟة قب٨ة ومً رم لم ٌٗض ٌؿخىض الحسٍؼ

نها،  يبجيمهما م٩ان ثسٍؼ ة خى٫ الٗالم لحدؿحن  ٍو هظا الىٓام ٖلى ٦مُة ضخمة مً البُاهات ثضوع بؿٖغ

ة ثض٤ٞ البُاهات، وويىح  ص٢ة ٢ىاٖض البُاهات في ْل ْغوٝ الى٢د الٟٗلي بما ًاصي بلى ص٢ة ٖالُة وؾٖغ

لخضمة الٗمالء ؤوال بإو٫، وثد٨م ٧امل في الى٣ل وال٣ضعة ٖلى ثدلُل  الغئٍة باليؿبة للمىاص اإلاُلىبة

   3.البُاهات ل٩ل قغ٦ة لضحها بم٩اهُة الىٟاط بلى ٢ىاٖض البُاهات الاٞترايُة

 

 

 

                                                                   
1
 .190 – 189، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
2
 .44 – 43، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
3
 .112، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة،  
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  اللىحسدياث الىىهيت :زابعا

 ؾ٠٣ مهى٘ ثدد ثحم ٧اهد والتي ؤلاهحاحُة الٗملُة ث٨ُٟ٪ بلى للٗمل الجضًض الح٣ؿُم ؤصي

 لحُم ثجمُٗها النهاجي، اإلاىحج م٩ىهات مً حؼثُة صولة ٧ل ثيحج بدُث صو٫  ٖضة ٖلى ػَٗهاوثى  واخض

 ٧ىوي ٌؿحلؼم بمضاصال٩ىوي  الحهيُ٘ ق٪ بال ؤن خُث. ٧ىهُا اإلاهى٘ ؤنبذ وبظل٪ الؿى١، مً بال٣غب

ٟاتاإلاؿاٞات،  في الٟغو١ م٘ الحٗامل ل٨ُُٟة ٧امال ٞهما ًحًمً والظي  ُة،الجمغ٦ الٗمالت، الحٍٗغ

يحج الؿُاؾُة والٓغوٝ اللٛات الث٣اٞات،     1:اإلاىاٞ٘ منها مً حملة هظا ًٖ ٍو

 ٌٟالنهاثُة؛ واإلاىحجات الخام اإلاىاص ؤؾٗاع ثاصي بلى ز 

 للٗمُل؛ ؤًٞل زضمات 

 الضازلُة اإلاىاٞؿة وػٍاصة اإلاىحج، حىصة ثدؿحن. 

 :بُنها ومً مؿاوت  ٞلها مداؾً لها و٦ما

  ؛اللىحؿخُة لٗملُةل الالػم الى٢د َى٫ 

 ؛تالاثهاال  هٓام ٦ٟاءة ٖضم 

 ة الازحالٞاتمثل  الحدضًات مً ال٨ثحر ثٟغى  .اللٍٛى

  لألعماٌ اللىحسديت إلاستراجيجي الدوز : الفسع الثاوي

ال و٢حا اإلاىٓمات ثبظ٫  مىحجاتها ًٖثمحز  ؤن ًم٨ً التي الؿبل بًجاص ؾبُل في ٦بحرا وحهضا ٍَى

 ٖلى ٦ٟاءة٦بحر  بلى خض ثحى٠٢ الح٩لٟة في وزانة الحماًؼ بؾتراثُجُة ؤن ؤي اإلاىاٞؿحن، مً ٚحرها

ما٫ اللىحؿخُة وؤصاء ما٫ ٞٗالُة ٖلى وؤًًا، خُث الح٩لٟة مً ألٖا  2،الٗمالءزضمة  مً خُث هظه ألٖا

 م٘ وػٍاصة خهتها الؿى١  في ٖلى الحىؾ٘اإلاىٓمة ًم٨ً  اللىحؿخُة ٞاالؾحسضام الاؾتراثُجي لألٖما٫

مً زال٫ اإلا٩ان والى٢د بط ًج  ثىٞحر اإلاىحجات  ثدضص والتي ،والٗمالء للمىعصًً مًاٞة ة٢ُم زل٤

  .بلُه، وفي الى٢د الظي ًُلبها ُٞهللمؿتهل٪ في ألاما٦ً ألا٢غب 
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 .36، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
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ما٫ اللىحؿخُة ؤلاؾتراثُجُة اإلاهام ثلخُو ًم٨ً و  : ًلي ُٞما لىٓام ألٖا

 جخفيض جياليف ألاوشعت اللىحسديت 

ما٫ اللىحؿخُة ؤوكُة ٠ُث٩ال جك٩ل  لظل٪. مىٓمة ؤي في الخكُٛل ث٩ال٠ُ مً حؼءا ٦بحرا ألٖا

ما٫ اللىحؿخُة ث٩لٟة بٗىانغ تهحمبضؤت  ؤلاصاعة ٞةن  ٌؿاٖض الىدى الظي ٖلى ثغقُضها بلى وجؿعى ألٖا

اصة، ومً ال٩لُة الح٩ال٠ُ ثغقُض ٖلى  حسٌُٟاإلاىٓمات ل٢ض ثلجإ بليها  التي الىؾاثل ومً. الغبدُة رم ٍػ

ما٫ اللىحؿخُةث٩ال٠ُ  ة، ٚحر ٖضص املخاػن  مً الخض مثل الحبؿُِ اتبٗملُ ٌؿمى ما ألٖا  الًغوٍع

ات والح٣لُل مً والخكُٛل  ،به وث٩لٟة الاخحٟاّ ُٞه اإلاؿخثمغ اإلاا٫ عؤؽ مً رمو  املخؼون مؿحٍى

ُة ؤال ثارغ هضه الٗملُات ٖلى ...لىؾاثل الى٣ل الضازلي والخاعجي  ال٠٨ء  اهحٓام ٖملُاتالخ، قٍغ

 لهظه ؤال ٩ًىن  ؤي .الخؿلُم والالتزام بمىاُٖض الصخً للٗمالء اتٖملُثض٤ٞ  و٦ظل٪،  وؤلاهحاج الخكُٛل

    1.الٗمالء زضمة مؿحىي  ٖلى ٨ٖؿُة آراع الٗملُات

 جدليم املىائمت بين إلاهخاج والاستهالن 

ً الا٢حهاصًة ال٣ُمة ثحمثل  با ًحىاٞغ اإلاىحج٣ٞض . مىُةالؼ  ةاإلاىٟٗ زل٤ ًاصي بلىؤهه  في للحسٍؼ  ٢ٍغ

ُٟة الى٣ل ثمثل ؤًًاومً هاخُة ؤزغي . ٖلُه ًىحض َل الظي ال  ى٢دال ، ول٨ً فيالؿى١  مً  ٞةن ْو

 بسالٝ ؤما٦ً في ؤما٦ً اإلاىحج بثاخة ؤي .اإلا٩اهُة اإلاىٟٗة زال٫ زل٤ اإلاىحجات مً ل٣ُمة بياٞة

 الى٣ل والحسٍؼً جؿهُل جؿاٖض ٖلى الحٗبئة ٞةن ومً هاخُة ؤزغي  .الُل  ٖلُه وخُث ًىحض ،ؤلاهحاج

    2.وخماًحه ٖلى ق٩له الخٟاّ في للمىحج محمثلة ؤزغي  ٢ُمة رم بياٞةواإلاىاولة، ومً 

 جدسين خدمت العمالء 

 ،اإلابُٗات حجم رم ومً ،الُل  مؿحىي  ٖلى مباقغ بك٩ل ؾُارغ الٗمالء زضمة مؿحىي  بن 

   3.اإلاىٓمة ؤمام ؾاؾُةألا  الحىاٞؿُة اإلاحزة زل٤ وبالحالي
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 جدليم الاسخلساز في ألاسعاز 

 اؾح٣غاع ثد٤ُ٣ ٖلى جؿاٖض بضعحة ملمىؾة ؤن ًم٨ً لألٖما٫ اللىحؿخُة الٟٗالة ؤلاصاعة 

ً ٖليهم ال٣ُاماإلاىحجحن  ٞةن ما ؾلٗة مً اإلاٗغوى ػاص ما ٞةطا .ألاؾٗاع  هظا مً ٦بحرة ٦مُات بحسٍؼ

   1.ن الٗغى والُل بحالحىاػن  ًحد٤٣ ؤن بلى اإلاىحج

 شيادة هفاءة الىلل 

ة ثد٤ُ٣ ٖلى لألٖما٫ اللىحؿخُة الٟٗالة ؤلاصاعة جٗمل ؤن ًج    الخؿلُم وثسٌُٟ في الؿٖغ

 زال٫ مً طل٪ و ،الى٣ل ث٩لٟة
2
:  

 ؛اإلاىاؾبة الى٣ل وؾُلة ازحُاع 

 ُة الجضولة  ؛الخؿلُم إلاىاُٖض اإلاىاؾبة و اإلاىيٖى

 ؛الى٣ل ىؾاثلل ؾخئجاعالا  ؤو محال٥الا  اٖحباعات بحن اإلاٟايلة 

 الاؾحٛال٫ ألامثل لىؾُلة الى٣ل؛ 

 الهُاهة الضوعٍة والا٢حهاصًة لىؾاثل الى٣ل؛ 

 ؤًٞل ٖغوى ٖلى للخهى٫  الى٣ل ىٓماتم م٘ ةاإلاٟاوي. 

  اللىحسدياث في إدازة املعلىماث جىىىلىحيااسخخدام : املعلب الثاوي

 الىابٌ ال٣ل  بمثابة ىٓمات ٞهياإلاع الخُىي الؾحمغاع وب٣اء اإلاهض اإلاٗلىمات ث٨ىىلىحُا جٗحبر

  .هاٞي
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 ٌ  حعسيف جىىىلىحيا املعلىماث: الفسع ألاو

ثغابِ في  جؿاهم مهمة ؤصاة باٖحباعها اإلاٗلىمات ث٨ىىلىحُا مٟهىم لحدضًض ٖام اثٟا١ هىا٥

والىؾاثل لبُاهات والكب٩ات ا و٢ىاٖض والبرمجُات ألاحهؼة وثحًمً، للمىٓمة ألاؾاؾُة الٗملُات وؤصاء

وهي ثل٪  1.والبضًل لخؿمُحهاإلاٗلىمات هٓام  مً الح٣جي الجاه  اإلاٗلىمات ث٨ىىلىحُا وثمثل ،ألازغي 

ألاصوات التي جؿحسضم لبىاء هٓم اإلاٗلىمات التي جٗاون ؤلاصاعة ٖلى اؾحسضام اإلاٗلىمات لضٖم اخحُاحاتها 

 2.ة في اإلاىٓمةفي مجا٫ اثساط ال٣غاعات والٗملُات الخكُٛلُ

 ٧اٞة ألانٗضة ٖلى املخحلٟة اإلاٗلىمات ثض٤ٞ في ؤرغها والاثها٫ اإلاٗلىماثُة لثىعة ٧ان ول٣ض

غ خحما ؾاٖض الظي ألامغ اإلااصي بالحىعٍض اإلاحٗل٣ة ؤو بالحىػَ٘ اإلااصي اإلاحٗل٣ة الكب٨ة  في ثٍُى

ة في الض٢ة ، ألامغ الظي ؤُٖاهااللىحؿخُة لمُة ب٩ل ص٢ة ٗالجتهااإلاٗلىمات وم اؾحالم والؿٖغ  3،ٖو

ؼ اإلاىٓمة اؾحُاٖد وبالحالي غات ٦بحرة ث٩الُٟها وثد٤ُ٣ وثسٌُٟ ،لها الحىاٞؿُة اإلاحزة جٍٗؼ في  ٞو

غ ألاصاء في الٗالُة واإلاغوهة والى٢د الجهض الجهض بلى  بياٞة لها ومىاعص حضًضة ثد٤ُ٣ ٖىاثض ،ثٍُى

ة ثدؿحن   .اإلاىحجات والخضمات املخحلٟة ىصةاإلاؿحمغ لج للٗمالء والحدؿحن الاؾحجابة ؾٖغ

 جعبيلاث جىىىلىحيا املعلىماث في إدازة اللىحسدياث: الفسع الثاوي

 : في اللىحؿخُات إلصاعة اإلاٗلىمات ث٨ىىلىحُا ثُب٣ُات ؤهم ثحمثل و

 إلالىتروهيت الخجازة :أوال

ما٫، والتي ًج  ؤ ن هضع٥ بم٩اهُاتها جٗحبر الحجاعة الال٨تروهُة مً آلاٞا١ الجضًضة في صهُا ألٖا

 4.وصوعها الخُىي واإلاظهل في هظا املجا٫ في و٢حىا اإلاٗانغ
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ة بحن الباج٘ واإلاكتري، ؾاهمد ٞيها قب٨ة الاهترهِد بهٟة  الحجاعة الال٨تروهُة هي ٧ل مٗاملة ثجاٍع

٤ قب٨ة)بهٟة حؼثُة، ٧التزوٍض بمٗلىمات بحمالُة ؤو  ة ؤزغي  ًٖ ٍَغ و ثس (الاهترهِد ؤو قب٩ات ثجاٍع

الخ٣ا؛ وؾىاء ثم الخؿضًض بل٨تروهُا، به٪ وعقي، ه٣ضا ٖىض الخؿلُم ؤو  ال٢حىائهازضمة ؤو ؾلٗة مُٗىة 

٣ة ؤزغي  ٞهي ثِؿغ ٖملُات قغاء وبُ٘ الؿل٘ ٖبر اؾحسضام ث٨ىىلىحُا الاثهاالت في مجاالت ثباص٫  1.بٍُغ

حمثلة بحسٌُٟ الح٩ال٠ُ، ثدؿحن اإلاٗلىمات بما ٌؿاهم في ثدؿحن الٗملُات لحد٤ُ٣ اإلاؼاًا الحىاٞؿُة اإلا

ة جؿلُم الخضمات  2.الجىصة وػٍاصة ؾٖغ

حن اإلاىاؾبحن بجها . ثحًمً الحجاعة الال٨تروهُة حل  اهخباه واملخاٞٓة ٖلى الٗمالء والكغ٧اء الحجاٍع

ة، مثل بُ٘ وقغاء اإلاىحجات، ٦ما ثحًمً ٖلى الاثهاالت الغ٢مُة، الحباص٫  ثحسلل في الٗملُات الحجاٍع

 لح٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات للضزى٫ ٖملُة ًٖ ثُب٣ُات  ٖباعة هيٞ 3.ترووي والبدث مً زال٫ الاهترهِدالال٨

ة وبؿهىلة وفي و  .م٩ان ألي باؾحسضام ث٨ىىلىحُا الحجاعة الال٨تروهُة ٞةهه ًحم ثباص٫ اإلاٗلىمات بؿٖغ

ات الح٩لٟة ٖملُات اليكاٍ الحباصالت الال٨تروهُة جؿاٖض ٖلى ثد٤ُ٣ الحض٤ٞ في ٞ. خضوص ؤ٢ل مؿحٍى

غا٧ٝل هظا ًم٨ً . و٦ظل٪ البُاهات وألا٩ٞاع ؿغ حمُ٘ ألَا . في النهاًة مً ثباص٫ اإلاٗلىمات بؿهىلة َو

ض مً ال٨ٟاءة والٟاٖلُة وبالحالي  . ثد٤ُ٣ اإلاٍؼ

ٗحبر مٟهىم ٍم٨ً و هى ألا٦ثر اؾحسضاما، وؾُهبذ ألا٦ثر اهخكاعا مؿح٣بال،  ؤلال٨تروهُة الحجاعة َو

 :الحالُة لها ٫ق٩األا  ثمُحز

  ٪مً اإلااؾؿات بلى اإلاؿتهلBusiness to Consumer ( B 2 C ) 

  مً اإلااؾؿات بلى اإلااؾؿاتBusiness to Business ( B 2 B ) 

  ٪مً اإلاؿتهل٪ بلى اإلاؿتهلConsumer to Consumer ( C 2 C ) 

  مً اإلاؿتهل٪ بلى اإلااؾؿاتConsumer to Business ( C 2 B ) 
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 جؿاهم بط .ؤلال٨تروهُة الحجاعة لحٗم٤ُ اإلاالثمة الح٣ىُات مً الاهترهد قب٨ة اماتاؾحسض وجٗض

 ثؼوص الٗالم في خىاؾ  قب٨ة ؤوؾ٘ ٞهي والٗملُات ألاؾىا١ ًٖ مٗلىمات هاثلة ثىٞحر في

 اإلاٗلىمات بى٣ل ث٣ىم بط ،البُاهات ٢ىاٖض مً آلاالٝ بلى والىنى٫  مً الخضمات بالٗضًض اإلاؿحسضمحن

 و٢ىىات الكغاء مجاالت في البضاثل مً الٗضًض ثىٞغ جهاؤ ٦ما ،في الٗالم شخو وألي انم٩ ؤي بلى

 الجضًضة الحىػَ٘
1
. 

 Entreprise Ressource Planning (ERP)  املىظمت مىازد جخعيغ  :ثاهيا

ُُٟة للمجاالت الح٩امل زال٫ مً اإلاىٓمة مىاعص هٓم ثسُُِ جٗمل  في بط جؿاهم في اإلاىٓمة، الْى

 هممىحجات الباجٗحن ومىانٟات ًٖ ثىٞغ اإلاٗلىمات زال٫ مً بٗض ًٖ الاثهاالت هٓام وثُب٤ُ جٗم٤ُ

ش هاوؤؾٗاع   الؼباثً َلبات مً اإلاىٓمة ثسُُِ مىاعصهٓام  ًحد٤٣ بهضه الكغوٍ، وال٣بى٫  جؿلُمها وثىاٍع

كٗغهم ش بلى بالغحٕى شخً اإلاىحىجبٗملُات  ؤًًا رم ٣ًىم ومً باإلاىا٣ٞة َو  في ٌؿاهم ٦ما .مالخؿلُ ثىاٍع

ة مً اإلاىاص ألاولُة ث٣ُُم دضص الًغوٍع ش بَال١ املخؼون ٍو  مً وقغاء الُلبُات للمهاو٘ ؤلاهحاج ؤوامغ ثىاٍع

، ومً للبُاهات اإلاىٓمة واخحُاحاتها ٖملُات مً الٗضًض ًضٖم خُث قامل للمٗلىمات هٓامٞهى  2.اإلاىعصًً

ء، ٌٗحبر بضًال لىٓم اإلاٗلىمات اإلاحضاولة، ٣ًضم ٞىاثضه ٌؿاٖض في ثسٌُٟ ؤو٢ات جؿلُم الؿل٘ للٗمال

  .خلى٫ للمكا٧ل التي ثىاحه الٗمالء

هى هٓام ٞ 3ٖلى ث٣هحر اإلاؿاٞة بحن الٗمُل واإلاىحج، ERP ثسُُِ مىاعص اإلاىٓمة هٓامٌؿاٖض 

ما٫ اإلاحٗضصة بالك٩ل الظي ٌؿمذ  اث٠ ألٖا مٗلىمات ٌٗحمض ٖلى الخاؾىب ومهمم إلصاعة وصٖم ْو

٣ة واضخة ومالثمة،  بالح٩امل ما٫ ٧لها في اإلاىٓمة بٍُغ اث٠، والؿماح بحض٤ٞ اإلاٗلىمات بحن ألٖا لهظه الْى

حماص ٖلى ٢اٖضة بُاهات ومؿحىصٕ بُاهات  بدُث ثم٨ً اإلاىٓمة مً الى٢ٝى ٖلى ؤصائها، وطل٪ بااٖل

حن  4.مغ٦ٍؼ
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  Electronical Data Interchanger (EDI) إلالىتروهيت البياهاث جبادٌ جلىيت :ثالثا

خاؾ  آلي بلى  هٓام ثباص٫ البُاهات بل٨تروهُا هى هٓام ٣ًىم ٖلى بعؾا٫ البُاهات مدل الحباص٫ مً

ة هي التي ًحم ثباصلها بحن الخىاؾ  آلالُة . خاؾ  آلي آزغ وبال٨ٗـ ة وؤلاصاٍع لُه ٞةن البُاهات الحجاٍع ٖو

ة إلخال٫ الغؾاثل ؤلال٨تروهُة مدل ؤي ؤن الٛغى مً هظا الىٓام هى اؾحسضام ث٣ىُة خضًث 1.املخحلٟة

ٗة الحٗامل  الغؾاثل الىع٢ُة، وهظا ًحُل  جُٛحر في هٓم ؤلاصاعة واإلاحابٗة للحدى٫ بلى هٓم صًىام٨ُُة ؾَغ

 .ولخُٓة في اثساط ال٣غاع
2 

 ثد٣٣ه إلاا وطل٪ اؾحٗمالها ٖلى اإلاىٓمات ًيبغي ؤصاة بال هي ما ال٨تروهُا اإلاٗلىمات ثباص٫ ث٣ىُة

  3.واإلاىاٞؿة اللىحؿخُات ؤلاصاعي، الخؿُحر مجا٫ في ؤهضاٝ مً

  بحن  اإلاباقغ الغبِ مً زال٫ الح٩ال٠ُ ثسٌُٟ بلى تهضٝ الا٢حهاصًة ألاهمُة بن: إلادازي  ملجاٌا في

ة الٗملُات وهظا ًلغي ألاوكُة،  بح٣لُل وطل٪ الخضمة بلى حىصة بياٞة ،الىراث٤ ثباص٫ في الُضٍو

ا اإلاٗلىمات ثباص٫ مً الىاثجة ألازُاء ة ًضٍو  .هاثباصل في والؿٖغ

  ة بحخب٘ اإلاىحجات للٗمالءجؿمذ  الح٣ىُة هظه: اللىحسدياث في  ٦ما ،ثىػَٗها و٦ُُٟة هازهاثه بمٗٞغ

ة   مً ألازُاء الح٣لُل ًاصي  وبالحالي اإلاغصوصات وؿبة مً الح٣لُل بلى اإلاٗلىمات ثباص٫ فيؤلاصاٍع

 .اللىحؿخُةالح٩ال٠ُ  ثسٌُٟ

 ٗة الاؾحجابة مً زال٫ ثىاٞؿُة محزة بسل٤ جؿمذ :املىافست ٌمجا في وبالحالي  للُلبُات الؿَغ

 .واإلاىحجات الخضمات مؿحىي  ثدؿحنالحسٌُٟ مً حجم املخؼون، 

 ومشىالث جعبيله باملىظماث املعاصسة اللىحسخً هظام أداء: املعلب الثالث

 ٌ   أداء هظام اللىحسديً: الفسع ألاو

ة ٦ُ ُٟة ٢ُاؽ ؤصاء هظا الىٓام، وما هي الٗىامل التي ثارغ ٖلى ؤصاثه وثاصي به بلى البض ؤن ًحم مٗٞغ

ٗاالؤن ٩ًىن ٦ٟاا   :ثحمثل هظه الٗىامل في. في الى٢د هٟؿه ٞو

 ؤلام٩اهُة  Availability؛ 

    ال٣ضعةCapability؛ 

  ُة  .Qualityالىٖى

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، ، صاع الٟ"لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .163، م ٨2008غ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
ة، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،    .385، م 2014، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

3
 Philippe Vallin, « La Logistique :  modèles et méthodes du pilotage des flux », 2

e
 édition, Economica, 2001, 

page 161. 
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 Availability إلامياهيت :أوال

 ٞان ولهظا، واإلاىحجاإلاىاص  مً اإلاحُلبات مىاؾ  بك٩ل ُٛيج التي الىٓام َا٢ة بلى جكحر

ً مثال مؿحىي  م٘ ثحٗامل ؤلام٩اهُة  واملخُِ النهاجي للمسؼون ٢لُل وبك٩ل اإلاح٨غع  الاؾحسضام الخٍؼ

ًحال مٗض٫ في ؤٖلى اؾخثماع بلى ًاصي  .سٍؼ

ً ثىٞحر في الىٓام بم٩اهُة ؤن لىا ًحطح ومً هىا  في ألاصاءدؿحن ث بلى بالىخُجة ًاصي حُض زٍؼ

 خهى٫ خاالت وبالحالي ٖضم اإلاؿتهل٪، بلى اإلاىحج ثىٞحر بلى ثاصي والتياللىحؿخُة  الىىاحي باثجاه

 في وبم٩اهُة الىٓامًخىاؾ   الظي ال الٟاثٌ الح٨ضؽ ؤو ُٞه العجؼ خاالت ؤو في املخؼون الازحىا٢ات

 مىاولة)للىٓام  الؿاثضة ألاوكُة  وهىا ثلٗ اإلاالثمة، وألام٨ىة األو٢اتب وثدغ٧اثه ٖلُه الؿُُغة

 للىٓام وبالحالي ؤلام٩اهُة ثدؿحن في صوعها (وهٓم اإلاٗلىمات املخؼهُة، والهُاهةواإلاؿاخات  اإلاىاص،

اٖلُحه ٦ٟاءثه ثُىع    1.ٞو

 Capabilityاللدزة  :ثاهيا

 اؾحالمه فيالىٓام  ٌؿحٛغ٢ها التي الؼمىُة والٟترة الاؾخُٗابُة، الُا٢ة بلى جكحر ال٣ضعة وهىا

ة  .والحىنُل النهاجي لألؾىا١ الضازلُة والخاعحُة املخؼهُة للمىاص بن هظه اإلاؿإلة ه٣هض بها ؾٖغ

ة والحجهحز الخؿلُم في الىٓام ٢ضعة  ثحطح هىا .اإلاغاخل مسحل٠ ٖلى وقمىلُتها الٗملُة هظه واؾحمغاٍع

ة حاه  ثإمحن في  اإلاؿتهل٪ بلى بٗض بهحاحها وثىٞحرها اإلاىٓمة الهىاُٖة صازل اإلاىاص ثىٞحر في الؿٖغ

وثإمحن  الٗملُات ونُاهة وؤوامغ بالى٣ل الخانة ألاوكُة ثلٗ  هىا. ألاؾىا١ الضازلُة والخاعحُة

ً  (Just in time)وهٓام  (MRP)اإلاىاصثسُُِ  ٦ىٓام طل٪ في الخضًثة الىٓم وثيب٘ ٖنها صوع مهم، الخٍؼ

(JIT)  غ ضعة٢ ثدؿحن في مؿاٖضة التي هي ؤهٓمة عثِؿُة اٖلُحه ٦ٟاءثه الىٓام وثٍُى .ٞو
2 

 Qualityالىىعيت  :ثالثا

 ٧لُة؟ حُضا بهىعة٧ان  مهمحه في اللىحؿح٪ هٓام هل ،اإلاهم الحالي الؿاا٫ ٖلى باإلحابةثحٗل٤ 

حباع بىٓغ ألازظ م٘  ٚحر اإلاكا٧ل خل ، وبٖاصةوثصخُذ الاهدغاٞات خهلد التي اإلاكا٧لو  ألايغاع الٖا

ُة ٞان ٖلُهو  اإلاحى٢ٗة،  ٖىض ثدهل التي مٗضالت مً ألازُاء اإلاٗالجة أل٢ل بةًجاص ثحٗل٤ الىٖى

ة ٖلى واضح بك٩ل ثارغ الؿاب٣ة الظ٦غ الٗىامل هظا الٗامل ًٞال ًٖ ولٗل الخؿلُم والحجهحز،  مٗٞغ

اٖلُة ٦ٟاءة مضي  3.و٢ُاؾه الىٓام ٞو

                                                                   
1
 .367 - 366، م 2008 ،ٖمان لليكغ والحىػَ٘، الُاػوعي الٗلمُة ، صاع"مح٩امل مىٓىع : الحىػَ٘ بصاعة"الهمُضعي،  حاؾم دمحم 
 .367، م هٟـ اإلاغح٘ 2
3
 .368 – 367، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،"مح٩امل مىٓىع : الحىػَ٘ بصاعة"الهمُضعي،  حاؾم دمحم 
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 مشىالث جعبيم إدازة اللىحسدياث باملىظماث املعاصسة: الفسع الثاوي

   ٨:1ً بل٣اء الًىء ٖلى ؤهم هضه اإلاك٨الت ُٞما ًليًم

 ٖضم ث٩امل ؾلؿلة ؤلامضاصات؛ 

 وحىص الخىاحؼ الحىُٓمُة؛ 

 اهٟها٫ ٖملُة ثهمُم ؾلؿلة ؤلامضاص ًٖ ال٣غاعات الخكُٛلُة؛ 

 بٖضاص ثهمُم اإلاىحجات صون ألازظ في الخؿبان َبُٗة ؾلؿلة ؤلامضاص؛ 

 ضاص؛ٖضم وحىص م٣اًِـ لؿلؿلة ؤلام 

 اإلاحبٗة؛ ً  ٖضم بؿاَة ؾُاؾات الحسٍؼ

 ٖضم الح٣ُُم الؿلُم لح٩ال٠ُ املخؼون الؿلعي؛ 

 بٟٚا٫ ثإرحر ْغوٝ ٖضم الحإ٦ض واملخاَغة؛ 

 ٠ الض٤ُ٢ لخضمة الٗمالء؛  ٖضم الحٍٗغ

 الحمُحز يض الٗمالء الضازلُحن باإلاىٓمة؛ 

 ٖضم ٦ٟاءة هٓام اإلاٗلىمات؛ 

  اإلاىٓمة؛ؾىء الحيؿ٤ُ بحن ؤ٢ؿام 

 ٖضم ص٢ة اإلاٗلىمات ًٖ خاالت الخؿلُم؛ 

 ًٖضم وحىص ثدلُل مح٩امل لُغ١ الصخ. 

 

                                                                   
1
ة لليكغ والحىػَ٘، "بصاعة اللىحؿخُات"ٚىُم،  ؤخمض دمحم   .212، م 2010الُبٗة ألاولى، مهغ، ، اإلا٨حبة الٗهٍغ
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

 مساخل جدليم الىفاءة والفعاليت في جعبيم إدازة اللىحسدياث باملىظماث املعاصسة: الفسع الثالث

ةن لحد٤ُ٣ ٧ل مً ال٨ٟاءة والٟٗالُة في ثُب٤ُ هٓام بصاعة اللىحؿخُات باإلاىٓمات اإلاٗانغة، ٞ

ألامغ ًحُل  يغوعة الالتزام بحُب٤ُ هضا الىٓام مً زال٫ اإلاغوع بٗضة مغاخل ؤؾاؾُة، ًم٨ً ثىيُدها 

   1:بةًجاػ ُٞما ًلي

 غ ؤهضاٝ بؾتراثُجُة وث٨ح٨ُُة ثهبذ بمثابة اإلاغقض ٖىض ثىُٟظ  :املسخلت ألاولى ثهمُم وثٍُى

 .الٗملُات االلىحؿخُة

 ألاوكُة والٗملُات في ألا٢ؿام الضازلُة لؿلؿلة ؤلامضاص وصل٪  بخضاذ ث٩امل بحن :املسخلت الثاهيت

٤ ال٣ًاء ٖلى ٧ل الخىاحؼ اإلاؿببة لضل٪، م٘ الؿماح بى٣ل وثض٤ٞ البُاهات والحيؿ٤ُ بحن  ًٖ ٍَغ

 .ألاوكُة والٗملُات املخحلٟة

 بٖضاص الحيؿ٤ُ الخام باألوكُة م٘ ٧ل مً اإلاىعصًً والٗمالء :املسخلت الثالثت. 

  ٤  :خلت السابعتاملس ملُات الحىُٟظ ٖبر مؿاع ؾلؿلة ؤلامضاص ًٖ ٍَغ بٖضاص ثيؿ٤ُ بحن الحسُُِ ٖو

ل البُاهات زال٫ مؿاع هضه الؿلؿلة  .اؾحسضام هٓام لحدٍى

 ٤  :املسخلت الخامست جك٨ُل مىٓمات بؾتراثُجُة ثإزظ في الخؿبان ؤلام٩اهات اإلاحاخة ًٖ ٍَغ

ً اإلاىا٣ٞحن ٖلى الاثٟا١ بحن مىٓمححن ؤو ؤ٦ثر ٖلى ؤقُ اء مُٗىة ثد٤٣ مؼاًا بؾتراثُجُة لألًٖاء آلازٍغ

 .الاهًمام لهضا الخك٨ُل ؤلاؾتراثُجي

 

 

 

 

 

                                                                   
1
 .216، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم،  
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 الفصل ألاٌو 

"إلاظاز  الىظسي "اللىحسديً   

ٌ  الفصل خالصت  ألاو

  وطل٪ الٗمالء بلى واإلاىحجات ،الخضمات ثىٞحر بلى اللىحؿخُ٪ حهضٝ
 
٣ا باتهم ٞو لٚغ

  .هظه اإلاىحجات وخالة والى٢د اإلا٩ان خُث مً ٦ٟاءة وؤ٦ثرها اإلام٨ىة، الُغ١  وبإًٞلواخحُاحاتهم 

للٗمالء  محاح ٩ًىن بال ب٣ُمة ٢لُلة ٖىضما ال  ًحمح٘ال  مىحجؤو زضمة ؤي  ؤنمما ال ق٪ ُٞه و 

 الخضماتثىٞحر هظه  ؤحل مًحهىصا  اإلاىٓمةٖىضما ثبظ٫  بال ؤهه ،اإلاىاؾبحن والى٢د اإلا٩اناملخحملحن في 

 ، ٞةجها ثد٤٣ ٧ل مً اإلاىاٞ٘ الؼمىُة واإلا٩اهُة،اإلاىاؾبحن والى٢د اإلا٩اناملخحملحن في  لٗمالئها واإلاىحجات

ً الى٣ل، الُلبُات،مً زال٫ ثجهحز وطل٪  الخ، و٧ل هظا لً ًحِؿغ ب٨ٟاءة بال بحىٞحر ...الحسٍؼ

٢ُمة اإلاىحجات  خُث ثؼصاصٞاإلصاعة اللىحؿخُة الؿلُمة ًيحج ٖنها ٢ُمة مًاٞة، اإلاٗلىمات والبُاهات، 

وبالحالي ًؼصاص عيا اإلاؿتهل٪ ومً رم ها في الى٢د اإلاىاؾ  واإلا٩ان اإلاىاؾ ، والخضمات بمجغص ثىٞحر 

مئىان بلى ثىٞحر اإلاىحجات ال٣ضعة الحاٞؿُة للمىٓمة،  ٞغياء الٗمُل ًحى٠٢ بهىعة ؤؾاؾُة ٖلى الَا

  .والخضمات

ة ثض٤ٞ الؿل٘ والخضمات ، ول٣ض وجٗحبر الخلى٫ اللىحؿخُة ألاؾاؽ الظي ًًمً اؾحمغاٍع

ؤهمُتها في الؿىىات ألازحرة هٓغا للمىاٞؿة الكضًضة والُل  ال٨بحر للخهى٫ ٖلى زضمات  ثؼاًضت

ة  .ثلبي اخحُاحات ألاؾىا١ املخلُة والضولُة ومىحجات ؤًٞل وبإ٢ص ى ؾٖغ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  املبحث األول: مفاهيم حول النقل البحري 

 األول: تطور النقل البحري العاملي  املطلب

 املطلب الثاني: العوملة وصناعة النقل بالحاويات

 املطلب الثالث: التكنولوجيا وصناعة النقل البحري 

 املبحث الثاني: نقل البضائع ودور املوانئ البحرية في املنظومة اللوجستية 

لسفن املطلب األول: نقل البضائع والخدمات املالحية التي تحتاجها ا

 والبضائع

 املطلب الثاني: نقل البضائع في املنظومة اللوجستية 

 املطلب الثالث: عملية نقل البضائع ودور املوانئ البحرية

 املبحث الثالث: اللوجستيات في املوانئ 

 املطلب األول: تطور املوانئ البحرية

 املطلب الثاني: املراكز اللوجستية وأهميتها باملوانئ البحرية

 باملوانئ البحرية الثالث: تطوير املنظومة اللوجستيةاملطلب 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  جمهيد "ملازبـ

جٗحبر اإلاىاوئ و . ٌٗحبر الى٣ل البدغي ؤخض الخضمات الغثِؿُة في جؿهُل ٖملُة الحجاعة الضولُة

ة ب ة التي ثبضؤ منها وثيحهي بليها البدٍغ ة ٖلى الٗالم الخاعجي، بد٨م ٧ىجها اإلاىاٞظ البدٍغ ىابات الضولة البدٍغ

لة الى٣ل الضولي الخل٣ة الغثِؿُة في ؾلؿو الٗمىص ال٣ٟغي لهىاٖة الى٣ل البدغي وهي  ،الحجاعة الضولُة

٣ا إلاحُ واؾتراثُجُا ث٨ىىلىحُا الحٛحر في آزظوهى اإلاحٗضص الىؾاثِ،   .الؿى١  لباتٞو

و٢ض ؤصت ْاهغة الٗىإلاة بلى ثىؾ٘ ألاؾىا١ ٖلى مؿاخة حٛغاُٞة ٦بحرة ٢ض جكمل الٗالم ٧له بما 

٣ُة وفي ٢ل  الؿلؿلة . ٌؿحلؼم مٗه ؤن ثضزل ؾلؿلة الٗملُات اللىحؿخُة يمً الٗملُة الخؿٍى

ملُا ٣ُة والحىػَُٗة ث٣٘ آلان نىاٖة الى٣ل البدغي، ٖو ت اإلاىاوئ، ومً ؤحل اللىحؿخُة والٗملُة الخؿٍى

ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر؛ ٣ٞض ػاص الًِٛ ٖلى ث٩ال٠ُ ٧ل خل٣ة مً خل٣ات الؿلؿلة اللىحؿخُة 

اصة ٦ٟاءاتها لى ٍػ وزال٫ هظا الٟهل ؾى٨خك٠ مالمذ ثُىع الى٣ل البدغي الٗالمي، ه٣ل البًاج٘ في  1.ٖو

 .اإلاىٓىمة اللىحؿخُة والٗملُات اللىحؿخُة في اإلاىاوئ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .97، م 2008، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ٌ  "ملازبـ  مفاهيم خٌى الىلل البدسي : املبدث ألاو

غ الؿًٟ واإلاىاوئ، وهى ًمثل يغوعة ال  قهض الٗالم ثُىعا ٦بحرا في مىٓىمة الى٣ل البدغي مً ثٍُى

والى٣ل البدغي قإهه قإن الىؾاثل . ٚجى ٖنها للٗالم، وله صوع ٦بحر ومهم في جؿهُل ٖملُة الحجاعة الضولُة

٣ا إلاحُلبات الؿى١ ألازغي للى٣ل آزظ في الحٛحر ث٨ى  .ىلىحُا ٞو

 ٌ  جعىز الىلل البدسي العالمي : املعلب ألاو

الى٣ل البدغي هى مىٓىمة مح٩املة إلحغاء ٖملُة ه٣ل ألاٞغاص والبًاج٘ مً مُىاء بلى مُىاء آزغ 

 .بىاؾُة الؿًٟ في الى٢د املخضص وبالكغوٍ اإلاح٤ٟ ٖليها

 ٌ  مالمذ جعىز الىلل البدسي العالمي: الفسع ألاو

حًمً الى٣ل الٗالمي ٖبر البداع ا٦ خؿ  الى٣ل البدغي ؤهمُة ٦بحرة حضا ٢ضًما وخضًثا، ٍو

ً، الؿُاح، الٗاملحن، والجُىف)واملخُُات خالُا ه٣ل ألاٞغاص  ، وه٣ل البًاج٘ الهلبة والؿاثلة (اإلاؿاٍٞغ

ة وب٨مُات ٦بحرة حضا، ؾىاء ثل٪ التي ثمثل اإلاىاص الُبُُٗة ٧الىِٟ الخام والٛ اػ الُبُعي والٛاٍػ

، ؤم اإلاهىٗة ٧اإلا٩اثً وآلاالت واإلاىاص ؤلاوكاثُة ٧االؾمىد، ؤم الؼعاُٖة ٧الٟىا٦ه والخبىب، (اإلاؿا٫)

ة ؤ٦ثر مً رلثي الحجاعة الٗاإلاُة ٖبر البداع واملخُُات، وثحضاولها شخىا  ى٣ل بالؿًٟ والٗاثمات البدٍغ ٍو

مال٢ ٛا ؾًٟ ومىاوئ نٛحرة، وؤزغي محسههة ٖو لُه ٞةن  1.ة حجما ووػها وهمُاوه٣ال وثَٟغ ألاهىإ ٖو

 :الغثِؿُة للؿًٟ هي آلاجي

 الهٛحرة وال٨بحرة؛ ً  ؾًٟ ه٣ل اإلاؿاٍٞغ

 ؛٧الخبىب/الخامات، وبًاج٘ اله /ؾًٟ ه٣ل البًاج٘ الٗامة، الجاٞة 

 ات، والؿُاعات، وؾًٟ الثالحات؛/ؾًٟ الى٣ل اإلاحسههة  ؾًٟ الخاٍو

  ؛(٫اإلاؿا)ؾًٟ ه٣ل الٛاػ الُبُعي 

 ة، وؾًٟ ٧اسخات الثلىج، والؿًٟ الخغبُة ة اإلاهام ٦ؿًٟ ألاعناص الجٍى ؾًٟ /ؾًٟ الى٣ل اإلاحىٖى

 خامالت الُاثغات؛

 ها٢الت الىِٟ الخام/ؾًٟ ه٣ل الؿىاثل. 

                                                                   
1
، صاع الُاػوعي الٗلمُة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، "ث٨ىىلىحُا الى٣ل الٗالمي واثجاهات الحجاعة الضولُة الخضًثة"مجُض ملى٥ الؿامغاجي،  

 .74، م 2016
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  أهــــــــىاع السفـــــً: (1 - 2) الشيل "ملازبـ
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، "(البري والبدغي والجىي )اصًات الى٣ل الضولي ب٢حه"مدمىص خامض مدمىص ٖبض الغاػ١، : املصدز

ة،   .57، م 2013الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

ول٣ض قهضت ال٣ٗىص  مً حجم الحجاعة الخاعحُة الٗاإلاُة، %٣ً90ىم الى٣ل البدغي بى٣ل خىالي 

ً ألازحرة ثُىعات ضخمة في ٧ل ما ًسو الى٣ل البدغي والخضمات اإلا٨ملة ؤو اإلاغثبُة به والتي ثحًم

 1:رالرة مجاالت ؤؾاؾُة

 الى٣ل البدغي الضولي؛ 

  البًاج٘)الخضمات اإلا٨ملة للى٣ل البدغي ً  ؛(ثضاو٫ وثسٍؼ

 زضمات بصاعة اإلاىاوئ. 

                                                                   
1
ة، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007، مهغ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

219. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ٌٗحمض خُث. الٗاإلاُة وألاؾىا١ الضولُة للحجاعة ال٣ٟغي  الٗمىص الُىم البدغي  الى٣ل ٌك٩ل "ملازبـ

  . ٖليها التي ٌٗحمضون  واإلاىحجاتاإلاىاص  مسحل٠ لى٣ل الؿًٟ ٖلى الٗالم ؤهداء مسحل٠ في الىاؽ

٘ و٦بحر مً وبلى ٧اٞة والبًاج٘  اإلاىاصٞهى ٌٗمل ٖلى ه٣ل . ًمحاػ ٢ُإ الى٣ل البدغي بحُىع ؾَغ

، وبالحالي ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الؿى١ ٌٗحمض ٖلى وؾاثل الى٣ل البدغي إلًها٫ ٧ل ؤهىإ ؤهداء الٗالم

وهى ٌٗحبر وؾُلة مً وؾاثل الحىػَ٘ الضولي  .ثامة الهى٘ هه٠ مهىٗة ؤواإلاىحجات، ؾىاء ٧اهد ؤولُة، 

 . ألاؾاؾُة في و٢حىا الخايغ

مض ؤًًا ٖلى اإلاُىاء ٦مغ٦ؼ ثىػَ٘ ؤولي ٌٗح ي ٌٗحمض ٖلى الؿُٟىة ؤوال، ٞةههبال ؤن هظا الى٣ل الظ

ً والى٣ل الضازلي وما بلى طل٪ مً محٛحرات ثارغ بك٩ل مباقغ ٖلى ٢ىووؾاثل اإلاىاولة و  اٖة الحسٍؼ

 1.اإلاؿتهل٪

ؤن ؤ٦ثر مً  ٖلمىا ثباَا مباقغا بالى٣ل البدغي زانةن الحىمُة الا٢حهاصًة هي ألازغي ثغثبِ اع ب

مىسًٟة وؿبُا بطا ما ٢ىعهد بىؾاثل الى٣ل  ن ث٩لٟتها جٗحبرؤخُث  ،ثى٣ل بدغا رالرة ؤعبإ الحجاعة الضولُة

ة بحن الحجاعة الضولُة والا٢حهازغي، ألا  ة بحن وهىا٥ عابُة ٢ٍى ص الٗالمي، وفي الى٢د طاثه هىا٥ عابُة ٢ٍى

، وبظل٪ ا٢حهاص ٖالمي صون ثجاعة صولُة بدغي وال بضون ه٣لٞال ثجاعة الى٣ل البدغي والحجاعة الضولُة، 

ة البدغي  الى٣ل ث٨مً محزة الو  2.ًهبذ الاهحمام بالى٣ل البدغي يغوعة للحجاعة الضولُة في ول٨ً  في الؿٖغ

ًخىاو٫ ؤن  بالؿ٨٪ الخضًضًة الى٣ل ال ٌؿحُُ٘ خُثمً الٗالم،  واؾٗة إلاىا٤َ ومضي جُُٛحه ٢ضعثه

ة الخغ٦ة ٖلى ٖاصة  الث٣ُلة ثتر٦ؼ الهىاٖات الؿب ، ولهظا .وألاحجام الجٛغاُٞة هظه ألابٗاصبمثل  الحجاٍع

ة. اإلاىاوئ يىاحي  (م1610) ليعا للؿحر والححر ا٢حباؽ م٣ىلة الضولُة، ًم٨ً الحجاعة البدغ في ؤهمُة وإلاٗٞغ

 الٗاإلاُة الحجاعة ٖلى حهُمً الظي الحجاعة وؤنٖلى  حهُمً الظي البدغ هى حهُمً ٖلى الظي نؤ"  :٢ا٫ خُث

   3". هٟؿه ٖلى الٗالم وبالحالي الٗالم ٖلى رغوة حهُمً الظي هى

 

 

                                                                   
1
، صاع واثل لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "مضزل لىحؿتي صولي: الحىػَ٘"ؤخمض قا٦غ الٗؿ٨غي، زلُل ببغاهُم ال٨ىٗاوي،  

 .185، م 2004
2
 .185هٟـ اإلاغح٘، م  
3

ة الكغ٢ُةمغ٦ؼ ، الى٣ل البدغي في بَاع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة   .3، م 2009ؤ٦حىبغ ، الضعاؾات والبدىذ بٛٞغ

http://www.chamber.org  (ش ؤلاَإل  (.2016ؤوت  11 :ثاٍع

 
 

http://www.chamber.org/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  عىاصس صىاعت الىلل البدسي : (2 - 2) الشيل "ملازبـ

 

ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل، : املصدز ة، ، "الحجاعة البدٍغ اء ال٣اهىهُة، الاؾ٨ىضٍع  .44، م 2015م٨حبة الٞى

 1:الهٟات الغثِؿُة للى٣ل البدغي الخضًثمً 

 نىاٖة الى٣ل البدغي هي نىاٖة صولُة بُبُٗتها؛ 

 الى٣ل البدغي هى الىؾُلة الغثِؿُة لى٣ل الحجاعة الٗاإلاُة؛ 

 خُةالى٣ل البدغي هى خل٣ة في ؾلؿلة الى٣ل اإلاح٩امل واإلاىٓىمة اللىحؿ. 

 خعىط الىلل البدسي : الفسع الثاوي

حن عثِؿُحن همازٍُى الى٣ل البدغي ثى٣ؿم    : بلى هٖى

 الىلل البدسي على خعىط مىخظمت  :أوال

ثيح٣ل الؿًٟ  ،وهي ثل٪ الخٍُى اإلاالخُة اإلاىحٓمة التي ثىٓمها بٌٗ الكغ٧ات اإلاالخُة الٗاإلاُة

خُث ًحم ه٣ل البًاج٘ طات ال٨مُات  ،ض مدضصةالحابٗة لهضه الكغ٧ات بحن مىاوئ مُٗىة وفي مىاُٖ

٤ الحى٦ُالت اإلاالخُة  ٣ة حجؼ ألاما٦ً ٖلى هضه البىازغ مؿب٣ا ًٖ ٍَغ املخضصة ٖلى هضه الؿًٟ بٍُغ

  2.اإلاىحىصة في مىاوئ الصخً

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، "ا٢حهاصًات وؾُاؾات الى٣ل البدغي "ؤًمً الىدغاوي،    .26، م 2014، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
ة، "البري والبدغي والجىي : لى٣ل الضوليا٢حهاصًات ا"مدمىص خامض مدمىص ٖبض الغاػ١،    .28، م 2013، الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ لٗضم ثىٞغ م٩ان لها، ُٞحم ثجؼثتها لحهل ٖلى صٞٗات، ال٨مُة  ٧ل ال ًم٨ً شخً ألاو٢اتفي بٌٗ  "ملازبـ

٩ىن لضحها م٩ان محىٞغ لصخً هظه البًاٖة صخً ٖلى ؤو٫ ؾُٟىة محجهة إلاُىاء الىنى٫ ًحم البدُث   . ٍو

بال ؤن هظا ألامغ ٢ض ًازغ ونى٫ البًاٖة اإلاصخىهة في الى٢د املخضص، بياٞة بلى ؤلاحغاءات التي ًحم 

حغاءات اثساطها ثهبذ ثح٨غع ٖىض ونى٫ ٧ل صٞٗة، في خحن ؤهه لى ثم شخً البًاٖة مغة واخضة لحمد ؤلا 

 . مغة واخضة هي ألازغي 

 "  الىلل على خعىط غير مىخظمت "الىلل البدسي على سفيىت مسخأحسة  :ثاهيا

ًم٨ً الحيؿ٤ُ لصخً ٖضة عؾاثل صٞٗة واخضة باؾخئجاع ؾُٟىة واخضة ؾىاء ٧اهد هضه الؿُٟىة 

ه الغؾاثل و٢لىا ؤن صل٪ ٩ًىن في هض .جٗمل ٖلى زٍُى مىحٓمة ؤو اؾخئجاعها زهُها لهضه الغخلة

ىان ؤي الؿل٘ التي . الهٛحرة ؤو اإلاحىؾُة الدجم ؤو الىػن ؤما باليؿبة للغؾاثل التي ثهل بلى آالٝ ألَا

جؿحىعص ب٨مُات ٦بحرة مثل ال٣مذ والخبىب وألاؾمضة وألاؾمىد خُث ٢ض ثهل الصخىة الىاخضة بلى 

ُات مً الؿل٘ ٖكغة آالٝ ًَ، و٢ض ثهل في خاالت ال٣مذ مثال بلى رالرحن ؤل٠ ًَ، ومث ل هضه الىٖى

ٜ ال ثهلح وؾُلة   هىا٥ وؾاثلمسهو لها ؤعنٟة زانة طات ٚاَـ ٦بحر بلى حاه  ؤن  مُٗىة للحَٟغ

وفي هضه الخالة ًًٟل ؤن ًحم الى٣ل . لى٣ل هضه الؿل٘( ؤي الخٍُى اإلاىحٓمة)الى٣ل الؿال٠ ط٦غها 

  1.ىة لى٣ل ٖضة شخىات محىالُةباؾخئجاع ؾُٟىة لغخلة واخضة لى٣ل شخىة واخضة ؤو اؾخئجاع ؾُٟ

 العىملت وصىاعت الىلل بالخاوياث: املعلب الثاوي

نىاٖة اللىحؿخُات ثيحمي بلى الٗىإلاة باٖحباعها ؤخض ثجلُات مجحمٗات اإلاٗلىمات، وهظه الحُىعات 

ات ُة للمىاوئ ومدُات الخاٍو  .الخضًثة جٗحبر مً بحن مضزالت ال٣ضعات الحىاٞؿُة الىٖى

 ٌ   الىلل البدسي في ظل العىملت: الفسع ألاو

ات، وهٓام الى٣ل الضولي محٗضص الىؾاثِ ع٦حزثحن ؤؾاؾِححن  ٌٗحبر هٓام الى٣ل الضولي بؿًٟ الخاٍو

وثحم بصاعة ؾلؿلة ؤلامضاص ال٩ىهُة مً زال٫ قب٩ات قضًضة الح٣ُٗض  في الؿلؿلة ال٩ىهُة لإلمضاص،

م الؿُُغة ٖلى الٗىانغ اإلاحضازلة في هظه والحىُٓم وال٨ٟاءة، مً زال٫ ؤلاصاعة اللىحؿخُة إلخ٩ا

 . ، لؿهىلة الحض٤ٞ اإلاؿحمغ لإلهحاجالؿلؿلة

 

 

                                                                   
1
 .31 – 30، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "البري والبدغي والجىي : ا٢حهاصًات الى٣ل الضولي"مدمىص خامض مدمىص ٖبض الغاػ١،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ اؾح٣الله ًٖ باقي ؤوكُة الى٣ل في ْل ثضازل وث٩امل ؤوكُة الى٣ل البدغي في ْل الٗىإلاة ٣ٞض  "ملازبـ

لها ه ألاوكُة التي جؿتهضٝ ٖبىع الٟجىة بحن اإلاىحج واإلاؿتهل٪ بإ٦ٟإ الُغ١، وؤ٢ظالى٣ل ووؾُائها، ه

ث٩لٟة؛ مما ًد٤٣ زًٟا خ٣ُ٣ُا في الح٩لٟة ال٩لُة للى٣ل مً باب اإلاىحج بلى باب اإلاؿتهل٪ النهاجي في بَاع 

ات ب٨ٟاءة ٖالُة ٖبر وؾاثِ  بمضاصؾلؿلة  ٧ىهُة ثمحض ٖبر الٗالم بإؾغه، خُث ثحض٤ٞ زاللها الخاٍو

وهى ما ؤصع٦حه الكغ٧ات اإلاالخُة الى٣ل املخحلٟة بإٖضاص مدؿىبة وثض٣ٞات محىاػهة في ثى٢ُحات مد٨مة، 

ات؛ خحن ؾٗد لبىاء ؤحجام  ات الؾخُٗاب الى٣لُات ؤال٨بري للى٣ل بؿًٟ الخاٍو ٦بر مً ؾًٟ الخاٍو

اإلاتزاًضة لخغ٦ة الحجاعة الضولُة، والاثجاه هدى الضزى٫ في اثٟا٢ُات قغا٦ة واهضماج وثدال٠ إلخضاذ 

ض مً الحيؿ٤ُ والحٗاون ُٞما بُنها وثد٤ُ٣  ٣ُة ٧ىهُة لخضماتها وؤوكُتهااإلاٍؼ  1.جُُٛة جؿٍى

 الىلل البدسي بالخاوياث : الفسع الثاوي

اتزال٫ الؿىىات اإلاايُة، ٧ان ؤهم ثُىع هى  و٦ُُٟة الحٗامل م٘  الحُىع في بىاء ؾًٟ الخاٍو

غ ٧ل الخؿهُالت التي ثحٗل٤ به   .لبالصؾىاء في اإلاىاوئ ؤو مً اإلاىاوئ بلى صازل ا. محُلبات هظا الى٣ل، وثٍُى

 املصاًا املسجبعت بالىلل بالخاوياث : أوال

ات الٗضًض مً اإلاؼاًا لٗل ؤهمها  :ًد٤٣ ه٣ل البًاج٘ بالخاٍو

 ات في ث٣لُل ث٩ال٠ُ الحٛل٠ُ؛  ٞىاثض الخاٍو

  ،الى٢د اإلاؿحٛغ١ الهسٟاى هخُجة زٌٟ مضة ب٣اء الؿُٟىة في اإلاُىاء ٜ   ؛لٗملُات الصخً والحَٟغ

 ٖة وخماًتها مً الحل٠ والؿغ٢ة؛املخاٞٓة ٖلى البًا 

  ،٘اتثسٌُٟ ٖملُات اإلاىاولة الٟٗلُة للبًاج  ؛وبالحالي ث٣لُل ػمً الغخلة لؿُٟىة الخاٍو

 ث٣ضًم زضمات مً الباب للباب؛ 

 ٌٟ؛الٟجىة الؼمىُة الالػمة الهجاػ اإلاٗامالت بحن اإلاىحج واإلاؿتهل٪ ز 

 ث٣ضًم زضمات ه٣ل طات حىصة قاملة. 

                                                                   
ة،"لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  1  .111 – 110، م 2008الُبٗة ألاولى،  ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

  



 

  
81 

 

  

ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ول الىلل بالخاوياث مشا :ثاهيا "ملازبـ

ات ٞاألمغ ال ًسلى مً بٌٗ اإلاكا٧ل الا٢حهاصًة ؤبغػها م مً ٧ل الاًجابُات الؿاب٣ة للخاٍو  1:بالٚغ

  ة ات، ؾًٟ محسههة، مىاوئ محسههة، )ضخامة حجم الاؾخثماعات الالػمة لىٓام الحدٍى خاٍو

الىامُة ٖلى مؿاًغة  مما ٠ًًٗ مً ٢ضعات الضو٫ ( مٗضات محسههة، هٓم اثهاالت ٖالُة ال٨ٟاءة

 الحدضًث اإلاؿحمغ في هضا اليكاٍ؛

  ًات ؤصي بلى نٗىبة ْهىع مىاٞؿة م وحىص قغ٧ات ٖمال٢ة جؿُُغ ٖلى ٖملُات ه٣ل الخاٍو

الكغ٧ات الهٛحرة بالضو٫ الىامُة، مما ًٟحذ املجا٫ ؤمام الكغ٧ات الٗمال٢ة للؿُُغة ٖلى ؾى١ ه٣ل 

ات صون مىاٞؿة؛  الخاٍو

  ة واللىحؿخُات، ؤبٗض صوال ٦ثحرة ًٖ بم٩اهُة مىاٞؿة الضو٫ وحىص ٖال٢ة ٢ى ٍة بحن وكاٍ الحدٍى

 اإلاح٣ضمة؛

  ًة ًجٗل الكغ٧ات التي ثسههد في هضا الىٕى م بن الهٟة الحسههُة التي ًحُلبها هٓام الحدٍى

ات  ؛الى٣ل ٖغية ألي هؼات ثيحاب ؾى١ ه٣ل الخاٍو

 ة ثمثل ؤٖباء مالُة ضخمة ات الٟاٚع ؤوال ٖلى الىا٢ل بط البض مً بٖاصة ثىحيهها بلى خُث  بن الخاٍو

باء اإلاالُة ؤلاياُٞة التي  ثىحض البًاج٘ اإلاُلىب ه٣لها، واإلاك٩لة الثاهُة مً حغاء هظه ألاويإ هي ألٖا

 .ًدملها الىا٢ل بلى مؿحىعص البًاج٘

 اهدشاز الىلل بالخاوياث  :ثالثا

ات هى الؿمة الٛالُة ٖلى ا  2:لحجاعة الٗاإلاُة لألؾباب آلاثُةؤنبذ الى٣ل بالخاٍو

 الاؾحٛال٫ ألامثل لٟغاٚات الؿُٟىة بهىعة ا٢حهاصًة؛ 

 ؾالمة البًاٖة اإلاى٣ىلة ؤرىاء ٖملُات الى٣ل والحضاو٫ مما ًاصي بلى اهسٟاى ه٣ٟات الحإمحن؛ 

 اصة بهحاحُة اإلاىاوئ وث٣لُل ػمً ب٣اء الؿًٟ هخُجة الزتزا٫ الى٢د الظي جؿحٛغ٢ه ٖملُا ت الصخً ٍػ

ٜ؛  والحَٟغ

                                                                   
1
ة،  الٗغبُة، اإلاىٓمة "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007، مهغللحىمُة ؤلاصاٍع

225. 
2
 .224، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 ة؛ ات ًاصي بلى ثسٌُٟ مهاٍع٠ جٛل٠ُ البًاج٘ بهىعة ملخْى  الصخً في الخاٍو

 ة بال٩امل؛  ث٣لُل اإلاؿخىضات اإلاهاخبة للبًاج٘، وصل٪ باؾحسضام ور٣ُة ه٣ل واخضة إلاكمى٫ الخاٍو

 ات بحن وؾاثل الى٣ل املخحلٟة مما ٌؿاٖض ٖلى الاؾحٟاصة ال٩املة ة ثضاو٫ الخاٍو مً هضه  ؾٖغ

 الىؾاثل؛

  ة في ات محالن٣ة والعثٟاٖات ؤ٦ثر مً خاٍو ً الخاٍو الاؾحسضام ألامثل للمىاوئ هٓغا إلم٩ان ثسٍؼ

 ؛مؿاخة نٛحرة بصا ما ٢ىعهد باإلاؿاخة التي ٧اهد جكٛلها هٟـ البًاج٘ ٚحر املخىاة

 ٘البًاج ً  .ؤنبدد اإلاىاوئ خل٣ة لحُٛحر وؾُِ للى٣ل، ولِؿد م٩اها لحسٍؼ

  1السئيسيت للخاوياثهىاع ألا  :زابعا

 ات البًاج٘ الٗامة؛  خاٍو

 ات خاٞٓة للخغاعة؛  خاٍو

 جُة؛ ات نهٍغ  خاٍو

 ات البًاج٘ اله ؛  خاٍو

 ات مؿُدة؛  خاٍو

 ات زانة  .خاٍو

ات في الؿىىات ألازحرة، وهي ثحًمً  هىا٥ ٖىامل عثِؿُة ؤرغت ٖلى ثُىع نىاٖة الى٣ل بالخاٍو

 :وػٍاصة حجم خمىالت الؿًٟ، وثأ٧ل ٞئات الىىلىن ومً بحن هضه الٗىامل الٗىإلاة، والاهضماحات،

  ة مً ؤحل بخغاػ محزة ثىاٞؿُة بط ؾِؿاٖض مً اإلاىحٓغ ؤن جؿحمغ ْاهغة اؾحسضام ؾًٟ ؤ٦ثر ؾٖغ

٤ اإلاالحي ؤ٦ثر َىال، ٧لما ثُل  (JIT)صل٪ ٖلى الؿُُغة ٖلى زضمات التزامً املخ٨م  ، و٧لما ٧ان الٍُغ

ة وهضا ًىٞغ في ٖضص الؿًٟ ٦ما ًم٨نها جُُٛة ٖضصا ؤ٦بر مً اإلاىاوئألامغ اؾحس  2.ضام ؾًٟ ؤ٦ثر ؾٖغ

 

                                                                   
1
 .240، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "ا٢حهاصًات وؾُاؾات الى٣ل البدغي "ؤًمً الىدغاوي،  
2
 .100، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ،جٗض ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات اإلاح٣ضمة والاثهاالت هما مغ٦ؼ ٢ضعات وبم٩اهات م٣ضمي اللىحؿخُات

  1ولهظا ؾحهبذ ؾلؿلة ؤلامضاص في اإلاؿح٣بل ؤ٦ثر ٖىإلاة وؤ٦ثر ثغ٦حزا وؤ٦ثر اهضماحا؛

 غ ٦باع الكاخىحن في ثغقُض ث٩ال٠ُ قب٩ات ؤلامضاص وؾُهبذ لضحهم ؤ٢ل ٖضص مً مىعصي ؾِؿحم

ٞغحا٫ الهىاٖة وثجاع الحجؼثة . الخضمات اللىحؿخُة ول٨ً ال٣لُل منهم ؾٝى ًًُٟىن ٢ُمة ؤ٦ثر

بمٗجى ؤهه في مجا٫ . ؾًُُغون ثدد يِٛ ٖمالئهم مً ؤحل ث٣ضًم ألا٦ثر في م٣ابل ألا٢ل

ات زضمة ؤٖلى، وػمً جؿلُم ؤ٢ل، وزضمات زانة اللىحؿخُات ٞةن هض ه الكغ٧ات ؾخحى٢٘ مؿحٍى

ات وثدغ٧ات البًاج٘  مٟهلة، م٘ ث٩ال٠ُ ؤ٢ل ومٗلىمات ؤ٦ثر ص٢ة، وزضمات ثخب٘ مؿاع الخاٍو

ات ؤ٦بر وثغصصات ؤ٦ثر في شخىات ؤ٢ل ٖضصا وانٛغ حجما وبطا لم ٣ًضم اإلاحٗا٢ضًً مً الباًَ . بؿٖغ

ً الخلى٫ مثل الخٍُى اإلاالخُة،  وم٣ضمي الخضمات اللىحؿخُة، واإلاىاوئ، وقغ٧ات الحسٍؼ

 2.الح٨ىىلىحُة اإلاؿحدضرة التي ًُلبها ٖمالئهم؛ ٞةجهم ؾٝى ًىاحهىن مىاٞؿة قغؾة

 ؾٝى ًإجي و٢د ٢ٍغ  خُث ٩ًىن ثباص٫ اإلاٗلىمات ال٨تروهُا بحن الىا٢ل : الحباص٫ الال٨ترووي للبُاهات

ا مالثه ؤ٦ثر قُٖى ا خالُا زانة في الٗالم اإلاح٣ضم، وخُث ًهبذ مً بل ٩ًاص . ٖو ٩ًىن ألا٦ثر قُٖى

ؾىضات الصخً، الخؿابات، ثخب٘ البًاج٘، : اإلام٨ً ال٣ُام بحىنُل اإلاٗلىمات الحالُة ال٨تروهُا

ؤلاحغاءات الجمغ٦ُة وصل٪ بىاؾُة الحباص٫ الال٨ترووي للمٗلىمات، والاهترهد والٟا٦ـ والحلُٟىن بما 

٦ظل٪ ًحى٢٘ ؾُاصة ٖملُات الحجاعة الال٨تروهُة . اللىحؿخُة الؿلؿلة٫ مٗلىمات ًسل٤ زضمات ثباص

٤ الاهترهد والحباص٫ للبُاهات  3.ًٖ ٍَغ

 

 

 

 

                                                                   
1
 .102، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
2
 .103، م هٟـ اإلاغح٘ 
3
 .103م  ،، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه"لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ   1جأثير املخعلباث املسخلبليت على مدعاث الخاوياث العامليت: سادسا "ملازبـ

ات الٗاإلاُة بال ؤن ثً٘ في اٖحباعها هضه اإلاحُلبات ًٗها ٢ض بضؤ بل بن ب. لِـ ؤمام مدُات الخاٍو

ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٢امد بٌٗ املخُات . بالٟٗل لِـ في الحسُُِ لحل٪ اإلاحُلبات بل وفي ثىُٟظها

اصة  ل ؤهٓمة الٗمل بها لحٗمل ال٨تروهُا بال٩امل ٦ما في عوثغصام وهامبىعج و٧ىعٍا، وصل٪ بهضٝ ٍػ بحدٍى

ات، وػٍاصة صعحة الاؾحسضام ألا٢ص ى ٢ضعتها ٖلى ؤلاهحاحُة، وبخ٩ام الغ٢ابة والؿُُغة ٖلى خغ٦ة الخاٍو

ة لهضه ألاهٓمة، والتي ثحُل  ٖمالة ٖالُة  م مً اعثٟإ الح٩لٟة الاؾخثماٍع للمؿاخات اإلاحاخة بها وبالٚغ

الاختراٝ مغثٟٗة الح٩لٟة، بال ؤن الىاثج الهافي لهضه ألاهٓمة بًجابي هٓغا إلاا ثد٣٣ه مً بهحاحُة مغثٟٗة 

 .ص ٢لُل مً الٗمالةو٦ثاٞة اؾحسضام إلاىاعصها بٗض

 الخىىىلىحيا وصىاعت الىلل البدسي : املعلب الثالث

ح٨ىىلىحُا اإلاح٣ضمة بهىعة المما ال ق٪ ُٞه ؤن نىاٖة الى٣ل البدغي ؤنبدد نىاٖة جٗحمض ٖلى 

ة، بن الح٨ىىلىحُا اإلاحُىعة ثلٗ  صوعها  ٫ ؤؾاؾُة ؾىاء في ٢ُإ ألاؾُى  البدغي ؤو ٢ُإ اإلاىاوئ البدٍغ

 2.امألانٗضة في هظًً املجالحن وفي حمُ٘ مغاخلهٖلى مسحل٠ 

 ٌ   دوز الخىىىلىحيا في صىاعت الىلل البدسي : الفسع ألاو

الح٣ضم الح٨ىىلىجي حهضٝ بلى خل اإلاكا٧ل الٟىُة والا٢حهاصًة ال٣اثمة باؾحسضام الٗلم والبدث 

٨ىىلىحُة اإلاؿحمغة الٗلمي، وهظا ما ًىُب٤ ٖلى نىاٖة الى٣ل البدغي، خُث الحُىعات والحٛحرات الح

واإلاحىانلة في ؤهىإ الؿًٟ واإلاىاوئ، و٦ظل٪ َغ١ اإلاىاولة، وؤؾالُ  ثإمحن الؿًٟ، وعٞ٘ ٦ٟاءة َا٢مها، 

تزاًض صوع الح٨ىىلىحُا في مسحل٠ ألاوكُة الخانة بهىاٖة الى٣ل البدغي  غ مٗضاتها وؤحهؼتها، ٍو وثٍُى

 3.ًىما بٗض ًىم

ؤهمها ؤهه ًى٣ل ؤ٦ثر مً رالرة  هخُجة لٗضة ٖىاملٗالمي ٧ان بن الح٣ضم في نىاٖة الى٣ل البدغي ال

ان الحجاعة الضولُة، و  بدغا الحجاعة الضولُة ؤعبإ خُث ؤهه ثم بىاء وثهمُم ٖضة ؤق٩ا٫ بظل٪ ٞةهه ٌٗض قٍغ

 . وؤوػاجها وؤحجامهاوؤهىإ مً الؿًٟ لحخىاؾ  م٘ مسحل٠ ؤهىإ البًاج٘ بمسحل٠ ؤهىاٖها 

ات ؤن ثىٞغ ٖملُة اؾحٗما٫ و  ات ٖلى الكاخً ٦ثحرا مً الح٩لٟة، بط ًم٨ً لؿُٟىة الخاٍو الخاٍو

لُه ، غ٢ه ؾُٟىة الصخً الح٣لُضًةجصخً ؤو ثٟٙغ خمىلتها في حؼء مً الؼمً الظي جؿحٛ ٞةن ث٩ال٠ُ ٖو

 . ٦ما ث٣ل مساَغ ثل٠ البًاٖة بك٩ل ملخّىالحضاو٫ والصخً ثىسٌٟ 

                                                                   
1
 .126 – 125م  ،، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه"حجاعة الضولُةلىحؿخُات ال"ؤًمً الىدغاوي،  
2
ة، الُبٗة ألاولى، "ا٢حهاصًات وؾُاؾات الى٣ل البدغي "ؤًمً الىدغاوي،    .232، م 2014، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
3
 .61، م 2017ٗة ألاولى، ، صاع الابح٩اع لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُب"الى٣ل البدغي والحجاعة البُيُة"ًاؾغ مدمىص ؤخمض ٖبض الغخمً،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ٍاصة حجمها، ول٨نها امحضت بلى الحهمُم الضازلي لم ث٣حهغ ث٨ىىلىحُا ثهيُ٘ الؿًٟ ٖلى مجغص ػ  "ملازبـ

ات، وبالحالي ث٣لُل ػمً ب٣ائها باإلاىاوئ، وهى ما ًى٨ٗـ  ة مىاولة الخاٍو للؿًٟ، مما ٌؿاٖض ٖلى ؾٖغ

 1.بًجابُا ٖلى ث٩لٟة الخكُٛل

ات مً اإلاغؾل بلى اإلاغؾل  ل٣ض ؤنبدد اإلاىاوئ الخضًثة جك٩ل خل٣ة ؤؾاؾُة في ؾلؿلة ه٣ل الخاٍو

ً والحىػَ٘  ،بلُه ة قاملة مً زضمات الى٣ل وزضمات الحجاعة ٧الحسٍؼ وؤنبدد مغ٦ؼا لح٣ضًم مجمٖى

ٛها ات وثَٟغ وبقٗاع قغ٧ات الى٣ل البدغي والكاخىحن بىنى٫ البًاج٘ بىاؾُة الحباص٫  ،وملئ الخاٍو

وبٖضاص و٦ظا بٖضاص بُاهات البًاج٘ ٢بل ونى٫ الؿًٟ واؾح٣با٫ املخؼون وعنضه  ،ؤلال٨ترووي للبُاهات

ً مغا٢بة الجىصة غ ًٖ الجىاه  ال٨مُة ٖو غ ًٖ خغ٦ة البًاج٘ باإلاُىاء ،ث٣اٍع   2.وبنضاع ث٣اٍع

 أهميت جعبيم مفهىم الخجازة الالىتروهيت على أوشعت الىلل البدسي : الفسع الثاوي

التي  جٗٝغ الحجاعة الال٨تروهُة بإجها هٓام مح٩امل للمٗامالت التي ثحم باؾحسضام الح٣ىُات الخضًثة

م٨ً جكبُه الحجاعة الال٨تروهُة  غتها رىعة اإلاٗلىمات، والاثهاالت زانة مً زال٫ قب٨ة اهترهِد، ٍو ٞو

بؿى١ ال٨ترووي ًحىانل ُٞه الباجٗىن وم٣ضمىا الخضمات والىؾُاء، وث٣ضم ُٞه اإلاىحجات، والخضمات في 

بدُث ًحم الىنى٫  ٦.3غوت الاثحماننُٛة اٞترايُة ؤو ع٢مُة، ٦ما ًضٞ٘ م٣ابلها بالى٣ىص الال٨تروهُة، ؤو 

ما٫ الالوعقي وبما ؤن . ، وهظا بضال مً اؾحٗما٫ اإلاؿخىضات وألاوعا١ اإلاحباصلةبلى مٟهىم مجحم٘ ألٖا

اإلاٗلىمات هي الغ٦حزة ألاؾاؾُة ألوكُة الحجاعة والى٣ل الضولي، ٞةن للحجاعة الال٨تروهُة صوع ٦بحر في 

 .ؤوكُة الى٣ل البدغي اإلاٗانغ

ة ؤلال٨تروهُة ثىٞغ بم٩اهُات هاثلة لٗغى الؿل٘ والخضمات صون ؤي خؿابات لٗىهغي الحجاع و 

ٞهي نىعة مً نىع الٗىإلاة ووؾُلة ٞٗالة للىنى٫ بلى ؤؾىا١ الٗالم ٧لها في و٢د واخض  ،الؼمً واإلا٩ان

ً ٖلى ثسُي خىاحؼ اإلاؿاٞات و اإلا٢ل الى٣ٟات، خُث جؿاٖض الباجٗحن و وبإ ُضة بٗالىنى٫ بلى ؤؾىا١ كتًر

غاى و  ة ومحٗضصة ألٚا  4.الحٗامل م٘ الٗمالء ًحم ٖلى مضاع الؿاٖةومحىٖى

                                                                   
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  1  .117، م 2008، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿححر في "ؤرغ الحُىعات الٗاإلاُة الغاهىة ٖلى نىاٖة الى٣ل البدغي الٗغبي ومضي الح٠ُُ٨ مٗها"عنإ خُاة،  

 .161، م 2013 – 2012هاص ثسهو ا٢حهاص صولي، حامٗة وهغان، الا٢ح
3
 .126، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
4
 .224، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ؤرغ الحُىعات الٗاإلاُة الغاهىة ٖلى نىاٖة الى٣ل البدغي الٗغبي ومضي الح٠ُُ٨ مٗها"عنإ خُاة،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  هلل البضائع ودوز املىاوئ البدسيت في املىظىمت اللىحسديت: املبدث الثاوي "ملازبـ

الى٣ل البدغي للبًاج٘ ٩ًىن مً م٩ان آلزغ ومً صولة بلى ؤزغي، مً زال٫ الصخً البدغي ٖبر 

خل اللىحؿخُات ؤهمُة هى جؿلُم البًاٖة في مُىاء الىنى٫ اإلاىاوئ بىاؾُة الؿًٟ، ومً ؤهم مغا

 .النهاجي في اإلا٩ان والى٢د املخضص

 ٌ  هلل البضائع والخدماث املالخيت التي جدخاحها السفً والبضائع: املعلب ألاو

الى٣ل البدغي للبًاج٘ له صوع مهم في الا٢حهاص، خُث ٌؿمذ بحىٞغ البًاٖة في ؤما٦ً الخاحة 

لُه ًبليها،  ة لهظا اليكاٍٖو  .ج  ثىٞحر الخضمات اإلاالخُة الًغوٍع

 ٌ  هيفيت عمل كعاع هلل البضائع: الفسع ألاو

 ما امللصىد بىلل البضائع: أوال

و٢ض ثحمثل ٖملُة ه٣ل البًاج٘ في ه٣ل مىحج م٨حمل . البًاج٘ هى خغ٦ة البًاج٘ ؤو ألاخما٫ه٣ل 

ص زام بلى مىا٢٘ ؤلاوكاءات، ؤو ه٣ل الىٟاًات بلى محجغ لٗغيه ٖلى الؼباثً، ؤو ه٣ل مىا (جهاجي)الهى٘ 

٘ ؤو  املجمٗة ض الؿَغ بلى مىا٢٘ الضًٞ املخههة لها، ؤو ه٣ل الى٢ىص بلى مدُات الحىػَ٘، ؤو زضمات البًر

و٢ض ًتراوح مً ه٣ل الُغوص الهٛحرة بلى ه٣ل ؤضخم الخمىالت ٚحر . ٚحر طل٪ مً ألاوكُة اإلاحٗضصة ألازغي 

ؤهىإ وؾاثل الى٣ل مثل ؾًٟ ه٣ل البًاج٘، والُاثغات، وال٣ُاعات،  اإلاإلىٞة واؾحسضام ٧اٞة

ً والكغ٧ات . والكاخىات، والٗغبات اإلا٣ٟلة حًمً هظا ال٣ُإ قغ٧ات محسههة في ه٣ل بًاج٘ آلازٍغ ٍو

ً بى٣ل البًاج٘ في بَاع هٓام صٖم  التي ث٣ىم بى٣ل البًاج٘ الخانة بها، وو٦الء ٣ًىمىن هُابة ًٖ آزٍغ

 في ون٠ البًاج٘ التي ًحم . ٗضص الىؾاثِمح٩امل ومح
 
ؿحسضم ُمهُلح ه٣ل البًاج٘ ؤخُاها ٌُ  ،

 
ملُا ٖو

 ه٣ل مىاص ٖبر زٍُى ؤهابِ ، مثل الىِٟ ؤو الٛاػ. ه٣لها
 
وثجضع . في خحن ًحًمً ه٣ل البًاج٘ ؤًًا

 ؤلاقاعة بلى ؤن هظه الخُة لم ثحًمً ه٣ل اإلاىاص ٖبر زٍُى ألاهابِ  خُث بن هظه الخٍُى ثسً٘

  1.للمل٨ُة الخانة ؤو ؤجها ثسً٘ للىاثذ ثىُٓمُة مدضصة ومؿح٣لة

 

 

                                                                   
ش ؤلاَإل) http://logistic.3oloum.org . 2015ضًات اللىحؿخُ٪، ه٣ل البًاج٘، مىح 1 لُة  08 :ثاٍع  (.2016حٍى

http://logistic.3oloum.org/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  اللىحسديت والسلسلتما امللصىد بخدماث الدعم اللىحستي : ثاهيا "ملازبـ

ختى بن ؤ٦ثر . ٧اٞة الخضمات اإلاغثبُة بى٣ل البًاج٘ والضٖم اللىحؿخُةؿلؿلة الٚالبا ما ثحًمً 

ؿلؿلة مً ٖملُات ه٣ل البًاج٘ اإلا٣ٗضة واإلاغثبُة اإلاىحجات التي ثخؿم بالبؿاَة ثدحاج بلى اإلاغوع ب

 ٣ِٞ مً . ببًٗها البٌٗ
 
 واخضا

 
ً واإلاىاولة  اللىحؿخُةؿلؿلة الٞالى٣ل ًمثل ٖىهغا ثًم الحسٍؼ

 ما ثحًمً . واإلاٗالجة للمىحجات التي جك٩ل ؤحؼاء  ؤؾاؾُة ؤزغي مً الؿلؿلة
 
ؿالؾل الوصاثما

ة مً الٗىامل الح٣ىُة، و  اللىحؿخُة ة مً الٗىامل مجمٖى  ًٖ مجمٖى
 
اإلااؾؿُة، والا٢حهاصًة ًٞال

ؿلؿلة الألازغي التي ثارغ في ٖملُات قغاء البًاج٘ وؤلامضاص بها والح٩ال٠ُ طات الهلة لٗىامل 

ة اللىحؿخُة  ًٖ ؤجها ثخؿم بالح٣ُٗض في الٛال  وال. اإلاحىٖى
 
وفي خ٣ُ٣ة  .ثىر٣ُها بؿهىلةًم٨ً  هظا ًٞال

دمل محُلبات مسحلٟة، ًٞال ًٖ ؤن هضه اإلاحُلبات ثحٛحر م٘ مغوع  ألامغ، ًسحل٠ ٧ل ٖمل ًٖ آلازغ، ٍو

  1.الى٢د

لى اإلا٩ان والؼمان الظي ثحىاٞغ  ٦ما ؤن ه٣ل البًاج٘ ًارغ ٖلى ث٩ال٠ُ الؿل٘ التي ه٣ىم بكغائها، ٖو

 
 
  .ٞيهما ؤًًا

 والبضائع السفً جدخاحها التي املالخيت الخدماث: الفسع الثاوي

 :اإلاالخُة التي ثدحاحها الؿًٟ والبًاج٘ ُٞماًلي ثحمثل الخضمات

 والخفسيغ الشخً وشاط: أوال

ٗحبر و٧لما  ،باإلاىاوئ والبًاج٘ الؿًٟ زضمات مجا٫ في اليكاَات ؤهم مً اليكاٍ هظا َو

ٜ الصخً مٗضالت اعثٟٗد خُث  مهم ٖامل وهظا، باإلاُىاء ب٣اء الؿًٟ مضة اهسًٟد ٧لما والحَٟغ

ات ثدضًض ٖلى ؤرغه ًى٨ٗـ ٖلى ؤرغه  ٖلى ٖالوة، للمىاوئ الُا٢ة الاؾخُٗابُة وػٍاصة الىىالحن مؿحٍى

ٜ الح٣لُضي باإلياٞة بلى وكاٍ ثضاو٫  2.الؿًٟ جكُٛل ا٢حهاصًات وهىا٥ وكاٍ الصخً والحَٟغ

ات مً زال٫ مٗضات محسههة  .الخاٍو

 

 

                                                                   
1
ش ؤلاَإل) http://logistic.3oloum.org . 2015ه٣ل البًاج٘، مىحضًات اللىحؿخُ٪،   ل 08 :ثاٍع  (.2016ُة حٍى
ة الكغ٢ُة،مغ٦ؼ ، الى٣ل البدغي في بَاع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة 2  .5، م 2009ؤ٦حىبغ  الضعاؾات والبدىذ بٛٞغ

http://www.chamber.org  (ش ؤلاَإل  (.2016ؤوت  11 :ثاٍع

http://logistic.3oloum.org/
http://www.chamber.org/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  الخخصيً وشاط : ثاهيا "ملازبـ

ً وكاٍ ٌٗحبر والىاعصة الهاصعة  البًاج٘ زضمة في ةألاؾاؾُ اليكاَات ؤخض الجمغ٧ي الحسٍؼ

ؤصخابها بثمام  لخحن الىاعصة البًاج٘ ثسٍؼً يغوعة بلى ؤهمُحه وثغح٘ ثلٟة،لمسا اإلاىاوئ زال٫ مً

  ٖنها لإلٞغاج الالػمة ؤلاحغاءات ل٩اٞة
 
ذ بضزىلها ثحٗل٤  بحغاءات مً طل٪ ًحُلبه وما، حمغ٦ُا بالحهٍغ

  ثلٟةلمسا الؿلُات مً
 
٣ا ثجهحز  في الكإن الى٢د ألصخاب ثىٞحر م٘ ،اإلاحبٗة ال٣اهىهُة لإلحغاءات ٞو

ؤن  ًم٨ً والتي ألاعنٟة بالبًاج٘ ث٨ضؽ ٖضم مغاٖاة م٘ اإلاىاوئ مً البًاج٘ هظه لى٣ل عؾاثلهم

ٜ الصخً خغ٦ة ٖلى ثارغ وهظا اليكاٍ ًحُل  ثىٞحر مساػن بمؿاخات وؤحجام  ثخىاؾ  م٘  1.والحَٟغ

 .البًاٖة اإلاحضاولة

 السفً جمىيً شاطو :ثالثا

ً وكاٍ ٌٗحبر  اخحُاحاتها للؿًٟ ثىٞغ ؤجها خُث اإلاهمة اليكاَات ؤخض باإلاىاوئ الؿًٟ ثمٍى

ضزل واإلاا٦ُىات الؿُذ الخحُاحات باليؿبة الؿًٟ الؾحسضامات اإلاحسههة اإلاٗضات مً  بَاع في ٍو

نها طل٪ ظًة ثمٍى ات مً الؿًٟ واخحُاحات باأٚل .البٍى
2 

 فًالس إصالح وشاط: زابعا

 
 
 بنالخات البضن بلى باإلياٞة ثمحض الؿًٟ بنالح ٖملُة ؤنبدد ٣ٞض الؿًٟ نىاٖة لحُىع  هٓغا

  اإلاؿحسضمة الخؿاؾة ألاحهؼة مً الٗضًض بنالح بلى اإلا٩ُاه٨ُُة وآلاالت
 
 والالؾل٩ي الغاصاع ؤحهؼة في خالُا

 ؤن بلى ٌكحر طل٪ وحمُ٘ ،ؤلال٨تروهُة ألاحهؼة نىاٖتها في ًضزل التي ال٣ُاصة ؤحهؼة ومسحل٠ اإلاحُىع 

 في ثحىٞغ ًج  التي الًغوعات مً ؤنبدد محسههة ميكأت مً ٌؿحلؼمه وما الؿًٟ بنالح ٖملُات

 3 .الخالُة الؿًٟ اخحُاحات إلاىاحهة اإلاُلىبة وباإلم٩اهُات وبال٣ضعات اإلاىاوئ

 

 

                                                                   
ة الكغ٢ُة،امغ٦ؼ ، الى٣ل البدغي في بَاع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة 1  .6 - 5، م 2009ؤ٦حىبغ  لضعاؾات والبدىذ بٛٞغ

http://www.chamber.org  (ش ؤلاَإل  (.2016ؤوت  11 :ثاٍع
  .6، م هٟـ اإلاغح٘ 2
ة الكغ٢ُة،  3  .6، م ط٦غه مغح٘ ؾب٤الى٣ل البدغي في بَاع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة، مغ٦ؼ الضعاؾات والبدىذ بٛٞغ

http://www.chamber.org/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ   املالخيت الىواالث وشاط: خامسا "ملازبـ

٣ىم باإلاىاوئ، ألاحىبُة للؿًٟ اإلاالخُة لةالى٧ا بإٖما٫ ال٣ُام في ًحمثل اليكاٍ هظا بن هظا  ٍو

زضمة  ٖلى ث٣ىم التي الجهات وث٩ل٠ُ اإلاىاوئ صزى٫  مً ألاحىبُة الؿُٟىة ثم٨حن ٖلى اليكاٍ

لها ؤو بنالخها ؤو بًاجٗها ؤو الؿُٟىة آلازغ  الجاه  ٖلى هي وث٣ىم الٗملُات، بهظه بال٣ُام ثمٍى

  الجهات هظه مؿحد٣ات بؿضاص
 
 مً الؿًٟ خؿابات وجٛظي لضحها الؿًٟ اباتخؿ مً زهما

ل ؾىاء ؤمىا٫ اإلاال٥  الؿًٟ، ثل٪ هىالحن بحدهُل ؤو الخاعج مً اإلاباقغ ألاحىبي الى٣ض بحدٍى

ل بالضازل التزامات مً ما ٖليها وؾضاص  1 .ألاحىبي بالى٣ض الخاعج بلى ٞىاثًها وثدٍى

 هلل البضائع في املىظىمت اللىحسديت : املعلب الثاوي

  ه٣ل البًاج٘ صوعا مدىعٍا في ا٢حهاص الٗهغ الخالي، ألهه ٌؿمذ بإن ًحم بهحاج البًاج٘ في ًلٗ

ل٪ ٞةن الؿى١ ؤنبذ ؤ٦ثر ظوهخُجة ل. ؤما٦ً ٢ض ثبٗض مئات ؤو آالٝ ال٨ُلىمترات بحن بًٗها وبٌٗ

ؿمذ للكغ٧ات باؾحٛال ٫ اجؿاٖا مما ٌصج٘ اإلاىاٞؿة اإلاباقغة بحن حهات الهى٘ مً صو٫ مسحلٟة َو

الوة ٖلى صل٪ ٞةن الكغ٧ات في الضو٫ اإلاح٣ضمة ًم٨نها الاؾحٟاصة مً عزو . ا٢حهاصات الدجم ال٨بحر ٖو

ة ٖلى . ث٩ال٠ُ الٗمالة في الضو٫ الىامُة وؤزحرا ٞةهه ؤنبذ مً اإلام٨ً ثىػَ٘ البًاج٘ ال٣ابلة للٟؿاص بؿٖغ

 2.اجؿإ الؿى١ الٗالمي ٢بل اهتهاء نالخُتها

 ٌ  جميع وهلل البضائعجىشيع، ج :الفسع ألاو

 هظام الخىشيع : أوال

ً ومىاولة اإلاىحج وه٣ل  خغ٦ةالنهاجي  الحىػَ٘ ًمثل مً مغخلة ؤلاهحاج ختى مغخلة الاؾتهال٥ وثسٍؼ

 . النهاجي

 

 

 

 

                                                                   
1
ة الكغ٢ُة،    .2 م، مغح٘ ؾب٤ ط٦غهالى٣ل البدغي في بَاع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة، مغ٦ؼ الضعاؾات والبدىذ بٛٞغ

2
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء ألاو٫ مداوع الغبِ الُغقي بحن الضو٫ ) صعاؾة ثٍُى

ة، ال٣اهغة، مهغ، ، اإلا"(الٗغبُة   .268 – 267، م 2012ىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع



 

  
90 

 

  

ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ظبيعت إدازة الخىشيع للمىخج النهائي  -1 "ملازبـ

، وهضه الؿل٘ ثسحو بصاعة الحىػَ٘ للمىحج النهاجي بالؿل٘ ثامة الهى٘ ؤو الؿل٘ قبه ثامة الهى٘

ث٩ىن مٗغوية للبُ٘ مً ٢بل الكغ٦ة اإلاىحجة بضون بحغاء ؤي ٖملُات بياُٞة ٖليها، ومىض اهتهاء ثهيُ٘ 

هضه الؿل٘ ختى ثهل بلى اإلاؿتهل٪ النهاجي ؤو اإلاكتري النهاجي لها وهي في مغخلة ًُل٤ ٖليها مغخلة الحىػَ٘، 

وهظا لِـ مً الًغوعي بط ًم٨ً ونىلها بلى  1.خلوفي مغخلة الحىػَ٘ هضه ًم٨ً للؿلٗة ؤن ثمغ بٗضة مغا

اإلاؿتهل٪ النهاجي مباقغة، ٞاإلاهم إلصاعة اللىحؿخُات هى ثىٞحر الؿلٗة للمؿتهل٪ النهاجي في اإلا٩ان والى٢د 

 . اإلاىاؾبحن وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة

 جدفم السلع في عمليت الخىشيع للمىخج النهائي في سلسلت اللىحسدياث  :(3 – 2) شيلال

 

                             

                        

                           

            

             

 

اإلاىٓمة  ،"اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن، : املصدز

ة،  الٗغبُة  .279، م 2007، مهغللحىمُة ؤلاصاٍع

 

 

 

                                                                   
1
ة، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007، مهغ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

279. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  كىىاث الخىشيع  -2 "ملازبـ

مً الٗملُات جٗحبر ٖملُة ثىنُل اإلاىحجات مً اإلاهى٘ بلى اإلاؿحسضم النهاجي ؤو مدالت الحجؼثة 

ٞبِىما ٣ًىم ٖضص ٢لُل مً اإلاهاو٘ ببُ٘ مىحجاتها بلى اإلاؿحسضم النهاجي مباقغة، ٞةهه في ؤٚل  . اإلا٣ٗضة

وهاالء الىؾُاء ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا و٦الء مبُٗات ؤو . ألاخىا٫ ٩ًىن هىا٥ وؾُاء في ٖملُة ثىػَ٘ اإلاىحج

كترون البًاج٘ مً حهة الهى٘، رم ؾماؾغة ًمثلىن حهة الهى٘، ؤو ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا ثجاع حملة ٌ

والىؾُاء ًًُٟىن . ٣ًىمىن ببُٗها بلى ثجاع الحجؼثة الضًً ٣ًىمىن بضوعهم ببُٗها بلى اإلاؿحسضم النهاجي

بلى رمً اإلاىحج، ول٨نهم بهٟة ٖامة ًُٟضون اإلاؿتهل٨حن، ألجهم ٣ًضمىن ث٩ال٠ُ ؤ٢ل لى٣ل الىخضة ٖما 

هي اإلاؿاع الظي ًخبٗه اإلاىحج مً حهة الهى٘ بلى اإلاؿحسضم  و٢ىاة الحىػَ٘. ًم٨ً لجهة الهى٘ ث٣ضًمه

٤ ثحًمً ازحُاع التر٦ُبة اإلاىاؾبة مً ٢ىىات الحىػَ٘ ل٩ل . النهاجي لى صل٪ ٞةن ؤخض ٢غاعات الخؿٍى ٖو

 1.مىحج

بىاؾ  البًاج٘ الاؾتهال٦ُة، ؤما  4بلى  1وال٣ىىات مً . ٢ىىات الحىػَ٘ الغثِؿة (4 – 2) الك٩لًبحن 

وهضا الاثجاه ًىاؾ  . ال ًىحض وؾُاء 1في ال٣ىاة . ٞهي ثىاؾ  البًاج٘ الهىاُٖة 7بلى  5مً ال٣ىىات 

ة التي ثبإ مً الباب بلى الباب واإلاىحجات )ٖضصا مدضوصا مً اإلاىحجات  ات اإلاٗٞغ مىاص الحجمُل ومىؾٖى

ة التي ثبإ في ؤؾىا١ الؿل٘ الغزُهة وزالٞه بحىػَ٘ مىحجاتهم مً ٣ًىم اإلاىحجىن  2وفي ال٣ىاة (. الُضٍو

هي ألا٦ثر اهخكاعا ٖىضما ٣ًىم اإلاىحجىن  3وال٣ىاة (. مثل نىاٖة بَاعات الؿُاعات)زال٫ ثجاع الحجؼثة 

ظًة)بحىػَ٘ مىحجاتهم ب٨مُات ٦بحرة ؤ٦بر مً بم٩اهات ثجاع الحجؼثة  ، ومً رم ٞالبض مً (مثل نىاٖات ألٚا

مثل )حهة الهى٘ ًمثلها و٦ُل اإلابُٗات ؤو الؿماؾغة  ، ل3ً٨ثمارل ال٣ىاة  4وال٣ىاة . ثىاحض ثجاع حملة

في هضه (. اإلاىاص ألاولُة واإلاٗضات وزالٞه)جؿحسضم في ؤٚل  اإلاىحجات الهىاُٖة  5ال٣ىاة (. نىاٖة اإلاالبـ

ثمارل ال٣ىاة  6ال٣ىاة . الخالة ًحم بُ٘ اإلاىحجات ب٨مُات ٦بحرة مما ًجٗل ثضزل ثجاع الجملة ٚحر طي حضوي 

جؿحسضم للمىحجات ؤلاياُٞة  7وؤزحرا ٞةن ال٣ىاة . الهى٘ ًمثلها و٦ُل مبُٗات ؤو ؾمؿاع ، ل٨ً حهة5

 2(.مثل مكاب٪ الىع١ وزالٞه)

 

 

                                                                   
1
غ مداوع الى٣ل البري والبد"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الغبِ الُغقي بحن الضو٫  الجؼء ألاو٫ مداوع )ى٣ُة الٗغبُة غي في اإلاصعاؾة ثٍُى

 .268، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "(الٗغبُة
2
 .269 - 268، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  كىىاث الخىشيع(: 4 - 2)شيل ال "ملازبـ
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غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن، : املصدز الجؼء )صعاؾة ثٍُى

ة، ال٣اهغة، مهغ، ، "(الغبِ الُغقي بحن الضو٫ الٗغبُة ألاو٫ مداوع  ، 2012اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 .269م 

 ججميع الخمىلت : ثاهيا

ىعات في ث٩ال٠ُ اللىحؿخُات هى الاؾحٟاصة مً  بن ؤخض الُغ١ الكاجٗة للخهى٫ ٖلى ٞو

٤ م٨ً . ثجمُ٘ الخمىالت الهٛحرة في خمىالت ؤ٦بر ا٢حهاصات الدجم ال٨بحر في الى٣ل، وصل٪ ًٖ ٍَغ ٍو

لة . ثد٤ُ٣ هضا الحجمُ٘ بثالرة َغ١  ألاو٫ هى ثجمُ٘ الخمىالت الهٛحرة التي ؾخى٣ل ٖبر مؿاٞات ٍَى

لة وه٣ل الخمىالت الهٛحرة إلاؿاٞات ٢هحرة  ثجمُ٘ )بٛغى ه٣ل الخمىالت ال٨بحرة إلاؿاٞات ٍَى

واخضة لخضمة ثدمُل وثىنُل الخمىالت ألا٢ل مً خمىلة والثاوي هى اؾحسضام قاخىة (. ؤلام٩اهات

والثالث جٗضًل مىاُٖض (. الحجمُ٘ بالى٢ٝى اإلاح٨غع . )الكاخىة بالحى٠٢ ٖضة مغات ٖلى اإلاؿاع هٟؿه

الصخً بح٣ضًمها ؤو ثإزحرها، بدُث ًم٨ً بثمامها في عخلة واخضة ٦بحرة الدجم بضال مً عخالت محٗضصة 

 1(.جيالحجمُ٘ الؼم)نٛحرة الدجم 

                                                                   
1
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء ألاو٫ مداوع الغبِ الُغقي بحن الضو٫ ) صعاؾة ثٍُى

 .270 – 269، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "(ُة الٗغب
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  أهميت الىلل في مىظىمت اللىحسدياث  :ثالثا "ملازبـ

ثىُٟظ الٛغى ألاؾاس ي للٗملُة  هثإجي ؤهمُة الى٣ل في مىٓىمة اللىحؿخُات، خُث ًحم مً زالل

٦ما ثإجي ؤهمُحه مً خُث ؤن ث٩لٟة الى٣ل في ؤٚل  . اللىحؿخُة وهى اهح٣ا٫ البًاج٘ بحن اإلاهضع والهضٝ

. ل٠ُ الٗملُة اللىحؿخُة، خُث ثبلٜ مً رلث بلى رلثي هضه الح٩لٟةألاخىا٫ هي اليؿبة ال٨بري في ث٩ا

وثحًمً الح٩لٟة ؤلاحمالُة للى٣ل مجمٕى ث٩ال٠ُ وؾاثل الى٣ل اإلاحٗضصة التي ًحم اؾحسضامها، بدغي، 

 1.َغقي، حىي، ؾ٩٨ي، ؤهابِ ؛ صل٪ بياٞة بلى الح٩ال٠ُ ألازغي اإلاحٗل٣ة بالكاخىحن ومحٗهضي الى٣ل

اإلا٣ضمة مً قإهه ؤن ًاصي بلى اعثٟإ في مؿحىي الخضمات اللىحؿخُة لحدؿحن في حىصة و بياٞة بلى ؤن ا

ض مً الاؾخثماعات ألاحىبُةالحجاعة حجم   . الضولُة وثض٤ٞ اإلاٍؼ

 أساليب حسعير خدماث الىلل للبضائع في إظاز هظم اللىحسدياث : الفسع الثاوي

٣ا للُغ١ الحالُةٖملُا ًحم في ؤٚل  ألاخُا ه٣ل البًاج٘ثدضًض ؤؾٗاع   2:ن ٞو

 جددًد السعس وفلا لىىع املىلٌى مً البضائع 

ثخب٘ مٗٓم وؾاثل الى٣ل ؤؾلىبا في جؿٗحر ه٣ل البًاج٘ ٌٗحمض ٖلى عبِ الؿٗغ بىٕى البًاج٘ 

٤ ثهي٠ُ البًاج٘ بلى ٞئات مسحلٟة خؿ  ؤهىاٖها وبُٖاء ٧ل ٞئة ٧ىصا  حم صل٪ ًٖ ٍَغ اإلاى٣ىلة، ٍو

ا ٖلُه ٟة ه٣ل ل٩ل ٞئة مً البًاج٘  .مُٗىا محٗاٞع ٟة ًدضص جٍٗغ ومً هاخُة ؤزغي ًحم وي٘ حضو٫ للحٍٗغ

ل ؤو ال٨ُلى ٚغام ل٩ل ٞئة مً البًاج٘ وملخحل٠ ( ٧ىص البًاج٘) ٟة ه٣ل الَغ دضص هضا الجضو٫ جٍٗغ ٍو

ٟة وهي. اإلاؿاٞات حباع ٖىض وي٘ حضو٫ الحٍٗغ ة مً الٗىامل ثازظ في الٖا  :وهىا٥ مجمٖى

 بًاج٘ للحل٠ وال٨ؿغ والؿغ٢ة؛مضي ٢ابلُة ال 

 مضي ٢ابلُة البًاج٘ للمساَغ مثل ال٣ابلُة لالقحٗا٫؛ 

 ؤؾٗاع الى٣ل للبًاج٘ اإلاثُلة؛ 

 مضي ثىاٞغ وؾاثل ه٣ل مىاؾبة؛ 

 اليؿبة بحن وػن وحجم الؿلٗة اإلاى٣ىلة؛ 

 ال٣ُمة الؿى٢ُة للؿلٗة اإلاى٣ىلة. 

                                                                   
1
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء ألاو٫ مداوع الغبِ الُغقي بحن الضو٫ ) صعاؾة ثٍُى

 .271، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "(الٗغبُة 
2
 .74 – 72، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "٣ل واللىحؿخُاتاإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 ًالبضائع جددًد السعس وفلا لدجم الشخىت املىلىلت م 

٣ا لدجم اإلاى٣ى٫ منها ٟٞي مثل هضه الخالة ًحم ثدضًض خض . ٢ض ًحم ثدضًض ؾٗغ ه٣ل البًاج٘ ٞو

اصة  100ؤصوى مً ألاوػان مثال  حم ثدضًض ؾٗغ ه٣ل لهضا الىػن للمؿاٞات املخحلٟة، رم ًحم ٍػ غام، ٍو ٦ُلٚى

اصة الىػن، وفي هضه الخالة ًحم ثدضًض ٞئات مسحلٟة ٣ا لٍؼ  .مً ألاوػان ؾٗغ الى٣ل ٞو

  (البضائع ذاث العبيعت الخاصت)جددًد ألاسعاز وفلا ليل خالت على خدا 

في ٦ثحر مً ألاخُان ٩ًىن هىا٥ ؤهىإ مً البًاج٘ طات َبُٗة زانة، والتي ثدحاج بلى ٖىاًة  

ٜ ومىاولة زانة هضه البًاج٘ جؿمى بًاج٘ مؿحثىاة مً . زانة في الى٣ل، وجؿحلؼم مٗضات شخً وثَٟغ

ت الخؿٗحر الٗاصًة التي جٗحمض ٖلى حجم اإلاى٣ى٫ ؤو هٕى البًاج٘ ومؿاٞة الى٣ل، وهىا ًحم ثدضًض ٞئا

حماص ٖلى الٗ ٣ا ل٩ل خالة ٖلى خضا م٘ الٖا  :امل آلاثُة في ثدضًض الؿٗغى والاثٟا١ ٖلى ؤؾٗاع الى٣ل ٞو

 وػن البًاج٘ اإلاى٣ىلة؛ 

 ال٣ُمة الؿى٢ُة للبًاج٘ اإلاى٣ىلة؛ 

 ؿغ؛ال٣ابلُة لل٨ 

 ال٣ابلُة للحل٠؛ 

 ال٣ابلُة ألي مساَغ مثل الخغاث٤؛ 

  محُلبات اإلاىاولة( ٜ  ؛( الصخً والحَٟغ

 ؤؾٗاع الى٣ل للبًاج٘ اإلاثُلة بن وحضت؛ 

 اليؿبة بحن الىػن والدجم؛ 

 مؿاٞة الى٣ل. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  خصائص املىخج وعالكتها بالخيلفت اللىحسديت : الفسع الثالث "ملازبـ

 والىشن العالكت بين الدجم 

مما ال ق٪ ُٞه ؤن الٗال٢ة بحن حجم ووػن اإلاىحج مً ألامىع التي لها ٖال٢ة مباقغة م٘ ث٩لٟة ٧ل مً 

لى ؾبُل اإلاثا٫ ٞةن اإلاىحجات ٦ثُٟة الىػن مثل اإلاىحجات اإلاٗضهُة مً اإلام٨ً مٗها  ً، ٖو الى٣ل والحسٍؼ

٣ة ٞٗالة، وصل٪ بسالٝ ا ً بٍُغ إلاىحجات ٢لُلة ال٨ثاٞة ٞٛنها ثإزظ اؾحٛال٫ وؾاثل الى٣ل وؤما٦ً الحسٍؼ

 1.ؤحجاما ٦بحرة وبىػن ا٢ل، وبالحالي ٞةن اؾحٛال٫ وؾُلة الى٣ل ال ًحم باألؾلىب ألامثل

 العالكت بين كيمت املىخج ووشهه 

بن ٢ُمة اإلاىحج باليؿبة لىػهه هي بال ق٪ مً ألامىع التي لها ٖال٢ة مباقغة م٘ ؤلاؾتراثُجُة 

ً مً ألامىع طات الخؿاؾُة اثجاه ٢ُمة اإلاىحج اللىحؿخُة اإلاحبٗة، خُث  2.ؤن ث٩لٟة الحسٍؼ

 البضائع البدًلت 

اإلاكتري ٖىضما ال ًجض ٞغ١ في اإلاىحج الظي ًىص قغاءه ومىحج آزغ، ٞةهه ًحجه لكغاء ماع٦ة بضًلة 

ما٫ مثل محىٞغة في الؿى١ بضال مً اإلاىحج ألانلي، لظل٪ ٞٗلى بصاعة اللىحؿخُات ؤن ثإزظ في الخؿبان اخح

ً والى٣ل ال٢ة هظه ألازحرة بح٩لٟة الحسٍؼ  . هظه الخؿاعة ٖو

 ألاخعاز املسجبعت بالبضائع 

هظه ألازُاع ثحٗل٤ باإلاىحجات ال٣ابلة للحل٠ والًُإ والاقحٗا٫، لظل٪ مثل هظه اإلاىحجات وهٓغا  

نها ث٩ىن مغثٟٗة  . لخؿاؾُتها هجض ؤن ؤؾٗاع ه٣لها وثضاولها وثسٍؼ

 حعبئت املىخج 

ُٞما ٖضا ال٣لُل مً اإلاىحجات ٞةن ٚالبُتها ًحم ثىػَٗها في ٖبىات زانة، وثسضم ٖملُة الحٛل٠ُ  

غاى ؤهمها ة مً ألٚا  3:والحٗبئة مجمٖى

ً؛ -  جؿهُل ٖملُة الحضاو٫ والحسٍؼ

 الاؾحسضام ألامثل لىؾاثل الى٣ل؛ -

                                                                   
1
 .75، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
2
  .76، م هٟـ اإلاغح٘ 
3
  .79م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  خماًة اإلاىحج والخٟاّ ٖلُه ؤرىاء الحضاو٫؛ - "ملازبـ

اصة مبُٗات اإلاىحج ٖ - ٤ حضب اهخباه اإلاكتري،ٍػ  ً ٍَغ

 .جُٛحر ٦ثاٞة اإلاىحج -

 حسعير املىخج وعالكخه بالبعد الجغسافي 

هىا٥ اعثباٍ بحن جؿٗحر اإلاىحج والبٗض الجٛغافي، خُث ؤن ث٩لٟة الحىػَ٘ ملخحل٠ اإلاىا٤َ ثسحل٠ 

 . مً م٩ان آلزغ

 عمليت هلل البضائع ودوز املىاوئ البدسيت: املعلب الثالث

ً، الىخضة مً  جٗحبر َبُٗة البًاج٘ اإلاى٣ىلة مً الٗىامل التي ثدضص بم٩اهُات الحضاو٫ والحسٍؼ

٦ما ؤجها ثدضص هٕى  الؿلٗة بالىػن، خُث ثحإرغ ث٩ال٠ُ ه٣ل البًاج٘ بازحالٝ نٟات الؿل٘ املخحلٟة،

 .ثى٣ل ٖليها الؿُٟىة التي

 ٌ  مخعلباث جداٌو البضائع : الفسع ألاو

الٗىانغ الهامة في بحمالي الح٩لٟة اللىحؿخُة لحل٪ البًاج٘،  ثمثل ث٩لٟة ثضاو٫ البًاج٘ ؤخض

وتهحم ؤلاصاعة اللىحؿخُة بالٗمل ٖلى زٌٟ الح٩لٟة اإلاغثبُة بالحضاو٫ وجُٗٓم الاؾحٟاصة بما هى محاح مً 

غاٚات،  :وثحى٠٢ ٦ٟاءة ثضاو٫ البًاج٘ ٖلى الٗىانغ الحالُة 1ؾاخات ٞو

  اسخخدام حجم الخمىلت املىاسب 

٘ ؤلاهحاحُة، ٖىض ثض او٫ البًاج٘ في َغص واخض و٦بحر وه٣لها صٞٗة واخضة مً اإلام٨ً ؤن ًاصي بلى ٞع

  .ػاص حجم الصخىة ٧لما اهسًٟد ٖضص الى٣لُات خُث ؤهه ٧لما

  الخدىيت 

ات هى  ة ثىٞغ ثضاو٫ البًاج٘ الٗامة وه٣لهافي  ٖاإلاُاما ثم الىنى٫ بلُه  ؤهمالى٣ل بالخاٍو ، ٞالحدٍى

 .ج٘ اإلاى٣ىلة مً ث٣لبات الجى والحل٠ والؿغ٢ةخماًة للبًا

 

 

                                                                   
1
ة، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007، مهغ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

275. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  الخخعيغ العام للمسخىدع 

ؤن ًد٤٣ هضا لظل٪ مً الًغوعي  للمؿحىصٖات صوع في ثىٞحر اإلاؿحىي اإلاُلىب لخضمة الٗمالء،

 . وث٩ال٠ُ الحضاو٫  مؿاخاتمً  محىٞغألامثل إلاا هى الاؾحٗما٫ بحن الحىاػن الحسُُِ 

  ًاخخياز معداث الخخصي 

ُة البًاج٘ اإلاحضاولة، بياٞة بلى ثهمُم ٢ىاثم ثحالءم م٘  ًج  اؾحٗما٫ مٗضات ثحالءم م٘ هٖى

 . هظه البًاج٘ ختى ًحم الىنى٫ بليها وثىاولها ب٩ل ؾهىلة

  معداث الخداٌو 

٪ مسحل٠ البًاج٘ صازل  ٜ وثدٍغ ًىحض الٗضًض مً اإلاٗضات التي جؿحٗمل في شخً وثَٟغ

ة التي ثحمحز بالغزو واإلاغوهة ؤو آلالُة التي ثُىعت بك٩ل ٦بحراإلاؿحىصٖات، ؾىاء ٧اهد الُ  . ضٍو

 عمليت هلل السلع دوليا: الفسع الثاوي

  1مهمت إًصاٌ السلع املصدزة إلى املسخىزد بسسعت، وبعىاًت وبأكل جيلفت: أوال

 ٞالخؿلُم . ًإزظ اإلاؿحىعص في اٖحباعه وهى بهضص اثساط ٢غاع الكغاء ػمً الخؿلُم مً حاه  اإلاهضع

حباعات الحىاٞؿُة الخاؾمة لضي اإلاهضع ٘ مً الٖا ش الخؿلُم الٟٗلي ٖلى اٖحباعات . الؿَغ حى٠٢ ثاٍع ٍو

 ثحهل باملخؼون وؤلاهحاج بلى حاه  ػمً الصخً؛

 بة اإلاؿحىعص في اؾحالمها ؾلُمة ومتى ثد٤٣ هضا . الخاحة بلى الٗىاًة في ثىاو٫ الصخىة بؿب  ٚع

حجى  و٢ٕى ايُغابات وث٩ال٠ُ الكٍغ ؾٝى ًدٓى اإلاهضع ب الخهى٫ ٖلى عيا اإلاؿحىعص، ٍو

 ؤو ٧ل الصخىة مغة ؤزغي؛/الضزى٫ في مُالبات م٘ قغ٧ات الحإمحن وبٖاصة شخً حؼء

  ثغح٘ ؤهمُة الح٩لٟة الا٢حهاصًة بلى الىػن اليؿبي اإلالخّى لح٩لٟة الصخً والى٣ل في ؾٗغ

خً ؤنبذ ٖغى الؿٗغ اإلا٣ضم مً اإلاهضع بلى ومً رم متى اهسًٟد ث٩لٟة الص. اإلاؿتهل٪ النهاجي

 .اإلاؿحىعص ؤ٦ثر ثىاٞؿُة

                                                                   
1
 .299، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات" ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن، 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  حسليم وحسلم البضائع: ثاهيا "ملازبـ

ختى ال ٩ًىن هىا٥ جؿلُم وجؿلم البًاج٘ ٖلى اإلاىاوئ ؤن جٗمل ٖلى ثجهحز ؾُاؾات لخؿهُل ٖملُة 

 .ث٨ضؽ صازل املخاػن باإلاُىاء

اعج اإلاُىاء ؤو سخ  البًاج٘ مً وفي بٌٗ ألاخُان ٩ًىن هىا٥ سخ  مباقغ مً الؿُٟىة بلى ز

 1:الغن٠ُ بلى املخاػن رم بلى زاعج اإلاُىاء، وفي حمُ٘ ألاخىا٫ ًًٟل ؤن ثخب٘ الخُىات الثالرة آلاثُة

  اؾحضٖاء قاخىات الى٣ل ل٩ي ثحسظ ويٗا بجاه  الغن٠ُ الظي ثغؾى ٖلُه الؿُٟىة، وًٍٟل ؤن

٩ىن الىي٘ ألامثل ثدد  ٩ًىن طل٪ الىي٘ في مىاحهة الٗىبر الظي ؾٝى ًحم شخً البًاج٘ ُٞه ٍو

 ؛زُاٝ الؿُٟىة مباقغة

 ؛ثهبحن البًاج٘ إلاٗضات الصخً وال٣ُام بصخنها صازل الؿُٟىة 

  ة بُٗضا ًٖ حاه  الغن٠ُ بلى مىا٢٘ ًم٨ً بٖضاصها ٞيها للمٛاصعة ة بؿٖغ ٪ الكاخىات الٟاٚع ثدٍغ

 .ة ٢بل مٛاصعتها اإلاُىاءًوبجهاء ؤلاحغاءات اإلاؿخىض

 :هظ٦غثارغ ٖلى َغ١ ه٣ل الصخىات التي  بحن الٗىانغ ومً

 ؛ الؿلٗة طاتها 

 حباعات الجٛغاُٞة  ؛واإلاىار الٖا

  اثجاهات الؿى١. 

 

 

 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

98 – 99. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  املىاوئ البدسيت الخدًثت ودوزها في مىظىمت اللىحسدياث: الفسع الثالث "ملازبـ

 البدسيت الخدًثت  للمىاوئأهم السماث واملالمذ : أوال

ة الخضًثة ختى ث٩ىن ٢اصعة ٖلى الحٗامل م٘ ؤهم الؿمات واإلاالمذ ا إلاُلىب ثىاٞغها في اإلاىاوئ البدٍغ

 1:ثحمثل في ألاحُا٫ الخضًثة مً الؿًٟ

  ،ة ثىاٞغ قب٨ة ه٣ل صازلُة مح٩املة م٘ مداوع الى٣ل مدلُا وب٢لُمُا مً زال٫ قب٩ات الُغ١ البًر

 والؿ٨٪ الخضًضًة ٖلى ؤن ث٩ىن ٖلى صعحة ٖالُة مً ال٨ٟاءة؛

 ىاٞغ مىٓىمات اإلاٗلىمات اإلاحُىعة، والتي جٗحبر املخغ٥ الغثِس ي إلاىٓىمة الى٣ل الضولي اإلاحٗضص ث

 الىؾاثِ؛

 ثلبُة اخحُاحات وثى٢ٗات مؿحسضمي اإلاُىاء ب٨ٟاءة ٖالُة؛ 

 ثىاٞغ ؤوكُة ال٣ُمة اإلاًاٞة والخضمات اللىحؿخُة؛ 

 ة في ؤصاء الخضمات بح٩لٟة ا٢حهاصًة؛  الؿٖغ

 ات ٦ٟاءة الكب ة؛ بمٗجى عبِ اإلاىاوئ املخىعٍة التي جؿح٣بل ؾًٟ الخاٍو ٨ة الغاٞضًة واملخٍى

ات  بة؛ لحىنُل الخاٍو الٗمال٢ة بسٍُى مالخُة عاٞضًة مىحٓمة الترصصات للمىاوئ املجاوعة وال٣ٍغ

 .الخانة بها في الحى٢ُحات املخضصة

ة ؤهم ؤهىإ اإلاىاوئ مً وحهة الىٓغ الا٢حهاص ًة والاححماُٖة إلاا جؿهم به في وجٗض اإلاىاوئ البدٍغ

حر ٞغم ٖمل وؤوكُة ا٢حهاصًة م٨ملة  جؿهُل في خغ٦ة الحجاعة الخاعحُة مً ناصعات وواعصات، وثٞى

مالت نٗبة وضخمة  2.ومؿاٖضة بما ًد٤٣ صزى٫ ٖو

 

 

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .122، م 2008، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
ة مً ؤحل الحُٛحراللىحؿخُات واإلاىاوئ "قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .234، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  املىاوئ البدسيت ودوزها في مىظىمت اللىحسدياث : ثاهيا "ملازبـ

مً الغوابِ اإلاححابٗة في الى٢د الظي ٢ض ًبضو ُٞه  ًم٨ً الىٓغ بلى زضمات اإلاُىاء ٖلى ؤجها ؾلؿلة

بر الؼمً قهضت ألاهمُة اليؿبُة للخل٣ات . اإلاُىاء ٩٦ل بمثابة خل٣ة في ؾلؿلة اللىحؿخُات الٗاإلاُة ٖو

اصة : اإلاىٟهلة جٛحرا واضخا بؿب  الحُىعات في الح٨ىىلىحُا التي ؤصت بلى ثدؿِىات في ال٨ٟاءة، ومنها الٍؼ

ة  ٞاإلاىاٞؿة آلان ؤنبدد بحن ؾالؾل اللىحؿخُات  1.والؿًٟ الطخمة و٦ٟاءة اإلاىاولةفي مٗض٫ الحدٍى

ولِـ اإلاىاوئ، ٞاإلاُىاء بما ؤن ًيحمي بلى ؾلؿلة لىحؿخُة هاجخة ُٞما ًحٗل٤ بحض٤ٞ بًاج٘ مُٗىة ؤو ال 

 . ًيحمي

 البيئت الاكخصادًت للمىاوئ : ثالثا

ة ثحمثل في ٖضة ؤَغاٝ ثجمٗهم ٖال٢ات مباقغة بن البِئة الا٢حهاصًة التي جٗمل ٞيها اإلاىاوئ ا لبدٍغ

حر مباقغة، ٞالى٣ل البدغي باٖحباعه خل٣ة عثِؿُة في الؿلؿلة اللىحؿخُة ٞةهه ًحًمً الٗضًض مً  ٚو

غاٝ ما ًم٨ً  غاٝ التي جٗمل في هُا٢ه، بدُث ٌك٩ل مجمٕى ٖال٢ات هظه ألَا الٗال٢ات بحن مسحل٠ ألَا

ٞهضٝ اإلاُىاء مً زال٫ هظه الٗال٢ة هى جُٗٓم ٢ُمة ألاوكُة . ة للمُىاءؤن ًُل٤ ٖلُه البِئة الا٢حهاصً

 . اإلا٣ضمة للٗمالء

 اللىحسدياث في املىاوئ: املبدث الثالث

نىاٖة اللىحؿخُات اإلاُىاثُة هي ثد٤ُ٣ ؤٖلى حىصة مم٨ىة في ؤصاء الٗملُات، بياٞة بلى ثسٌُٟ 

اصة وؾخب٣ى الهىاٖة اللىحؿخُة مً . في حجم الحجاعة الح٩ال٠ُ، و٦ظل٪ زل٤ الخؿهُالت التي ثاصي بلى ٍػ

 .بحن ؤهم الٗىامل التي ؾحدضذ ثدىالت ث٨ىىلىحُة وال٨تروهُة في مجاالت ألاؾىا١ الضولُة الال٨تروهُة

 ٌ  جعىز املىاوئ البدسيت: املعلب ألاو

ر ًحد٤٣ ثُىع صوع اإلاىاوئ لحهبذ بمثابة خل٣ات في ؾلؿلة ؤلامضاص ال٩ىهُة بٗملها ٖلى ثىٞح

 .وخهى٫ ٖمالئها ٖلى زضمات ٖالُة الجىصة وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة
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 .129، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ٌ  "ملازبـ  الخعىز الساهً لدوز املىاوئ مً مسهص للىلل إلى كاعدة لىحسديت : الفسع ألاو

ً جٛحر صوع اإلاىاوئ، ٞلم ٌٗض وكاٍ اإلاُىاء م٣حهغا ٖلى خضوص  اٖحباعا مً جؿُٗىات ال٣غن الٗكٍغ

إ في خض طاثه واإلاى٣ُة املجاوعة  له وبهما امحض هظا اليكاٍ في ٧ل اإلاى٣ُة املخُُة باإلاُىاء، والظي اإلاٞغ

ٌٗحبر ه٣ُة البضء في ؾلؿلة الى٣ل، وثضع هضه ألاوكُة الجضًضة ٖلى بٌٗ اإلاىاوئ ؤ٦ثر مً رلث بًغاص 

جُا في (التي ٧اهد في اإلااض ي مجغص مغا٦ؼ ه٣ل)اإلاُىاء، ول٣ض ثُىعت الٗضًض مً اإلاىاوئ الح٣لُضًة  ، ثضٍع

ة ونىاُٖة، ث٠ًُ في بٌٗ الخاالت ٢ُمة بياُٞة ٦بحرة الخم ؿِىات والؿحِىات بلى مغا٦ؼ زضمات ثجاٍع

د هضه الٗملُة زال٫ الٗكغ ؾىىات ألازحرة في بٌٗ اإلاىاوئ الحىاٞؿُة،  بلى البًاج٘ التي ثحضاولها، وجؿاٖع

الٟى٢ُة بيُة ٞى٢ُة وخضذ ثىٕى في زضمات اإلاىاوئ جٗضي الخضمات الح٣لُضًة للمىاوئ، وقملد البيُة 

، ومً رم ؤنبدد اإلاىاوئ التي اثجهد في هضا الاثجاه "(البيُة اإلاٗلىماثُة " ًُل٤ ٖليها البٌٗ )للمٗلىمات 

هخُجة لهضا الحُىع الظي خضذ في صوع اإلاىاوئ ًم٨ً ثهي٠ُ . ٢اٖضة لىحؿخُة خ٣ُ٣ُة للحجاعة الضولُة

 1.ىاوئ الجُل ألاو٫ والثاوي والثالثألاهىإ الثالذ مً اإلاىاوئ اإلاىحىصة خالُا بلى م

 ( املىاوئ الخلليدًت)مىاوئ الجيل ألاٌو  :أوال

جكحمل مىاوئ الجُل ألاو٫ ٖلى اإلاىاوئ الح٣لُضًة، والتي جٗمل ٦مغا٦ؼ للى٣ل ٣ِٞ، وماػا٫ هظا 

مثل ؤٚلبُة مىاوئ الضو٫ الىامُة، وثخؿم ؾُاؾة وبؾتراثُجُ ة الجُل مً اإلاىاوئ مىحىصا ختى آلان ٍو

واثجاه ثُىع مىاوئ هظا الجُل بإجها بؾتراثُجُة مداٞٓة، ثدهغ مٟهىم اإلاُىاء في صوع رابد مدضوص ال 

ًحٗضي هُا١ ومضي ؤوكُة مىاوئ هظا الجُل ًٖ ؤن اإلاُىاء مجغص ه٣ُة ونل بحن الى٣ل الضازلي للبًاج٘ 

ٜ والى٣ل البدغي، وال ًحىٞغ في هظا الجُل مً اإلاىاوئ بال الخض ألاصوى لألو كُة اإلاُىاثُة مثل الصخً والحَٟغ

وبٌٗ الخضمات اإلاُىاثُة واإلاالخُة، وثغ٦ؼ الاؾخثماعات ٖلى البيُة ألاؾاؾُة لألعنٟة صون اهحمام إلاا 

ؤهٓمة اإلاٗلىمات اإلاؿحسضمة مدلُة وال ثهلح بال  2.ؤو البًاج٘ زاعج مى٣ُة الغن٠ُ/ًدضذ للؿًٟ و

 .ن ال٣ُمة اإلاًاٞة التي ًد٣٣ها اإلاُىاء مىسًٟة حضالالؾحسضام صازل اإلاُىاء ٣ِٞ، بياٞة بلى ؤ

 

 

 

                                                                   
1
 .186، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
2
 .187 - 186، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ( املىاوئ الصىاعيت)مىاوئ الجيل الثاوي  :ثاهيا "ملازبـ

ْهغت مىاوئ هظا الجُل في الؿحِىات م٘ ثؼاًض ٦مُة اإلاىاص الخام التي جؿحىعصها الضو٫ الهىاُٖة، 

غ مى . وجؿمى ٖاصة باإلاىاوئ الهىاُٖة اوئ هظا الجُل بالحىؾُٗة، ثخؿم ؾُاؾة وبؾتراثُجُة واثجاه ثٍُى

ة، وؤن اإلاىاوئ لِؿد مجغص مغا٦ؼ ه٣ل بهما هي مغا٦ؼ  ٖلى ؤؾاؽ ثهىع ٍٖغٌ لضوع اإلاُىاء و٢ضعثه ؤلاصاٍع

ٗاثه ٖلى هظا ألاؾاؽ حم نُاٚة ؾُاؾات اإلاُىاء وبنضاع جكَغ ة ؤًًا، ٍو واجؿ٘ هُا١ . نىاُٖة وثجاٍع

ٜ ال بًاج٘ والخضمات اإلاُىاثُة واإلاالخُة ثىؾٗد ؤوكُة مىاوئ هظا الجُل ٞباإلياٞة لصخً وثَٟغ

ل  ة للبًاج٘ وؤي زضمات ؤزغي م٨ملة طات نلة بها مثل جٗبئة وثدٍى ألاوكُة لخكمل الخضمات الحجاٍع

البًاج٘ والخضمات الهىاُٖة مثل ثهيُ٘ البًاج٘، وث٣ام اإلايكأت الهىاُٖة صازل اإلاُىاء مما ًاصي بلى 

ال٣ُمة اإلاًاٞة التي ًد٣٣ها اإلاُىاء ؤًٞل مً التي ثحد٤٣ في مىاوئ  1.يهمى واجؿإ اإلاُىاء في امحضاص زلٟ

 .الجُل ألاو٫ 

خؿم باآلجي  2:ًسحل٠ الحىُٓم في مىاوئ الجُل الثاوي ًٖ مىاوئ الجُل ألاو٫ ٍو

 ٖال٢ة ور٣ُة م٘ قغ٧ات الى٣ل والحجاعة الضًً قُضوا ميكأت لحهيُ٘ بًاجٗهم في مى٣ُة اإلاُىاء؛ 

  بحن اإلاُىاء وؤلاصاعة املخلُة التي ًىحض في هُا٢ها لكضة اٖحماص اإلاُىاء ٖلى اإلاضًىة ٖال٢ات ور٣ُة

 املخُُة به ُٞما ًحٗل٤ باألعى واإلاغا٤ٞ وال٣ىي الٗاملة، ٦ظل٪ قب٩ات الُغ١ الخانة بالى٣ل البري؛

 ة صوعا جها ٖبر الح٩امل بحن مسحل٠ ألاوكُة والخضمات باإلاُىاء إلاؿاًغة ثؼاًض ٦مُة البًاج٘ وؾٖغ

 .اإلاُىاء

 

 

 

 

                                                                   
1
 .187، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ي، ؤًمً الىدغاو  
2
 .188 - 187، م هٟـ الغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ( املىاوئ اللىحسديت)مىاوئ الجيل الثالث  :ثالثا "ملازبـ

ات في  ً بٗض اهخكاع اؾحسضام الخاٍو ْهغت هظه اإلاىاوئ في ؤوازغ الثماهِىات مً ال٣غن الٗكٍغ

ة  مٗٓم صو٫ الٗالم، والبدث ًٖ ؤًٞل الؿبل لحد٤ُ٣ ا٢حهاصًات الخكُٛل باؾحسضام الُغ١ البدٍغ

ة، ة والنهٍغ بإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة، وبإًٞل وثد٤ُ٣ مٟهىم مً الباب للباب، وفي الى٢د اإلاىاؾ ، و  والجٍى

هظه اإلاىاوئ ث٣ىم بالٗملُات الح٣لُضًة بمٗضات خضًثة وبهحاحُة ٖالُة، بها ثىُٓم  1(.صون زؿاثغ)نىعة 

باإلياٞة  ُىاء هى خل٣ة مً خل٣ات الى٣ل محٗضص الىؾاثِ ولِـ بضاًة وجهاًة البًاج٘،ٞاإلا .ؤوؾ٘ للمُىاء

د٤٣ ٢ُمة مًاٞة ٦بحرة  .  بلى ؤن هظا اإلاُىاء ٌٗحمض ؤؾاؾا ٖلى الح٨ىىلىحُا اإلاح٣ضمة ٍو

غ مىاوئ هظا الجُل بالضًىام٨ُُة ٖلى ؤؾاؽ اٖحباع اإلاىاوئ  وثخؿم ؾُاؾة وبؾتراثُجُة واثجاه ثٍُى

إلاٟهىم جٛحر ؾلى٥ بصاعة الحىػَ٘ الضولُة اإلا٣ٗضة، واؾخىاصا ٖلى هظا ا/٣ٖضة صًىام٨ُُة في قب٨ة ؤلاهحاج

هظا الجُل مً اإلاىاوئ مً مجغص ٖغى بؾحاث٩ُي إلاغا٤ٞ وزضمات اإلاُىاء بلى اهحمام ومكاع٦ة ٞٗالة في 

ٖملُة الحجاعة الٗاإلاُة ب٩املها وثحجه هظه الجهىص ٖلى ثغوٍج ؤوكُة الحجاعة والى٣ل التي ثىلض بضوعها 

لهظه الجهىص ثدىلد اإلاىاوئ بلى مغا٦ؼ ه٣ل مح٩املة ؤٖماال طات ٢ُمة مًاٞة مىلضة لإلًغاصات وهخُجة 

 2.و٢ىاٖض لىحؿخُة للحجاعة الضولُة

ُات مسحلٟة  ولم ٌٗض صوع اإلاىاوئ ٢انغا ٖلى مجغص اؾح٣با٫ الؿًٟ والحٗامل م٘ ما ثدمله مً هٖى

ً مً الؿل٘ والبًاج٘، وؤجها بىابة ٖبىع للهاصعات والىاعصات ٣ِٞ، وبهما ثُىع هظا اإلاٟهىم لُحًم

ة ٧األوكُة اللىحؿخُة وؤوكُة ال٣ُم  ؤوكُة ؤزغي ؤنبدد ثضع صزىال هاثلة ٖلى اإلاىاوئ البدٍغ

، ٦ما ؤنبذ لهظه اإلاىاوئ والتي ًُل٤ ٖليها الُىم مىاوئ الجُل الثالث ؤهمُة بالٛة في ا٢حهاصًات اإلاًاٞة

 3.الضو٫ 

والح٩امل، وثى٣ؿم بن ألاوكُة والخضمات في مىاوئ الجُل الثالث ثخؿم بالحسهو والحىٕى 

 4:ألاوكُة والخضمات التي ثحىٞغ بهظه اإلاىاوئ بلى ألاعب٘ ٞئات الحالُة

 الخضمات اإلاُىاثُة الح٣لُضًة؛ 

 البُئُة؛/الخضمات الهىاُٖة 

                                                                   
1
 .157، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،  
2
 .188، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة" ؤًمً الىدغاوي، 
3
ة مً ؤحل الحُٛحر"غ ه٩ُل، قٍغ٠ ماه  ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

234. 
4
 .189 – 188، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة" ؤًمً الىدغاوي، 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 ة ة؛/الخضمات ؤلاصاٍع  الحجاٍع

 الخضمات اللىحؿخُة والحىػَُٗة. 

حٗظع ٖلى اإلاُىاء ؤن ًيحمي بلى الجُل الثالث ما لم ً ضزل ٖضص مً الحٛحرات الحىُٓمُة التي ثخىاو٫ ٍو

ة صازل اإلاُىاء والٗال٢ة بحن اإلاُىاء وؤلاصاعة املخلُة التي ث٣٘ في هُا٢ها، وم٘ مؿحسضمي  ألاوكُة الحجاٍع

مالء اإلاُىاء، وثخؿم ثىُٓمات مىاوئ الجُل الثالث باألجي  1:ٖو

 اصة ٖم٤ الٗال٢ات بحن اإلاُىاء والجهات الٗاملة بها واإلا حٗامل مٗه ألامغ الظي ؤصي بلى اهخكاع عابُة ٍػ

ح٩ىن مجحم٘ اإلاُىاء مً هُئة اإلاُىاء والكغ٧ات الٗاملة بجمُ٘ ؤوكُة وزضمات  ثضعى مجحم٘ اإلاُىاء، ٍو

حىلى  :اإلاُىاء و٦ظل٪ مؿحسضمي اإلاُىاء، وهى ثدال٠ بحن حمُ٘ اإلاؿاولحن واإلاهىُحن باإلاُىاء ٍو

  ٘الجهات ألازغي الخاعحُة؛ثيؿ٤ُ ألاوكُة صازل اإلاُىاء وم 

 ٤ للمُىاء  .التروٍج والخؿٍى

 اإلاُىاء ؤ٦ثر اٖحماصا وث٩امال م٘ اإلاضًىة املخُُة به، خُث ػاصت مى٣ُة اإلاُىاء مً مجغص الخضوص  ؤنبذ

ٗحمض هجاح اإلاُىاء  20 -10الح٣لُضًة للمىاوئ لحهبذ اإلاى٣ُة في خضوص ثتراوح في بٌٗ اإلاىاوئ مً  ٧لم، َو

وثغ٦ؼ مىاوئ الجُل الثالث في . ات اإلاحمحزة م٘ ؤلاصاعة املخلُة باإلاضًىة وصٖمها ال٩امل للمُىاءٖلى الٗال٢

 :ٖال٢تها م٘ ؤلاصاعة املخلُة ٖلى ؤهمُة

 الى٣ل في مغبِ اإلاىا٤َ املخلُة باإلاُىاء؛ 

 ً  الحىػَ٘؛/ ميكأت الحسٍؼ

 ة واإلاضهُة؛  الحىمُة الخًاٍع

  ُة اإلاحٗضصة الى  .ؾاثِاملخُات الُٞغ

ٗحبر الحيؿ٤ُ الجُض بحن زُِ الحىمُة ل٩ل مً اإلاُىاء واإلاضًىة مً ؤهم ٖىامل هجاح ثُىع  َو

 .وثىمُة اإلاُىاء
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 .190 – 189، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة" ؤًمً الىدغاوي، 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  اصة الح٩امل بحن مسحل٠ ألاوكُة وزضمات اإلاُىاء بك٩ل ؤ٦ثر مما هى ٖلُه في مىاوئ الجُل الثاوي، هٓغا ٍػ

غاٝ الٗاملة باإلاُىاء واإلاحٗ ٣ة مباقغة ؤو ٚحر مباقغةالعثباٍ مهالح حمُ٘ ألَا وباليؿبة . امل مٗه، بٍُغ

٣ٞض ؤنبدد ٖىهغا مً ؤهم الٗىانغ الغثِؿُة  EDIلىٓم اإلاٗلىمات وهٓم ثباص٫ البُاهات ال٨تروهُا 

 .للبيُة ألاؾاؾُة إلاىاوئ الجُل الثالث

 وأبعادها الاكخصادًتالخعبيلاث اللىحسديت : الفسع الثاوي

  املىاوئ الخدًثت الخعبيلاث اللىحسديت في : أوال

ٞى١ هضا اإلاٟهىم ًم٨ً ثهىع ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلُه اإلاُىاء الخضًث وهى اإلاُىاء الظي ًىلض ٢ُمة 

بياُٞة لٗمالثه، وهى ًسحل٠ ًٖ مٟهىم اإلاىاوئ الح٣لُضًة التي ٣ًحهغ هضٞها الغثِس ي ٖلى ٖملُة ه٣ل 

ات، خُث ًحجاوػ هضا الضوع بلى ثىلُض  ال٣ُمة واإلاىٟٗة للٗمالء مً زال٫ الخضمات وثضاو٫ البًاج٘ والخاٍو

حن  1.والخؿهُالت التي ث٣ضمها لهم ٖلى ازحالٝ مهالخهم وثباًنها بما ًد٤٣ مىٟٗة محباصلة ل٨ال الُٞغ

٤ هضا اإلاٟهىم بمثابة قغ٧اء ًحم الحٗاون مٗهم البح٩اع الخلى٫ اللىحؿخُة ووي٘  وبالحالي ًهبذ الٗمالء ٞو

مالئها ث٩ىن ٢اثمة ٖلى اإلاغوهة والحداوع الضاثم ؤهضاٝ مىاؾبة ل٩ل منهما، خ ُث ؤن الٗال٢ة بحن اإلاىاوئ ٖو

ُة الخضمة اإلا٣ضمة  . والٗمل اإلاؿحمغ ٖلى ثدؿحن هٖى

ل٣ُاؽ مً الحُب٣ُات اللىحؿخُة في اإلاىاوئ يغوعة ٢ُاؽ مؿحىي ألاصاء اللىحؿتي م٘ وي٘ مٗاًحر 

وؿبُة لٗمالء بمضي عيائهم وخهىلهم ٖلى مؼاًا الخضمة و٦ٟاءتها، مً زال٫ ٢ُاؽ صعحة بقبإ ا حىصة

 .  ال ًدهلىن ٖليها مً اإلاىاوئ اإلاىاٞؿة، ألن مؿحىي الخضمات اإلا٣ضمة ٌؿاهم في ثد٤ُ٣ الحمحز اإلايكىص ٢ض

 2:بن ٢ُاؽ ألاصاء اللىحؿتي وحىصة الخضمات ًحم مً زال٫ ث٣ُُم ماًلي

 اٞة الٗمالء اإلاحٗاملحن م٘ اإلاُىاء، لحدضًض مضي ال٣ضعة ٖلى ثىٞحر ٢ىاٖض بُاهات مح٩املة ثمثل ٧

ىعات للمُىاء م٘ الخغم ٖلى ٢ُاؽ مٗضالت ثىامي  ات ثد٣ُ٣ها وبما ًد٤٣ الغيا للٗمُل والٞى ؤولٍى

حجم الحجاعة الضولُة والحُىع في ٞىىن ٖماعة وبىاء الؿًٟ لحد٤ُ٣ ٖىاثض الغؤؾمالُة ثم٨ىه مً ب٢امة 

اوئ مما ًجٗله مُىاءا مىلضا لل٣ُمة ومد٣٣ا ألههبة محٗاْمة مكغوٖات ثمثل ٢ُما مًاٞة بٓهغ اإلاى 

 في الحجاعة الضولُة؛

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .215، م 2008، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

309 – 310. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ؤلا٢ال٫ مً مٗضالت الخُإ والاهدغاٝ في ؤؾلىب و٦ٟاءة ث٣ضًم الخضمة، ؤي ث٣ضًمها بالجىصة

حباع مضي عياء الٗمُل ًٖ ثل٪ الخضمات  ها ؤزضا في الٖا اإلاُلىبة مً خُث ؾٗغها وػمً ؤصائها وهٖى

ىعات التي ًم٨ً ؤن ثحد٤٣ له زانة بصا ما ٢ضم له مُىاء بُٗىه مؼاًا ثىاٞؿُة؛و٦ظل٪   الٞى

  ث٣ُُم اإلاُىاء اإلاؿحمغ إلاٗاًحر ٢ُاؽ حىصة زضماثه وم٣اعهتها بمٗاًحر حىصة الخضمات التي ث٣ضم باإلاىاوئ

 .اإلاح٣ضمة

ٖبر مىاهئها، مما ولهظا ثخؿاب٤ الضو٫ للٟىػ بىهِ  محٗاْم في حجم الحجاعة الضولُة اإلاحضاو٫ 

غ ثل٪ اإلاىاوئ وما ًاصي بها مً زضمات بك٩ل ًحىا٦  م٘ اإلاىانٟات الٗاإلاُة  ٞغى ٖليها خحمُة ثٍُى

وو٣ٞا إلاٗاًحر ومدضصات ٢ُاؽ حىصة ثل٪ الخضمات بل والٗمل ٖلى ثدضًث ألاؾالُ  والىؾاثل التي ث٣ضم 

 1:مح٩املة م٘ يغوعة مغاٖاةبها مً زال٫ ما ث٣ضمه اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة باإلاىاوئ مً ؤوكُة 

  ات ة اإلاىاثمة والتي جٗجي ثد٤ُ٣ الحىاػن ُٞما بحن مؿحٍى ؤال جٟٛل اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة ًٖ ثد٤ُ٣ هٍٓغ

ة التي ثغيُه)ألاصاء  ٣ا إلاٗاًحر ومدضصات الجىصة وباإلاغوهة الؿٍٗغ ( بهجاػ اخحُاحات الٗمُل ٞو

ات الح٩لٟة بالك٩ل الظي ًد٤٣ للمُىاء ٖىاثض غ؛ ومؿحٍى  عؤؾمالُة إلاىاحهة زُِ الحٍُى

  غ الضاثم للمٗاًحر التي ٖلى ؤؾاؾها ث٣اؽ حىصة الخضمة اإلااصاة، ٣ٞض ٧ان مُٗاع ٢ُاؽ الجىصة الحٍُى

بمضي م٣ضعة اإلاُىاء ٖلى ثلبُة اخحُاحات ٖمالثه، بال ؤن هضا اإلاُٗاع ثُىع لُهبذ بمضي ال٣ضعة ٖلى 

حباع٢ُاؽ الحُىع في ألاصاء وثدؿحن الجىصة ؤزض  :ا في الٖا

 زهاثو ومدضصات الخضمة ومضي ٦ٟاءة الٗىهغ البكغي ماصي الخضمة؛ 

 ٢ُمة و٦ٟاءة الح٣ىُة اإلاؿحسضمة؛ 

 الهضٝ اإلاغحى مً ثهمُم بغامج وحا٫ الخضمة. 

 :وبهضا ث٩ىن اإلايكإة ٢ض هجخد في الحٛل  ٖلى اإلاكا٧ل التي ثىاحه الجىصة وهي

 حن ٖلى اإلاىاوئ إلااهُة بصاعة الجىصة الكاملة؛ٖضم ويىح الغئٍة لضي بٌٗ ال٣اثم 

 ٖضم وحىص م٣اًِـ ومدضصات لخهاثو الجىصة؛ 

  ضًغ ٖملُات الخضمة في مسحل٠ ( في بٌٗ ألاخُان)ٖضم ٦ٟاءة الٗىهغ البكغي الظي ًىٟض ٍو

اتها  .مؿحٍى

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"غ ه٩ُل، قٍغ٠ ماه   .311 – 310، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  الخياليف اللىحسديت وجأثيرها على عملياث املىاوئ : ثاهيا "ملازبـ

ؿخُة مً ؤهم ٖىانغ بخغاػ الحمحز الحىاٞس ي للبًاج٘ ٣ٞض ؤنبذ مً إلاا ٧اهد الح٩ال٠ُ اللىح

الًغوعي الىٓغ بلى ؾلؿلة ألاوكُة اللىحؿخُة املخحلٟة مً زال٫ صمجها حمُٗا ثدد بصاعة لىحؿخُة 

الحض٤ٞ بلى )وبصاعة اإلاىاص ( الحض٤ٞ بلى الخاعج)واخضة صازل الكغ٦ة، وهي جكمل الحىػَ٘ اإلااصي للبًاج٘ 

ؤنبدد الكغ٦ة ثىلي اهحماما متزاًضا بلى الٗال٢ات اللىحؿخُة الخاعحُة ًٖ الكغ٦ة، ، و (الضازل

وؤنبدد اللىحؿخُات ثحه٠ بتر٦حزها ٖلى بصاعة ؾلؿلة ؤلامضاصات، ٦ما ؤصي ثغ٦حز ؤلاهحاج لحد٤ُ٣ 

لُغ١ ا)ا٢حهاصًات الدجم ثغ٦حز ٖملُات الحىػَ٘ اإلااصي بلى التر٦حز ٖلى ٖضص ؤ٢ل مً ه٣اٍ الى٣ل البدغي 

وه٨ظا ْهغت الخاحة بلى بصاعة ؾلؿلة ثض٣ٞات (. اإلاىاوئ املخىعٍة)وه٣ِ ؤ٢ل مً ه٣اٍ الىنى٫ ( اإلاالخُة

ؤلامضاصات هخُجة للخاحة بلى بصاعة جؿُُغ ٖلى ٦ٟاءة ثض٣ٞات الؿل٘ وثى٢ُحات هضه الحض٣ٞات مىض ٧اهد 

ال٠ُ هضه الحض٣ٞات ختى مىاص زام وهه٠ مهىٗة بلى مىحجات ثامة الهى٘، والؿُُغة ٦ظل٪ ٖلى ث٩

حماص بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى ثض٤ٞ  1.ثهل بلى ًض اإلاؿتهل٪ النهاجي ٦ما ؤصت ٨ٞغة ؤلاصاعة اللىحؿخُة بلى الٖا

اإلاٗلىمات بل٨تروهُا، بط ًم٨ً ؤن ه٣غع ؤن اللىحؿخُات ثاصي بلى ثدؿحن ؤلاهحاحُة وال٨ٟاءة وثضهُة 

 . الح٩ال٠ُ

 اللىحسدياث وعملياث املىاوئ : ثالثا

ُات ٦ثحرة مً اإلا ُات مً الخضمات ثهمم للحٗامل م٘ هٖى ج اللىحؿتي ًح٩ىن آلان مً هٖى ٍؼ

ً الخاؾمحن في اإلاٟايلة ما بحن ٖغوى زضمات  الؿًٟ، وؤنىاٝ ٦ثحرة مً البًاج٘، ٚحر ؤن الٗىهٍغ

في  لىحؿخُة وؤزغي هما الحى٢ُحات اإلاثالُة الض٣ُ٢ة ألصاء هضه الخضمات، وألاؾٗاع التي ال ثدضذ ثطخما

ج ؤًًا ٖلى مؿحىي ٖا٫ مً ؤلاهحاحُة التي جٗض م٣ُاؾا واضخا  دحىي هضا اإلاٍؼ ث٩ال٠ُ الحجاعة الضولُة، ٍو

ة جؿلُم  ىعات محٗضصة ألابٗاص، وثى٨ٗـ مؼاًاه ٖلى ؾٖغ ة ألاصاء الظي بضوعه ًترحم بلى ٞو إلاٗضالت وؾٖغ

 2.البًاج٘ ألصخابها صون ؤي ازحىا٢ات ؤو ٖىاث٤
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 .207ؤًمً الىدغاوي، لىحؿخُات الحجاعة الضولُة، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  
2
 .357، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ت هي نىاٖة اإلاؿح٣بل، وهي ا٢حهاص الؿالؾل اإلاترابُة التي ثحماؾ٪ خل٣اتها نىاٖة اللىحؿخُا "ملازبـ

. صون ثى٠٢، مهما ٧اهد اإلاؿاٞات ما بحن اإلاىاوئ الكاخىة واإلاؿح٣بلة، وما بحن مىا٢٘ ؤلاهحاج والاؾتهال٥

ات الضولُة مً ؤ٦ثر ؤهماٍ الحجاعة ٖلى مضاع ثُىع الى٣ل البدغي مدُا لالهحم امات، وجٗض ثجاعة الخاٍو

ات ومدُات زضمتها ات . بدُث ؤنبذ ٌؿمى الٗهغ الغاهً بٗهغ الخاٍو وجٗض ال٣ضعة الاؾخُٗابُة للخاٍو

ألي ؾُٟىة هي ؤخض اإلاٗاًحر املخضصة ل٨م الخضمات اللىحؿخُة التي ثاصحها إلاا ثًُل٘ بى٣له مً الحجاعة 

ة التي الضولُة، وبًٟل الح٣ضم الح٨ىىلىجي زغحد ٧ل لىحؿخُات الاثهاالت الضول ُة الٟاث٣ة الؿٖغ

 .صٖمد الؼمً وازتزلد الجٛغاُٞا

 ألابعاد الاكخصادًت للىحسدياث : زابعا

ً، لىحؿخُات هظ٦غ منها ، والحدضًثللىحؿخُات ث٣ؿُمات صاثمة الحٛحر  لىحؿخُات الحسٍؼ

ات  الن والتروٍج، ولىحؿخُات صوعات الخاٍو الحٗبئة والحٛل٠ُ، لىحؿخُات الى٣ل، ولىحؿخُات ؤلٖا

حرهاا ة واإلامحلئة ٚو  . لٟاٚع

ومهمة نىاٖة اللىحؿخُات اإلاُىاثُة هي ؤن ثد٤٣ ؤٖلى وؿبة حىصة في ؤصاء الٗملُات بياٞة بلى 

ً وو٦الء الصخً ٦ظل٪ زل٤ الخؿهُالت التي ثاصي بلى  ث٣لُل الح٩ال٠ُ باليؿبة للمؿحىعصًً واإلاهضٍع

اصة حجم هضه الحجاعة  1.ٍػ

ات الخضًثة ناعت ثنهٌ ب٣ىة ٖلى ؤيإل ؤعبٗة مح٩اٞلة اإلاحزات الحىاٞؿُة للمىاوئ ومدُ ات الخاٍو

ؼ بًٗها البٌٗ إلًجاص ؤًٞلُات وؤؾب٣ُات لهضه اإلاىا٢٘ ؤلاهحاحُة هضه اإلاحزات الحىاٞؿُة  مٗا في جٍٗؼ

 2:هي

 محزات اإلا٩ان واإلاى٢٘؛ 

 محزات الؼمً الا٢حهاصي؛ 

 محزات عئوؽ ألامىا٫ الح٨ىىلىحُة والٗلمُة؛ 

 ُة؛محزا  ت الغؾامُل الظهىُة واإلاٗٞغ

 

                                                                   
1
 .430م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،   
2
 .479، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 ًمحزات بؾتراثُجُة بصاعة ؤلاهحاج بدل٣اتها الثالذ اإلا٩ىهة م: 

 ثسُُِ الجىصة ٢بل ؤلاهحاج؛ 

 محابٗة الجىصة ؤرىاء ؤلاهحاج؛ 

 مغاحٗة الجىصة بٗض ؤلاهحاج. 

 اللىحسدياث ومدعاث الخاوياث: الفسع الثالث

ات صوعا بالٜ ألاهم ُة في ؾلؿلة الحض٤ٞ الؿلمي للبًاج٘ املخىاه، لظا ٞةن ثلٗ  مدُات الخاٍو

ات في اإلاىاوئ والتر٦حز ٖلى الاعثٟإ بمٗضالت ؤصائها وبهحاحُتها ؤنبذ له او٩ٗاؾات  غ مدُات الخاٍو ثٍُى

حر مباقغة ٖلى ا٢حهاص ؤي صولة ؾىاء في زضمة ثجاعتها الخاعحُة ؤو في ثد٤ُ٣ ٢ضعة  ا٢حهاصًة مباقغة ٚو

وهٓغا إلاا ٌؿىص الٗالم الُىم مً اثجاه هدى ٖىإلاة  .الضولة ٖلى اإلاؿحىي ؤلا٢لُمي والٗالمي ثىاٞؿُة إلاُىاء

ىإلاة ألاصاء  الحباص٫ الحجاعي، ٣ٞض ؤنبذ مً الًغوعي ثىخُض اإلاٗاًحر واإلااقغات اإلاغثبُة باإلهحاحُة ٖو

 1.إلاىٓىمات ألاصاء وثىمُُها

 اللىحسدياث في املىاوئ ومدعاث الخاوياث : أوال

ات ؾخحدى٫ اإلاىاوئ الضولُة  في ٖهغ الحجاعة ؤلال٨تروهُة اإلاخكاب٨ة م٘ نىاٖة الى٣ل الضولي للخاٍو

ضون ؤرىاء  ال٨بري املخىعٍة بلى ؤصاء صوع الؿى١ الكاملة خُث ًٚغ  الٗمالء في الخهى٫ ٖلى ٧ل ما ًٍغ

اعات ٦ثحرة لٗضة مىا٢٘ للخهى٫ ٖ اعة واخضة، ٞلم ٌٗض زُاع ال٣ُام بٍؼ لى الخضمات ؤمغا له ال٣ُام بٍؼ

هظه هي ٞلؿٟة نىاٖة اللىحؿخُات في اإلاىاوئ ؤن ثحىاٞغ خؼم الخضمات في . حضوي ٖملُة وا٢حهاصًة

٣ة الًِٛ ٖلى  مى٢٘ واخض في ثى٢ُد واخض بح٩لٟة مىسًٟة، ألن الحجاعة ؤلال٨تروهُة الضولُة ؾخحم بٍُغ

د ؾحهبذ خؼمة واخضة، ٞالى٢د ؾُهبذ ألاػعاع و٦ظل٪ ٞةن اللىحؿخُات مً زال٫ اإلاُىاء الؿىبغ ماع٦

ات واإلاىاوئ ٚحر اللىحؿخُة، بل ؾح٩ىن  ؤٚلى ؾلٗة في الؼمً ال٣اصم وهي التي ؾحدضص مدُات الخاٍو

  2.الخُاعات ما بحن مىاوئ ماهلة للحٗامل في الحجاعة ؤلال٨تروهُة ومىاوئ لِؿد ماهلة لضل٪
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ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .105، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ات ٦ثاٞة الح٨ىىلىحُا والخبرة هي مً بحن الٗىانغ الت "ملازبـ ي جٗحمضها اللىحؿخُات في مدُات الخاٍو

ٞهىاٖة اللىحؿخُات هي نىاٖة ال٣ُم . واإلاىاوئ، ٞهي جؿاٖض ٖلى اثساط ٢غاعات ؾلُمة وثٟى١ ألاصاء

اإلاًاٞة، وهدً في ٖهغ ؤنبدد ُٞه نىاٖة اللىحؿخُات هي الخهان الظي ثجغي مً زلٟه ٖغبة 

حؿخُة في حٗل الحجاعة الضولُة جؿحُٟض مً مؼاًا الحجاعة الضولُة، ٞل٣ض ؤٞلخد نىاٖة الخضمات اللى 

اطن ما ًم٨ً مالخٓحه هى ؤن الى٣ل البدغي ٌٗحبر ؤهم مدىع . الخضمات اإلاىٞغة للجهض والى٢د والح٩لٟة

إلاُالص هظه الهىاٖة، طل٪ ألن ؤ٦ثر املجاالت اؾحسضاما لهظه الهىاٖة في ٖهغها الخالي هي اإلاىاوئ 

ات، بٗض طل٪ صز  . لد هظه الهىاٖة في باقي قب٩ات الى٣لومدُات الخاٍو

٨ٞما ؤن نىاٖة الى٣ل البدغي ٢ض ؤرغت ٖلى اثجاهات نىاٖة اللىحؿخُات ٞةن نىاٖة 

ات ألاصاء الا٢حهاصي لٗملُات وؤوكُة ٖالم الى٣ل  ىعت مً مؿحٍى اللىحؿخُات بضوعها ٢ض خضرد َو

ل ألازغي، ٣ُٞإ الى٣ل البدغي البدغي، وؤنبذ واضخا ؤن هاثحن الهىاٖححن ؾخك٩ل ٧ل منهما مؿح٣ب

ًهى٠ صاثما ٖلى ؤؾاؽ ؤهه مً ال٣ُاٖات الغثِؿُة في مجاالت الحىمُة الا٢حهاصًة والاححماُٖة، 

ٞهىاٖة الى٣ل البدغي هي التي صٞٗد بهىاٖة اللىحؿخُات بلى مغاخل مح٣ضمة ل٩ي ثد٤٣ مً وعاء صل٪ 

ىعات التي ثحدى٫ بلى ٢ُم مًاٞة  1.الٞى

ة في نىاٖة وه٣ُة الث٣ل ألا  اإلاىاوئ واللىحؿخُات هي ؤن ثجٗل الحجاعة الضولُة ٢ىة ؾاؾُة اإلاغ٦ٍؼ

ٗا٫ في ثدٟحز ٖىامل الحىمُة، وثىؾُ٘ مضي ال٣ضعات وؤلام٩اهُات اإلاحاخة إلقبإ  طات ثإرحر ٖم٤ُ ٞو

خاحات الحىمُة الا٢حهاصًة والاححماُٖة، و٦ٟاًة ألاؾىا١ الاؾتهال٦ُة ومىا٢٘ ؤلاهحاج ومغا٦ؼ ثضاو٫ 

 2.الؿل٘ والبًاج٘

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
 .284م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
2
 .335، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ألاوشعت اللىحسديت بمدعاث الخاوياث: ثاهيا "ملازبـ

 دوز مدعت الخاوياث في امليىاء -1

ة مً اإلاٗاًحر  ات، وويٗد مجمٖى ثلٗ  الخٍُى ااإلاالخُة صوعا هاما في ث٣ُُم مدُات الخاٍو

ألاؾاؾُة التي جٗحمض ٖليها الخٍُى اإلاالخُة في ثدضًض اإلاىاوئ التي ثحٗامل مٗها ؾىاء ٦مُىاء مدىعي ؤو 

ُىاء ثضاو٫ بغؾم البلض، و٢ض ثم وي٘ اإلاٗاًحر الحالُة ٧إؾاؽ لح٣ُُم املخُة الثساط ال٣غاع في الحٗامل ٦م

  1:وهي اإلاٗاًحر ٦ما هي مىضخة في الك٩ل مٗها مً ٖضمه وهظه

 ؛مى٢٘ حٛغافي محمحز 

 ؛ؤ٢ل اهدغاٝ ًٖ مؿاع اإلاالخة الضولُة 

 ؛ٓىمة مٗلىمات محُىعةمضي اؾحسضام مٗضات وث٨ىىلىحُا خضًثة و٦ظل٪ مى 

 ؛مضي ٦ٟاءة ؤلاصاعة 

 مٗضالت ثضاو٫ املخُة. 

 ؛مضي حىصة اثها٫ املخُة بمى٣ُة الٓهحر 

 ات ً الخاٍو  ؛ال٣ضعة الاؾخُٗابُة لحسٍؼ

 ؛ؤؾٗاع ثضاو٫ مىاٞؿة 

 ؛مضي ثىٞغ مغا٦ؼ لىحؿخُة 

 مضي ثىٞغ بيُة ؤؾاؾُة محُىعة. 

    

 

 

 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"٩ل، قٍغ٠ ماهغ هُ  ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

105– 106. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  واخخياز أوشعت الخاوياثمعاًير جلييم (: 5 - 2)شيل ال "ملازبـ
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ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،  :املصدز م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة،  ،"اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ

ة،   .107، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ً، وبالحدضًض للٟتر  و٢ض "ملازبـ  2010ة ما بحن ؤقاعت ثى٢ٗات ال٣ٗض ألاو٫ في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

خضوذ ثُىعات ٢ض ًهٗ  ثدضًضها بىيىح ثىه  في زضمات الخٍُى اإلاالخُة اإلاىحٓمة، بال  2015و

حماص ٖلى زضمات مً  ؤن ؤهم اإلاالمذ اإلاحى٢ٗة لهظه الحُىعات ثحمدىع خى٫ ثؼاًض الاثجاه هدى الٗىإلاة والٖا

ن اؾحجابة نىاٖة الى٣ل البدغي زاعج قغ٧ات الخٍُى اإلاالخُة وهمىا متزاًضا ًدُُه بٌٗ الخغم، وؤ

ض مً الحُىعات في مجا٫ ألاوكُة اللىحؿخُة طل٪ حهضٝ جُٗٓم الاؾحٟاصة إلاا ث٣ضمه مً ٞغم  إلاٍؼ

ة في الخايغ واإلاؿح٣بل، وزهىنا في ْل  ومىاحهة الحدضًات والتي ًتزاًض ثإرحرها ٖلى زضمات الحدٍى

ة والىمى في حجم الؿل٘ املخىاة وث ملُات ثىامي ٖملُات الحدٍى إرحرها ٖلى زضمات الخٍُى اإلاىحٓمة ٖو

ات باللىحؿخُات وؾالؾل ؤلامضاص الٗاإلاُة اعثباَا ور٣ُا، ٞحىاٞغ اإلاىاوئ  1.الخكُٛل ثغثبِ مدُات الخاٍو

ات بإمان ؤ٦ثر وبإؾٕغ و٢د وؤ٢ل ث٩لٟة غ اإلاىاوئ . ٖلى هظه ألاوكُة اللىحؿخُة ًًمً ثدغ٥ الخاٍو وثٍُى

غ ألاؾال ات والتي ًحم ٖلى ؤؾاؾها ثهي٠ُ هظه اإلاىاوئًحطح في مضي ثٍُى  .ُ  اإلاُب٣ة بمدُات الخاٍو

وجؿحُُ٘ الضو٫ بمىاهئها اإلاحمحزة باإلاى٢٘ الجٛغافي ؤن ثدهل ٖلى الٗضًض مً اإلاؼاًا والٟىاثض التي 

 2:ًحمثل ؤبغػها في

 ات بغؾم بٖاصة الصخً؛  الٗاثض اإلاحىلض مً ؤوكُة الخاٍو

  ة ولىحؿخُة هخُجة لهظه اإلاماعؾات ا٦خؿاب ال٩ىاصع الٗاملة في هظه الهىاٖة مهاعات وزبرات بصاٍع

ة؛  الحجاٍع

 ض مً ٞغم الٗمل واعثٟإ الضزل الا٢حهاصي ملجحمٗات اإلاىاوئ هخُجة هظه ألاوكُة؛  ثىاٞغ اإلاٍؼ

 ألاوكُة اللىحؿخُة هي نىاٖة اإلاؿح٣بل ب٩ل ما ثىٞغه مً ٖىاثض للحجاعة والا٢حهاص ال٣ىمي؛ 

 غها لخضمة خغ٧ات الحجاعة بوكا ء الكب٩ات ال٣ىمُة للمٗلىمات في مجا٫ نىاٖة الى٣ل وثٍُى

 املخلُة وؤلا٢لُمُة والٗاإلاُة و٦ظل٪ ثُٟٗلها في ؤوكُة اإلاىاوئ؛

  ىُة وألاحىبُة في هظا جصجُ٘ جكُٛل مىٓىمات الى٣ل اإلاحٗضص الىؾاثِ وحظب الاؾخثماعات الَى

 . والاححماُٖة والؿُاخُةاملجا٫ لخضمة الحىمُة الا٢حهاصًة 

 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .108، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
2
 .111 – 110هٟـ اإلاغح٘، م  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ م مً ؤن  "ملازبـ ة والى٣ل محٗضص الىؾاثِ وؤلاصاعة اللىحؿخُة ؤزظت ؤبٗاصا واؾٗة في  ثجاعةوبالٚغ الحدٍى

ة والح٨ىىلىحُا  مجاالت ه٣ل وثىػَ٘ الحجاعة الٗاإلاُة، بال ؤهه ال ًؼا٫ هىا٥ ٞىاع١ في صعحات الحدٍى

ثىػَٗها بحن الضو٫ الهىاُٖة والىامُة، بال ؤهه مً  ؤوإلاؿحسضمة ؾىاء في ؤؾالُ  ه٣ل البًاج٘ ؤو مىاولتها ا

بة في مىا٦بة الح٣ضم الٗالمي ًلؼم الضو٫ الىامُة ؤن ثبظ٫ ؤ٢ص ى حهىصها  اإلاا٦ض بد٨م َبُٗة الحُىع والٚغ

الؾخُٗاب خحمُة الحُىع والحٛحرات الح٨ىىلىحُة والاؾحٟاصة ال٣هىي مً اإلا٩اؾ  الا٢حهاصًة 

وؤن جؿعى بلى ث٣لُل الٟجىة الح٨ىىلىلجُة بحن ؤهٓمة الى٣ل وألاوكُة الضاٖمة  والاححماُٖة التي ثىٞغها،

 1.لخغ٦ة الحجاعة زهىنا بحن ؤهٓمة الى٣ل البدغي ووؾاثِ الى٣ل ألازغي وألاوكُة اللىحِؿخُة

 الخاحت إلى أسس وبييت أساسيت لىحسديت داعمت بمدعاث الخاوياث -2

م في ثد٤ُ٣ اإلاىٟٗة الؼماهُة واإلا٩اهُة للمىحجات، ؾاهم في الاهحمام بسضمات الى٣ل التي لها صوع ها

ات  . حٗل الخضمات اللىحؿخُة مً الٗىانغ التي ثضٖم ألاوكُة الخضًثة ملخُات الخاٍو

 ألاوشعت اللىحسديت بمدعاث الخاوياث -2-1

لتي تهضٝ ألاوكُة اللىحؿخُة بلى الاؾحٟاصة مً حمُ٘ اإلاىاعص اإلاحاخة واؾحٛال٫ ٧اٞة الٗىامل ا

ة جٗمل  جؿاٖض ٖلى زٌٟ ث٩ال٠ُ الخكُٛل وػٍاصة هامل الغبذ، وطل٪ مً زال٫ بعؾاء مىٓىمة بصاٍع

والك٩ل  2.ٖلى ثغابِ وثيؿ٤ُ الٗملُات، وجؿهُل خغ٦ة ثض٤ٞ البًاج٘ مً الؿُٟىة بلى الٗمُل وبال٨ٗـ

اتاإلاىالي   .ًىضح ث٣ؿُم الٗملُات وألاوكُة اللىحؿخُة في مدُات الخاٍو
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ة مً ؤحل الحُٛحراللىح"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .111، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
2
 .112هٟـ اإلاغح٘، م  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  جلسيم العملياث وألاوشعت اللىحسديت في مدعاث الخاوياث(: 6 - 2)شيل ال "ملازبـ

 

                                          

                                      
                       

               

                

                          

                              

          

                         

              

               

                     

              

               

                

                         

               

                      

                

                

                         

                   

 
 

ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل، : املصدز اء ال٣اهىهُة، ، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ م٨حبة الٞى

ة، الُبٗة ألاولى،   .114 ، م2015الاؾ٨ىضٍع

ات بلى مداوالت ثضُٖم ؤو ب٢امة مثل هظه ال٣ىاٖض اللىحؿخُة و٢ض اثجهد بٌٗ مدُات الخاٍو

ات ؤلا٢لُمُة  والتي بضوها جٗحبر بياٞة وجُٗٓم لضوع املخُة في ْل اإلاىاٞؿة الكضًضة بحن مدُات الخاٍو

ات)ُة لمً حهة، واثجاه بٌٗ الكغ٧ات املخ مً حهة ؤزغي بلى الخهى٫ ٖلى امحُاػات ( ها٢لي الخاٍو

ض مً الٟاٖلُة لخكُٛل وبصاعة مدُ ات بٟغى ثد٤ُ٣ الح٩امل اإلاُلىب للخضمات اإلا٣ضمة بمٍؼ ات الخاٍو

 1.والجىصة والٗمل ٖلى ثد٤ُ٣ ٧اٞة محُلبات الٗمُل

 2املصاًا الخىافسيت املمىً جىافسها مً خالٌ جدعيم ألاوشعت اللىحسديت -2-2

 ة صوعان ؤ٦بر الؿًٟ، وطل٪ مً زال ٫ ثيؿ٤ُ وجؿهُل ثدؿحن ؤلاهحاحُة ال٩لُة وثد٤ُ٣ ؾٖغ

٣ا للىٓم اللىحؿخُة؛  الٗملُات ٞو

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .114، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
 .115، م هٟـ اإلاغح٘ 2
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ٣ا إلاحُلبات ثد٤ُ٣ اؾحسضام ؤمثل إلم٩اهُات وجؿهُالت املخُة لخضمة الٗملُات ؤلاهحاحُة ٞو

 الٗمالء؛

  ،ُة لألوكُة املخحلٟة ىعات ٦مُة وهٖى الٗمل ٖلى زٌٟ ث٩ال٠ُ جكُٛل الىخضات وثد٤ُ٣ ٞو

 ل٣ُمة اإلاًاٞة؛وطل٪ بح٩امل ؤوكُة املخُة بإوكُة ا

 اصة الُل  ٖلى زضمات املخُة مً زال٫ الحٟاٖل م٘ ألاوكُة الهىاُٖة والخضمُة املخحلٟة؛  ٍػ

  الحٗٝغ ٖلى الحُىعات الح٨ىىلىحُة الخضًثة ومحُلباتها ؾىاء مً بيُة ؤؾاؾُة ؤو ؤوكُة

ة واإلاحى٢ٗة وطل٪ بحىاٞغ ٢ىاٖض البُاهات ٣ا للٗملُات الجاٍع  .ا٢حهاصًة ٞو

 جلسيم ألاوشعت اللىحسديت بمدعاث الخاوياث -2-3

ات بلى ألاوكُة الحالُة  1:ًم٨ً ث٣ؿُم ألاوكُة اللىحؿخُة بمدُات الخاٍو

 ات: عملياث لىحسديت ً والخؿلُم وه٣ل الخاٍو ٜ والحسٍؼ  .وثحمثل في ٖملُات الصخً والحَٟغ

 ض وازحباع الجىصة وثحمثل في الحٗبئة والحٛل٠ُ ووي٘ الٗالمات  :أوشعت لىحسديت ججازيت والح٩ٍى

 .للبًاج٘

 ثىاٞغ قب٩ات ه٣ل و٢ىاٖض بُاهات  وثحمثل في ؤوكُة ال٣ُمة اإلاًاٞة مثل :أوشعت لىحسديت داعمت

ات  .وزضمات نُاهة وبنالح وثى٠ُٓ الخاٍو

 العمليذ اللىحسديت -2-3-1

ات ألاوكُة اللىحؿخُة ٦ٗملُات ؤؾاؾُة وصاٖمة لٗملُة ثض٤ٞ  ات ثماعؽ مدُات الخاٍو الخاٍو

حرهالخضمة ٖمالئها  ٜ ٚو ً، الى٣ل، الصخً والحَٟغ ًحم ثسُُِ هظه . مثل مٗالجة الُلبُات، الحسٍؼ

حرها ٣ا إلاىانٟات اإلاٗضات اإلاؿحسضمة ولدجم ما ؾِحم ثضاوله ٚو ات ٞو  . الخاٍو
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  (ألاوشعت املىملت)ألاوشعت اللىحسديت الخجازيت  -2-3-2 "ملازبـ

ة ا لح٩امل اإلايكىص إلاىٓىمة الى٣ل البدغي ومً زال٫ جصجُ٘ ثد٤٣ ألاوكُة اللىحؿخُة الحجاٍع

٪ البًاج٘، ولهظا الؿب   ُة في ث٩لٟة ثدٍغ ىعات ٦مُة وهٖى ب٢امة مثل هظه ألاوكُة ًم٨ً ثد٤ُ٣ ٞو

ات الٗاإلاُة ٖلى ثى  حر ٢ىاٖض لىحؿخُة لبٌٗ ألاوكُة اللىحؿخُة مثل بٖاصة ٞخغند مدُات الخاٍو

ة وازحباع البًاج٘، زظا باإلياٞة ٚلى ث٣ضًم زضمات جٛل٠ُ البًاج٘ وثجمُٗها وله٤ الٗ المة الحجاٍع

وجٗحبر هظه ألاوكُة مغثبُة بحلبُة َلبات ٖمالء املخُة، خُث ٌصج٘ ثىٞغ  .حمغ٦ُة وثإ٦ُض الجىصة

مثل هظه ألاوكُة جؿهُل ٖملُة ثض٤ٞ البًاج٘ مً املخُة بلى مؿحلميها في مىا٤َ الٓهحر بح٩لٟة 

ة في بٌٗ مدُات ا٢حهاصًة وصعحة ؤمان  ٖالُة، وال ثحىٞغ في الى٢د الخالي مثل هظه ألاوكُة الحجاٍع

ات  1.الخاٍو

ة ٚحر مغثبُة  ات ٧إوكُة ثجاٍع م٨ً ال٣ى٫ بإن بٌٗ هظه ألاوكُة ثماعؽ زاعج مدُات الخاٍو ٍو

ٗحمض ٢ُام هظه ألاوكُة ٖلى مجهىصات ؤصخاب البًاج٘،  ات بك٩ل مباقغ، َو بإوكُة مدُات الخاٍو

ٗحبر ات بهظه ألاوكُة بك٩ل مىٓم  َو ثىُٓم مثل هظه ألاوكُة في بَاع مىٓىمة ثغبِ خغ٦ة الخاٍو

ات والتي ًم٨ً  ومحىاؾ٤ ٖما هى الخا٫ ٖلُه آلان، صٞٗة بًجابُة في ثدضًث مىٓىمة ثض٤ٞ وخغ٦ة الخاٍو

 2.الاؾحٟاصة منها لحدؿحن مغ٦ؼ املخُة الحىاٞس ي

 يالث املخعتأوشعت الليمت املضافت الداعمت لدسه-2-3-3

ة ألاوكُة اإلا٨ملة ليكاٍ املخُة بهضٝ ثىٞحر مىاٞ٘ ػمىُة  جٗحبر ؤوكُة ال٣ُمة اإلاًاٞة مجمٖى

ات في املخُات، وعي ٖباعة ًٖ زضمات بياُٞة ٌصج٘ وحىصها حظب حجم  وق٩لُة وم٩اهُة لخغ٦ة الخاٍو

هُالت املخُة ٖلى الىدى و٢ض نىٟد ؤوكُة ال٣ُمة اإلاًاٞة لخؿ .خغ٦ة بيافي وػٍاصة اإلاؼاًا الحىاٞؿُة

 3:الحالي

 حىاٞغ هظا اليكاٍ في ٧اٞة املخُات؛ ة ٍو  محزان ل٣ُاؽ وػن الخاٍو

 حىاٞغ هظا اليكاٍ في ٧اٞة املخُات؛ ات ٍو  ثى٠ُٓ الخاٍو

  ٣ا حىاٞغ هظا اليكاٍ في ٧اٞة املخُات ٞو ة ٍو زضمات ؤمىُة ٦جهاػ ال٨ك٠ ًٖ مكمى٫ الخاٍو

 للمىاوئ؛الثٟا٢ُات اإلاضوهة الضولُة 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

120. 
2
 .120هٟـ اإلاغح٘، م  
3
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .121م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ



 

  
118 

 

  

ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  حماص ُٞه ٖلى قغ٧ات محسههة حم ؤلٖا ات ٚحر محىاٞغ في مٗٓم املخُات ٍو بنالح ونُاهة الخاٍو

 زاعحُة؛

  ات ثىٞحر الىٓم الالػمة لخؿهُل ٖملُة ثباص٫ لى مدُات الخاٍو زضمة ؤلاثهاالت واإلاٗلىمات ٖو

 اإلاٗلىمات وؤلاثهاالت بحن ٧اٞة مؿحسضمي املخُة؛

 ت والكاخىاتاكاخىات لحىُٓم خغ٦ة و٢ٝى الؿُاع مىا٠٢ للؿُاعات وال. 

 املساهص اللىحسديت وأهميتها باملىاوئ البدسيت: املعلب الثاوي

اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة جٗمل صاثما في اثجاه ثسٌُٟ الح٩لٟة اللىحؿخُة، إلاا ثًٗه مً اؾتراثُجُات 

٣ُة لخضمات اإلاُىاء، التي ثجٗله صاثما مُىاءا محُىعا ومحمحزا، وم ً اإلاباصت ؤلاؾتراثُجُة ألي مغ٦ؼ جؿٍى

ً في ؤما٦ً ٌؿهل الاهح٣ا٫ منها وبليها  .لىحؿتي ؤن ًحَى

 ٌ  الخجازة الدوليت البدسيت: الفسع ألاو

 املىاوئ وخسهت الخجازة الدوليت : أوال

الق٪ ؤن الٗال٢ة بحن الحجاعة الضولُة والى٣ل البدغي ثمثل خىاعا مً هٕى زام ًحم ثباصله بهىعة 

التي ثحُىع ؤحُالها زانة ؾًٟ )والؿًٟ ( التي ثحٗاْم ما بحن ٞترة وؤزغي )بحن الحجاعة الضولُة  مح٣ضمة ما

ات وؾًٟ الخالًا والتي جؿحسضم اإلاؿحدضذ مً الح٣ىُات وؤهٓمة اإلاٗلىمات والاثهاالت ومنها هٓام  الخاٍو

حىا٦  م٘ اإلاىاوئ الٗاإلاُة التي البض وؤن ثحُىع باؾحمغاع لح)، واإلاىاوئ (EDIثباص٫ البُاهات بل٨تروهُا 

اإلاحُىعة في بىاها الحدحُة والٟى٢ُة، وآلُاتها التي جؿحسضم ؾىاء ٖلى ألاعنٟة ؤو ثل٪ التي جؿحسضم في 

هغ اإلاىاوئ (اإلاىاولة صازل الؿاخات واملخاػن، و٦ظل٪ مضوهات ثإمحن البًاج٘ والؿًٟ التي جؿحسضم )، ْو

ً وث٣ام ٞيها مكغوٖات ثمثل ٢ُما مًا ٞة ثضٖم اإلاُىاء وثجٗله مُىاءا مىلضا لل٣ُمة مً هاخُة، بلى للحسٍؼ

مً زال٫ ثد٤ُ٣ )والا٢حهاصي ( مً زال٫ جكُٛل الُا٢ات الٗاَلة)حاه  صٖم ٦ال البٗضًً الاححماعي 

ات الضو٫ مً هاخُة ؤزغي  ً مضٖٞى التي )، وؤزحرا بكب٨ة الُغ١ (ٖىاثض عؤؾمالُة مً قإجها ؤن ثضٖم مىاٍػ

ات ما بحن مغا٦ؼ البض وؤن ث٩ىن مح ُىعة وو٣ٞا للمىانٟات الٗاإلاُة ختى ًم٨ً ؤن ثحدمل خغ٦ة الخاٍو

 1.، ووؾاثل اثهاالت خضًثة جؿهل ٖملُة ثىحُه الحض٣ٞات(ؤلاهحاج ومىا٤َ الاؾتهال٥
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ بٓهىع مىٓمة الحجاعة الٗاإلاُة جٗاْمد ثض٣ٞات البًاج٘ ُٞما بحن الضو٫ والح٨حالت مما ؤوحض  "ملازبـ

لُه ٣ٞض جٗاْمد ؤحجام الؿًٟ واػصهغت الح٨ىىلىحُات  الخاحة بلى ؤن ًحُىع  الى٣ل البدغي ٖو

غ  ٨غ لىحؿتي في ثٍُى اإلاؿحسضمة في ٖماعة وبىاء ثل٪ الؿًٟ، و٦ظل٪ ثىلضت الخاحة بلى بصزا٫ ؤوكُة ٞو

وجكُٛل اإلاىاوئ لخل٤ الٗاإلاُة للمُىاء والحمحز للخضمة التي ثغض ي وجكب٘ خاحات الٗمالء الضًً ًغثاصوا 

ىاء، وهىا ٧ان مً املخحم الاهحمام بخىمُة ٢ضعات الٗىهغ البكغي الظي هى املخىع الٟاٖل في مىٓىمة اإلاُ

به مً اؾخُٗاب ث٨ىىلىحُات الٗهغ ( البًاٖة/ الؿُٟىة/ اإلاُىاء)الى٣ل البدغي  بما ًىه  ٖلى ثضٍع

ىلىحُا الاثهاالت وهٓم ؾىاء ٧اهد محٗل٣ة باآللُات الخضًثة اإلاؿحسضمة ؤو ثل٪ اإلاحٗل٣ة بالحٗامل م٘ ث٨ى

اإلاٗلىمات في اإلاُىاء ؤو ثل٪ اإلاحىاحضة ٖلى الؿًٟ زانة هٓام ثباص٫ البُاهات بل٨تروهُا والضي مً قإهه 

ٞمٗضالت همى الحجاعة الٗاإلاُة ًحُل  )ؤن ٣ًلل ػمً ب٣اء الؿًٟ باإلاىاوئ وبالحالي ٣ًط ي ٖلى الح٨ضؽ، 

دىعٍة طات ؾمٗة ٖاإلاُة ثحمح٘ بمؼاًا وؿبُة وثىاٞؿُة ه٣ل بدغي صولي مح٣ضم مً والي مىاوئ ٖمال٢ة وم

ُٞما ث٣ضمه مً زضمات وفي ؤػمان مسًٟة لجٗل الٗمُل مؿحسضم اإلاُىاء ًًٟل الحٗامل م٘ مُىاء بُٗىه 

 :وصل٪ مً زال٫ 1(صون آزغ وهى ما ًُل٤ ٖلُه الٟغنة البضًلة

  ب٢امة مغا٦ؼ لىحؿخُة في اإلاىاوئ؛ 

 ة ؤهمُة : ًة للمى٢٘ الجٛغافي اإلاحمحز للمُىاءصعاؾة ألاهمُة الا٢حهاص ٞمً اإلاا٦ض ؤن للمىاوئ البدٍغ

لى ما ثد٣٣ه مً ٖىاثض  ا٢حهاصًة إلاا لها مً ثإرحر ٖلى الحجاعة الضولُة اإلاى٣ىلة بدغا مً هاخُة، ٖو

ا٢حهاصًة لضولة اإلاُىاء مً هاخُة ؤزغي، ألامغ الظي ًى٨ٗـ بالًغوعة ٖلى ؤن ًهبذ مُىاءا بُٗىه 

ات التي مُ ىاءا طا ؾمٗة ٖاإلاُة ومهىٟا ٦مُىاء مدىعي حاطبا للؿًٟ الٗمال٢ة زانة ؾًٟ الخاٍو

ٗا، بلى حاه  ٧ىهه ًهبذ مُىاءا مًُٟا لل٣ُمة بما ٣ًام به مً مكغوٖات زضمُة  ثحُىع ؾَغ

وبإؾالُ  محُىعة ثحىا٦  م٘ مؿحدضرات الح٨ىىلىحُا اإلاح٣ضمة في مجالي الاثهاالت وهٓم اإلاٗلىمات 

 2حبحن مضي ٢غبه مً اإلاىا٤َ اإلاىحٓمة في ثض٣ٞات البًاج٘؛ل
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ٞمً قإن ثل٪ . في اثجاه ثمل٪ ؤؾُى٫ ثجاعي خضًث و٢ىي ( زانة الىامُة منها)ؤن جٗمل اإلاىاوئ

الؿُاؾات اإلاؿاهمة في ثد٤ُ٣ الاوؿُابُة في ثض٤ٞ محٗاْم للؿل٘ والخضمات ُٞما بحن اإلاىاوئ، و٦ظل٪ 

اصة مٗضالت هم ض صوهما ق٪ مً الُل  ٖلى الى٣ل البدغي مً بلى ٍػ ى الحجاعة الضولُة ألامغ الظي ؾحًز

هاخُة، وبما ؾُم٨ً صولة اإلاُىاء مً الاقترا٥ في ه٣ل ثجاعة الٗالم وبك٩ل ثىاٞس ي مً هاخُة ؤزغي، 

٦ما ؤجها ثخُذ الٟغنة ثلى ألازغي للبدث الضاثم في ٦ُُٟة ث٣ضًم ألاًٞل ُٞما ٣ًضم باإلاىاوئ مً 

ات لحد٤ُ٣ بقبإ اخحُاحات الٗمُل في زضمة محمحزة بك٩ل ثىاٞس ي، وال٦خؿاب الٗمالء الجضص، زضم

اصة واملخىعٍة للمُىاء وللخضمات التي ثاصي ُٞه  1.بلى حاه  ثد٤ُ٣ الٍغ

 مؤشس ألاداء اللىحستي الخجازي : ثاهيا

مؿحىي ألاصاء  ٌٗض ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الظي ويٗه البى٪ الضولي ؤصاة هامة ل٣ُاؽ

و٢ض ثم ثجمُ٘ البُاهات مً زال٫ مسح قاع٥ ُٞه ؤ٦ثر مً والخضمات اللىحؿخُة اإلا٣ضمة مً الضو٫، 

ة . ؤل٠ مً اإلاهىُحن اإلاحسههحن في مجا٫ الخضمات اللىحؿخُة وثهضع وخضة الحجاعة الضولُة بمجمٖى

غ ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة ٧ل ٖامحن  باالبى٪ الضولي ث٣ٍغ   2007.2ٖام  مىظ ث٣ٍغ

ة ؤصاء البلضان مً زال٫ بُٖاء ٧ل مً ثل٪ ألابٗاص ث٣ُُم  ًحم اؾحسضام ؾحة ؤبٗاص ؤؾاؾُة إلاٗٞغ

ُما ًلي الؿحة ؤبٗاص الغثِؿُة ل٣ُاؽ ؤصاء الخضمات (. 5بلى  1مً )مً ؤصوى صعحة بلى ؤٖلى صعحة  ٞو

ل  بلضان الٗالم  3:اللىحؿخُة أٚل

ة والبؿاَة وال٣ضعة مً ٢بل و٧االت مغا٢بة الخضوص، بما في وهي جٗجي ا: ٦ٟاءة ٖملُة الحسلُو -1 لؿٖغ

 طل٪ الجماع٥؛

ُضة بالبيُة الحدحُة مثل اإلاىاوئ والؿ٨٪ الخضًضًة  -2 حىصة الحجاعة وزضمة الى٣ل التي لها ٖال٢ة َو

 والُغ١ وث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات؛

 ؾهىلة ثغثِ  الصخىات بإؾٗاع ثىاٞؿُة؛ -3

 ت اللىحؿخُة ٖلى ؾبُل اإلاثا٫؛ ٦ٟاءة مكٛلي الى٣ل واملخلهحن الجمغ٦ُحن؛ال٨ٟاءة وحىصة الخضما -4

 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحراللىحؿخُات واإلاىاوئ البد"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .307، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "ٍغ
ش ؤلاَإل) http://www.alittihad.ae ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة،  2  (.2017ماعؽ  5 :ثاٍع
ش ؤلاَإل)  http://www.amf.org.ae. 325 – 324الحٗاون الٗغبي في مجا٫ الى٣ل البدغي واللىحؿخُات، م  3  (.2017ماي  15 :ثاٍع
 

http://www.alittihad.ae/
http://www.amf.org.ae/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  ال٣ضعة ٖلى ثخب٘ وج٣ٗ  الصخىات الىاعصة للمىاوئ؛ -5 "ملازبـ

 .ونى٫ الصخىات في الى٢د اإلاىاؾ  بلى اإلا٣هض َب٣ا للجضو٫ الؼمجي لى٢د الخؿلُم اإلاحى٢٘ -6

 الخدماث اللىحسديت مؤشساث املدخالث والىىاجج في مؤشس أداء(: 7 – 2)الشيل 
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اثه، : ماقغ ألاصاء اللىحؿتي في اإلاى٣ُة الٗغبُة :املصدز اللجىة م٩ىهاثه ومىهجُة بٖضاصه ومؿحٍى

إلثا) https://www.unescwa.org. 5م ، 2017، (ؤلاؾ٩ىا)الا٢حهاصًة والاححماُٖة لٛغبي آؾُا  ش ؤلَا : ٍع

 (.2016صٌؿمبر  28
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  اللىحسديتاملىاوئ : الفسع الثاوي "ملازبـ

 املىاوئ همساهص لىحسديت: أوال

ة، وطل٪ ٖىضما  جٗحبر اإلاىاوئ في مجا٫ الى٣ل البدغي الضولي واللىحؿخُات ٦مغا٦ؼ لىحؿخُة بدٍغ

٦ثحر مً مىاوئ ث٣ضم زضمات لىحؿخُة ٦دل٣ة ونل بحن البدغ والكاَئ، والكاَئ وألاعى، ول٣ض ٢امد 

ً حهة طات زبر   الؿُٟىةمًاٞة مً ألاوكُة اللىحؿخُة لغؾاثل  ةومٗلىمات لح٣ضًم ٢ُم ةالٗالم بح٩ٍى

اث٠ اللىحؿخُة للمىاوئ ثحًمً مىاولة  البًاٖة، ول٨ً الو  جٗحبر حمُ٘ اإلاىاوئ مغا٦ؼ لىحؿخُة، ٞالْى

ً، واله  املجؼ  ً، ومىا٤َ الحسٍؼ ملُات الى٣ل، والحسٍؼ ؤ، والحجمُ٘ وؤوكُة طات ٢ُمة البًاج٘ ٖو

ة، وؤوكُة ؤزغي زانة باإلاُىاء م٨ً الىٓغ ؤًًا بلى اإلاىاوئ ٖلى ؤجها مغا٦ؼ  .مًاٞة ومٗلىمات بصاٍع ٍو

لىحؿخُة صازل البالص وطل٪ ٖىضما جٗمل ٧ىنلة ٣ٖضًة لح٣اَ٘ الكغاثذ املخحلٟة لىٓام الى٣ل الضازلي 

ة، م٘ الؿ٨٪ الخضًضًة  والُغ١ ًح٩امل م٘ الى٣ل الجىي، وفي الؿىىات ألازحرة مثل ث٣اَ٘ الُغ١ البًر

ؤنبذ هىا٥ ثغ٦حز ٖلى صوع مغا٦ؼ اللىحؿخُات الضازلُة، خُث ؤن ٧ل ٖملُات واللىحؿخُات لِـ 

غ جؿهُالت اإلاُىاء والتي جؿحُُ٘ ث٣ضًم  ة، ٞالٛغى لحٍُى بالًغوعي ؤن ثحم في مىا٤َ اإلاىاوئ البدٍغ

ُٗضة مً اإلاُىاء البدغي الح٣لُضي ْهغت مً ٖضص مً الخبرات لىحؿخُات، مثل زضمات ٖلى مؿاٞة ب

خى٫ الٗالم، وهخُجة لهظا ْهغت بٌٗ اإلاٟاهُم الجضًضة مثل مغا٦ؼ الحىػَ٘ ؤلا٢لُمُة و٦ظل٪ املخُات 

هغت مىتزهات الحىػَ٘ مازغا، ٦ما ًىحض جٗبحرات ٖامة مؿحسضمة محًمىة اإلاىاوئ الجاٞة  الضازلُة، ْو

 1.ازلُة خُث ًغثبُان بىحىص الجماع٥ واإلاؿحسضم الٗام لحىُٓم الخضمةومدُات الحسلُو الض

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

125 – 126. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ وم٘ هظا ٧له، ال ًىحض ٢ُ٘ واضح للٟهل بحن حمُ٘ هظه الخؿهُالت في جٗبحراتها وم٩اهة ؤبٗاصها  "ملازبـ

غ املخُات  ووْاثٟها ؤو ويٗها الحىُٓمي، ومً اإلاضزل الجٛغافي ٞةن الٗال٢ة بحن ثض٤ٞ البًاٖة وثٍُى

ُما ًلي الٟهاخة واإلامغات ومغا٦ؼ الحىػَ٘همها بك٩ل حُض مً زال٫ ما ٌؿمى بمٟاهُم ه٣اٍ ًم٨ً ٞ ، ٞو

 1:ون٠ ٧ل مً هظه اإلاٟاهُم ٖلى خضا

 هلعت الفصاخت -1 

ثالقي والتي ثغبِ بحن ؤهٓمة مسحلٟة للى٣ل وجٗمل ٦بىابة ٖبىع بحن صاثغة ؤلاهحاج ؤو  ٣ٖضيهي مى٢٘ 

ه٣ُة ثباص٫ لىؾُلة الى٣ل، خُث ؤجها ثحًمً اٖحباعات جؿهُالت مدُة  والاؾتهال٥، ٞهي ؤ٦ثر مً ؤجها

ة ٖاصة مدُات  ً ومغ٦ؼ ثجاعي، وفي هظا اإلاٛؼي جٗحبر اإلاىاوئ البدٍغ بِىما ه٣ُة " نلبة"وثىػَ٘ وثسٍؼ

ً صازلُة مغثبة بضعحة ٖالُة مً اإلاغوهة "  محدغ٦ة "الٟهاخة مدُات  وبالحالي ٞهي جٗحبر مدُات ثسٍؼ

 .مىا٢ٗها ُٞما ًسو

  املمساث -2

للبًاج٘ اإلاى٣ىلة مضٖم ( ونله)ًسحل٠ ممغ البًاج٘ ًٖ ممغ الغ٧اب، ٞهى ٌٗحبر ثىحُه زُي 

بُئُة ثدحُة للى٣ل املجم٘ وؤوكُة ثسضم هظا الحض٤ٞ، وث٣لُضًا ٧ان ثض٤ٞ البًاج٘ في ممغات ثمُل بلى ؤن 

٫ الخهى٫ ٖلى محزتها مً خُث خُث بن ٧ل وؾُلة ه٣ل ثداو (  ممؼ٢ة وم٣ُ٘)ث٩ىن ٚحر محجاوؿة 

حماصًة وألامان  .الح٩لٟة، والخضمة والٖا

ة باإلاىا٢٘ الجٛغاُٞة لخٍُى الحجاعة  ول٨ً ( ب٢لُمُا ؤو صولُا)وث٣لُضًا ؤًًا اعثبُد اإلامغات البدٍغ

ا حضًضا مً اإلامغات والخٍُى  مدىعي )ألاؾلىب الجضًض الثجاه اللىحؿخُات للحجاعة الخُُة زل٤ هٖى

 (.وعاٞضي

 مساهص الخىشيع -3

ل  ة، وجٗمل ٦مىا٢٘ لحدٍى جؿحسضم ٢ضعة اإلاغا٦ؼ لحىػَ٘ البًاج٘ ؤو ؤي زضمات لىحؿخُة مغ٦ٍؼ

البًاٖة وثىػٖها ٖلى ألاؾىا١ ؤلا٢لُمُة ؤو الخاعحُة اٖحماصا ٖلى ونالت اإلامغات والخؿهُالت، وبك٩ل 

ة للؿى١ واملخُات ول٨ً خالُا ثم ث٣لُضي ٧اهد ٦ثحر مً مغا٦ؼ الحىػَ٘ ث٣٘ بال٣غب مً اإلاىا٤َ اإلاغ٦ ٍؼ

وثبٗا ٦ظل٪ للح٩امل ( املخاػن ومغا٦ؼ الحىػَ٘)ثىػَٗها ثبٗا للمىا٤َ اللىحؿخُة واخحُاحاتها والتي جؿمى 

 .م٘ الؿى١ والحسهو الا٢حهاصي

                                                                   
1
ة مً ؤحل الح"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .127 – 126م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "ُٛحراللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ؤو في ه٣ُة الٟهاخة اإلاٗىُة بالحىنُل بٗضص مً /ووُُْٟا ٞةن ثىػَ٘ البًاج٘ ٣ً٘ بال٣غب مً "ملازبـ

مثل بٖاصة الحىػَ٘، الى٣ل الضازلي، ثباص٫ )لخام بها او٧ل منهما ًسضم هٓام الحىػَ٘ مدُات الى٣ل، 

ً، جؿخ٠ُ شخىات البًاج٘ ومً مضزل مٟهىم اللىحؿخُات ٞةن هظا الاثجاه  ،(الخ...البًاج٘، الحسٍؼ

اص)ًم٨ً الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه ؤهٓمةـ ونلةـ ٣ٖضة، خُث ؤن ال٣ٗضة ثحسظ مىا٢ٗها لحمُل البًاج٘  ة ٖو

ً بِىما الىنلة ث٩ىن هٓام ه٣ل وفي هظا اإلاٛؼي ثخؿاوي ٧ل مً ال٣ٗضة وه٣اٍ الىنالت، و٦ظل٪ ( الحسٍؼ

 .ثخؿاوي الىنالت م٘ اإلامغات وفي النهاًة ثخؿاوي مٗهم مغا٦ؼ الحىػَ٘

 أهميت إكامت املساهص اللىحسديت: ثاهيا

 املساهص اللىحسديت -1

ؤوكُة الحىػَ٘ اإلااصي م٘ ثد٤ُ٣ ٢ُمة مًاٞة للمىحج وهي اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة هي اإلاغا٦ؼ التي ث٣ضم 

م٨ً جٍٗغ٠ مغ٦ؼ اللىحؿخُات ٧اآلجي  :زهاثو حضًضة ثًاٝ للمىحج، ٍو

هى اإلاى٢٘ الظي ًحم مً زالله ثجمُ٘ الؿل٘ الىؾُُة وثامة الهى٘ واإلا٩ىهات، بهضٝ بحغاء بٌٗ "

٘، رم بٖاصة شخنها بلى ؾى١ اإلاؿتهل٪ الٗملُات ٖليها مً ٞغػ وجٗبئة وجٛل٠ُ ومٗالجة نىاُٖة وثجمُ

 1".ؾحٟاصة مً الحسهو وث٣ؿُم الٗملالنهاجي، وهظا بهضٝ ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ ال٩لُة لحل٪ الٗملُات والا 

ً البًاج٘  ٞالٛغى الغثِس ي إلاغا٦ؼ اللىحؿخُات هى ثد٤ُ٣ وي٘ لحجمُ٘ وثىػَ٘ وه٣ل وثسٍؼ

ل ؤصاء ٧ل خل٣ة مٟغصة مً ؾلؿلة ؤلامضاص الٗامة، وطل٪ بخىُٓم ؾلؿلة ه٣ل بحمالُة ٖلى هدى ٨ًٟ

بإوؿ  الىؾاثِ لها، ٞالهضٝ هى ثسٌُٟ الح٩ال٠ُ ؤلاحمالُة للمىحج م٘ ث٣لُل ٞترة ثضاوله مً مغا٦ؼ 

 2.ؤلاهحاج وختى ونىله بلى اإلاؿتهل٪ ألازحر

وهخُجة للحُىعات واإلاٟاهُم الخضًثة، اؾحدضذ مٟهىم مغ٦ؼ اللىحؿخُات لِكمل الٗضًض مً 

 3:ة اإلاحمثلة في آلاجيألاوكُ

 حمُ٘ ؤوكُة مغ٦ؼ الحىػَ٘؛ 

 ؤوكُة ال٣ُمة اإلاًاٞة والتي جكمل ٖلى: 

 الحجمُ٘؛ 

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،    .359، م 2014، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
2
 .359، م هٟـ اإلاغح٘ 
3
ة وبصاعةثسُُِ "ؤًمً الىدغاوي،    .52 – 51، م 2014ة، الُبٗة ألاولى، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع"وا٢حهاصًات اإلاىاوئ البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 ع٢ابة الجىصة؛ 

 ة؛  له٤ الٗالمة الحجاٍع

 بنالح؛  

 الحٗبئة؛ 

 ٤ َلبات الٗمُل؛  الحهيُ٘ ؤو الحٗضًل ٞو

 ازحباع اإلاىحجات. 

بة ب٢امة اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة هى اثجاه الكغ٧ ات الٗاإلاُة بلى ب٢امة هظه اإلاغا٦ؼ في بخضي اإلاىاوئ ال٣ٍغ

 :مً ؤؾىا٢ها، لخؿاٖض ٖلى

  الٗمل ٖلى ثد٤ُ٣ الح٩امل بحن مسحل٠ ألاوكُة وؤلاحغاءات التي ًحم اثساطها بهضٝ ثىٞحر

 الخضمات في و٢د ٢هحر وبؿٗغ ثىاٞس ي، وهظا ما ًجٗل اإلاُىاء مىلضا لل٣ُمة؛  

 ُاصة ثىاٞؿُة اإلا  ىاء إلاىاحهة باقي اإلاىاوئ؛ٍػ

  ات واإلاغاخل الٗمل صوما ٖلى ٢ُاؽ حىصة زضمات اإلاُىاء و٦ٟاءة و٢ضعة ماصحها، في حمُ٘ اإلاؿحٍى

 . لحد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاىٓمة بك٩ل ٞٗا٫

 1:وهىا٥ رالرة ٖىانغ عثِؿُة إل٢امة مثل هظا اإلاغ٦ؼ

 غ البيُة ألاؾاؾُة؛  ثٍُى

 عي والحىُٓمي؛ اع الخكَغ غ ؤلَا  ثٍُى

  ؤلا٢لُمي/ الحٗاون ٖلى اإلاؿحىي الضولي. 

 

 

 

                                                                   
1
ة، "اإلاٟاهُم الخضًثة في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   ، م 2007، مهغ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

110. 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  1أهداف إوشاء املساهص اللىحسديت -2 "ملازبـ

 إلاى٣ُة وحظب الاؾخثماعات الخاعحُة لها، وطل٪ ان اإلاغ٦ؼ الحىاٞس ي للمى٣ُة بخىمُة وجٗمحر حـحدؿ

ة والخكُٛلُة والتي جٗض مً اإلاٗاًحر الهامة مما ًار الٟىُةمً زال٫ ثىٞحر الخضمات  غ ثإرحرا وؤلاصاٍع

 ؛ٖلى الحىمُة الا٢حهاصًة للضولة بًجابا

  ٤ ثىٞحر مؿاخات ً الباج٘ الٗامة، وطل٪ ًٖ ٍَغ جُٗٓم ٖملُات اؾحالم وجؿلُم البًاج٘ وثسٍؼ

ً لٟترة م٘ ٧اٞة الخؿهُالت والخضمات وثىٞحر اإلاٗضات  ً اإلاا٢د ؤو الحسٍؼ ً ؾىاء للحسٍؼ ٦بحرة للحسٍؼ

اصة حجم البًاج٘ املخىاة وػٍاصة وؿبة ثضاو٫ البًاج٘ اإلاٗاص اإلاىاؾبة للمىاولة مما ٌٗمل ٖلى  ٍػ

 ؛شخنها

  صٞ٘ عجلة الحىمُة مً زال٫ ثيكُِ الىاعصات والهاصعات واهجظاب عؤؽ اإلاا٫ ألاحىبي مً زال٫

لُة، والهىاٖات الخُٟٟة ٧الحٛل٠ُ والحٗبئة والحٗلُ  وثجهحز الُلبُات مما  ب٢امة الهىاٖات الحدٍى

اص  ؛ة الضزل ال٣ىميٌٗمل ٖلى ٍػ

 ًةالاؾحٟاصة مً الحُىعات الخض  .ثة في مجا٫ الح٨ىىلىحُا واإلاٗٞغ

ة، وطل٪  ٗحبر اإلاى٢٘ الجٛغافي للمغا٦ؼ اللىحؿخُة مً الٗىانغ الهامة لجظب الكغ٧ات الاؾخثماٍع َو

٣ل بمغاٖاة الحىػَ٘ الجٛغافي لإلهحاج ولالؾتهال٥، وبم٩اهُة الىنى٫ بلى قب٨ة الُغ١ الغثِؿُة للى

 2:بؿهىلة، ٦ما ثارغ ٖضة ٖىانغ ؤزغي في الجظب الا٢حهاصي للمغا٦ؼ اللىحؿخُة، وهي ٧الحالي

  ة وصون ٖىاث٤، وطل٪ مً زال٫ وحىص وحىص قب٨ة ه٣ل خضًثة لحىنُل اإلاىحجات في ٌؿغ وؾٖغ

ة وقب٨ة ؾ٨ة خضًض ٖالُة ال٨ٟاءة ثغبِ اإلاغ٦ؼ ب٩اٞة اإلاضن الهىاٖ ُة قب٨ة َغ١ و٢ىىات مالخُة جهٍغ

٤ ؾىاء املخلُة ؤو الٗاإلاُة  ؛وؤهداء الجمهىعٍة ومغا٦ؼ الحىػَ٘ والخؿٍى

  ث٣لُل الحضزل الخ٩ىمي البحرو٢غاَي بلى ؤ٢ل خض مم٨ً خُث البض مً وحىص بٌٗ ألاهٓمة

الخ٩ىمُة البُئُة اإلااؾؿُة وال٣اهىهُة، خُث ثىٞغ الخ٩ىمة البيُة ألاؾاؾُة وألامً وألامان في 

 ؛اإلاى٣ُة

 زٍُى بهحاج ٧املة، ؤو وحىص م ً ً البًاج٘ ؾىاء الهاصعة ؤو الىاعصة ؤو لحسٍؼ ؿاخات ٦بحرة لحسٍؼ

٘ اإلاؿح٣بلُة ً الىؾُِ وثىٞحر مؿاخات قاؾٗة للمكاَع  ؛ثسٍؼ

                                                                   
1
 .369، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،  
2
 .370 – 369، م هٟـ اإلاغح٘ 
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ؛ألاحىبُة م٘ وحىص مىاٞؿة خغة الاؾخثماعاتٖضم وحىص ٢ُىص ٖلى 

  هٓم ثباص٫ البُاهات ال٨تروهُا ث٣ضًم ؤخضذ وؾاثل الاثهاالت باؾحسضام ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات و

٤ وحىص قب٨ة مٗلىمات ثغبِ بحن إلاُىاء واإلاىا٤َ الهىاُٖة اإلاىحىصة  ؛ًٖ ٍَغ

 ؛ال٣غب اليؿبي مً اإلاىا٤َ الاؾتهال٦ُة وؤلاهحاحُة 

  لحِؿحر خغ٦ة ثض٤ٞ البًاج٘ ٧الخضمات الحإمُيُة  الالػمةثىٞحر ٧اٞة الخضمات والخؿهُالت

 ؛وب٨ٟاءة ٖالُة الح٩ال٠ُوالبى٨ُة بإ٢ل 

 ؛اؾح٣غاع اإلاىار 

 ؛ثىٞحر ال٣ىي لٗاملة الغزُهة اإلاضعبة 

 ؛ثىٞحر ؤخضذ مٗضات اإلاىاولة 

 ؛الخضمات الاححماُٖة ٖالُة ال٨ٟاءة ثىٞحر 

 ًثىٞحر البيُة ألاؾاؾُة مً ٦هغباء ومُاه ومؿا٦. 

 أهىاع الشسواث واملسخىدعاث في املساهص اللىحسديت  -3

 1واث في املساهص اللىحسديتأهىاع الشس  -3-1

 الكغ٧ات الهىاُٖة؛ 

 قغ٧ات الى٣ل؛ 

 قغ٧ات بنالح ونُاهة الؿُاعات؛ 

 ات؛  نُاهة وثى٠ُٓ وصهان الخاٍو

 قغ٧ات محٗهضي الى٣ل؛ 

 ً؛  قغ٧ات اإلاؿحىصٖات والحسٍؼ

                                                                   
1
م ٞغج دمحم خامض،   ات في مُىاء بىعجؿىصان "مٍغ ، مظ٦غة لىُل "(م2014بلى  م1995)ؤرغ اللىحؿخُات في اإلاحزة الحىاٞؿُة للى٣ل بالخاٍو

 .17، م 2015صعحة ص٦حىعاه الٟلؿٟة في الا٢حهاص، حامٗة الؿىصان، ماي 



 

  
128 

 

  

ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 حرها، وؤهم مغا٦ؼ اللىحؿخُات في الٗالم  قغ٧ات الخضمات الٗامة مثل هٓم اإلاٗلىمات والٟىض٢ة ٚو

 .هجضها في ؤوعوبا، ومغ٦ؼ اللىحؿخُات في ؾىٛاٞىعة

 1أهىاع املسخىدعاث في مساهص اللىحسديً -3-2

 مسخىدعاث مخصصت للشسواث -3-2-1

يها ًحم ثسهُو مؿحىصٕ ب٩امله  ثىحض في اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة مؿحىصٖات محسههة لكغ٧ات، ٞو

الخالة ث٩ىن هظه الكغ٦ة هي اإلاؿاولة ًٖ بصاعثه، لكغ٦ة ما جؿحسضمه في الٗملُات الخانة لها، وفي هظه 

البا ما ًحم ثسهُو ؤعى اإلاؿحىصٕ للمكغوٕ وث٣ىم الكغ٦ة بة٢امة اإلاؿحىصٕ بما ًحالثم م٘ وكاَها،  ٚو

 .وهظه الكغ٧ات ث٩ىن لها ٖملُات ٦ثحرة جؿحىح  ثسهُو مؿحىصٕ ب٩امله ألوكُتها

 مسخىدعاث مخخصصت -3-2-2

ً زام، ؤو وهي هٕى مً اإلاؿحىصٖات ا لٗامة ل٨ً هجض ؤن مىحجات وبًاج٘ الٗمُل ثحُل  ثسٍؼ

ٗة الحل٠، اإلاىحجات والبًاج٘ اله ، وبوكاء ثل٪  هٓام محسهو مثل البًاج٘ املجمضة، اإلاىحجات ؾَغ

البا ما ث٩ىن الٗمالة وؤلاصاعة ثابٗة للمغ٦ؼ اللىحؿتي ؤو  ٤، ٚو اإلاؿحىصٖات ٩ًىن َب٣ا لخُة الخؿٍى

 .لكغ٧ات محسههة

 مسخىدعاث حعاكدًت -3-2-3

هظا الىٕى مً اإلاؿحىصٖات هي مؿحىصٖات محسههة للكغ٧ات خُث ؤن الٗمُل ًحٗا٢ض م٘ بصاعة 

حن لٟترة  لى ثسهُو مؿحىصٕ ما، وؤن بمضاصه بالٗمالة الالػمة ٩ًىن َب٣ا ل٣ٗض ًبرم بحن الُٞغ اإلاغ٦ٖؼ

 .مدضوصة

 مسخىدعاث عامت -3-2-4

سهو في هظا اإلاؿحىصٕ الٗضًض مً الٗمال ء ٌؿحسضمىن مؿحىصٕ واخض، وطل٪ َب٣ا لٗملُاتهم ٍو

ل٩ل ٖمُل مؿاخة مُٗىة مً اإلاؿحىصٕ، في هظه الخالة ٚالبا ما ث٩ىن الٗمالة الالػمة ثابٗة إلاغ٦ؼ 

 .اللىحؿخُ٪

                                                                   
1
م ٞغج دمحم خامض،   ات في مُىاء بىعجؿىصان  ؤرغ اللىحؿخُات في اإلاحزة الحىاٞؿُة"مٍغ مغح٘ ؾب٤ ، "(م2014بلى  م1995)للى٣ل بالخاٍو

 .22، م ط٦غه
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  هعاق امليىاء همسهص لىحستي :الفسع الثالث "ملازبـ

دة الؿى١ التي ؾِ الن ٖلى ٖضص مً الٗىامل وؤهمها قٍغ حم بٖالجها، و٦ظل٪ الخالة ٌٗحمض هُا١ ؤلٖا

الن اإلاؿحسضمة، وبالحالي هظه الٗىامل  الاححماُٖة للمؿحسضمحن والتي ؾحارغ ٖلى ازحُاع وؾُلة ؤلٖا

الن ومضي ث٣بل  الن، ومً الٗىامل ؤًًا ثى٢ُد ؤلٖا ؾحارغ ٖلى هٕى اإلاٗلىمات اإلاؿحسضمة في ؤلٖا

اصة ما الن في ثى٢ُد ما ًٖ ٚحره، ٖو ض اإلاؿحسضم ؤن ًحٗٝغ ٖلى الخضمة وؾٗغها  اإلاؿحسضمحن لهظا ؤلٖا ًٍغ

ُتها ومضي اإلاغوهة والث٣ة والىنى٫ بلى الخضمة لُه ٞةن حجم الؿى١ ؾُدضص الىُا١ اإلاؿحسضم  .وهٖى ٖو

الن ٖمىما للىاؽ بك٩ل ٖام ٦مثا٫ زضمة مُىاء  لإلٖالن، ٞٗىضما ث٩ىن الؿى١ ٦بحرة ًج  ؤن ًهمم ؤلٖا

الن ٖام، ؤو مُىاء راهىي ( زلٟي ٦بحر ْهحر)ؤؾاس ي الظي ًسضم الضولة ٩٦ل  ( ْهحر زلٟي مدضوص)ٞاإٖل

 1.والظي ٌؿتهضٝ ٢ُإ مٗحن مً الؿى١ ٩ُٞىن هُا٢ه في هظا الخضوص

 باملىاوئ البدسيت جعىيس املىظىمت اللىحسديت: املعلب الثالث

لحجاعة م٘ مُالص الحجاعة الال٨تروهُة البض ؤن ًحىا٦  مُالص اللىحؿخُات الال٨تروهُة مٗه، ٞا

ة الال٨تروهُة اللىحؿخُة جٗحبر ٖىهغ ؤؾاس ي ٞهي جٗمل ٖلى ثُىع وهمى ألاصاء بك٩ل مؿحمغ  .البدٍغ

 ٌ  الىلل البدسي حسىيم خدماث  :الفسع ألاو

ة ُٟة بصاٍع ٤ زضمات اإلاُىاء ٖلى ؤجها ْو ُٟة جؿٍى ثىٓم وثغقض ألاوكُة التي ثم ث٣ُُمها  ،جٗٝغ ْو

ل هظااإلاؿتهل٪لحلبُة خاحات  ، هظا إلهحاج مدضص ؤو زضمةبلى ٢ىة قغاثُة بُل  ٞٗا٫  اإلاؿتهل٪ ، وثدٍى

 ٪ حم الحإ٦ُض ٖلى ثدٍغ ٣ة ؤو بإزغي  اإلاؿتهل٪الخضمة بلى اإلاىحج ؤو ٍو بٌٛ الىٓغ ًٖ الغبذ ؤو  ،النهاجي بٍُغ

 2:ٖلى رالرة مداوع ؤؾاؾُة وهي وهظا الحٍٗغ٠ ًغ٦ؼ .للكغ٦ةألاهضاٝ الٗامة 

ُٟة بصاؿؤن الخ :أوال ٤ ْو اث٠ ٍى ة مً ؤخض ْو  بها؛والتي ثح٩امل في بَاع ألاوكُة ألازغي  اإلاىٓمة،ٍع

٦ى٣ُة بضاًة ألي وكاٍ في  الٗمُل،عياء خاحات  وهي ،ٖلى خ٣ُ٣ة ؤؾاؾُة ثغ٦ؼ اإلاىٓمةؤن  :ثاهيا

 اإلاىٓمة؛

٣ة جكب٘ اخحُاحاثه الٗمُل،بلى  لهظه الخضمة ؤو اإلاىحجهاجح  بى٣ل اإلاىٓمة ثحٗهضؤن  :ثالثا  ،بٍُغ

 (.مً الباب بلى الباب)مثا٫ الى٣ل اإلاحٗضص الىؾاثِ ٦

                                                                   
1
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ ، م 2015الُبٗة ألاولى، الاؾ٨ىضٍع

168. 
2
ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   اء ا"الحجاعة البدٍغ ة، ، م٨حبة الٞى  .283، م 2015ل٣اهىهُة، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ٤ ٌُٛي ٖضص مً ألاوكُة هظ٦غها ُٞما ًلي "ملازبـ حطح ؤًًا مً هظا الحٍٗغ٠ بإن الخؿٍى  1:ٍو

  ة  ثل٪ الخاحات؛ومداولة بعياء  ،اإلاحٗضصة ألاؾىا١وخاحاتهم صازل  اإلاؿتهل٨حنمٗٞغ

  مغى؛ك٩ل ب اإلاؿتهل٪الخضمات بلى اإلاىحجات و ٦ُُٟة بهحاج وجؿلُم 

  اإلاىٓمة؛بما ًد٤٣ ؤهضاٝ  اإلاؿتهل٪،إلعياء  ،وبمغوهة ٧اُٞة ،ثدضًض ألاؾٗاع بك٩ل مىاؾ 

  ؾىاء ؤ٧اهد في اإلاىحج ؤم في الخضمة؛ ،زُاءألا ثصخُذ  ؤي للٗمالء،بُ٘ الزضمة ما بٗض 

  باححماٖات صوعٍة لبدث مؿحجضات الؿى١  ،منهماإلامحزون سانة بو  الٗمالء،ل٣اء. 

٤ اإلاىحجات اإلالمىؾة، جٗحبر ز ٣ها ًسحل٠ ًٖ جؿٍى ضمة الى٣ل مىحج ٚحر ملمىؽ، وبالحالي ٞةن جؿٍى

بط ًج  ٖلى مؿحسضميها ال٣ُام بحجغبتها للحٗٝغ ٖليها بالحمام، خُث ًحم اؾحٗمالها وث٣ُُمها في هٟـ 

 . الى٢د

٤ بما  م٨ً بٖاصة جٍٗغ٠ بؾتراثُجُة الخؿٍى  :٧الحالي الى٣لم٘ زضمات  ًحالءمٍو

ل٨مُات اإلاىاؾبة وبالؿٗغ وبا ،في الى٢د اإلاىاؾ  ،اإلا٩ان اإلاىاؾ  بلى اإلاىاؾ ، الىٕى ه٣لإهه ب"

  2"اإلاىاؾ 

ُما ًلي ٖغى ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ هظا الحٍٗغ٠ بالحٟهُل  :ٞو

 املىاسب للىللىىع ال 

ُة  ٣هض به هٖى همم الجهاػ ؤلا  ،(بًاج٘ -ع٧اب ) الى٣لمىٓمة ٞيها  ثحسهوالتي  الى٣لٍو صاعي ٍو

٤ الى٣لةٖلى خؿ  هٕى  هظه الكغ٦ةبك٩ل مىاؾ  ألصاء مهام  قغ٦ة ه٣لألي  حم الحسُُِ للخؿٍى ، ٍو

محُلبات الؿى١، و٦ظل٪ ٣ًىم  ًد٤٣ٖلى هظا ألاؾاؽ، مما ًجٗل الجهاػ ؤلاصاعي اإلاىٍى بهظا الٗمل 

غ الخضمة وبدث ما ًم٨ً ثد٣ ،اإلاىاٞؿة ألازغي  اإلاىٓماتالجهاػ ؤلاصاعي بضعاؾة ما ث٣ىم به  ٣ُه مً ثٍُى

في خالة اإلاىاٞؿة  إلاىٓمة الى٣لهظا بضوعه ًد٤٣ الىجاح بلى خض ٦بحر و والجهاػ ؤلاصاعي هٟؿه في اإلاؿح٣بل، 

لُه ٞةن بصاعة   3.ًج  ؤن ثحإ٦ض بإجهم ٌٗغيىن الخضمات التي ًحُلبها الؿى١  مىٓمات الى٣لالخاصة، ٖو

 

                                                                   
1
اصة  –ٞٗالُات الحُب٤ُ ) الحجاعة الخُُة : بصاعة الى٣ل البدغي "قٍغ٠ دمحم ماهغ،   ة، "(محُلبات الٍغ ، الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

 .263، م 2006
2
ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .293مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م ، "الحجاعة البدٍغ
3
اصة  –ٞٗالُات الحُب٤ُ ) الحجاعة الخُُة : ى٣ل البدغي بصاعة ال"قٍغ٠ دمحم ماهغ،    .273، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "(محُلبات الٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 امليان املىاسب إلى 

ة بالؿى١، خُث ثٓهغ ؤ٧اطً  الؿى١ ًض٫ اإلا٩ان الصخُذ بإن ب ٤ ٖىضها مٗٞغ والتي  ،صاعة الخؿٍى

قغ٦ة بةم٩اهُة  للمؿتهل٨حن اٌُٗي اهُباٖ للى٣ل٦ما ؤن ثدضًض اإلا٩ان الصخُذ  ،اإلاؿتهل٩ىن ٢ض ٣ً٘ ٞيها 

لحدضًض خاحات  الى٣ل،صازل الؿى١، وهظا ًحُل  اؾحُإل الؿى١ مً ٢بل مؿى٢حن  اهٟؿه الى٣ل

الن وؤلاقهاع ٖىه ٌٗلً  الى٣لؤن مى٢٘ زضمات  باٖحباع اإلاؿتهل٪ بةم٩اهُات مى٢٘ زضمات  اإلاؿتهل٪وؤلٖا

  1.اإلاٗغوية الى٣ل

 في الىكذ املىاسب 

ٖلى حمُ٘  مىٓمات الى٣لمً مٗاصلة ٦ٟاءة  احؼءوونى٫ اإلاى٣ى٫  للى٣ل،ٌٗحبر الى٢د اإلاىاؾ  

اتها، ومً الًغوعي  ضت ثىُٟظ ٖضص مغات الخ ثًمًؤن  للمىٓمةمؿحٍى وثداو٫ ، اإلاؿتهل٪ضمة ٦ما ٖو

بة  اإلاىٓمة اصة ؤو ث٣لُو الى٢د ٖلى ٚحر ٚع  ى، خُث ؤن ؤهم ما ًج  ؤن ًحظ٦غه مؿى٢اإلاؿتهل٪ثجى  ٍػ

لُه ًج  ٖلى  ،حهحم بالىنى٫ آلامً اإلاؿتهل٪ؤن  الى٣ل وفي اإلاُٗاص املخضص ؤ٦ثر مً ؤي اخحُاحات ؤزغي، ٖو

٤ باالهحمام بالحى٢ُحات ال  اخانة بالخضمات، خُث ؤجها جٗحبر ٖامل حظب ؤؾاؾُمماعس ي الخؿٍى

هظا و٢ض ؤنبذ الى٢د  ،هٟؿها ٖملُة الى٣لو٢ض ث٩ىن ؤهم مً  ،ومً ؤهم اخحُاحاتهم للمؿتهل٨حن،

  2.اإلاىاؾ  ٖىهغا ؤؾاؾُا ومهمة زانة لًٟ اللىحؿخُات الخضًث

 الىميت الصخيدت 

ا٢حهاصًات الحجاعة، وتهحم ال٨مُة  جك٩ل ال٨مُة الصخُدة مهمة م٣ٗضة حضا، خُث ؤجها ثحًمً

 ،في ؤو٢ات مسحلٟة الٟغاٚاتوثماقيها م٘ الُلبات لهظه  ،اإلاىحىصة بالخضمةبالٟغاٚات الصخُدة 

  3.محًمىة ؤو٢ات الظعوة والاهسٟاى

 

 

 

                                                                   
1
ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .294 – 293، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "الحجاعة البدٍغ
2
اصة  –ٞٗالُات الحُب٤ُ ) الحجاعة الخُُة : بصاعة الى٣ل البدغي "قٍغ٠ دمحم ماهغ،    .274ط٦غه، م  ، مغح٘ ؾب٤"(محُلبات الٍغ
3
ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .294، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "الحجاعة البدٍغ
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
 السعس الصخيذ 

والتي ثحى٠٢ ٖلى مؼج  ،هي هخُجة لٗضص مً الٗىامل الصخىة ألي زضمة ه٣لبن ثدضًض ؾٗغ 

بة الؼبىن التي ًحُلبها  الخضمة ُة الخضمة  الؼبىن ، وهىا٥ ؤهمُة للحٟهم ال٩امل إلاضي ٚع في الضٞ٘ لىٖى

ؤن ٣ًىم بح٣ضًم زضمة طات ث٩لٟة ٖالُة ؤ٦ثر مً  اًم٨ً له ال مىٓمة ه٣لاإلا٣ضمة، وبالُب٘ ٞةن ؤي 

ة ٖلى خؿً الىىاًا في ؤن هىا٥ صزل ؤ٦ثر ف ،الضزل املخحمل بطا ما  ،ي اإلاؿح٣بلما لم ٨ًً هىا٥ صالثل ٢ٍى

ؤو صٖم مً حهة خ٩ىمُة  ،٧ةٖاهة مالُة)ؤو ٩ًىن هىا٥ م٨ؿ  بيافي مً حهة ؤزغي  ،ثمد هظه الٗملُة

 ثًٖ٘الُة وبالحالي  الى٣لومً هاخُة ؤزغي ٞمً اإلاماعؾات الؿِئة ؤن ث٩ىن ث٩لٟة  ،(ؤو مىٓمة ؤزغي 

الظي لً ٣ًبل  الؼبىن وؾ٩ُىن ٖلى خؿاب  للكغ٦ة،مما ٌٗىص بالٟاثضة اإلاالُة  ،ؾٗغا ٖالُا قغ٦ة الى٣ل

 1.ؾٗغ البُ٘ النهاجي إلاىحجه اإلاى٣ى٫ والتي ؾحارغ بالُب٘ ٖلى  ،الٗالُة هظه الى٣لث٩لٟة 

 باملىاوئ البدسيت دوز الخىىىلىحيا وأثسها على املىظىمت اللىحسديت: الفسع الثاوي

 ىاوئ البدسيتدوز جىىىلىحيا املعلىماث في جميز الخدماث اللىحيسديت بامل: أوال

بن اإلاٗلىمات مىعص ؤؾاس ي في ؤي وكاٍ بكغي، واإلاٗلىمات ٖىهغ مهم في ٖال٢ة ؤلاوؿان بمجحمٗه 

ال٢ة املجحمٗات بًٗها ببٌٗ مً الىىاحي الؿُاؾُة الث٣اُٞة والا٢حهاصًة  2.ٖو

 ٞالهضٝ الغثِس ي مً هٓام اإلاٗلىمات هى ث٣ضًم البُاهات واإلاٗلىمات في الى٢د اإلاىاؾ  وبهىعة

 3.باإلياٞة بلى ؤن هظه البُاهات ًج  ؤن ث٩ىن ص٣ُ٢ة و٧املة. هاٞٗة

 

 

 

 

 

                                                                   
1
اصة  –ٞٗالُات الحُب٤ُ ) الحجاعة الخُُة : بصاعة الى٣ل البدغي "قٍغ٠ دمحم ماهغ،    .275، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "(محُلبات الٍغ
2
ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .312، م ٘ ؾب٤ ط٦غهمغح، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
3
ة، الُبٗة ألاولى، "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،    .383، م 2014، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ثىٞغ ؤهٓمة اإلاٗلىمات اللىحؿخُة مٗلىمات بكإن الؿل٘، وثح٣ٗ  مؿاع جؿلُمها وث٣ضم ؾحرها  "ملازبـ

ً وألاهٓمة اإلاالُة واملخاؾبُة . وويٗها، وثإرحر ما ًُغؤ مً جٛحرات ٖلى ؤهٓمة الكغاء وؤلاهحاج والحسٍؼ

ألاهٓمة اللىحؿخُة بلى مٗلىمات زاعحُة ومٗاًحر صولُة ثم٨نها مً الامحثا٫ بلى اللىاثذ، ومً وجؿخىض 

٨ٍمً و  .اؾحسضام ؤؾالُ  ٢ُاؾُة بكإن ثباص٫ اإلاٗلىمات اللىحؿخُة م٘ ألاهٓمة والؿلُات ألازغي 

ؤو ٖلى مٗضات  الٟاع١ اإلاهم بحن هظه ألاهٓمة في هُا١ التر٦حز، ٞةما ؤن ٩ًىن التر٦حز ٖلى مدحىي الؿل٘

ؿحسضمة
ُ
٘ والحاحغ بلى محابٗة اإلاىحجات والبًاج٘ ل٩ي . الى٣ل ؤو وؾُلة الى٣ل اإلا َهِىّ

ُ
اصة ما ًدحاج اإلا ٖو

 
 
ضها وبدالة حُضة، ول٩ي ًحم٨ىا مً الحهٝغ ٞىعا ا ما بطا ٧اهد ؾحهل بلى مىا٢٘ الخؿلُم في مٖى ٌٗٞغ

م ؾحر. خا٫ و٢ٕى ؤي خاصذ وؾاثل الى٣ل وخالتها وما ثدمله مً مٗضات  ؤما الىا٢ل ُٞحر٦ؼ ٖلى ث٣ضُّ

بلٜ ٖمالثه بها ًُ ىه، في خا٫ و٢ٕى خىاصذ ؤو ثإزحر، ؤن 
ّ
م٨ِ ًُ ٘ والحاحغ . الى٣ل، مما  َهِىّ

ُ
وال ؤخض ٚحر اإلا

ضع٥ ؤرغ طل٪ ٖلى ٖملُة الخؿلُم ؤو بٖاصة التزوص بالؿل٘ ة، ٢ض ال ٌٗلم . ًُ بُض ؤنَّ الىا٢ل، وألؾباب ثجاٍع

 ثٟانُل ا
 
بِىما تهحم الؿلُات، الؾُما الجماع٥ والؿلُات اإلاؿاولة ًٖ ألامً . لؿل٘ اإلاى٣ىلةٞٗلُا

ؿحسضمة لى٣لها
ُ
  1.زال٫ الى٣ل، بمدحىي الؿل٘ ووؾاثل الى٣ل واإلاٗضات اإلا

ما٫، بط جؿاهم في جؿهُل  جٗض ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات ٧ال٣ل  الىابٌ في مسحل٠ مىٓمات ألٖا

ثىحُه وثىُٟظ مسحل٠ ٖملُاتها ٞهي مهضع خُىي لضًمىمتها وب٣ائها  اوؿُابُة ال٣غاعات اإلاىاؾبة وفي

 2.وثمحزها الحىاٞس ي

ا في الا٢حهاص الٗالمي، والظ ٌٗحمض  يؤنبدد ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات في هظه ألاًام ثلٗ  صوعا خٍُى

ة في ه٣ل ٦م ٦بحر مً اإلاٗلىمات، ٦ما ؤن ه٣ل ٦مُات ٦بحرة مً البًاج٘ ًٖ ٍَغ ٤ ٖلى الض٢ة والؿٖغ

ٗحمض بضعحة ٦بحرة ٖلى ٖامل الى٢د والاثهاالت التي ثدحاج بلى ٦مُات  اإلاىاوئ الخضًثة ؤنبذ ؤؾٕغ َو

٤ ؤهٓمة مىاؾبة لالثهاالت التي ثى٣لها الاثهاالت .٦بحرة مً البُاهات بلى  وهظه البُاهات ًحم ه٣لها ًٖ ٍَغ

٘ في ؤحهؼة الخاؾ. ال٣اثمحن بٗملُة بصاعة اإلاُىاء ملُة    وؤحهؼة الاثهاالتبن الحُىع الؿَغ الالؾل٨ُة ٖو

ٗة و٦ظل٪ بض٢ة ً مٗلىمات ٧املة وؾَغ غ ألاهٓمة التي ث٣ضم للمضًٍغ ؤ٦بر  الغبِ بُنهما ٢ض ؤؾهمد في ثٍُى

 3.مً التي ٧اهد ثىٞغها ألاهٓمة الح٣لُضًة

                                                                   
ش ؤلاَإل) http://tfig.itcilo.org . الٗملُات الخانة باإلاٗلىمات اللىحؿخُة 1  (.0152حىان  14 :ثاٍع
2
، ماؾؿة "ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات في مىٓمات ألاٖما٫ الاؾحسضامات والحُب٣ُات"ٚؿان ٢اؾم صاوص الالمي، ؤمحرة ق٨غولي البُاجي،  

 .16، م 2010الىعا١ لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، 
3
 .380، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،  

http://tfig.itcilo.org/
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ حُل  طل٪  "ملازبـ ثلٗ  ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات والبرمجُات صوعا هاما في ؤوكُة الى٣ل واللىحؿخُات، ٍو

 1:ثهمُم بىابة للخضمات اإلاٗلىماثُة، والتي مً الًغوعي ؤن جكمل ٖلى

  ُة ضص وهٖى ً اإلاىاوئ ٖو ٢اٖضة بُاهات ثحًمً اإلاٗلىمات اإلاُلىبة ًٖ الخضمات اللىحؿخُة، ٖو

٘ ووؾاثل  يُة والخؿهُالت اإلاحاخة بها مً مٗضات ٞع ألاعنٟة اإلاحاخة بها، بُاهات الخضمات الحسٍؼ

 السخ  والحضاو٫؛

 ة وؾاٖات الٗمل ٞيها بما في طل٪ ألاحهؼة الجمغ٦ُة ة والبًر  .بُاهات اإلاىاٞظ البدٍغ

لح٨ىىلىحُا هٓم اإلاٗلىمات ؤهمُة باٖحباع ؤجها اإلاىٓم ألاؾاس ي لخغ٦ة ثضاو٫ البًاج٘ باإلاىاوئ 

ى و٦ظل٪ ٖىهغا هاما في الؿُُغة ٖلى مىٓىمة الى٣ل محٗضص الىؾاثِ وثخب٘ خغ٦ة البًاج٘ مً الباب بل

 2.الباب و٦ظل٪ جؿهُل ؤٖما٫ مؿحسضمي اإلاُىاء وثىٞحر البُاهات واإلاٗلىمات الالػمة إلاحسظي ال٣غاع

 3:بطن مً الحهىعات إلاؿح٣بل الحجاعة في ْل الحجاعة الال٨تروهُة هظ٦غ

 ة مً ألاوعا١، واؾحسضام الاهترهِد و٢ىاٖض البُاهات؛  اؾخبضا٫ حمُ٘ اإلاؿخىضات الحجاٍع

  بل٨تروهُا؛ثىخُض ال٣ىاثم 

 ة والٟاٖلُة: ال٣ُمة اإلاًاٞة  .الؿٖغ

 واللىحسدياثالخعىزاث الخىىىلىحيت وأثسها على مىظىماث الىلل الدولي : ثاهيا

٧اهد للحٛحرات الح٨ىىلىحُة ؤرغها ٖلى مىٓىمات الى٣ل الضولي واللىحِؿُات، والؾُما ٖلى  ل٣ض 

ةوالؾُما ٖل ،مجا٫ الى٣ل البدغي بجمُ٘ ؤوكُحه الخضمُة  ،ى مؿحىي الؿًٟ وألاؾاَُل واإلاىاوئ البدٍغ

ة ٖلى هُا١ واؾ٘ في خغ٦ة الحجاعة الضولُة ؤرغه الىاضح في ْهىع مٟاهُم الى٣ل  الؾحسضام٣ٞض ٧ان  الخاٍو

و٦ظل٪  ،والظي خ٤٣ الحىحه هدى ث٣ضًم زضمة الى٣ل مً الباب بلى الباب ،الضولي محٗضص الىؾاثِ

وؾاٖض ٖلى طل٪ الح٣ضم الح٨ىىلىجي  ،لحى٢ُحات الؼمىُة املخضصةالحىحه هدى ث٣ضًم زضمة الى٣ل في ا

ات والظي ؤثاح ث٣لُل ػمً ب٣اء الؿُٟىة في  ،ال٨بحر في مٗضات الحضاو٫ واإلاىاولة باإلاىاوئ ومدُات الخاٍو

ض مً ؤلابداعات والترصصات اصة بهحاحُة  ،اإلاُىاء بلى ؤصوى خض مم٨ً وبثاخة الٟغ١ الؼمجي إلاٍؼ مما ؤصي بلى ٍػ

  4.مُل/ الؿًٟ بدؿاب الًُ 

                                                                   
1
ؼ ال٣ضعة الحىاٞؿُة للمىاوئ في ْل "اقم مغػو٥ الكمغي، ٖبض الخؿحن دمحم الٗىب٩ي، حٟٗغ ٖبض ألامحر الخؿُجي، ه  اؾتراثُجُات جٍٗؼ

 .73، م 2016، صاع ألاًام لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "الا٢حهاصًات الخضًثة
2
ة مً ؤحل ال"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،    .330، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "حُٛحراللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ
3
ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل،   ة، "الحجاعة البدٍغ  .378، م 2015، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، الاؾ٨ىضٍع
4
 .347، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،  
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ ة والحىُٓمُة "ملازبـ ًم٨ً ؤلاقاعة بلى الضوع الجضًض للمىاوئ  ،وفي ْل هظه الحُىعات الح٨ىىلىحُة وؤلاصاٍع

ات ٖبر حمُ٘ اإلاغاخل مً ه٣ُة اإلايكإ  ة ٦دل٣ة عثِؿُة في ؾلؿلة الى٣ل للبًاج٘ املخحلٟة والخاٍو البدٍغ

وثدى٫ اإلاُىاء الخضًث لُهبذ مغ٦ؼ لح٣ضًم  ،ه البًاج٘النهاجي لهظ الاؾحسضامبلى ه٣ُة الاؾتهال٥ ؤو 

الخضمات بح٣ضًم زضمات قاملة ومح٩املة لخغ٦ة الحجاعة والى٣ل بضٖمها لىحِؿخُا لؿُُغة ٖلى اإلاغاخل 

ؿاهم في طل٪ ه ،املخحلٟة لٗملُة الى٣ل الظي ًخُذ ثباص٫ اإلاٗلىمات  تام الحباص٫ ؤلال٨ترووي للبُاهآَو

ألامغ الظي ًحد٤٣ ٖىه  ،ُةلبدغ٦ة الحجاعة والى٣ل الضولُحن ٖبر قب٨ة اإلاٗلىمات الضو  والبُاهات اإلاحٗل٣ة

والحهضًغ، خُث ثخُذ هظه الٗملُة اإلاؿخىضات  الاؾححراصؤرغا بًجابُا ٖلى ٖملُات وبحغاءات خغ٦ة 

ىى٥ وب ،ومؿحلمحن وها٢لحن ،واإلاٗلىمات الخانة بدغ٦ة الحجاعة والى٣ل لألَغاٝ املخحلٟة مً قاخىحن

ومحٗهضي الى٣ل  ،ُوحسلواإلاٗاًىة والغ٢ابة وال ،والجهات الؿُاصًة وحهات ال٨ك٠ ،وقغ٧ات ثإمحن

ً ٜ والحضاو٫ والحسٍؼ و٧اٞة ألاوكُة الخضمُة واللىحِؿخُة وؤوكُة ال٣ُمة  ،وقغ٧ات الصخً والحَٟغ

حطح مما ؾب٤ ؤن الحُىعات الح٨ىىلىحُة في مجا٫ الى٣ل البدغي  اصة  اإلاًاٞة باإلاُىاء، ٍو ٢ض ؤصت بلى ٍػ

ووكإت بىاء ٖلى طل٪ محُلبات حضًضة في مُضان  ،التر٦حز والحد٨م في ث٩ال٠ُ ؤلاهحاج والى٣ل وثسًُٟها

ات ة واإلاىرى٢ُة والحد٨م وألامان للبًاج٘ والى٣لُات والخاٍو اصة الؿٖغ مً  ،الى٣ل والحجاعة ثحمثل في ٍػ

بمٟاهُم الى٣ل الضولي محٗضص الىؾاثِ  َااعثبا٠ واإلاحسهو لىؾاثِ الى٣ل ثاإلا٨ الاؾحسضامزال٫ 

  1.وبصاعة اللىحؿخُات

 اللىحسدياث إلالىتروهيت وازجباظها بعملياث املىاوئ والخجازة الدوليت: الفسع الثالث

 مفهىم اللىحسدياث الالىتروهيت وازجباظها بعملياث املىاوئ : أوال

اإلاىاوئ وؤوكُتها، ٞالضوع الخضًث  بن الاعثباٍ ور٤ُ بحن اللىحؿخُات الال٨تروهُة وبحن ٖملُات

ة ًحًمً هُا٢ا ؤ٦ثر اجؿاٖا مً خُث ألاوكُة والٗملُات وؤصائها في ْل ثضازل وثغابِ  للمىاوئ البدٍغ

وث٩امل ؤوكُة الى٣ل ووؾُائها التي جؿتهضٝ ٖبىع الٟجىة بحن اإلاىحج واإلاؿتهل٪ وثد٤ُ٣ اإلاىٟٗة الؼماهُة 

ًد٤٣ زًٟا في الح٩لٟة ال٩لُة للى٣ل في بَاع الؿلؿلة اللىحؿخُة واإلا٩اهُة بإ٦ٟإ الُغ١ وؤعزهها بما 

اإلاح٩املة التي ثحض٤ٞ زاللها البًاج٘ ب٨ٟاءة ٖالُة ٖبر وؾاثِ الى٣ل املخحلٟة ب٨مُات مدضصة وثى٢ُحات 

٠ اللىحؿخُات الال٨تروهُة بإجها لُه ًم٨ً جٍٗغ ٣ا للىحؿخُات ه٣ل هضه البًاج٘ ٖو  2:مد٨مة ٞو

ىىلىحُا اإلاٗلىمات والاثهاالت في مجا٫ ثسُُِ وثىُٟظ ومغا٢بة ثض٤ٞ الؿل٘ ٖملُة ثُب٤ُ ث٨"

ٗالُة بضءا مً مغخلة الخهى٫ ٖلى اإلااصة الخام ؤو اإلا٩ىهات وثض٣ٞها ٖبر اإلاغاخل  والخضمات ب٨ٟاءة ٞو

 ".املخحلٟة لإلهحاج والحىػَ٘ وختى مغخلة الاؾتهال٥ النهاجي

                                                                   
1
 .349 – 348م  ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،"مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،  
2
ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،    .219، م 2008، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ جضع بىا في هضا الكإن ؤن وٗٝغ هٓام  "ملازبـ الحباص٫ الال٨ترووي باٖحباعه ؤخض ؤهم هٓم اإلاٗلىمات ٍو

 1:والاثهاالت اإلاُب٣ة في مجا٫ اإلاىاوئ والتي ثغثبِ اعثباَا ور٣ُا بمٟهىم اللىحؿخُات الال٨تروهُة

هى صل٪ الىٓام الظي ًحًمً اهح٣ا٫ اإلاؿخىضات الخانة بالحجاعة والى٣ل الضولُحن مً خاؾ  آلي "

اثل همُُة مىخضة مً خُث ه٩ُل اإلاٗلىمات التي ثدحىحها بدُث ًم٨ً بلى خاؾ  آلي آزغ في ق٩ل عؾ

 ".حٗامل مٗها مباقغة صون ثضزل بكغي للخاؾ  آلالي ال

ة اإلاٗامالت التي ثحم  بن الحُب٣ُات الخضًثة التي  باؾحسضاماللىحؿخُات الال٨تروهُة هي مجمٖى

غتها رىعة اإلاٗلىمات ورىعة الاثهاالت ومً زال٫ قب٨ة  بر الحباص٫ ؤلال٨ترووي للبُاهات دالاهترهٞو ل٩ي  ،ٖو

لُه ،ثدل مدل اإلاؿخىضات الىع٢ُة في هظه اإلاٗامالت ة ٖو اؾحسضام ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات  ؾيحُغ١ إلاٗٞغ

لٗال٢ة بحن مٗلىمات وطل٪ مً زال٫ ثدضًض ا ،في مجاالت اللىحؿخُات اللىحؿخُةؿلؿلة الفي 

ما٫ و التي ثى٣اللىحؿخُات و  غ ألٖا   2:ؿم بلى رالرة مداوع وهيؤؾلىب ثٍُى

 اللىحسدياث العامت  -1

 بعؾا٫مً زال٫  ،ومجاالت الحجاعة صازل الضولة ؤوكُةوجٗحمض ٖلى هٓام مغا٢بة ومحابٗة 

ؾهىلة  بلىمما ًاصي  ،ؤحهؼة الجهات الغ٢ابُة الخ٩ىمُة بلىاإلاٗلىمات الخانة بى٣ل البًاج٘ مباقغة 

ؿغ اهجاػ  وطل٪ مً زال٫ الخضمات الال٨تروهُة لغ٢ابة ؾلُات اإلاُىاء  ،اإلاغا٢بة الغؾمُة بحغاءاتَو

 .والغ٢ابة الجمغ٦ُة والصخُدة 

 اللىحسدياث الشاملت  -2

ة وثمثلها  ،جٗحبر وؾُلة ٞٗالة إلاغا٢بة وعبِ مىا٤َ الحجاعة املخحلٟة بالضولة م٘ اإلاىاوئ البدٍغ

٣ض اله٣ٟات بحن محٗا ة زضمات الخ٩ىمة الال٨تروهُة ٖو ٤ الاثها٫ الال٨تروويملحن مجمٖى مما . ًٖ ٍَغ

ةوما جؿحلؼمه مً ه٣ٟات ٖامة و  ٌٗجي ثىٞحر اإلاؿخىضات الىع٢ُة غا في الح٩ال٠ُ  ،بصاٍع وبظل٪ ًد٤٣ ٞو

ة للماؾؿة ًمىدها    .حزة ثىاٞؿُة زانةمؤلاصاٍع

 

 

                                                                   
1
 .219، م مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي،  
2
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  اللىحسدياث الدوليت  -3 "ملازبـ

٫ وطل٪ مً زال٫ زضمات ومداوالت الحجاعة بحن الضو  ؤوكُةوجٗحمض ٖلى هٓام إلاغا٢بة ومحابٗة 

غ  وؤؾلىبوبىاءا ٖلى الٗال٢ة بحن اللىحؿخُات  ،الحجاعة الال٨تروهُة ما٫ثٍُى ٞةن مغا٦ؼ اللىحؿخُات  ألٖا

م٘ اللىحؿخُات الضولُة والكاملة مً زال٫ الخضمات الال٨تروهُة للمغا٦ؼ اللىحؿخُة هي  ثح٩ار٠باإلاىاوئ 

ة ؾىاء ٢ام بها  م٨ُىة مٗلىمات  وبعؾا٫ن مبيُة ٖلى ثدٟحز ٩ى التي ثو  ،مىٓمات ؤو صؤٞغااإلاٗامالت الحجاٍع

وطل٪ ٖبر الكب٩ات الىاؾٗة مثل الاهترهد ؤو الكب٩ات ، بما ٞيها الىو والهىت والهىع اإلاغثُة ع٢مُة

بلضان  ىلب٦ما وٗلم ؤن اإلاىاوئ هي اإلاىٟظ الغثِس ي إلاغوع البًاج٘ مً و  .الخانة اإلاحهلة بكب٨ة الاهترهد

ة والحجاعة الضو  ،لٟةالٗالم املخح ٨ٗـ هظا الضوع الٗال٢ة الىر٣ُة بحن اإلاىاوئ البدٍغ ٖال٢ة ، وهي لُةَو

غ وثدضًث اإلاُىاء ًارغ  بط، اٖحماصًة طات ثإرحر محباص٫ ٖلى ٦ٟاءة الحجاعة اإلااعة به وال٨ٗـ  بًجاباؤن ثٍُى

٘ الظي ٧اص و٢ض ونلد هظه الٗال٢ة لضعحة جكاب٪ ٦بحرة بؿب  الحُىع الح٨ىىلىجي ال ،صخُذ خاص والؿَغ

 .ل٤ اإلاؿاٞة الؼمىُة بحن ثدضًث اإلاُىاء واؾحجابة الحجاعة اإلااعة بها لهظا الحدضًث ٛؤن ج

ات  اع ثهي٠ُ مؿاعات اإلاؿخىضات اإلاحضاولة في ٖملُات اإلاىاوئ بلى ؤعبٗة مجمٖى م٨ً في هضا ؤلَا ٍو

عثِؿُة،
 :واإلاحمثلة في 1

 ٘ة اإلاؿخىضات اإلاحباصلة بحن مجحم  اإلاُىاء ومهلخة الجماع٥؛ مجمٖى

 ة اإلاؿخىضات اإلاحباصلة بحن مال٥ الؿًٟ والى٦الء اإلاالخُحن؛  مجمٖى

  واإلاؿحىعصًً بمٗاوهة البىى٥ وقغ٧ات الحإمحن وو٦الء ً ة اإلاؿخىضات اإلاحباصلة بحن اإلاهضٍع مجمٖى

ٝغ الحجاعة وهُئات الٟدو  الخ؛...الصخً ٚو

 ة اإلاؿخىضات اإلاحباصلة بحن مسحل ٠ ٞئات الى٦الء وم٣ضمي الخضمات صازل اإلاُىاء وبحن ؾلُات مجمٖى

 .اإلاُىاء وألاحهؼة الٗامة ألازغي باإلاُىاء
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  اللىحسدياث إلالىتروهيت ودوزها في الخجازة الدوليت  :ثاهيا "ملازبـ

الق٪ ؤن الاعثباٍ ور٤ُ بحن اللىحؿخُات ؤلال٨تروهُة وبحن ٖملُات اإلاىاوئ وؤوكُتها، حي ؤصح 

ملُات ًحم ؤصائها في ْل الىُا١ الخضًث ل ة مخؿٗا بك٩ل ؤ٦حر مً مجغص ٧ىجها ؤوكُة ٖو لمىاوئ البدٍغ

ثضازل وث٩امل ؤوكُة الى٣ل اإلاحٗضص الىؾاثِ التي جؿتهضٝ ثد٤ُ٣ اإلاىٟٗة الؼمىُة واإلا٩اهُة للحجاعة 

الؿلؿلة الضولُة بإ٦ٟإ الُغ١ وؤعزهها بما ًد٤٣ زًٟا في الح٩لٟة ال٩لُة للى٣ل، بل ؤنبذ طل٪ في بَاع 

اللىحؿخُة اإلاح٩املة التي ثحض٤ٞ زاللها الحجاعة الضولُة ب٨ٟاءة ٖالُة ٖبر وؾاثِ الى٣ل املخحلٟة زانة 

 1.الى٣ل البدغي خُث ٧ىهه ألاعزو في ث٩لٟة الى٣ل

ٗض هٓام ثباص٫ البُاهات بل٨تروهُا التي ثُب٤ في اإلاىاوئ  الال٨تروهُةمً ؤهم اللىحؿخُات   EDIَو

وهى طل٪ الىٓام الظي ًحًمً  ،م هٓم اإلاٗلىمات والاثهاالت اإلاُب٣ة في مجا٫ اإلاىاوئباٖحباعه ؤخض ؤه

خُث ثيح٣ل صازل  ،الخانة بالحجاعة والى٣ل الضولُحن ٖبر قب٨ة اإلاٗلىمات الضولُة اإلاؿخىضاتاهح٣ا٫ 

اإلااؾؿة مً خاؾ  آلي بلى خاؾ  آزغ في ق٩ل عؾاثل مً خُث ه٩ُل اإلاٗلىمات التي ثدحىحها بدُث 

ًم٨ً للخاؾ  آلالي الحٗامل مٗها مباقغة صون ثضزل بكغي بما ًىلض ٖىه ث٣لُل اخحماالت الخُإ الىاثجة 

ًٖ ٖملُات الحضاو٫ والحسلُو الجمغ٧ي الح٣لُضًة، و٦ظل٪ ثىلض صعحة ٖالُة مً الض٢ة اإلاىرى٢ُة في 

 الالػمة٠ُ واإلاٗضات البُاهات اإلاحضاولة وبثاخة الى٢د ال٩افي للحدًحر لضزى٫ الؿُٟىة وثسهُو الغن

ات، بياٞة بلى  م٩اهُة الحسلُو ٖلى اإلاؿخىضات اإلاحٗل٣ة بلخكُٛل الؿُٟىة وثضاو٫ البًاج٘ والخاٍو

ة واملخاؾبُة والجمغ٦ُة للؿُٟىة والبًاج٘ اإلاى٣ىلة ٖليها ٢بل ؤن ثهل الؿُٟىة بلى اإلاُىاء  بالىىاحي ؤلاصاٍع

 2:في ثد٤ُ٣ الحمحز الحىاٞس ي للمُىاء مً زال٫ وفي هظا زٌٟ للى٢د والجهض والح٩لٟة، وبما ٌؿهم

  ًٖ ج  ٍَغ٤زٌٟ ػمً ؤصاء الخضمة وعٞ٘ مؿحىي ؤلاهحاحُة اإلا٣ضمة مً زال٫ اإلاُىاء ً مٍؼ ث٩ٍى

٣ي مح٩امل  غ الخضمات وبث٣ان حىصتها/ ثدضًض الاخحُاحات)جؿٍى جؿٗحرها بؿٗغ ثىاٞس ي / بهحاج وثٍُى

 ؛(ؾُاؾة ثغوٍجُة مح٩املة/ مغن 

  ً ٢اٖضة مٗلىماثُة ًم٨ً مً زاللها الخهى٫ ٖلى مؼاًا ثىاٞؿُة ث٠ًُ ٢ُما مًاٞة للٗمالء ث٩ٍى

ض وثسحل٠ ًٖ ثل٪ التي ٣ًضمها اإلاىاٞؿىن آلازغون، وطل٪ بالحٗٝغ ٖلى اخحُاحات للٗمالء ٚحر  ثٍؼ

٣ا  ٣ا لكغاثذ ٞو  الخحُاحاتهماإلاكبٗة مً زال٫ اإلاُىاء والٗمل ٖلى بقباٖها بٗض ثهيُٟهم ٞو

  ؛ُاتهموهٖى

                                                                   
1
ة، الُبٗة ألاولى، ، صاع ال٨ٟغ ا"مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي،    .381 - 380، م 2014لجامعي، الاؾ٨ىضٍع
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  "ملازبـ
  ٤ الحإ٦ُض ٖلى ٢ُاؽ ة الٗاملة باإلاُىاء ًٖ ٍَغ ثد٤ُ٣ ع٢ابة اإلاُىاء ٖلى قغ٧ات الخضمات البدٍغ

حىصة الخضمة اإلا٣ضمة مً زاللهم وما بطا ٧اهد جٗمل يمً مىٓىمة اللىحؿخُات ؤلال٨تروهُة بما 

اإلاُة التي ثم٨ىه مً الخضمة اإلاحمحزة الحىاٞؿُة بالك٩ل الظي ًد٤٣ للمُىاء الؿمٗة الٗ بهحاجًًمً 

 ؛حظب الؿًٟ الٗمال٢ة التي ثى٣ل حجم ؤ٦بر مً الحجاعة الٗاإلاُة

  ات غ مدُات الخاٍو صعاؾة اإلاىاٞؿحن واإلاؼاًا اليؿبُة بها لجظب ٖمالء حضص م٘ الحإ٦ُض ٖلى ثٍُى

لة ألاحل إلياٞة مدُات  واؾحدضاذالخالُة،  الخبرة والح٣ىُات ختى ًم٨ً ثبجي بؾتراثُجُات ٍَى

  .ضًضة والحدضًث ٦ظل٪ في هٓم الاثهاالتح
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ـــــي   الفصل الثاهـ

في املىاوئ البدسيت جعبيـــم الخدماث اللىحسديت 

ـــت" ــــ ــــ ـــت هظسيــ ـــــ  الثاويالفصل  خالصت "ملازبـ

ة ؤهمُة طو ؤمغ اللىحؿخُة الخضمات ث٣ضًم ٦ٟاءة جٗض ؼ في خٍُى الحىاٞؿُة  ال٣ضعة جٍٗؼ

ة ال٣اصعة ٖلى ث٣ضًم  والحجاعة، للهىاٖة وال ًحم ث٣ضًم مثل هظه الخضمات بال بحىٞحر اإلاىاوئ البدٍغ

ة وبإٖلى حىصة وفي ؤؾٕغ و٢د مم٨ًزضمات ممحزة وم مٗض٫ ػٍاصة وم٘ ْهىع رىعة اإلاٗلىمات و  .حىٖى

ضص الؿًٟ الطخمة ػاص الاهحمام بها ة ٖو  .الحدٍى

اإلامغ  وهي الا٢حهاصي الحُىع  ٖىانغ ؤهم بخضي جٗض اللىحؿخُات نىاٖة ٞةن ؾب٤ إلااو 

بالخؿهُالت  والحجاعة ى٣لال مجا٫ في وجٗٝغ واإلاؿحضامة، الكاملة الحىمُة لحد٤ُ٣ ؤلاؾتراثُجي

ة اإلااصًة وؤلام٩اهات  ه٣ل آمً ٖملُة ثد٤ُ٣ زاللها مً ًم٨ً التي، والح٨ىىلىحُة والحىُٓمُة والبكٍغ

 مً مغوع الاؾحٟاصة م٘ ،املخضصة اإلاىاُٖض وفي ث٩لٟة وؤ٢ل مم٨ً و٢د ؤ٢هغ في للبًاج٘ وؾلُم

ً والحجمُ٘ بإٖما٫ ث٣ىم ةلىحؿخُ مىا٤َ بةوكاء اإلاًاٞة ال٣ُمة نىاٖات بسل٤ البًاج٘  الحسٍؼ

 ٖلى التي ث٣ىم الخُٟٟة الهىاٖات بٌٗ ب٢امة ٖلُه ًترث  ؤن ًم٨ً والظي والحٗبئة والحٛل٠ُ

ة اإلاىا٤َ هضه مً بال٣غب اإلاىحىصة الُبُُٗة اإلاىاعص  .والتي جٗمل ٖلى ثدؿحن ٦ٟاءة اإلاىاوئ البدٍغ

ؼ في الحجاعة الضولُة ومدلُا ثلٗ  الخضمات اللىحؿخُة  صوعا عثِؿُا في صٖم الىمى الا٢حهاصي وجٍٗؼ

 .، ٞالخضمات اللىحؿخُة الٟٗالة ثغبِ ألاشخام والكغ٧ات باألؾىا١ والٟغمال٣ضعة الحىاٞؿُة

  

  

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزائرية واإلماراتية البحرية املبحث األول: نبذة عن املوانئ 

 البحرية   التجارية املطلب األول: اللوجستيات

 الجزائرية    تقديم املوانئاملطلب الثاني: 

 موانئ اإلمارات العربية املتحدة  تقديم املطلب الثالث: 

  الدولي للبضائعاملبحث الثاني: النقل البحري 

 املطلب األول: التطورات في موانئ الحاويات وسوق النقل البحري 

 في الجزائرللبضائع : النقل البحري الثانياملطلب 

 في اإلمارات العربية املتحدة : النقل البحري للبضائعالثالثاملطلب 

  العربية املتحدة الثالث: األداء اللوجستي للجزائر واإلماراتاملبحث 

 : تصنيف اإلمارات والجزائر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية األول املطلب 

 : أداء املجموعات العربية في مؤشر األداء اللوجستي الثانياملطلب 

 الجزائر واإلمارات في مؤشر األداء اللوجستي : أداءالثالثاملطلب 
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 جمهيد

ثلٗ  اإلاىاوئ الٗاإلاُة وألاؾُى٫ الحجاعي البدغي صوعا عثِؿُا في جؿهُل خغ٦ة البًاج٘ وثسٌُٟ 

ة ؤؾٗاع الى٣ل، و٢ُإ ا لى٣ل البدغي هى ٢ُإ خُىي خُث ًى٣ل حاهبا مهما مً حجم اإلاباصالت الحجاٍع

 .الضولُة

ًضزل ٢ُإ الخضمات اللىحؿخُة في ٢ل  ٧ل ش يء مً الصخً الجىي بلى الحٗبئة، خُث 

ً والخؿلُم  . والحٛل٠ُ، والحسٍؼ
 
 حُضا

 
٣ة ثد٤٣ هجاخا ىُىي هظا ال٣ُإ ٖلى ؤلاهحاج والحهيُ٘ بٍُغ ٍو

حر مىحج٪ للٗمُل في الى٢د املخضص وبدالة حُضةلألٖما٫ و    1.ثم٨ى٪ مً ثٞى

ة باألؾىا١ الضولُة في  ة، ؤو ال٣ضعة ٖلى ب٢امة عوابِ ٢ٍى وجٗحبر الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع

. مجاالت شخً البًاج٘ ؤمغ بالٜ ألاهمُة، لحم٨حن البلضان الىامُة مً ثدؿحن ٢ضعتها ٖلى اإلاىاٞؿة

مض ٖلى مضي ٦ٟاءة الخضمات اللىحؿخُة التي ثدضص ٢ضعة الضو٫ ٖلى الحهضًغ ٞالحجاعة الٗاإلاُة جٗح

لظل٪ ؾىل٣ي الًىء مً زال٫ هظا الٟهل ٖلى وا٢٘ . والاؾححراص واإلاىاٞؿة في الا٢حهاص الٗالمي

ة في صولتي الجؼاثغ وؤلاماعات اع، ًحُغ١ هظا الٟهل بلى الٗغبُة اإلاحدضة اللىحؿخُات الحجاٍع ، وفي هظا ؤلَا

مُة الخضمات اللىحؿخُة و٦ٟاءتها، وث٣ضًم مىاوئ الجؼاثغ وؤلاماعات والى٣ل البدغي في ٧ل منهما، مً ؤه

 الٗغبُة اإلاحدضة زغ ًخىاو٫ الٟهل م٣اعهة ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة في ٧ل مً الجؼاثغ وؤلاماعاتآحاه  

 .ًًلهضًً البلضلُيحهي بسالنة ألهم ما ثم اؾحيحاحه مً زال٫ صعاؾة اإلا٣اعهة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
ش ؤلاَإل) injaz.org-http://eyh . الخضمات اللىحؿخُة 1 ل  18 :ثاٍع  (.2017ؤٍٞغ

http://eyh-injaz.org/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  الجصائسيت وإلامازاجيت البدسيت هبرة عً املىاوئ: املبدث ألاو

جٗض اإلاىاوئ بإي صولة بمثابة الىاٞظة التي ثُل ٖلى الٗالم، خُث ثلٗ  اإلاىاوئ الٗاإلاُة وألاؾُى٫ 

 .الحجاعي البدغي صوعا عثِؿُا في جؿهُل خغ٦ة البًاج٘ وثسٌُٟ ؤؾٗاع الى٣ل

 ٌ  البدسيت   الخجازيت اللىحسدياث: املعلب ألاو

جٗحمض الحجاعة الٗاإلاُة ٖلى الخضمات اللىحؿخُة، وثدضص مضي ٦ٟاءة اؾححراص وثهضًغ البلضان 

م٨ً للبلضان التي ثحمح٘ بسضمات لىحؿخُة ٞٗالة . ومىاٞؿتها في الا٢حهاص الٗالمي للبًاج٘ مضي همىها ٍو

حماص ٖليها وثىاحه . عبِ الكغ٧ات باألؾىا١ املخلُة والضولُة بؿهىلة مً زال٫ ؾالؾل ثىعٍض ًم٨ً الٖا

ي الحجاعة البلضان طات الخضمات اللىحؿخُة ٚحر الٟٗالة اعثٟإ الح٩ال٠ُ ؾىاء مً خُث الى٢د واإلاا٫ ف

   1.وهظا ًم٨ً ؤن ٤ٌُٗ بكضة ٢ضعة البالص ٖلى اإلاىاٞؿة ٖاإلاُا. الضولُة وؾالؾل الحىعٍض الٗاإلاُة

ال ثىحض هىا٥ ثجاعة بضون "عثِـ الاثداص الضولي لجمُٗات و٦الء الصخً،  هى٦ؿُاوٜ ػهاو، و٢ا٫

حُل  ؤصاء الخضمات  .زضمات لىحؿخُة، والخضمات اللىحؿخُة الًُٟٗة ٚالبا ما جٗجي ثجاعة يُٟٗة ٍو

   2".اللىحؿخُة ثد٤ُ٣ الح٩امل بحن الٗضًض مً الٗىانغ ٖلى مؿحىي ؾلؿلة الحىعٍض بإ٦ملها

ؼ الحىاٞؿُة في صوع  مً به ث٣ىم إلاا الخضًثة، للحجاعة الخُاة ٖه  ىحؿخُةالل الخضمات جٗحبر  جٍٗؼ

ة،  ؤهمُة الخضًث ؤ٦ثر الحجاعة ٖالم في صوعها ؤنبذ و٢ض. الحجاعة ث٩ال٠ُ ٖلى ال٨بحر ولحإرحرها الحجاٍع

ة ؤلامضاص ؾالؾل صوع  ثىامي بؿب     3.الٟٗالة للخضمات ًضةااإلاتز  واخحُاحاتها الحجاٍع

    يتالجصائس ىاوئ جلدًم امل: الثاوياملعلب 

ِ ؾاخلي بُى٫ بحمالي  ة اإلاحمثلة في  ٧10لم، ثه٠ُ ٖلى  1200ثحمح٘ الجؼاثغ بكٍغ مىاوئ ثجاٍع

صلـ، مُىاء ٖىابة، مُىاء ؤعػٍى، مُىاء بجاًة، مُىاء حً حً، مُىاء ٚؼوات، مُىاء / مُىاء الجؼاثغ

ؤعػٍى، )هىا٥ رالرة مىاوئ محسههة في الىِٟ . مؿحٛاهم، مُىاء وهغان، مُىاء ؾ٨ُ٨ضة ومُىاء ثيـ

اث٠(ؾ٨ُ٨ضة وبجاًة  :وهي ٦ماًلي بازحهاع .، ؤما باقي اإلاىاوي ٞهي محٗضصة الْى

 

                                                                   
. جاعي في الا٢حهاص الٗالمي، البى٪ الضوليالخضمات اللىحؿخُة للحباص٫ الح: 2016ب٢امة عوابِ مً ؤحل اإلاىاٞؿة  1

http://www.albankaldawli.org (ش ؤلاَإل ل  8 :ثاٍع  (.2017ؤٍٞغ
 .هٟـ اإلاغح٘ 2
 .32، م 2016 - 2015الحدضًات اإلاؿحجضة في ْل الحُىعات الٗغبُة والٗاإلاُة، مى٣ُة الحجاعة الخغة الٗغبُة ال٨بري،  3

http://www.hcci.org.sa (ش ؤلاَإل ل  8 :ثاٍع  (.2017ؤٍٞغ

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
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
http://www.albankaldawli.org/
http://www.hcci.org.sa/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ميىاء الجصائس: 

 قغ٢ا؛ '2° 3قماال وزِ َى٫ ' 50° ٣ً36٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

ً في مُىاء الجؼاثغ  -  متر مغب٘؛ 282.000ثبلٜ مؿاخة الحسٍؼ

٠ اإلاُاه ًتراوح َىله بحن مكغوٕ ث - ؤمحاع الؾخُٗاب الؿًٟ التي ًم٨ً ؤن ثدمل ما ًهل بلى  10و 6هٍغ

 ًَ مً البًاج٘؛ 25.000

 .٧لم 6انُىاُٖة بُى٫ بحمالي ًبلٜ ؾضوص  5ثحإل٠ ؤٖما٫ الخماًة مً  -

 ميىاء عىابت: 

ات التي ثم جكُٛلها في جهاًة الىه٠ الثاوي مً ٖام  -  ه٨حاعات؛ 10خىالي  1997ثبلٜ مؿاخة مدُة الخاٍو

 مترا؛ 480زِ عن٠ُ مؿاخحه  -

ات اإلابرصة؛ 220/380مىٟظا  52اإلاُىاء مجهؼ ب  -  ٞىلد للخاٍو

 .اإلاُىاء مجهؼ بجمُ٘ الهُا٧ل الٟى٢ُة الالػمة ومٗضات اإلاىاولة اإلاىاؾبة -

 ميىاء أزشيى: 

 مدُات هُضعو٦غبىهُة؛ 08 -

 مغاس ي؛ 07 -

 .مدُة بترو٫ -

 ميىاء بجاًت: 

 قغ٢ا؛'' 50' 05° 05قماال وزِ َى٫ '' 24' 45° ٣ً36٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 ه٨حاع؛ 79ًىخكغ اإلاُىاء ٖلى مؿاخة بحمالُة ثبلٜ  -

-  ً مل مً  3235متر مغب٘ لضحها ما ٣ًغب مً  17.500متر مغب٘ محًمىة  422.000ثبلٜ مؿاخة الحسٍؼ

ؤعنٟة لىا٢الت الىِٟ، مدُة و٢ىص  03عنُٟا لؿًٟ البًاج٘ الٗامة،  16عن٠ُ، م٣ؿمة بحن 

 ؛ RO/ROومدُححن 

 ٣ًىم باإلاٗالجة، في ؤًٞل و٢د والح٩لٟة وألامً، ولجمُ٘ الغ٧اب والؿًٟ والبًاج٘؛ -

 ثىٞحر الهُا٧ل ألاؾاؾُة الالػمة ألوكُة الهُضعو٦غبىهات؛ -

بُة؛ -  ثىحُه الؿًٟ وسخبها وثؼوٍضها بالُىا٢م صازل مى٣ُة اإلاُىاء الحجٍغ
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 .ولة وبعؾاء البًاج٘مىا -

 ًميىاء حً ح: 

 قغ٢ا؛' 54° 005قماال وزِ َى٫ ' 51° ٣ً36٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 ؤعنٟة؛ 03 -

 مدُة عو؛ -

ات؛ -  مدُة الخاٍو

 .عن٠ُ الهل  الؿاب٤ -

 ميىاء الغصواث: 

 ٚغبا؛ 21' 52° 1قماال وزِ َى٫  00' 6° ٣ً35٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 ٨حاع مىػٖة ٖلى ؤعبٗة ؤخىاى؛ه 25بدحرة مؿاختها  -

 ؤعنٟة؛ 10 -

 ه٨حاع؛ 3.8ه٨حاع و 2.3مىهححن مؿاختها  -

 ميىاء مسخغاهم: 

 قغ٢ا؛' 05° 00قماال وزِ َى٫ ' 56° ٣ً35٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 ؤخىاى؛ 02 -

 ؛متر ل٩ل منهما 90بُى٫ هُض للعنُٟا  02متر، و 130عن٠ُ نُض  -

 .مترا 1.376ؤعنٟة م٘ َى٫  10 -

 ميىاء وهسان: 

 ٚغبا؛ 30' 38° 0قماال وزِ َى٫  27 '41° ٣ً35٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 .مغس ى 23عن٠ُ و 16 -

 ميىاء سىيىدة: 

 مدُة بترو٫؛ -

 .مغس ى 14 -
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ميىاء جيس: 

 ؛قغ٢ا'' 46' 19° 1وزِ َى٫ '' 24' 31° ٣ً36٘ اإلاُىاء ٖلى زِ ٖغى  -

 ؛RO/ROمدُة  -

 .ؤعنٟة 05 -

   إلامازاث العسبيت املخددةمىاوئ دًم جل: املعلب الثالث

ا ٖامال 12لبترو٫ ًىحض في ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة باؾحثىاء مىاوئ ا ض ٖضص مُىاءا ثجاٍع ٍؼ ، ٍو

ا٢تها ال٩لُة هدى  45ؤعنٟة ًبلٜ َىلها مجحمٗة هدى  310ألاعنٟة في هظه اإلاىاوئ ٖلى  ملُىن  ٦80م، َو

ًَ.1 

ة جؿاهم في ثىمُة الخضًثة لهظه اإلا ؤلاصاعةوثلٗ   ؼ م٩اهتها ٦مغا٤ٞ خٍُى ىاوئ صوعا ٦بحرا في جٍٗؼ

غ مؿحمغة لهظه اإلاىاوئ ل٩ي  ة في البالص، وهىا٥ مكغوٖات ثٍُى واػصهاع الخغ٦ة الا٢حهاصًة والحجاٍع

  2.ثىا٦  الىمى الا٢حهاصي في الضولة

 ٌ  العسبيت املخددة إلامازاثمىاوئ أهم  :الفسع ألاو

 مىاوئ دبي :أوال

ىاوئ صبي مً اإلاىاوئ الغاثضة في الٗالم، خُث ٢امد مضًىة صبي بةوكاء ؤعبٗة مىاوئ مهمة هي جٗض م

ة ـ مُىاء الكىضٚة) وهي جؿاهم بك٩ل ٞٗا٫ في خغ٦ة صزى٫ (. مُىاء حبل ٖلى ـ مُىاء عاقض ـ مُىاء الخمٍغ

ُما ًلي هبظة ًٖ  3.وبليها ؤلا٢لُمُةوزغوج الؿًٟ مً اإلاُاه   .ؤهم اإلاىاوئٞو

 

 

 

                                                                   
1
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء الثاوي الى٣ل البدغي بحن الضو٫ )صعاؾة ثٍُى

 .173، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م "(الٗغبُة
2
 .173، م هٟـ اإلاغح٘ 
3
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء الثاوي الى٣ل البدغي بحن الضو٫ )صعاؾة ثٍُى

 .174م  ،، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه"(الٗغبُة
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ميىاء زاشد  -1 

ش بلى  الظي ًحىؾِ اإلاضًىة " لخىع ا"ًغح٘ الًٟل في الاػصهاع الحجاعي الظي قهضثه صبي ٖبر الحاٍع

ؼصخم بمئات الؿًٟ الخكبُة الح٣لُضًة في  ك٩ل مُىاءا َبُُٗا لها، ٍو ة مٓهغهاَو ، وطات املخغ٧ات ال٣ٍى

غة ا لٗغبُة  والهىض وبا٦ؿحان وصو٫ قغ١ التي هى٣ل البًاج٘ مً صبي بلى مى٣ُة الخلُج وؤَغاٝ الجٍؼ

٣ُا ة لضبي  الكٛل الكاٚل لخ٩ىمتها، باٖحباع ؤن هظا اليكاٍ هى . بٍٞغ ؼ اإلا٩اهة الحجاٍع ول٣ض ٧ان جٍٗؼ

مهضع الغػ١ ألاؾاس ي لإلماعة، ؾىاء ؤ٧ان طل٪ ٢بل ٖهغ البترو٫ ؤم في ٖهغ البترو٫ ؤم ختى بٗضه، 

خؿ  اخحُاج اإلاى٣ُة،  1969ض ٖلى مغاخل اٖحباعا مً ٖام م٤ُ طل٪ الخىع وبوكاء مُىاء عاقٗخُث ثم ج

ات اػصخاما في اإلاى٣ُة 37ختى ؤنبذ ًًم  ٗحبر مُىاء عاقض الُىم مً ؤ٦بر وؤ٦ثر مىاوئ الخاٍو     1.مغس ى، َو

  عليميىاء حبل   -2

خُث ٧اهد ال٨ٟغة مً بوكاثه ؤؾاؾا لخضمة  1979اٞححذ مُىاء حبل ٖلى بضبي في ٞبراًغ ٖام 

، باإلياٞة بلى ٢ضعة اؾخُٗابُة ألالىمىُىم، وثهضًغ (صوبا)في صبي  ألالىمىُىمإلاهى٘  ألالىمُىاراص اؾحح

ًم اإلاُىاء  .مؿح٣بلُة ؤربخد ٞاٖلُتها، زهىنا في صٖم اإلاى٣ُة الخغة في حبل ٖلي التي ؤوكئد خىله ٍو

ة مً  5مغس ى و 67خالُا  ؤ٦بر اإلاىاوئ التي نىٗها  مما حٗله مً ،اإلابرصة املخاػن عاٞٗات محُىعة ومجمٖى

ات مُىاء حبل ٖلي لٗضة  .ؤل٠ ٞضان 25له مً عما٫ الصخغاء ؤلاوؿان ٣ٞض ا٢حُ٘  وثغح٘ قهغة خاٍو

ٗة التي والامحُاػات ال. البيُة ألاؾاؾُة للمُىاء ومى٢ٗه اإلامحاػ وؤلاصاعة الٗالُة ال٨ٟاءة: ؤؾباب ؤهمها ؿَغ

اصة في وكاٍ اإلاُىاءوجك٩ل خغ٦ة مىاولة ا. ث٣ضمها اإلاى٣ُة الخغة ات ؤ٦بر ٍػ   2.لخاٍو

 12وثضٖم مى٣ُة حبل ٖلي  .جٗض اإلاى٣ُة الخغة بجبل ٖلي بخضي ؤ٦بر اإلاىا٤َ الخغة في الٗالم

ة ومُاع ومغا٦ؼ مالُة محسههة ومحُىعة، طل٪ ؤصي بلى  مى٣ُة خغة ث٨ىىلىحُة ونىاُٖة وثجاٍع

م، ٣ٞض خ٣٣د ماًلي ٖلى مضي الؿىىات ألاعب٘ اٖحباعها واخضة مً ؤؾٕغ اإلاىا٤َ الخغة همىا في الٗال

  3:اإلاايُة

  ض ٖلى  ؛%60همى ٢اٖضة ٖمالئها بيؿبة ثٍؼ

  ٜاصة بًغاصاتها بمٗض٫ وؾُي ًبل  ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي؛ %34ٍػ

                                                                   
1
غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن،   الجؼء الثاوي الى٣ل البدغي بحن الضو٫ )صعاؾة ثٍُى

ة، حامٗة الضو٫ الٗغبُة، ال٣اهغة، مهغ، "(الٗغبُة  .176، م 2012، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع
2
 .179م  هٟـ اإلاغح٘، 
  .2015اعؽ م 31 – 29، مىٓىع الحىمُة اإلاؿحضامة للمكغوٖات الٗمال٢ة (4ماعلىج )اإلااثمغ الضولي للى٣ل البدغي واللىحؿخُات  3

aast.org-http://www.marlog (ش ؤلاَإل  (.2016ماعؽ  10 :ثاٍع

http://www.marlog-aast.org/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

  اصة بؾهاماتها في الىاثج املخلي ؤلاحمالي لضبي بيؿبة  ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي؛ %25ٍػ

  ًماعات الٗغبُة اإلاحدضة؛ٞغنة ٖمل في ؤلا  160000ؤخضرد ؤرغ م 

  ًمً بحمالي ناصعات صبي؛ %50اؾحدىطت ٖلى ؤ٦ثر م 

  ات اإلااعة ٖبر مُىاء حبل ٖلي؛ %25اؾحدىطت ٖلى  مً حمُ٘ الخاٍو

  مً بحمالي الصخً الجىي في مُاع صبي الضولي؛ %12اؾحدىطت ٖلى وؿبة 

  بلى ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضةمً حمُ٘ ثض٣ٞات الاؾخثماع ألاحىبي اإلاباقغ  %20اححظبد وؿبة. 

 العسبيت املخددة الخدماث اللىحسديت امللدمت في مىاوئ إلامازاث :الفسع الثاوي

اإلاُا في مجا٫ جكُٛل اإلاىاوئ  ؼ صوع صولة ؤلاماعات ب٢لُمُا ٖو ثدغم مىاوئ صبي الٗاإلاُة ٖلى جٍٗؼ

ة، وبربات مى٢٘ الضولة ٦مهضع للخبرات في مسحل٠ امل جاالت وزانة في ٢ُإ اإلاىاوئ واملخُات البدٍغ

ة والصخً واللىحؿخُات مدُة  65و٢ض ثبحن ؤن مىاوئ صبي الٗاإلاُة ثًم مدٟٓة ؤٖمالها ؤ٦ثر مً . الحجاٍع

٣ُا وؤوعوبا والكغ١ ألاوؾِ،  غ ٢ُض ؤلاهجاػ في الهىض وبٍٞغ ٘ ثٍُى ة في ؾد ٢اعات، ومً يمنها مكاَع بدٍغ

ا لضولُٞما جٗحبر مىاوئ     1.ة ؤلاماعاتصبي ؾٟحرا ثجاٍع

حباعها بىابة بحن   اٖل
 
وجٗحبر صبي مً اإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة ألا٦ثر ؤهمُة في مى٣ُة الكغ١ ألاوؾِ هٓغا

٣ُا وؤوعوبا ة قب٨ة ًٖ ٖباعة وهي. آؾُا وبٍٞغ  ثجاعة جؿهُل ٖملُة في ملخّى بك٩ل هجخد ال٨تروهُة ثجاٍع

ة واللىحؿخُة والخضمات والبًاج٘ الؿل٘ وثباص٫ ٗحبر مُىاء حبل ٖلي . الضولة في الحجاٍع مً ؤ٦بر اإلاىاوئ َو

ات في الٗالم الٗاإلاُة هى٠ اإلاُىاء يمً ؤ٦ثر في الكغ١ ألاوؾِ، وثم ثهيُٟه ٦حاؾ٘ ؤ٦بر مُىاء للخاٍو ، ٍو

ات اإلاحُىعة ث٨ىىلىحُا في الٗالم  .مىاوئ الخاٍو

 

 

 

 

                                                                   
ش ؤلاَإل) http://www.amf.org.ae . 328الحٗاون الٗغبي في مجا٫ الى٣ل البدغي واللىحؿخُات، م  1  (.2017ماي  15 :ثاٍع

http://www.amf.org.ae/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 الدولي للبضائعالىلل البدسي : املبدث الثاوي

 بال٣ُمة مباقغ بك٩ل اللىحؿخُة الخضمات ثضابحر ثحٗل٤ الٗاإلاُة، عةالحجا حجم لتزاًض هٓغا

 خُث مً ٞٗالُة وؤ٦ثر و٢د بإ٢ل والحهضًغ الاؾححراص ثمد ٖملُة ٩ٞلما الضو٫، ال٢حهاص الحىاٞؿُة

ؼ الحجاع ٖلى ؤؾهل ألامغ ٧ان الح٩لٟة،  ألاوؾاٍ ثىلي .الضولُة بلى ألاؾىا١ والىنى٫  ثىاٞؿُتهم لحٍٗؼ

ة ة بالؿهىلة قضًضا اهحماما الٗاإلاُة الحجاعة في لٗاملةا الحجاٍع  ٖبر اإلاغوع ٖلى إلاىحجاتها ًم٨ً التي والؿٖغ

 همى في واإلاؿاهمة الٗاإلاُة، ال٣ُمة ؾلؿلة في واإلاكاع٦ة الخاعحُة، ألاؾىا١ بلى بًاجٗهم الضو٫ وثهضًغ

   1.اإلايكإ صو٫  في الهاصعات ٢ُإ

 ٌ  اوياث وسىق الىلل البدسي املىخظمالخعىزاث في مىاوئ الخ: املعلب ألاو

 ٌ  خسهت الىلل في مىاوئ الخاوياث: الفسع ألاو

ات بالضو٫ الٗغبُة زال٫ الٟترة  . 2017 – 2007ًىضح الجضو٫ اإلاىالي خغ٦ة الى٣ل في مىاوئ الخاٍو

ه  ً ٢ضماملُىن وخضة مٗاص 48,1و٢ض ٖالجد هظه اإلاىاوئ مجحمٗة ما مجمٖى وجؿحإرغ بها مىاوئ . لة لٗكٍغ

 .ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة، مهغ، ٖمان واإلاٛغب

 

 

 

                                                                   
ة 1 ش ؤلاَإل)  http://www.dubaitrade.ae. 3هدى زضمات لىحؿخُة ٖاإلاُة، م : صبي الحجاٍع لُة  08: ثاٍع  (2016حٍى

http://www.dubaitrade.ae/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

ٌ بال الىلل في مىاوئ الخاوياثخسهت (: 1 – 3)الجدوٌ   2017 – 2007 العسبيت دو

ة   ٢ضم 20ؤل٠ خاٍو

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

 269,33 269,33 269,33 269,33 269,33 269,33 269,33 269,33 279,80 269,33 238,62 البدسيً

 1.403,30 1.256,20 1.243,30 1.248,30 1.142,30 1.083,80 1.083,80 1.114,12 250,10 225,14 200,05 الجصائس

 987 987,00 910,00 736,00 660,00 659,60 634,20 600,00 519,50 356,46 294,90 حيبىحي

 796,09 767,00 767,00 787,00 873,00 817,00 705,00 606,00 674,53 582,52 414,00 ألازدن

 551,90 538,00 538,00 538,00 538,00 441,00 430,00 430,00 431,23 391,14 342,15 السىدان

 1.317,71 1.262,17 1.035,00 1.050,00 950,00 950,00 950,00 950,00 854,04 961,68 900,00 الىىيذ

 4.570 3.979,00 3.965,00 4.075,00 3.526,20 2.964,82 3.033,00 2.800,00 1.222,00 919,36 - املغسب

 947,13 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 349,65 418,88 424,78 420,50 جىوس

 4.784,71 4.075,00 3.569,00 3.886,00 4.024,40 4.330,00 3.749,82 3.943,84 3.768,05 3.427,99 2.876,97 عمان

 1.305 1.130,00 1.130,00 1.210,00 1.117,30 1.042,00 1.034,00 949,00 994,60 861,93 947,63 لبىان

 473,79 451,23 456,77 456,77 434,61 - - 70,00 158,99 174,83 122,12 ليبيا

 88,4 72,70 72,70 72,70 72,70 72,23 69,50 65,71 62,27 57,84 - مىزيخاهيا

 21.280,90 20.613,20 21.233,20 20.223,61 18.693,11 18.120,11 16.866,91 15.177,44 14.425,04 14.756,13 13.182,41 إلامازاث

 105 105,00 105,00 110,00 210,00 320,00 544,00 630,43 685,30 610,61 538,53 سىزيا

 535 375,00 377,00 496,00 559,69 569,69 619,69 640,08 639,67 775,16 773,02 اليمً

 7.430 7.377,49 7.186,49 7.897,19 7.345,19 7.434,99 6.514,02 6.833,01 6.250,44 6.099,22 5.181,58 مصس

 1.267 568,00 568,00 462,00 420,00 420,00 420,00 420,00 410,00 400,00 350 كعس

 48.112,26 44.201,32 43.800,79 43.892,90 41.210,83 39.869,57 37.298,27 35.848,61 32.044,44 31.294,12 26.782,48 إلاحمالي

حماص ٖلى بُاهات البى٪ الضولي :املصدز إل) https://databank.albankaldawli.org . مً بٖضاص الُالبة بااٖل ش ؤلَا (2017ُٟٞغي  22: ثاٍع

https://databank.albankaldawli.org/
https://databank.albankaldawli.org/
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 ــثالفصل الثال

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس والامازاث العسبيت املخددة

التي ثم ثضاولها بالجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة زال٫ ٍات ٖضص الخاو  الك٩ل اإلاىالي ًىضح لىا

ات مً  ،2017 – 2007الٟترة  ة  200خُث قهضت الجؼاثغ اعثٟإ في خغ٦ة الخاٍو ٖام ٢ضم  20ؤل٠ خاٍو

ة 1,4بلى  2007 وهظا هخُجة الضزى٫ في قغا٧ات ؤحىبُة زانة بٗض الحٗا٢ض  ،2017ٖام  ٢ضم 20 ملُىن خاٍو

ات بمُىاء الجؼاثغ2008ئ صبي ؤلاماعاثُة مىظ م٘ ماؾؿة مىاو ؤما خغ٦ة . ، اإلا٩لٟة بخؿُحر مُىاء الخاٍو

ات في ة  13,1اعثٟٗد مً  ٣ٞض ؤلاماعات الخاٍو ة 21,2بلى  2007ٖام ٢ضم  20ملُىن خاٍو  20 ملُىن خاٍو

ات ٖضص وخغ٦ةصولة ٖغبُة مً خُث  وبالحالي جٗحبر ؤ٦بر 2017ٖام ٢ضم  الضولة مً  ، خُث اؾحٟاصتالخاٍو

٘ مً الُا٢ة  ومىاهئهامى٢ٗها الاؾتراثُجي وثُىع البيُة الحدحُة  ة، بياٞة بلى ثىُٟظ ثىؾٗات للٞغ البدٍغ

ؼ مى٢ٗها في نىاٖة الى٣ل البدغي ٖاإلاُا ات، ختى ثحم٨ً مً جٍٗؼ  .الاؾخُٗابُة إلاىاولة الخاٍو

 العسبيت املخددة بالجصائس وإلامازاث الىلل في مىاوئ الخاوياثخسهت (: 1 – 3)الشيل 

 2007 - 2017 

 

حماص ٖلى بُاهات :املصدز   https://databank.albankaldawli.org . بُاهات البى٪ الضولي مً بٖضاص الُالبة بااٖل

 سىق الىلل البدسي : الفسع الثاوي

ض اإلاهضعون الى٣ل البدغي هى مً الخضمات الغثِؿُة لخؿه ُل ٖملُة الحجاعة الضولُة، خُث ًٍغ

وثحم زضمة الى٣ل البدغي بهٟة ٖامة . واإلاؿحىعصون اؾحالم بًاجٗهم في الى٢د واإلا٩ان وللٗمُل اإلاىاؾ 

٤ ؾى٢حن هما ؾى١ الخٍُى اإلاىحٓمة وؾى١ الؿًٟ الجىالة وثلٗ  اإلاىاوئ الٗاإلاُة وألاؾُى٫ . ٞو

٘ خغ٦ة الحُىع الا٢حهاصي والىٓام الٗالمي اللىحؿتي وجؿهُل خغ٦ة الحجاعي البدغي صوعا عثِؿُا في صٞ

والجضو٫ اإلاىالي ًىضح ماقغ . ومً ع٧اثؼ الخضمات اللىحؿخُة الغبِ بكب٩ات الى٣ل الٗاإلاُة. البًاج٘

ة اإلاىحٓمة ل٩ل مً الجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة ٖضص : اإلاحًمً. الاعثباٍ بسٍُى اإلاالخة البدٍغ

ات؛ الخض ألا٢ص ى لدجم الؿًٟ؛ ٖضص الخضمات الؿًٟ؛ ٢ ضعة الؿًٟ ؤلاحمالُة ٖلى اؾخُٗاب الخاٍو

ات مً وبلى مىاوئ بلض مٗحن  . اإلاحاخة؛ ٖضص الكغ٧ات التي جكٛل ها٢الت خاٍو
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 ــثالفصل الثال

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس والامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  مؤشس الازجباط بخعىط املالخت البدسيت املىخظمت: (2 – 3) الجدو

 (100=2004الخد ألاكص ى )مؤشس 

                                        

48,21 7,86 2007 

48,8 7,75 2008 

60,45 8,37 2009 

63,37 31,45 2010 

62,5 31,06 2011 

61,09 7,8 2012 

66,97 6,91 2013 

66,48 6,94 2014 

70,4 5,92 2015 

72,22 10,47 2016 

30,06 8,8 7102 

حماص ٖلى بخهاثُات  :املصدز إل) https://unctadstat.unctad.orgالاوه٨حاص، مً بٖضاص الُالبة بااٖل ش ؤلَا  (2019حاهٟي  12: ثاٍع

مؿحىي اهضماج ٧ل مً الجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة في قب٨ة الى٣ل  ؤٖاله الجضو٫ ًىضح 

بدغي للجؼاثغ مىسًٟة حضا هخُجة البدغي ٖلى الخٍُى اإلاىحٓمة، خُث ًحطح بإن عوابِ الى٣ل ال

ضم اؾخُٗابها لٗضص ٦بحر مً الؿًٟ، بياٞة بلى ٖضم ثىٞحرها للخضمات  هكاقة البيُة الحدحُة إلاىاهئها، ٖو

ٜ غ اإلاىحضي الا٢حهاصي الٗالمي . اإلا٣ضمة لٗملُات الصخً والحَٟغ ثظًلد  2015خُث ؤهه خؿ  ث٣ٍغ

 . صو٫ الٗالم في ماقغ حىصة وثىاٞؿُة اإلاىاوئالجؼاثغ الترثِ  الٗالمي، خُث نىٟد يمً ؤؾىؤ 

، هخُجة اليكاَات والاؾخثماعات  ؤما ؤلاماعات ٣ٞض ثؼاًضت عوابِ الى٣ل البدغي بك٩ل ملخّى

غ والحدضًث اإلاؿحمغ في مسحل٠  ٘ البيُة الحدحُة، بياٞة بلى ثدٟحز الابح٩اع والحٍُى ال٨بري في مكاَع

هضت ٞيها اهسٟاى هخُجة اهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ، واهسٟاى ق 2017بال ؤن ؾىة . ال٣ُاٖات واإلاُاصًً

خغ٦ة الحجاعة الٗاإلاُة، بال ؤن الىحاثج التي ثد٣٣ها في مسحل٠ املجاالت ثٓهغ ٢ضعة ا٢حهاصها ٖلى الهمىص 

 .ؤمام ٧اٞة الحدضًات

 في الجصائس للبضائع  سي الىلل البد: الثاوياملعلب 

٢ات ٦مُىاء بًٗها مسهو لحهضًغ املخغو  ة التيمً زال٫ اإلاىاوئ الحجاٍعًحم الى٣ل البدغي 

ىابة مىاوئ محٗضصة اليكاَات ،ؤعػٍى وبجاًة وؾ٨ُ٨ضة  .بِىما جٗحبر مىاوئ الجؼاثغ الٗانمة ووهغان ٖو

ًم ألاؾُى٫ البدغي  ً بدغا هدى ٞغوؿا واؾباهُا ٍو ة، منها  74منها ه٣ل اإلاؿاٍٞغ ها٢الت  17ؾُٟىة بدٍغ

ة والبترولُة11و ،ؿاثلها٢الت للٛاػ ال 13للبترو٫ و ً مً والى  6و ،منها لى٣ل اإلاىاص ال٨ُماٍو لى٣ل اإلاؿاٍٞغ

بِىما الى٣ل النهغي مىٗضم الوٗضام املجاعي اإلااثُة الهالخة . و٦ظال٪ ه٣ل البًاج٘ وؤوعوباالجؼاثغ 

 .2017 – 2007زال٫ الٟترة  في الجؼاثغ الجضو٫ اإلاىالي ًىضح ٢ضعة الى٣ل خؿ  ؤهىإ الؿًٟ  1.للمالخة

                                                                   
 (.2017حىان  11اَل٘ ٖليها في ) https://www.marefa.org . الى٣ل في الجؼاثغ 1

https://unctadstat.unctad.org/
https://www.marefa.org/
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 الثالــث الفصل

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  2017 - 2007خالٌ الفترة في الجصائس  كدزة الىلل خسب أهىاع السفً: (3 – 3) الجدو

 أالف ألاظىان مً الىشن الثليل

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

مجمىع 

 ٌ  ألاسعى
777,292 743,928 755,478 764,563 787,488 801,568 747,732 748,532 795,716 763,373 742,63 

هاكالث 

 البتروٌ
26,113 26,113 25,105 25,105 17,156 12,157 12,157 12,157 17,156 22,155 22,155 

هاكالث 

البضائع 

 السائبت

234,45 204,253 204,253 204,253 204,28 204,28 149,594 149,594 149,594 149,594 84,896 

سفً الشخً 

 الىالسيىيت
75,095 55,289 55,289 64,489 65,606 65,606 65,606 65,606 112,651 79,772 104,422 

سفً 

 الخاوياث
- - - - - - - - - - - 

 531,157 511,852 516,315 521,175 520,375 519,525 500,446 470,716 470,831 458,273 441,634 سفً أخسي 

حماص ٖلى: املصدز إل) ٨https://unctadstat.unctad.orgحاص، الاوه بخهاثُات مً بٖضاص الُالبة بااٖل ش ؤلَا  (.2019حاهٟي  12: ثاٍع

 

 

https://unctadstat.unctad.org/
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 الفصل الثالــث

 عسبيت املخددةدزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث ال

 (عدد السفً) في الجصائس ألاسعٌى خسب أهىاع السفً: (2 – 3) الشيل

 

حماص ٖلى  :املصدز  https://unctadstat.unctad.orgألاوه٨حاص،  بخهاثُاتمً بٖضاص الُالبة بااٖل

ًىضح لىا الك٩ل اإلاىالي اعثٟإ اإلاضة الالػمة إلثمام الحهضًغ والاؾححراص في الجؼاثغ، وهظا عاح٘ بلى 

ة، وج٣ٗض بحغاءات الجماع٥ باإلياٞة بلى اٞح٣اعها ألهٓمة الخؿُحر  ى٫ ؤلاحغاءات ؤلاصاٍع ؾىء الخؿُحر َو

 .الغ٢مُة التي مً قإجها ازتزا٫ الى٢د

 (ألاًام)والاسخيراد  إلجمام الخصدًس لىكذ الالشم ا: (3 – 3) الشيل

 2014 - 2007خالٌ الفترة في الجصائس 

 

حماص : املصدز ما٫، ٖلى مً بٖضاص الُالبة بااٖل بُاهات البى٪ الضولي ل٣ُاؽ ؤهٓمة ؤوكُة ألٖا

http://arabic.doingbusiness.org 
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 الفصل الثالــث

 عسبيت املخددةدزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث ال

ة للمالخة جٗحبر ا ىُة الجؼاثٍغ ً  (CNAN)لكغ٦ة الَى ىُة للى٣ل البدغي للمؿاٍٞغ واإلااؾؿة الَى

ممثلي ٢ُإ الى٣ل البدغي في الجؼاثغ، خُث ٖٝغ هظا ال٣ُإ ثدىال خ٣ُ٣ُا مً زال٫ بهجاػ الٗضًض مً 

٘ لجٗل هظا ال٣ُإ ؤ٦ثر ٞٗالُة و٦ٟاءة للمؿاهمة في الحىمُة الا٢حهاصًة للبالص م مٗٓم ثح. اإلاكاَع

ة الضولُة ٤ الى٣ل البدغي، اإلاباصالت الحجاٍع / ٖىابة، ؤعػٍى صلـ،/ الجؼاثغ: ةثجاٍع مىاوئ 10ٖبر  ًٖ ٍَغ

 .ؾ٨ُ٨ضة، ثيـوهغان، ، ٚؼوات، مؿحٛاهم، حً حً، بجاًة، بُُىة

ة للجؼاثغ زال٫ الٟترة  ة البدٍغ ، 2017 – 2007الجضو٫ ؤصهاه ًمثل ثُىع حجم اإلاباصالت الحجاٍع

ه خُث هال  ة( ًَ 1.359.634.520)خٔ ؤن ما مجمٖى ة الحجاٍع  ،مً حجم البًاج٘ ٖبرت اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

، وثمثل الىاعصات ما (ًَ 886.647.346)مً هظا املجمٕى ب٨مُة ( % 65,21)ثمثل الهاصعات ما وؿبحه 

ٍاصة ثغح٘ الهاصعات الطخمة بلى الهُضعو٦غبىهات، وػ (. ًَ 472.987.174)ب٨مُة ( % 34,79)وؿبحه 

 .الجؼاثغي الىاعصات بلى اهٟحاح الا٢حهاص 

 ٌ  2017 - 2007خسهت املالخت والبضائع في الجصائس : (4 – 3) الجدو

ٌ  الخسوج املجمىع  الدخى

 حجم البضائع السىىاث

 (العً)
 السفً

 حجم البضائع

 (العً)
 السفً

 حجم البضائع

 (العً)
 السفً

130.329.552 20.071 100.838.358 10. 032 29.491.194 10.039 2007 

128.213.639 20.682 94.298.357 10. 322 33.915.282 10.360 2008 

120.355.207 20.682 74.483.635 10. 322 45.871.572 10.360 2009 

117.891.639 20.774 83.695.323 10. 384 34.196.316 10.390 2010 

118.156.588 20.304 80.461.216 10. 164 37.695.371 10.140 2011 

117.800.158 20.642 75.497.714 10. 297 42.302.444 10.345 2012 

118.048.214 21.085 71.931.968 10. 525 46.116.246 10.560 2013 

126.054.757 22.525 76.597.900 11. 264 49.456.857 11.261 2014 

133.441.766 22.452 77.363.537 11. 228 56.078.229 11.224 2015 

128.987.794 20.606 76.995.703 10. 314 51.992.091 10.292 2016 

120.355.207 18.043 74.483.635 9.022 45.871.572 9.021 2017 

 املجمىع 113.992 472.987.174 113.874 886.647.346 227.866 1.359.634.520

 .ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم :املصدز
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 الفصل الثالــث

 عسبيت املخددةدزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث ال

ةلتي ٖبرت اإلاىاوئ الك٩ل ؤصهاه ًمثل خغ٦ة البًاج٘ ا خُث ، 2017 – 2007زال٫ الٟترة  الحجاٍع

، الظي هى ا٢حهاص ًا٦ض هكاقة الا٢حهاص الجؼاثغي هالخٔ ٖضم الحىػان بحن اإلاضزالت واملخغحات وهظا 

عي ٌٗحمض   .ٖلى املخغو٢اتبهٟة ٧لُة َع

 2017 - 2007خالٌ الفترة في الجصائس خسهت البضائع : (4 – 3) الشيل

 

حماص ٖلى م :املصدز  .بخهاثُات ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهمً بٖضاص الُالبة بااٖل

 ٌ  الخسهت إلاحماليت للبضائع : الفسع ألاو

ة زال٫ الٟترة لل ؤلاحمالُة خغ٦ةالًمثل الجضو٫ ؤصهاه ثىػَ٘   – 2007بًاج٘ خؿ  اإلاىاوئ الحجاٍع

إ واهسٟاى ؤؾٗاع إرغة باعثٟالتي تهُمً ٖليها خغ٦ة املخغو٢ات التي ثاعة ثغثٟ٘ وثاعة ثىسٌٟ مح، 2017

 .بالىٓغ بلى الُل  ال٨لي ٖليها مثل الخبىب الىِٟ الٗاإلاُة، ٦ظل٪ بؿب  اعثٟإ حجم بٌٗ اإلاىحجات
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 الثالــث الفصل

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  2017 – 2007 الجصائسيت الخجازيتاملىاوئ  خسببضائع لل إلاحماليت خسهتالجىشيع : (5 – 3) الجدو

 ظً: الىخدة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 املىاوئ

 15.186.886 15.941.683 15.874.877 11.211.643 10.289.199 9.363.654 8.913.299 8.357.237 11.264.959 دلس/ الجصائس

 4.438.212 5.212.597 6.357.913 6.180.162 5.568.766 5.679.191 5.093.497 5.076.639 5.561.251 عىابت

 42.381.743 45.478.648 44.897.790 40.977.304 42.742.901 46.365.056 52.905.265 54.220.972 67.052.996 بعيىة/ أزشيى

 18.788.052 19.516.824 20.158.443 21.156.805 20.276.459 19.925.707 13.605.502 12.720.782 14.815.731 بجاًت

 2.997.172 3.893.141 4.736.307 4.734.581 3.865.509 3.822.272 2.982.729 2.740.204 1.362.939 حً حً

 736.841 1.006.318 1.289.580 1.435.069 1.229.162 1.289.721 1.404.065 1.206.321 720.446 غصواث

 1.085.757 1.005.894 1.454.939 1.525.152 1.292.342 1.050.936 1.188.987 1.077.482 865.804 مسخغاهم

 8.522.943 8.646.579 8.485.424 7.323.389 6.247.659 5.251.380 5.048.672 5.000.588 3.958.236 وهسان

 25.586.876 27.093.945 28.810.746 30.245.736 25.322.896 23.864.227 26.113.499 26.666.355 24.299.289 سىيىدة

 630.726 1.192.166 1.375.747 1.264.916 1.213.321 1.188.014 901.073 825.059 427.901 جيس

 120.355.207 128.987.794 133.441.766 126.054.757 118.048.214 117.800.158 118.156.588 117.891.639 130.329.552 ملجمىعا

 .ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم: املصدز
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

ة ًىضح الك٩ل ؤصهاه ثىػَ٘ خغ٦ة البًاج٘ خؿ  اإلاىاوئ خُث هالخٔ ؤن الخهة ألا٦بر ، الحجاٍع

لى عؤؾها مُىاء ؤعػٍى، ًليها مُىاء ؾ٨ُ٨ضة ومُىاء بجاًة ٖلى  ي الىِٟثمحل٨ها اإلاىاوئ اإلاحسههة ف ٖو

٦ما ثإزظ مىاوئ الجؼاثغ، حً حً ووهغان خهو هامة في الؿى١ مؿحُٟضة مً البرامج  الحىالي،

ٜ والى٣ل للبًاج٘ هغهة مٗضات و٢ضعات الصخً والحَٟغ اصة ثجهحز ٖو ة الىاؾٗة إٖل بهضٝ  الاؾخثماٍع

 .ثدؿحن زضماتها

 2017 - 2007 الجصائسيت الخجازيت بضائع خسب املىاوئإلاحماليت للخسهت الجىشيع : (5 – 3) شيلال

 

حماص ٖلى  :املصدز  .بخهاثُات ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهممً بٖضاص الُالبة بااٖل

 خسهت املخسوكاث: الفسع الثاوي

ىاوئ ؤعػٍى، ؾ٨ُ٨ضة ًمثل الجضو٫ اإلاىالي خغ٦ة املخغو٢ات والتي هجضها ثتر٦ؼ ؤؾاؾا في ٧ل مً م

مً  % 97والتي ثمغ مً زاللها وبجاًة، خُث ؤن هظه اإلاىاوئ الثالذ هي التي تهُمً ٖلى ٢ُإ املخغو٢ات، 

 .الحجاعة الخاعحُة للهُضعو٦غبىهات
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 الثالــث الفصل

 مازاث العسبيت املخددةدزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلا 

 ٌ  2017 – 2007 الجصائسيت خسهت املخسوكاث خسب املىاوئ الخجازيت: (6 – 3) الجدو

 ظً: الىخدة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 املىاوئ

 5.390.582 5.506.756 5.835.145 5.084.113 5.175.251 4.879.957 4.498.953 3.968.280 4.099.002 3.794.596 دلس/ الجصائس

 330.261 421.631 863.503 1.093.133 1.197.736 1.109.390 647.598 557.224 479.743 475.671 عىابت

 40.474.122 42.768.023 42.634.384 39.484.517 42.066.228 46.059.566 52.647.733 53.831.548 57.948.272 66.972.106 بعيىة/ أزشيى

 9.173.704 8.111.520 8.265.001 9.880.425 9.236.398 9.827.323 4.211.602 3.831.800 8.888.049 9.152.726 بجاًت

 74.196 88.580 87.539 90.767 68.405 46.049 66.574 83.679 212.871 14.800 حً حً

 55.059 72.519 94.316 86.563 73.385 70.494 65.279 86.955 125.939 - غصواث

 69.091 81.166 100.854 49.667 67.484 63.544 39.662 14.430 118.241 6.633 مسخغاهم

 229.330 252.212 152.487 72.153 107.978 115.070 83.101 101.887 210.661 135.424 وهسان

 22.207.776 22.924.419 24.348.134 25.961.098 21.591.878 20.515.579 23.282.044 24.176.918 19.629.537 22.095.672 سىيىدة

 50.700 66.640 75.990 42.501 67.587 48.688 58.008 58.906 5.383 - جيس

 78.054.821 80.293.466 82.457.353 81.844.937 79.652.330 82.735.660 85.600.554 86.711.627 91.717.698 102.647.628 املجمىع

 .ٛاهمماؾؿة مُىاء مؿح: املصدز
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

٦ما هى مىضح في الك٩ل اإلاىالي ٞةن اإلاىاوئ الىُُٟة اإلاحمثلة في ؤعػٍى، ؾ٨ُ٨ضة وبجاًة ثمثل 

ٖضم  وبالحالي ،ُلة مً هظه الخغ٦ةؤما اإلاىاوئ ألازغي ٞهي ثمثل وؿبة ٢لالخهة ألا٦بر مً مجمٕى الخغ٦ة، 

جي  ٖحماص اإلاىاوئ واالحىاػن في الىحاثج املخ٣٣ة مً َٝغ اإلاىاوئ، وهظا ما ًٟؿغ  ٖضم ثىٕى الا٢حهاص الَى

ة ٖلى الهُضعو٦غبىهات  .الحجاٍع

 2017 - 2007 الجصائسيت خسهت املخسوكاث خسب املىاوئ الخجازيت: (6 – 3) الشيل

 

حماص ٖلى مً بٖضاص الُال: املصدز  .بخهاثُات ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهمبة بااٖل

 خسهت البضائع خازج املخسوكاث: الفسع الثالث

ٞهي في ثُىع مؿحمغ زاعج املخغو٢ات،  لخغ٦ة البًاج٦٘ما هى مىضح في الجضو٫ ؤصهاه باليؿبة 

عات زاعج ، بال ؤن الهاصهخُجة الاعثباٍ ال٨بحر باألؾىا١ الخاعحُة وهظا ًغح٘ بلى اعثٟإ الىاعصات

م مً  ٖلى مغ الؿىىات هخُجة الحدٟحزات وؤلاحغاءات  ثدؿًبال ؤجها سجلد  ؤجها هامكُةاملخغو٢ات بالٚغ

ٟاءات الجمغ٦ُة والخؿهُالت باإلياٞة بلى الح٨ٟل بجؼء مً ث٩ال٠ُ ه٣ل و التي ٢امد بها الضولة،  ؤلٖا

 .البًاج٘ بلى ألاؾىا١ الخاعحُة
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 الثالــث الفصل

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  2017 – 2007 الجصائسيت الخجازيتبضائع خازج املخسوكاث خسب املىاوئ جىشيع خسهت ال: (7 – 3) الجدو

 ظً: الىخدة

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 املىاوئ

 9.796.304 10.434.926 10.039.732 6.127.529 5.113.948 4.483.696 4.414.346 4.388.957 7.470.363 دلس/ الجصائس

 4.107.951 4.790.966 5.494.410 5.087.029 4.371.030 4.569.801 4.445.899 4.519.415 5.085.580 عىابت

 1.907.621 2.710.625 2.263.406 1.492.787 676.673 305.490 257.532 389.424 80.890 بعيىة/ أزشيى

 9.614.348 11.405.304 11.893.442 11.276.380 11.040.061 10.098.384 9.393.900 8.888.982 5.663.005 بجاًت

 2.922.976 3.804.561 4.648.768 4.643.814 3.797.104 3.776.223 2.916.155 2.656.525 1.348.139 حً حً

 681.782 933.799 1.195.264 1.348.506 1.155.777 1.219.227 1.338.786 1.119.366 720.446 غصواث

 1.016.666 924.728 1.354.085 1.475.485 1.224.858 987.392 1.149.324 1.063.052 859.171 مسخغاهم

 8.293.613 8.394.367 8.332.937 7.251.236 6.139.681 5.136.310 4.965.571 4.898.701 3.822.812 وهسان

 3.379.100 4.169.526 4.462.612 4.284.638 3.731.018 3.348.648 2.831.455 2.489.437 2.203.617 سىيىدة

 580.025 1.125.526 1.299.757 1.222.415 1.145.734 1.139.326 843.065 766.153 427.901 جيس

 42.300.386 48.694.328 50.984.413 44.209.819 38.395.884 35.064.498 32.556.033 31.180.012 27.681.924 املجمىع

 .ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم: املصدز
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 الفصل الثالــث

 ت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددةدزاست ملازه

ة ًىضح الك٩ل اإلاىالي اؾحٟاصة اإلاىاوئ ة مً الكغا٦ة ألاحىبُة ومً بغامج الحىؾٗة الحجاٍع الجؼاثٍغ

 ،ٜ حطح طل٪ حلُا في مىاوئ الجؼاثغ، بجاًة، حً حً ووهغانوالٗهغهة إلاٗضات الصخً والحَٟغ  .ٍو

 2017 - 2007 الجصائسيت جىشيع خسهت البضائع خازج املخسوكاث خسب املىاوئ الخجازيت: (7 – 3) الشيل

 

حماص ٖ :املصدز  .بخهاثُات ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهملى مً بٖضاص الُالبة بااٖل
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 الفصل الثالــث

 ت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددةدزاست ملازه

  في إلامازاث العسبيت املخددة الىلل البدسي للبضائع: لثالثااملعلب 

: ًىه  التر٦حز الٗام ل٣ُإ ه٣ل البًاج٘ البدغي ٖلى مُىاءًً في ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة، هما

بي، ( مُىاء ػاًض)لٗغبُة اإلاحدضة، ولضولة ؤلاماعات ا ياإلاُىاء الغثِس  ٌٗضفي صبي، والظي ( حبل ٖلي) في ؤبْى

غ مُىاء زلُٟة واإلاى٣ُة الهىاُٖة املخُُة به بي ٢امد بىي٘ اؾخثماع ضخم في ثٍُى . ٚحر ؤن خ٩ىمة ؤبْى

ومً اإلاحى٢٘ ؤن ًهبذ مُىاء زلُٟة م٘ ما ًحمحز به مً ؤخضذ ألاهٓمة و٢غبه مً مى٣ُة زلُٟة الهىاُٖة 

بي   ( مى٣ُة ٦حزاص)في ؤبْى
 
بي صوعا  في اإلاؿح٣بل الا٢حهاصي إلماعة ؤبْى

 
 1.هاما

ٗحبر مُىاء حبل ٖلي ؤخض اإلاغا٤ٞ ال٣اثمة ٖلى الح٣ىُة الخضًثة واإلاحُىعة، ومٗالجة مؿخىضات  َو

٣ة ال٨تروهُة مً صون ؤوعا١ ىانل اإلاُىاء ثبجي اإلاباصعات الظ٦ُة للىنى٫ بلى ؤٖلى . البًاج٘ بٍُغ ٍو

ات ال٨ٟاءة اء مغ٦ؼا للغبِ البدغي والجىي والبري إلاا ًىٞغه مً مغا٤ٞ لىحؿخُة و٢ض ؤنبذ اإلاُى. مؿحٍى

ض ات ومساػن ثبًر ً ومدُة لحٗبئة الخاٍو و٢ض اؾخثمغت مىاوئ صبي الٗاإلاُة في . ثحًمً مؿحىصٖات الحسٍؼ

مُىاء حبل ٖلي في البيُة الحدحُة، واإلاٗضات اإلاحُىعة، وؤخضذ الح٨ىىلىحُا وبغامج الحضٍع ، لًمان 

 .ئها ب٨ٟاءةزضمة ٖمال

٘ مً ٦ٟاءة ؾالؾل الحىعٍض ؾاهمد ة اإلاحُىعة في ؤلاماعات في الٞغ وث٣ضم . قب٨ة اإلاىاوئ البدٍغ

ة الال٨تروهُة ثض٤ٞ ؤٖما٫ ؾلـ، لخؿهُل الحجاعة، خُث  مىاوئ صبي الٗاإلاُة مً زال٫ مىهة صبي الحجاٍع

ً واإلاىعصًً ثسلُو البًاج٘ وصٞ٘ الغؾىم اإلاحٗل٣ة به ا، وحجؼ وؾاثل الى٣ل مً زال٫ ٌؿحُُ٘ اإلاهضٍع

 .هظه اإلاىهة

جٗض صولة ؤلاماعات بىابة اؾتراثُجُة ألهم ألاؾىا١ في الٗالم، خُث ٖملد بجهض ٖلى اؾخثماع 

مى٢ٗها الاؾتراثُجي الظي ثحمحز به بُٛة صٞ٘ عجلة الىمى والحىمُة في مسحل٠ ال٣ُاٖات الا٢حهاصًة، 

لى عؤؾها ٢ُإ الخضمات اللىحؿخُة الظي  ؾ٩ُىن واخضا مً ؤهم ال٣ُاٖات املخغ٦ة للىمى ٖو

اصة خغ٦ة . الا٢حهاصي للضولة غ ميكأتها، ؤصي بلى ٍػ ومؿاهمة صولة ؤلاماعات في ثىؾُ٘ مىاهئها وثٍُى

ؼ ثىاٞؿُتها في الٗالم ات ٞيها وبالحالي جٍٗؼ ٖاإلاُا ( 9)خُث ًدحل مُىاء حبل ٖلي اإلاغثبة الحاؾٗة . الخاٍو

ات لٗضة ؾىىات، ل٣اثمة ؤ٦بر مىاوئ الخا هٓغا إلاى٢ٗه الاؾتراثُجي وإلاا ًحمح٘ به مً ٢ضعات ٦بحرة في مىاولة ٍو

ات لٗضة ؾًٟ وفي آن واخض الجضو٫ اإلاىالي ًىضح ٢ضعة الى٣ل خؿ  ؤهىإ الؿًٟ . ٦بري ؾًٟ الخاٍو

 .2017 – 2007لإلماعات الٗغبُة اإلاحدضة زال٫ الٟترة 

 

                                                                   
ش ؤلاَإل) https://www.dot.abudhabi.ae .الى٣ل البدغي للبًاج٘  1  (.2017حىان  13 :ثاٍع

 

https://www.dot.abudhabi.ae/
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 الثالــث الفصل

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ  2017 - 2007خالٌ الفترة في إلامازاث  السفًكدزة الىلل خسب أهىاع : (8 – 3) الجدو

 أالف ألاظىان مً الىشن الثليل

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السىىاث

مجمىع 

 ٌ  ألاسعى
1.118,778 1.028,493 1.410,134 1.412,306 1.480,214 1.338,334 1.220,204 965,777 958,233 959,519 794,335 

 242,486 242,486 363,506 347,914 279,396 296,46 434,64 650,179 684,656 407,5 490,685 ث البتروٌهاكال 

هاكالث البضائع 

 السائبت
141,582 141,582 87,776 119,831 86,339 60,026 60,026 - - - - 

سفً الشخً 

 الىالسيىيت
101,4 89,798 87,854 82,27 74,569 81,561 86,144 101,535 93,845 113,057 122,099 

 27,888 249,012 171,131 171,131 270,968 377,813 377,813 377,813 377,813 227,034 227,034 سفً الخاوياث

 401,862 354,964 329,751 345,197 523,67 522,474 506,853 182,213 172,035 162,579 158,077 سفً أخسي 

حماص: املصدز إل) https://unctadstat.unctad.orgالاوه٨حاص،  بخهاثُات ٖلى مً بٖضاص الُالبة بااٖل ش ؤلَا  (.2019حاهٟي  12: ثاٍع

 

 

 

https://unctadstat.unctad.org/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 (عدد السفً) في إلامازاث ألاسعٌى خسب أهىاع السفً: (8 – 3) الشيل

 

حماص ٖلى  :املصدز  https://unctadstat.unctad.orgص، ألاوه٨حا بخهاثُاتمً بٖضاص الُالبة بااٖل

حهضًغ والاؾححراص مىسٌٟ في ؤلاماعات الٗغبُة للهالخٔ ؤن الى٢د الالػم  مً زال٫ الك٩ل اإلاىالي

ة، وهظا عاح٘ لح٣ضًمها خؼمة مً الخضمات  ما٫ الحجاٍع اإلاحدضة، ٞهي واخضة مً ؤًٞل ألاما٦ً إلاؼاولة ألٖا

ؼ الحجاعة الضولُة مً زال٫ ؤلال٨تروهُة واٖحماصها ٖلى ؤبغػ الخلى٫  الظ٦ُة، التي ؾاهمد بضوعها في جٍٗؼ

ة وحٗلها ؤ٢ل ٧لٟة  . جؿهُل ؤلاحغاءات الحجاٍع

 (ألاًام)والاسخيراد  إلجمام الخصدًس الىكذ الالشم : (9 – 3) الشيل

 2014 - 2007خالٌ الفترة في إلامازاث 

 

حماص ٖلى بُاهات البى٪ ا :املصدز ما٫ لضوليمً بٖضاص الُالبة بااٖل ، ل٣ُاؽ ؤهٓمة ؤوكُة ألٖا

http://arabic.doingbusiness.org 
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

التي ثد٣٣ها صولة ؤلاماعات مً مغاث  مح٣ضمة وؤع٢ام مغثٟٗة في مجا٫ الحجاعة الٗاإلاُة،  ثثبد الىحاثج 

ة الٗاإلا وهظا هٓغا إلاا ثمل٨ه الضولة مً م٣ىمات ٧الؿُاؾة  ،ُةبإن الضولة ٖؼػت م٩اهتها في الؿاخة الحجاٍع

ة التي ثيحهجها واإلابيُة  غ الحجاعة، واإلاى٢٘ الاؾتراثُجي  ؤؾاؾا ٖلىالحجاٍع الاهٟحاح الا٢حهاصي وثدٍغ

ة  ة الجٛغافي اإلاحمحز الظي حٗلها مضزال بلى ألاؾىا١ ؤلا٢لُمُة والضولُة ومىاٞظها البدٍغ ة والجٍى والبًر

ؤرغت بك٩ل مباقغ ٖلى همى الحجاعة في بياٞة بلى ٖضة ٖىامل ؤزغي  البيُة الحدحُة اإلاحُىعة،اإلاحُىعة، و 

٘  . 2017 – 2007والجضو٫ اإلاىالي ًىضح ناصعات وواعصات الؿل٘ للضولة زال٫ الٟترة  .الضولة بك٩ل ؾَغ

 2017 – 2007في إلامازاث العسبيت املخددة  السلعإحمالي صادزاث ووازداث : (9 – 3)الجدوٌ 

 (مليىن دوالز أمسييي)

 العسبيت املخددة إلامازاث
 السىىاث

 الصادزاث الىازداث

132.500 178.630 2007 

177.000 239.213 2008 

150.000 192.000 2009 

165.000 214.000 2010 

203.000 302.000 2011 

226.000 349.000 2012 

239.000 379.000 2013 

276.000 343.000 2014 

263.000 300.500 2015 

271.000 299.000 2016 

268.000 360.000 2017 

 إلاحمالي 3.156.343 2.370.500

حماص ٖلى بُاهات البى٪ الضولي :املصدز ش ؤلاَإل) https://databank.albankaldawli.org. مً بٖضاص الُالبة بااٖل  (2017ُٟٞغي  22 :ثاٍع

لضولة ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة زال٫ الٟترة ( ناصعات وواعصات)ثُىع الحجاعة  ؤٖاله الجضو٫ ًىضح 

اهسًٟد او٩ٗاؾا الهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ وألاػمة الا٢حهاصًة  2009، بال ؤجها في ؾىة 2017 – 2007

و٫ واعثٟإ ناصعاتها زاعج املخغو٢ات الٗاإلاُة، لحٗىص الهاصعات بلى الاعثٟإ بؿب  اعثٟإ ؤؾٗاع البتر

اصة الحهضًغ، وثغح٘  وبٖاصة الحهضًغ، خُث ؤن ؤلاماعات ثحمحز بم٩اهة مح٣ضمة ٦مدُة ٖاإلاُة إٖل

٦ما . الىاعصات بلى الاعثٟإ مضٖىمة بك٩ل عثِس ي مً اعثٟإ الهاصعات وبٖاصة الحهضًغ ٚحر الىُُٟة

، واهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ والتي محإرغة بح٣ 2014ثىسٌٟ الهاصعات مغة ؤزغي ؾىة  لبات ؤؾٗاع الهٝغ

 .ؤرغت بهٟة ٖامة ٖلى همى الحجاعة الٗاإلاُة

https://databank.albankaldawli.org/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 العسبيت املخددة للجصائس وإلامازاثالخجازي ألاداء اللىحستي : املبدث الثالث

ًحم ٢ُاؽ ألاصاء اللىحؿتي مً زال٫ ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الظي ويٗه البى٪ الضولي، 

ؾهىلة  ٦ٟاءة ٖملُة الحسلُو، حىصة الحجاعة وزضمة الى٣ل، : اإلاحمثلة في ة مً الٗىانغمً زال٫ مجمٖى

ثغثِ  الصخىات، ال٨ٟاءة وحىصة الخضمات اللىحؿخُة،  ال٣ضعة ٖلى ثخب٘ وج٣ٗ  الصخىات وونى٫ 

 .ل٣ُاؽ ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿة ٖلى الهُٗض الضوليالصخىات في الى٢د اإلاىاؾ  وطل٪ 

ٌ املعلب    في مؤشس أداء الخدماث اللىحسديتوالجصائس  إلامازاثييف جص: ألاو

 ٌ  في مؤشس أداء الخدماث اللىحسديت إلامازاثجصييف : الفسع ألاو

غ الهاصع بٗىىان  الخضمات اللىحؿخُة  2014ب٢امة عوابِ مً ؤحل الحىاٞـ لٗام "ًهى٠ الح٣ٍغ

 ؤوؾُُاوألاولى قغ١  ٖاإلاُا 27في اإلاغثبة الـ ؤلاماعات  صولة. صولة 160، ثغثِ  "للحجاعة في الا٢حهاص الٗالمي

ة لٗام  ، الهاصع ًٖ البى٪ الضولي والظي نى٠ الضولة 2014في ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع

 1.طاثهٖلى اإلااقغ  2014وختى  2007في اإلاحىؾِ زال٫ الٟترة مً  ٖاإلاُا 24في اإلاغثبة 

، خهلد صولة ؤلاماعات ٖلى وؿبة %100ؤصاء بلٛد للماقغ الظي ثهضعثه ؤإلااهُـا بيؿبـة  وو٣ٞا

لى % 81.3 ة الضو٫ ألٖا في املجا٫ اللىحؿتي، مح٣ضمة ٖلى الهحن وثغ٦ُا وبىلىضا،  ؤصاءالحإجي يمً مجمٖى

٣ُا غ ؤن الٟجىة بحن البلضان ناخبة  .وحمُ٘ بلضان مى٣ُة الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ و٦ك٠ الح٣ٍغ

م الح٣اعب البُيء الظي ؤًٞل وؤؾىؤ ؤصاء في مجا٫ الخضما ، ٚع
 
ت اللىحؿخُة، للحجاعة ال ثؼا٫ واؾٗة حضا

ثلتها % 97.6بيؿبة ؤصاء بلٛد  ٖاإلاُاوو٣ٞا للماقغ حاءت هىلىضا في اإلاغثبة الثاهُة  .2007قهضثه مىظ ٖام 

ض % 96.2وؾىٛاٞىعة بيؿبة % 96.6رم اإلامل٨ة اإلاحدضة بيؿبة % 97.5بلج٩ُا بيؿبة ؤصاء  % 94.9والؿٍى

، في %93.5والىالًات اإلاحدضة ألامحر٦ُة % 94.4رم لى٦ؿمبىعج في اإلاغثبة الثامىة بيؿبة % 94.8الجروٍج و 

 2.%93.4خحن حاءت الُابان في اإلاغثبة الٗاقغة بيؿبة 

وؤْهغت هحاثج اإلااقغ، ثغاوح ثغثِ  صولة ؤلاماعات في حمُ٘ اإلاٗاًحر التي ٌكملها اإلااقغ بحن اإلاغثبة 

و٧اهد  .ه٣ُة ٦دض ؤٖلى 3.92ه٣ُة ٦دض ؤصوى و 3.2، ُٞما ثغاوح مؿحىي الى٣اٍ بحن 27غثبة بلى اإلا 43

غ ٖام  ٖاإلاُا 17الضولة اخحلد اإلاغثبة  غ ٖام  24واإلاغثبة  2012في ث٣ٍغ غ  .2010في ث٣ٍغ ٨ؿد هحاثج ث٣ٍغ ٖو

ة في ؤلاماعات زال٫ الٗامحن اإلاا يُحن ٖلى نُٗض ه٣ل البى٪ الضولي ٦ٟاءة الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع

 3.الٗالمالبًاج٘ وعبِ اإلاىحجحن واإلاؿتهل٨حن م٘ ألاؾىا١ الضولُة في حمُ٘ ؤهداء 

                                                                   
ش ؤلاَإل) http://www.alittihad.ae .ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة 1  (2012ماعؽ  02 :ثاٍع
 .اإلاغح٘هٟـ  2
ش ؤلاَإل) http://www.alittihad.ae .ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة 3    (2012ماعؽ  02 :ثاٍع

http://www.alittihad.ae/
http://www.alittihad.ae/
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 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

في مُٗاع الخضمات الجمغ٦ُة، وطل٪ بٗض ؤن  ٖاإلاُا 25وؤْهغت هحاثج اإلااقغ ثبىؤ ؤلاماعات اإلاغثبة 

مُٗاع البيُة الحدحُة في  ٖاإلاُا 21ه٣ُة، ُٞما خهضت اإلاغ٦ؼ الـ  3.42خهلد ٖلى هخُجة بلٛد 

في الصخىات الضولُة بدهىلها  ٖاإلاُا 43ه٣ُة، في خحن حاءت في اإلاغثبة  3.70اللىحؿخُة بدهىلها ٖلى 

وحاءت  .ه٣ُة 3.50في مُٗاع حىصة الخضمات اللىحؿخُة بدهىلها ٖلى  ٖاإلاُا 31ه٣ُة، واإلاغ٦ؼ  3.20ٖلى 

في مُٗاع الالتزام بالى٢د  ٖاإلاُا 32ه٣ُة، واإلاغثبة  3.57 في مُٗاع الحخب٘ بدهىلها ٖلى ٖاإلاُا 24في اإلاغثبة 

 1.ه٣ُة 3.92ٖلى  بدهىلها في الخضمات اللىحؿخُة

غ  حاء في ؤلانضاع ألازحر مً ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الظي ًهضع ٧ل ٖامحن في بَاع الح٣ٍغ

٫ الحجاعي في الا٢حهاص الخضمات اللىحؿخُة للحباص: 2016ب٢امة عوابِ مً ؤحل اإلاىاٞؿة " اإلاٗىىن 

ة 160والظي ًغث  ؤصاء  "الٗالمي وللمغة الثالثة، ٞةن ؤإلااهُا هي  .بلضا في مجا٫ الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع

  2.وحاءت ؾىعٍا في اإلاغثبة ألازحرة .ألاًٞل ؤصاء

ال٣ضعة ؤهابُل ٚىهؼالِـ، اإلاضًغ ألاو٫ ب٣ُإ اإلاماعؾات الٗاإلاُة للحجاعة و  وجٗل٣ُا ٖلى طل٪، ٢الد

ًمثل ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة في الحجاعة الضولُة ومدلُا ٖىهغا ؤؾاؾُا للىمى " الحىاٞؿُة بالبى٪ الضولي

ٞالخضمات اللىحؿخُة الٟٗالة ثغبِ الىاؽ والكغ٧ات  .الا٢حهاصي وال٣ضعة الحىاٞؿُة في بلضان الٗالم

ات ؤٖلى مً ؤلاهحاحُة اهة باألؾىا١ والٟغم، وجؿاٖض ٖلى ثد٤ُ٣ مؿحٍى ومما ًاؾ٠ له ؤن ٞجىة  .والٞغ

ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة بحن البلضان الٛىُة وال٣ٟحرة ال ثؼا٫ مؿحمغة و٢ض ثغاح٘ الح٣اعب الظي قهضهاه 

  3".باليؿبة أل٢ل البلضان ؤصاء 2014و  2007في الٟترة بحن ٖامي 

لحىاٞؿُة بالبى٪ الضولي صاهُا٫ ؾاؾالٞؿ٩ي، مً ٢ُإ اإلاماعؾات الٗاإلاُة للحجاعة وال٣ضعة ا و٢ا٫

غ ال ًؼا٫ ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة لهظا الٗام ًبحن مضي ج٣ٗض " واإلاال٠ اإلاكاع٥ في بٖضاص الح٣ٍغ

ات املخحلٟة اٖحماصا ٖلى ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة في ؤي بلض وال ث٣حهغ ؾُاؾات . ؤلانالخات وألاولٍى

بجها حؼء مً ؤحىضة ؤوؾ٘ هُا٢ا جكمل . جاعة ٣ِٞالخضمات اللىحؿخُة آلان ٖلى الى٣ل ؤو جؿهُل الح

غ اإلاغا٤ٞ، والبيُة الحدحُة، والحسُُِ اإلا٩اوي   4".ؤًًا الخضمات، وثٍُى

                                                                   
ش ؤلاَإل)  ank.orghttps://lpi.worldbباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي إلااقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة،  1 ل  00: ثاٍع  (.2012ؤٍٞغ
 .، الخضمات اللىحؿخُة للحباص٫ الحجاعي في الا٢حهاص الٗالمي، البى٪ الضولي2016ب٢امة عوابِ مً ؤحل اإلاىاٞؿة  2

http://www.albankaldawli.org (ش ؤلاَإل ل ؤ 08 :ثاٍع  (.2017ٍٞغ
 .اإلاغح٘ هٟـ 3
4

 .، الخضمات اللىحؿخُة للحباص٫ الحجاعي في الا٢حهاص الٗالمي، البى٪ الضولي2016ب٢امة عوابِ مً ؤحل اإلاىاٞؿة   

http://www.albankaldawli.org (ش ؤلاَإل ل ؤ 08 :ثاٍع  (.2017ٍٞغ

https://lpi.worldbank.org/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
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في ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة  ؤوؾُُاوألاولى قغ١  ٖاإلاُا 13نٗضت صولة ؤلاماعات بلى اإلاغثبة 

ة لٗام  غ الؿاب٤ الهاصع ًٖ البى٪ الضولي، والظي ف ٖاإلاُا 27، م٣اعهة م٘ اإلاغثبة الـ 2016الحجاٍع ي الح٣ٍغ

 في اإلاحىؾِ زال٫ الٟترة مً  19نى٠ الضولة في اإلاغثبة 
 
 وو٣ٞا. ٖلى اإلااقغ طاثه 2016وختى  2010ٖاإلاُا

في وسخة % 91.2، خهلد صولة ؤلاماعات ٖلى وؿبة %100للماقغ الظي ثهضعثه ؤإلااهُا بيؿبة ؤصاء بلٛد 

لى  2014في وسخة ٖام % 81.3ؿبة ، م٣اعهة م٘ و2016ٖام  ة الضو٫ ألٖا غ، لحإجي يمً مجمٖى مً الح٣ٍغ

غوؿا والضهماع٥ واؾترالُا والهحن و٧ىعٍا  ؤصاءا ىلىضا ٞو في املجا٫ اللىحؿتي، مح٣ضمة ٖلى ٦ىضا ٞو

٣ُاالجىىبُة الهحن، وحمُ٘ بلضان مى٣ُة الكغ١ ألاوؾِ وقما٫     1.بٍٞغ

 بيؿبة ؤصاء بلٛد  وو٣ٞا للماقغ، حاءت لى٦ؿمبىعج في
 
ض %99.8اإلاغثبة الثاهُة ٖاإلاُا ، ثلتها الؿٍى

، %96.4، وبلج٩ُا بيؿبة %97.4، وؾىٛاٞىعة بيؿبة %98.8، رم هىلىضا بيؿبة %99.3بيؿبة ؤصاء 

، %95.1، وهىهج ٧ىهج بيؿبة %95.2، رم اإلامل٨ة اإلاحدضة في اإلاغثبة الثامىة بيؿبة %96.0والىمؿا بيؿبة 

  2%.92.8ىالًات اإلاحدضة في اإلاغثبة الٗاقغة بيؿبة في خحن حاءت ال

في مُٗاع الخضمات الجمغ٦ُة، م٣اعهة م٘  ٖاإلاُا 12ؤلاماعات اإلاغثبة  اخحلدهحاثج اإلااقغ  خؿ 

غفي  25اإلاغثبة   13اإلاغ٦ؼ  خهلده٣ُة، ُٞما  3.84، وطل٪ بٗض ؤن خهلد ٖلى هخُجة بلٛد 2014 ث٣ٍغ

غ  21اللىحؿخُة م٣اعهة م٘ اإلاغثبة في مُٗاع البيُة الحدحُة  ٖاإلاُا ، ه٣ُة 4.07، بدهىلها ٖلى 2014في ث٣ٍغ

غ  43م٣اعهة م٘ اإلاغثبة في الصخىات الضولُة  ٖاإلاُافي خحن حاءت في اإلاغثبة الؿابٗة  بدهىلها  2014في ث٣ٍغ

في  31غ٦ؼ في مُٗاع حىصة الخضمات اللىحؿخُة م٣اعهة م٘ اإلا ٖاإلاُا 18ه٣ُة، ونٗضت بلى اإلاغ٦ؼ  3.89ٖلى 

غ  في  24في مُٗاع الحخب٘ م٣اعهة م٘ اإلاغثبة  ٖاإلاُا 18وحاءت في اإلاغثبة . ه٣ُة 3.82بدهىلها ٖلى  2014ث٣ٍغ

غ  في مُٗاع الالتزام بالى٢د في الخضمات  ٖاإلاُا 18واإلاغثبة  .ه٣ُة 3.91، بدهىلها ٖلى 2014ث٣ٍغ

غ  32م٣اعهة باإلاغثبة  اللىحؿخُة   3.ه٣ُة 4.13ٖلى  بدهىلها 2014في ث٣ٍغ

ُة  ٣ٞضاقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة خؿ  بُاهات البى٪ الضولي إلا ٢ٟؼت ؤلاماعات ٢ٟؼات هٖى

م٣ابل  ،2016في  ه٣ُة 3.94ٖاإلاُا محدهلة ٖلى  13بلى اإلاغثبة  بدُث ونلدزال٫ الؿىىات اإلاايُة 

 .  2014في ه٣ُة  3.54ٖاإلاُا محدهلة ٖلى  27اإلاغثبة 

                                                                   
ش ؤلاَإل) http://www.alittihad.ae .ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة 1  (2017 ماعؽ 05: ثاٍع
 .هٟـ اإلاغح٘ 2
ش ؤلاَإل) https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي إلااقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة،  3 ل 00 :ثاٍع  (2012 ؤٍٞغ
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 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 لجصائس في مؤشس أداء الخدماث اللىحسديتجصييف ا: الفسع الثاوي

ة  ٢ضعة البلضان ٖلى ا٢حدام ألاؾىا١ "نىٟد صعاؾة حضًضة للبى٪ الٗالمي خى٫ اللىحؿخُة الحجاٍع

، وهى ؤصاء ثهٟه الضعاؾة بال٠ًُٗ م٣اعهة بةم٩اهات 2007ٖاإلاُا ؾىة  140الجؼاثغ في اإلاغثبة " الضولُة

بلضا ؤن الجؼاثغ ال ثؼا٫ بُٗضة ًٖ ثد٤ُ٣  150اؾة التي قملد وبُيد الضع . و٢ضعات الجؼاثغ اللىحؿخُة

ثىٞغ هٓم بل٨تروهُة لحباص٫ اإلاُُٗات التي ثم٨ً مً ثِؿحر بحغاءات الحجاعة الخاعحُة، ال ؾُما في 

مؿحىي الخضمات الضًىاهُة وث٣لُو مً مضة م٩ىذ البًاٖة في اإلاهالح الضًىاهُة، خُث اخحلد الجؼاثغ 

  1.اليؿبة للخضمات الضًىاهُةاإلاغاث  ألازحرة ب
 اإلاحهلة اللىحؿخُة الخضمات ؤصاء بماقغات الخام الضولي للبى٪ خضًثة صعاؾة في الجؼاثغ ثبىؤت

 واإلاٛاعبُة الٗغبُة الضو٫  مً الٗضًض ٖلى محٟى٢ة املجا٫، في مٛاعبي ثغثِ  ؤًٞل والبًاج٘ الؿل٘ بى٣ل

ة ومىهات مىاوئ ثمحل٪ التي  وزاعج صازل الؿل٘ وثىػَ٘ ه٣ل وكاٍ ؤؾاؾا ليهاٖ ًغث٨ؼ ٖمال٢ة، ثجاٍع

  2.ؤعاييها

ه٣ُة، خُث  2.65محدهلة ٖلى  ٖاإلاُا 96اإلاغثبة  الجؼاثغ اخحلد 2014لٗام  هحاثج اإلااقغ خؿ 

 2.71في مُٗاع الخضمات الجمغ٦ُة، وطل٪ بٗض ؤن خهلد ٖلى هخُجة بلٛد ٖاإلاُا  66اخحلد اإلاغثبة 

، في ه٣ُة 2.54في مُٗاع البيُة الحدحُة اللىحؿخُة بدهىلها ٖلى  إلاُاٖا 87اإلاغ٦ؼ  خهلده٣ُة، ُٞما 

 102اإلاغ٦ؼ  واخحلده٣ُة،  2.54في الصخىات الضولُة بدهىلها ٖلى  ٖاإلاُا 117خحن حاءت في اإلاغثبة 

في  ٖاإلاُا 109وحاءت في اإلاغثبة . ه٣ُة 2.54في مُٗاع حىصة الخضمات اللىحؿخُة بدهىلها ٖلى  ٖاإلاُا

في مُٗاع الالتزام بالى٢د في الخضمات  ٖاإلاُا 94واإلاغثبة  .ه٣ُة 2.54لحخب٘ م٣اعهة بدهىلها ٖلى مُٗاع ا

  3.ه٣ُة 3.04ٖلى  بدهىلها اللىحؿخُة

 

 

 

                                                                   
ة،  140الجؼاثغ في اإلاغثبة : البى٪ الٗالمي 1 ش ؤلاَإل) https://www.djazairess.com .2007ٖاإلاُا مً خُث اللىحؿخُة الحجاٍع  27 :ثاٍع

 (.2016هىٞمبر 
ة، : صعاؾة 2 ش ؤلاَإل) http://www.assawt.net .2016الجؼاثغ ألاولى مٛاعبُا في مجا٫ الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع هىٞمبر  27 :ثاٍع

2016.) 
ش ؤلاَإل) https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي إلااقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة،  3 ل  00 ثاٍع  (2201ؤٍٞغ
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غ البى٪ الضولي خى٫  ، ؤصعج الجؼاثغ "2016ماقغ ثىاٞؿُة الخضمات اللىحؿخُة للضو٫ لؿىة "ث٣ٍغ

صولة خى٫ الٗالم مً خُث حىصة وثىاٞؿُة الخضمات  160ٕى ٖاإلاُا مً مجم 75باإلاغثبة ألاولى مٛاعبُا و

ة، محدهلة ٖلى هخُجة  ة باإلاٛغب باإلاغثبة  2.77اللىحؿخُة الحجاٍع ه٣ُة،  2.67ٖاإلاُا وبـ 86ه٣ُة، محبٖى

ه٣ُة، وثظًلد ٧ل مً لُبُا ومىعٍحاهُا ٢اثمة الضو٫ اإلاٛاعبُة  2.50ٖاإلاُا بـ 110في خحن خلد ثىوـ باإلاغثبة 

ة باإلاى٣ُة اإلاٛاعبُة بدلىلهما باإلاغثبة ونىٟد ٖ  157و 137لى ؤجها ألاؾىؤ في زضماتها اللىحؿخُة الحجاٍع

   1.ٖاإلاُا ٖلى الحىالي

خُث ثغاحٗد  في مُٗاع الخضمات الجمغ٦ُة،  ٖاإلاُا 108اإلاغثبة  الجؼاثغ اخحلدهحاثج اإلااقغ  خؿ 

غفي  66م٣اعهة م٘ اإلاغثبة بلى الىعاء بمغاث  ٦ثحرة   2.37، وطل٪ بٗض ؤن خهلد ٖلى هخُجة بلٛد 2014 ث٣ٍغ

غ  87في مُٗاع البيُة الحدحُة اللىحؿخُة م٣اعهة م٘ اإلاغثبة  ٖاإلاُا 80اإلاغ٦ؼ  خهلده٣ُة، ُٞما  في ث٣ٍغ

م٣اعهة م٘ في الصخىات الضولُة  ٖاإلاُا 77اإلاغثبة  نٗضت بلى، في خحن ه٣ُة 2.58، بدهىلها ٖلى 2014

غ  117اإلاغثبة  في مُٗاع حىصة  ٖاإلاُا 59نٗضت بلى اإلاغ٦ؼ ٦م ه٣ُة،  2.80بدهىلها ٖلى  2014في ث٣ٍغ

غ في  102الخضمات اللىحؿخُة م٣اعهة م٘ اإلاغ٦ؼ   ونٗضت ؤًًا بلى. ه٣ُة 2.91بدهىلها ٖلى  2014ث٣ٍغ

غ  109في مُٗاع الحخب٘ م٣اعهة م٘ اإلاغثبة  ٖاإلاُا 72اإلاغثبة  إلاغثبة وا .ه٣ُة 2.86، بدهىلها ٖلى 2014في ث٣ٍغ

غ  94م٣اعهة باإلاغثبة  في مُٗاع الالتزام بالى٢د في الخضمات اللىحؿخُة ٖاإلاُا 91  بدهىلها 2014في ث٣ٍغ

  2.ه٣ُة 3.08ٖلى 

زال٫  ثدؿيد الجؼاثغ ٦ثحرا ٣ٞضاقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة خؿ  بُاهات البى٪ الضولي إلا

 96م٣ابل اإلاغثبة  ،2016في  ه٣ُة 2.77ة ٖلى ٖاإلاُا محدهل 75بلى اإلاغثبة  بدُث ونلدالؿىىات اإلاايُة 

 .  2014في ه٣ُة  2.65ٖاإلاُا محدهلة ٖلى 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
ة، : صعاؾة  ش ؤلاَإل) http://www.assawt.net .2016الجؼاثغ ألاولى مٛاعبُا في مجا٫ الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع مبر  27 :ثاٍع  (.2016هٞى
2
 https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي إلااقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة،  

http://www.assawt.net/
https://lpi.worldbank.org/
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 أداء املجمىعاث العسبيت في مؤشس ألاداء اللىحستي : الثاوياملعلب 
ما  اؾحيحاجالضو٫ الٗغبُة في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي ًم٨ىىا  ؤصاءزال٫ الك٩ل اإلاىالي الظي ًمثل مً 

 :ًلي

  ات الٗغبُة ب٣ُمة حاءت صو  ه٣ُة بإصاء حُض؛  ٫39.2 الخلُج في نضاعة املجمٖى

  28ه٣ُة ثليها صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي ب٣ُمة  28.3صو٫ اإلاٛغب الٗغبي خلد في اإلاغثبة الثاهُة ب٣ُمة 

 .بإصاء ي٠ُٗ حضا 19ألازحرة ب٣ُمة  ٌٟ في اإلاغثبةه٣ُة بإصاء ي٠ُٗ، رم صو٫ ألاصاء اإلاىس

وهظا عاح٘ لالهحمام  ث٣ضم في ماقغ ألاصاء اللىحؿتيقهضت صو٫ اإلاٛغب الٗغبي  2013م٣اعهة بٗام 

 .بهظا اليكاٍ مً زال٫ ثىُٟظ اؾتراثُجُات واؾخثماعات للضٞ٘ ٢ضما ب٣ُإ الخضمات اللىحؿخُة والى٣ل

ات الٗغبُةبِىما   .2014محإرغة باهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ ٖام  ثغاح٘ ؤصاء حمُ٘ املجمٖى

 2014، 2013أداء املجمىعاث العسبيت في مؤشس ألاداء اللىحستي لعامي (: 10 – 3)الشيل 

 

، اإلااؾؿة الٗغبُة لًمان مىار الاؾخثماع في الضو٫ الٗغبُة، ماقغ يمان لجاطبُة الاؾخثماع :املصدز

ش ) www.dhaman.org .57، م 2014الاؾخثماع واثحمان الهاصعات،  إلثاٍع  (2016ُٟٞغي  14: ؤلَا

ما  اؾحيحاجالضو٫ الٗغبُة في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي ًم٨ىىا  ؤصاءزال٫ الك٩ل اإلاىالي الظي ًمثل مً 

 :ًلي

  ات الٗغبُة ب٣ُمة  ه٣ُة بإصاء حُض؛  43.3حاءت صو٫ الخلُج الٗغبي في نضاعة املجمٖى
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

  ه٣ُة بإصاء ي٠ُٗ، رم صو٫ اإلاٛغب  27.9صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي خلد في اإلاغثبة الثاهُة ب٣ُمة

ه٣ُة بإصاء ي٠ُٗ، رم صو٫ ألاصاء اإلاىسٌٟ في اإلاغثبة الغابٗة  26.4الٗغبي في اإلاغثبة الثالثة ب٣ُمة 

 .بإصاء ي٠ُٗ حضا 8.3وألازحرة ب٣ُمة 

هٓغا لالؾخثماعات اإلاؿحمغة  اعثٟ٘ ؤصاء صو٫ الخلُج وب٣ُد مداٞٓة ٖلى الهضاعة 2014م٣اعهة بٗام 

٘ البيُة الحدحُة مثلالتي  ، بِىما ثغاح٘ اإلاىاوئ واإلاُاعات وقب٩ات الُغ١ وال٣ُاعات: ث٣ىم بها في مكاَع

ألؾباب منها  إلاىسٌٟ في ماقغ ألاصاء اللىحؿتيؤصاء صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي وصو٫ اإلاٛغب الٗغبي وصو٫ ألاصاء ا

ة  .الحإزغ في الحجاعة الال٨تروهُة باإلياٞة بلى َى٫ ؤلاحغاءات ؤلاصاٍع

 2015، 2014أداء املجمىعاث العسبيت في مؤشس ألاداء اللىحستي لعامي (: 11 – 3)الشيل 

 

، اإلااؾؿة الٗغبُة لًمان مىار الاؾخثماع في الضو٫ الٗغبُة، ماقغ يمان لجاطبُة الاؾخثماع :املصدز

إل) haman.orgwww.d .57، م 2015الاؾخثماع واثحمان الهاصعات،  ش ؤلَا  (2016ُٟٞغي  14: ثاٍع

ما  اؾحيحاجالضو٫ الٗغبُة في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي ًم٨ىىا  ؤصاءزال٫ الك٩ل اإلاىالي الظي ًمثل مً 

 :ًلي

  ات الٗغبُة ب٣ُمة  ه٣ُة بإصاء حُض؛  54.6حاءت صو٫ الخلُج الٗغبي في نضاعة املجمٖى

 ه٣ُة بإصاء ي٠ُٗ، رم صو٫ اإلاٛغب الٗغبي  34لثاهُة ب٣ُمة صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي خلد في اإلاغثبة ا

ه٣ُة بإصاء ي٠ُٗ، رم صو٫ ألاصاء اإلاىسٌٟ في اإلاغثبة الغابٗة وألازحرة  31.5في اإلاغثبة الثالثة ب٣ُمة 

 .بإصاء ي٠ُٗ حضا 10.7ب٣ُمة 

ات الٗغبُة  2015م٣اعهة بٗام  زال٫ الحىؾ٘ في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي مً اعثٟ٘ ؤصاء حمُ٘ املجمٖى

 .والاؾخثماع في هظا ال٣ُإ
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 2016، 2015أداء املجمىعاث العسبيت في مؤشس ألاداء اللىحستي لعامي (: 12 – 3)الشيل 

 

، اإلااؾؿة الٗغبُة لًمان مىار الاؾخثماع في الضو٫ الٗغبُة، ماقغ يمان لجاطبُة الاؾخثماع :املصدز

إل) www.dhaman.org .57، م 2016الاؾخثماع واثحمان الهاصعات،  ش ؤلَا  (2016ُٟٞغي  14: ثاٍع

هالخٔ ؤن  ،الضو٫ الٗغبُة في ماقغ ألاصاء اللىحؿتي زال٫ الك٩ل اإلاىالي الظي ًمثل ويُٗةمً 

ات إلاحىؾِ الترثِ  الٗالمي وهظا عاح٘ بلى وي٘ اإلاباصعات  صو٫ الخلُج الٗغبي حاءت في نضاعة املجمٖى

والخُِ، باإلياٞة بلى الاؾخثماعات الطخمة اإلاؿحمغة لضٞ٘ عجلة الىمى والحىمُة في مسحل٠ ال٣ُاٖات 

ُة الٗاإلاُة  ؼ م٩اهتها ٖلى الخٍغ ٖلى عؤؾها ٢ُإ الخضمات اللىحؿخُة، ألهه مً قإن الحىؾ٘ اإلاؿحمغ جٍٗؼ

 .للخضمات اللىحؿخُة

 2017داء اللىحستي أداء املجمىعاث العسبيت في مؤشس ألا (: 13 – 3)الشيل 

 

، اإلااؾؿة الٗغبُة لًمان مىار الاؾخثماع في الضو٫ الٗغبُة، ماقغ يمان لجاطبُة الاؾخثماع :املصدز

إل) www.dhaman.org .39، م 2017الاؾخثماع واثحمان الهاصعات،  ش ؤلَا  (2016ُٟٞغي  14: ثاٍع
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 الجصائس وإلامازاث في مؤشس ألاداء اللىحستيأداء : الثالثاملعلب 

  2016 – 2007للجصائس وإلامازاث  مؤشس أداء الخدماث اللىحسديت الىلي(: 10 – 3)الجدوٌ 

 (مسجفع=  5مىخفض إلى =  1)

 البلد
2007 2010 2012 2014 2016 

 السجبت الليمت السجبت الليمت السجبت الليمت السجبت الليمت السجبت الليمت

 75 2,77 96 2,65 125 2,41 130 2,36 140 2,06 جصائسال

 13 3,94 27 3,54 17 3,78 24 3,63 20 3,73 إلامازاث

إل) https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي،  :املصدز ش ؤلَا ل  08: ثاٍع  (2017ؤٍٞغ

خُث ، للخضمات اللىحؿخُة لي ثمح٘ صولة ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة بإًٞل ؤصاءًىضح الك٩ل اإلاىا

وألاو٫ ٖغبُا، وهظا ٨ٌٗـ ٖاإلاُا،  13بحد٣ُ٣ها اإلاغ٦ؼ  2016 – 2007ؤخغػت ث٣ضما زال٫ الٟترة بحن 

 .ثةحىصة و٦ٟاءة البيُة الحدحُة والخضمات اللىحؿخُة التي ثحمح٘ بها الضولة واإلاضٖىمة بالح٣ىُات الخضً

 – ٦2007ما ًحطح لىا بإن الجؼاثغ قهضت ثدؿىا في ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة زال٫ الٟترة بحن 

ٖاإلاُا، بال ؤهه في هٟـ الى٢د ًب٣ى ألاصاء ي٠ُٗ، هخُجة ي٠ٗ  75، خُث ثدهلد ٖلى اإلاغ٦ؼ 2016

 .بيُتها الحدحُة، وه٣و الهُا٧ل اللىحؿخُة اإلاحُىعة

  2016 – 2007للجصائس وإلامازاث  لىحسديت الىليأداء الخدماث ال(: 14 – 3)الشيل 

 (مسجفع=  5مىخفض إلى =  1)

 

 .https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي،  مً بٖضاص الُالبة :املصدز
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 ٌ   2016 – 2007في الجصائس  الخدماث اللىحسديتأداء : (11 – 3) الجدو

 (مسجفع=  5مىخفض إلى =  1)

 الجمازن السىىاث
البنى 

 ألاساسيت

الشخىاث 

 الدوليت

الىفاءة 

 اللىحسديت

الخدبع 

 والخعلب
 الخىكيذ

2007 1,60 1,83 2 1,92 2,27 2,82 

2010 1,97 2,06 2,70 2,24 2,26 2,81 

2012 2,26 2,02 2,68 2,13 2,46 2,85 

2014 2,71 2,54 2,54 2,54 2,54 3,04 

2016 2,37 2,58 2,80 2,91 2,86 3,08 

إل) https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي،  :املصدز ش ؤلَا ل  08: ثاٍع  (2017ؤٍٞغ

 2016 – 2007أداء الخدماث اللىحسديت في الجصائس : (15 – 3) الشيل

 (مسجفع=  5إلى  مىخفض=  1)

 

حماص ٖلى بُاهات الجضو٫ ؤٖاله: املصدز  .مً بٖضاص الُالبة بااٖل
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

م مً ؤجها الجؼاثغ بإن  الؿاب٤ًحطح لىا مً زال٫ الك٩ل   قهضت ثدؿً في ؤصائها اللىحؿتيبالٚغ

التي ثىاحهها مىاهئها زانة  الٗغا٢ُل هخُجةبال ؤهه ًب٣ى ي٠ُٗ، وطل٪  2016 – 2007زال٫ الٟترة 

ات اإلاٗل٣ة والا٦حٓاّ ال٨بحر الظي جكهضهمك ات في مضازل خؿُحرالل٠ًٗ  اإلاىاوئ ٩ل الخاٍو ، الًَٛى

، الحإزغ اإلاسجل ؾىاء مً خُث ومساعج الؿًٟ مً ألاعنٟة، بياٞة بلى ث٣اصم وتهال٪ البيُة الحدحُة

ة في مٗالجة البىازغ ؤو ال٣ضعة ٖلى اؾح٣با٫ الؿًٟ طات الخمىالت ال٨بحرة، ه٣و اإلاؿحىصٖات  الؿٖغ

ات التي جؿح٣بلها اإلاىاوئ ً الخاٍو  .اللىحؿخُة التي مً قإجها جؿهُل ٖملُات ه٣ل وثدمُل وثسٍؼ

 ٌ   2016 – 2007في إلامازاث  الخدماث اللىحسديتأداء : (12 – 3) الجدو

 (مسجفع=  5مىخفض إلى =  1)

 الجمازن السىىاث
البنى 

 ألاساسيت

الشخىاث 

 الدوليت

الىفاءة 

 اللىحسديت

لخدبع ا

 والخعلب
 الخىكيذ

2007 3,52 3,80 3,68 3,67 3,61 4,12 

2010 3,49 3,81 3,48 3,53 3,58 3,94 

2012 3,61 3,84 3,59 3,74 3,81 4,10 

2014 3,42 3,70 3,20 3,50 3,57 3,92 

2016 3,84 4,07 3,89 3,82 3,91 4,13 

إل) https://lpi.worldbank.orgباالؾخىاص بلى بُاهات البى٪ الضولي،  :املصدز ش ؤلَا ل  08: ثاٍع  (2017ؤٍٞغ

  2016 – 2007أداء الخدماث اللىحسديت في إلامازاث : (16 – 3) الشيل

 (مسجفع=  5مىخفض إلى =  1)

 

حماص ٖلى بُاهات الجضو٫ ؤٖاله: املصدز  .مً بٖضاص الُالبة بااٖل
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

بإن صولة ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة قهضت ث٣ضما ملمىؾا في  الؿاب٤الك٩ل ًحطح لىا مً زال٫ 

حُىع ٦بحر وواضح في مُٗاعي ب التي ثمحزت 2016زانة ؾىة ، 2016 – 2007ألاصاء اللىحؿتي زال٫ الٟترة 

البيُة الحدحُة والى٢د، وهظا عاح٘ بلى ؤن ٢ُإ الخضمات اللىحؿخُة في ؤلاماعات مهم ال٢حهاصها الظي 

ً ، خُث ثحمح٘ ب٨ٟاءة الخضمات اللىحؿخُة بما ٞيها زضمات الى٣ل والصخً البدغي والجىي حمحز بالحىٕى

ؤجها ثحمح٘ ببيُة ثدحُة الاؾخثماعات اإلاؿحمغة التي ث٣ىم بها في مسحل٠ املجاالت، ٦ما بياٞة بلى والبري، 

بح٩اعات الح٨ىىلىحُة خضذ الا محُىعة واإلاى٢٘ الجٛغافي الاؾتراثُجي الظي ثحمحز به، واٖحماصها ٖلى ؤ

خؿ  ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الهاصع ًٖ البى٪ الضولي ٣ٞض ٢ٟؼت ؤلاماعات ٢ٟؼات و . ومىا٦بتها

ُة زال٫ الؿىىات اإلاايُة وونلد بلى  ، 2014ٖاإلاُا ٖام  27 اإلاغ٦ؼم٣ابل  2016ٖاإلاُا ٖام  13 اإلاغ٦ؼهٖى

  .في اإلااقغ طاثه 2016بلى  2010ي اإلاحىؾِ زال٫ الٟترة مً ٖاإلاُا ف 19و٢ض ثم ثهيُٟها ؤًًا في اإلاغثبة 
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 الفصل الثالــث

 دزاست ملازهت ألداء اللىحسدياث الخجازيت بين الجصائس وإلامازاث العسبيت املخددة

 الثالث الفصل خالصت

غح٘ طل٪ ؤؾاؾا بلى ٖىإلاة الحجاعة الٗاإلاُة، خُث ًٓهغ  ؤنبذ التر٦حز ٦بحر حضا ٖلى الحجاعة، ٍو

ا، ٣ٞض ؤنبذ جؿلُم البًاج٘ في و٢تها ؤ ا حضا٢ُإ الى٣ل والخضمات اللىحؿخُة همىا صولُا ٢ٍى  .مغا يغوٍع

ة في الجؼاثغ وؤلاماعات ثىنلىا بلى ؤن  هىا٥ مً زال٫ صعاؾخىا لىا٢٘ الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع

ٖلى ٖغف مؼوصي الخضمات اللىحؿخُة في الخلُج ؤلاماعات ثترب٘ ثباًً في ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي، خُث 

ٖلى مغ الؿىىات خؿ  ماقغ ؤصاء الخضمات  الٗغبي، ٞهي ثدحل اإلاغ٦ؼ ألاو٫ ٖغبُا ومغ٦ؼا مح٣ضما ٖاإلاُا

اصة الُا٢ة  ة للضولة مً ٢ٟؼات ٖمال٢ة ٖلى نُٗض ٍػ اللىحؿخُة، وطل٪ إلاا خ٣٣حه اإلاىاوئ البدٍغ

وهي . الاؾخُٗابُة والحجهحزات الح٨ىىلىحُة، بياٞة بلى امحال٦ها مىاوئ محُىعة و٦ٟاءة بيُتها الحدحُة

٣ُإ للمىاٞؿة الٗاإلاُة، خُث ٌٗحبر مُىاء حبل ٖلي ٞيها مً ؤ٦بر مؿحمغة بالحىؾٗة باالؾخثماع في هظا ال

ؤما الجؼاثغ . مىاوئ في الٗالم إلاا ٌسجله مً مٗضالت همى مغثٟٗة في ٢ُإ الصخً البدغي واإلاىاولة 10

وهي جك٩ى مً ثإزغ في مجا٫ الخضمات الخٓىا ثدؿً في ؤصائها ٖلى مغ الؿىىات بال ؤهه ًب٣ى ي٠ُٗ 

غ  غا ل٠ًٗ بيُة مىاهئهاهٓاللىحؿخُة،  ٞباؾحثىاء مدُات الىِٟ والٛاػ لم ثحم٨ً الجؼاثغ مً ثٍُى

ى٫  ي٠ٗ الخؿُحر وبُئ٦ظل٪ ، البيُة الحدحُة إلاىاهئها ؤلاحغاءات الجمغ٦ُة وهى ؾب  ا٦حٓاّ مىاهئها  َو

لة، ٖضم مىا٦بتها لألهٓمة وألاحهؼة الال٨تروهُة، بياٞة بل ى ه٣و بؿب  ب٣اء البًاج٘ ٞيها إلاضة ٍَى

 .اإلاىهات واإلاغا٦ؼ اللىحؿخُة التي ث٩ىن بال٣غب مً اإلاىاوئ
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 خاجمت عامت

ألاصاء اللىحؿتي الحجاعي لضي الجؼاثغ ؤلاحابة ٖلى بق٩الُة وا٢٘  الضعاؾةخاولىا مً زال٫ هظه 

، وإلاٗالجة هظه ؤلاق٩الُة ثُغ٢ىا في الجاه  2016 - 2007وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة زال٫ الٟترة 

م٣اعهة ألاصاء و  ُٞما ًسو الى٣ل البدغي الضولي للبًاج٘ ُب٣ُي لحدلُل البُاهات التي ثم حمٗهاالح

للجؼاثغ وؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة، بهضٝ ازحباع الٟغيُات التي ويٗد مً ؤحل  الحجاعي  اللىحؿتي

 .ؤلاخاَة بجىاه  ؤلاق٩الُة، ومً رم ٖغى الىحاثج اإلاحىنل بليها

  اخخباز الفسضياث 

مً  اإلاىحجات ه٣ل، وطل٪ بًمان في جؿهُل خغ٦ة اإلاىحجات لىحؿخُ٪ الى٣ل البدغي ؤهمُة ث٨مً 

، وبالحالي زل٤ اإلاىٟٗة وبإ٢ل ث٩لٟة مم٨ىة اإلاىاؾ  وللٗمُلفي الى٢د واإلا٩ان  اإلاىحجحن بلى اإلاؿتهل٨حن

٣ا إلاحُلباتهمالؼمىُة واإلا٩اهُة، مما ًاصي بلى ثد٤ُ٣ عيا الٗمالء بحلبُة اخحُاحاتهم وعٚباته وهظا ما . م ٞو

 .صخت الفسضيت ألاولى ًثبذ

ثحمح٘ صولة ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة بجىصة و٦ٟاءة البيُة الحدحُة والخضمات اللىحؿخُة التي ثحمح٘ 

بها واإلاضٖىمة بالح٣ىُات الخضًثة، وهظا ما حٗلها ثد٤٣ مؿحىي مغثٟ٘ في ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة 

، هخُجة ي٠ٗ ؤما الجؼاثغ ٞهي ثحمحز ب٠ًٗ ألاصاء اللىحؿتي. مح٣ضمة ٖاإلاُا وبالحالي ثد٤ُ٣ مغا٦ؼ

ميكأتها اإلاُىاثُة، وبُئ بحغاءات اإلاغا٢بة ٖلى مؿحىي الخضوص، باإلياٞة بلى ه٣و الهُا٧ل اللىحؿخُة 

ة، و٦ظل٪ اٞح٣اعها ألهٓمة الخؿُحر الغ٢مُة التي مً قإجها ازتزا٫ الى٢د ًىفي صخت وهظا ما . الٗهٍغ

 .الفسضيت الثاهيت

  هخائج الدزاست 

 الدزاست الىظسيتهخائج . 1

  ما٫ ؤن جؿعى حاهضة لح٣ضًم الٗضًض مً اإلاؼاًا ٖلى اإلاىٓمة التي ثٚغ  في الاؾحمغاع في مجا٫ ألٖا

 إلاىحجاتها وزضماتها وبهىعة ؤًٞل مً اإلاىاٞؿحن مً خُث الح٩لٟة والجىصة؛

 ُخُث ثغثٟ٘ ٢ُمة  ،٤ ٧ل مً اإلاىاٞ٘ اإلا٩اهُة والؼمىُةٌؿاٖض ؤصاء ؤوكُة اللىحؿخُ٪ ٖلى ثد٣

 اإلاىاص واإلاىحجات بمجغص ثىاٞغها في اإلا٩ان اإلاىاؾ  والؼمان اإلاىاؾ ؛

 ة اإلااصًة وؤلام٩اهات بالخؿهُالت والحجاعة الى٣ل مجا٫ في جٗٝغ نىاٖة اللىحؿخُات  والبكٍغ

 ؤ٢هغ في للبًاج٘ وؾلُم آمً ه٣ل ُةٖمل ثد٤ُ٣ زاللها مً التي ًم٨ً ،والح٨ىىلىحُة والحىُٓمُة

 املخضصة؛ اإلاىاُٖض وفي ث٩لٟة وؤ٢ل مم٨ً و٢د
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 الحىمُة  لحد٤ُ٣ ؤلاؾتراثُجي اإلامغ الخضمات اللىحؿخُة هي ؤؾاؽ الا٢حهاص الٗالمي الخضًث، وهي

 واإلاؿحضامة؛ الكاملة

 لى٢د الظي ٢ض ًبضو ُٞه ًم٨ً الىٓغ بلى زضمات اإلاُىاء ٖلى ؤجها ؾلؿلة مً الغوابِ اإلاححابٗة في ا

 اإلاُىاء ٩٦ل بمثابة خل٣ة في ؾلؿلة اللىحؿخُات الٗاإلاُة؛

 ٧لما خٓي بىهِ   ،٧لما ٧ان اإلاُىاء ثىاٞؿُا في زضماثه مً زال٫ ٨ٞغ محُىع وؤوكُة لىحؿخُة

 ؤ٦بر في حجم الحجاعة الٗاإلاُة؛

  الحجاعة الضولُة والؿًٟ اللىحؿخُات هي زضمات مً هٕى زام ًحم ثباصله بهىعة مح٣ضمة ما بحن

هحر اإلاىاوئ؛  واإلاىاوئ ْو

  هغ ا ٞانلة ما بحن ٖهغ ؾاب٤ ٖو نىاٖة اللىحؿخُات ويٗد في ٖالم الحجاعة الضولُة زَُى

 عاهً؛

  ٌٗحبر الى٣ل الضولي ٖه  الحجاعة الٗاإلاُة، خُث ٌؿاهم الى٣ل البدغي في الجؼء ألا٦بر مً هظه

ٗحبر الى٣ل البدغي باإل . الحجاعة ة الضولُة، ٖىهغا مً َو ياٞة بلى ٧ىهه ٖىهغا مهما في الٗملُة الحجاٍع

 .ٖىانغ لىحؿخُات الحجاعة الضولُة الظي ًمثل ٢ُمة مًاٞة بلى البًاج٘ اإلاى٣ىلة بدغا

 الخدليليتهخائج الدزاست  .2

 ة للجؼاثغ ة البدٍغ ظا ًا٦ض بٗضم الحىاػن بحن الهاصعات والىاعصات، وه ثمحزت خغ٦ة اإلاباصالت الحجاٍع

هكاقة الا٢حهاص الجؼاثغي الظي ٌٗحمض ٖلى الهُضعو٦غبىهات والتي ثحمغ٦ؼ ؤؾاؾا في مىاوئ ؤعػٍى، 

 ل٩ل ما جؿحىعصه الجؼاثغ مً الخاعج؛ ؾ٨ُ٨ضة وبجاًة، ؤما باقي اإلاىاوئ ٞهي ٦ى٣ُة اؾح٣با٫

  ة، هٓغ ما٫ الحجاٍع ا لح٣ضًمها زضمات جٗحبر ؤلاماعات الٗغبُة اإلاحدضة ؤًٞل ألاما٦ً إلاؼاولة ألٖا

ؼ الحجاعة الضولُة مً زال٫ جؿهُل  بل٨تروهُة واٖحماصها ٖلى ؤبغػ الخلى٫ الظ٦ُة، التي ؾاهمد في جٍٗؼ

ة وحٗلها ؤ٢ل ٧لٟة؛  ؤلاحغاءات الحجاٍع

  ًمثل ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة في الحجاعة الضولُة ومدلُا ٖىهغا ؤؾاؾُا للىمى الا٢حهاصي

ٞالخضمات اللىحؿخُة الٟٗالة ثغبِ الىاؽ والكغ٧ات باألؾىا١  .ان الٗالموال٣ضعة الحىاٞؿُة في بلض

اهة؛ ات ؤٖلى مً ؤلاهحاحُة والٞغ  والٟغم، وجؿاٖض ٖلى ثد٤ُ٣ مؿحٍى
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  البض مً ٢ُاؽ ؤصاء اللىحؿخُات مً زال٫ ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الظي ًحإل٠ مً ؾحة

ُة الخضمات اللىحؿخُة، الحى٢ُد، ؾهىلة ثغثِ  الجماع٥، البجى ألاؾاؾُة، هٖى: ٖىانغ ؤؾاؾُة

الصخىات الضولُة، الحخب٘ والح٣ٗ ، لحدضًض مىاًَ ال٠ًٗ في الؿالؾل اللىحؿخُة، ٦ما ًُٟض في 

ما٫ في البلضان وبم٩اهاتها في الحجاعة الضولُة؛  ث٣ُُم مالثمة بِئة ألٖا

 ض ثدؿً ؤصاء الجؼاثغ ٦ثحرا خؿ  ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الهاصع ًٖ البى٪ الضولي ٣ٞ

بال  2014ٖاإلاُا ٖام  96م٣ابل اإلاغثبة  2016ٖاإلاُا ٖام  75زال٫ الؿىىات اإلاايُة وونلد بلى اإلاغثبة 

 ؛ؤهه ًب٣ى ي٠ُٗ

  وخؿ  ماقغ ؤصاء الخضمات اللىحؿخُة الهاصع ًٖ البى٪ الضولي ٣ٞض ٢ٟؼت ؤلاماعات ٢ٟؼات

ُة زال٫ الؿىىات اإلاايُة وونلد بلى ا ٖاإلاُا ٖام  27م٣ابل اإلاغثبة  2016ٖاإلاُا ٖام  13إلاغثبة هٖى

 ؛2014

  ة في ؤلاماعات ٖلى نُٗض ه٣ل غ البى٪ الضولي ٦ٟاءة الخضمات اللىحؿخُة الحجاٍع ٨ٖؿد هحاثج ث٣ٍغ

 البًاج٘ وعبِ اإلاىحجحن واإلاؿتهل٨حن م٘ ألاؾىا١ الضولُة في حمُ٘ ؤهداء الٗالم؛

 ُاٖات اإلاهمة في ا٢حهاص ؤلاماعات، التي ثحمح٘ ببيُة ثدحُة ٢ُإ الخضمات اللىحؿخُة مً ال٣

ؾتراثُجي، وثىٕى في ا٢حهاصها واٖحماصها ؤخضذ الا جٛغافي الى٢٘ اإلامحُىعة للى٣ل والضٖم اللىحؿتي، 

 ؛، خُث ثدحل صبي مغ٦ؼا ٖاإلاُا للحجاعة والخضمات اللىحؿخُةابح٩اعات الح٨ىىلىحُا

 لخضمات اللىحؿخُة في الخلُج الٗغبي، ٞهي ثدحل اإلاغ٦ؼ ألاو٫ ثترب٘ ؤلاماعات ٖلى ٖغف مؼوصي ا

 ؛ألاصاء اللىحؿتيٖغبُا ومغ٦ؼا مح٣ضما ٖاإلاُا خؿ  ماقغ 

  الجؼاثغ ال ثؼا٫ بُٗضة ًٖ ثد٤ُ٣ ثىٞغ هٓم ال٨تروهُة لحباص٫ اإلاُُٗات التي ثم٨ً مً ثِؿحر

وث٣لُو مضة م٩ىذ البًاٖة في  الجمغ٦ُةبحغاءات الحجاعة الخاعحُة، الؾُما في مؿحىي الخضمات 

 .الجمغ٦ُة، خُث اخحلد الجؼاثغ اإلاغاث  ألازحرة باليؿبة للخضمات الجمغ٦ُةاإلاهالح 
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 :كائمت املساحع باللغت العسبيت. 1

 :    ب 1.1

 صاع ال٨ٟغ "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘" دمحم ؤخمض خؿان، دمحم ثى٤ُٞ ماض ى، الؿُض، بؾماُٖل دمحم ،

ة،   .2006الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

  ،ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ

ة، الُبٗة ألاولى،   .2015الاؾ٨ىضٍع

  غ اإلاى ً مً : بصاعة اإلاىاص"ؾىي، ٢دُان بضع الٗبضلي، ٖمغ ونٟي ٣ُٖلي، مىٗم ػمٍؼ الكغاء والحسٍؼ

 .2004، صاع واثل لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة الثاهُة، "مىٓىع ٦مي

 ُة مغث٨ؼات: الٗملُات و ؤلاهحاج بصاعة"البُاجي، ق٨غولي الالمي، ؤمحرة صاوص ٢اؾم ٚؿان ، "و٦مُة مٗٞغ

 .2008ان، الُاػوعي الٗلمُة لليكغ والحىػَ٘، ٖم صاع

 ما٫"البُاجي، ق٨غولي ؤمحرة الالمي، صاوص ٢اؾم ٚؿان : ث٨ىىلىحُا اإلاٗلىمات في مىٓمات ألٖا

 .2010، ماؾؿة الىعا١ لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "الاؾحسضامات والحُب٣ُات

  ،صاع الُاػوعي ، "ث٨ىىلىحُا الى٣ل الٗالمي واثجاهات الحجاعة الضولُة الخضًثة"مجُض ملى٥ الؿامغاجي

 .2016الٗلمُة لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، 

  ،هٓام ثسُُِ مىاعص اإلاىٓمة "مدّٟى خمضون الهىاٝ، ٖلي ٖبض الٟحاح الكاهغERPS : بحن

ة والحُب٤ُ  .2016، ماؾؿة الىعا١ لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، "الىٍٓغ

 لليكغ والحىػَ٘، ٖمان،  الُاػوعي الٗلمُة ع، صا"مح٩امل مىٓىع : الحىػَ٘ بصاعة"الهمُضعي،  حاؾم دمحم

2008. 

  ،مهضي خؿً ػوٍل٠"ً ، م٨حبة املجحم٘ الٗغبي لليكغ، ٖمان، "في مىٓىع ٦مي: بصاعة الكغاء والحسٍؼ

 .2004الُبٗة ألاولى، 

  ،ض مهُٟى ة، "بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  .2011، صاع الحٗلُم الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

 ؼ "ؿحن دمحم الٗىب٩ي، حٟٗغ ٖبض ألامحر الخؿُجي، هاقم مغػو٥ الكمغي، ٖبض الخ اؾتراثُجُات جٍٗؼ

، صاع ألاًام لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة "ال٣ضعة الحىاٞؿُة للمىاوئ في ْل الا٢حهاصًات الخضًثة

 .2016ألاولى، 

  ،ًالى٣ل البدغي والحجاعة البُيُة، صاع الابح٩اع لليكغ والحىػَ٘"ًاؾغ مدمىص ؤخمض ٖبض الغخم ،

 .2017ٖمان، الُبٗة ألاولى، 

  ،ة مً ؤحل الحُٛحر"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل ، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، "اللىحؿخُات واإلاىاوئ البدٍغ

ة، الُبٗة ألاولى،   .2015الاؾ٨ىضٍع
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  ،ات "مٟاهُم وبؾتراثُجُات الحُب٤ُ في اإلااؾؿة: الحجاعة الال٨تروهُة"ببغاهُم بستي ، صًىان اإلاُبٖى

 .2005ثغ، الجامُٗة، الجؼا

  ،صاع واثل لليكغ "مضزل لىحؿتي صولي: الحىػَ٘"ؤخمض قا٦غ الٗؿ٨غي، زلُل ببغاهُم ال٨ىٗاوي ،

 .2004والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، 

  ،ة لليكغ والحىػَ٘، مهغ، الُبٗة ألاولى، "بصاعة اللىحؿخُات"ؤخمض دمحم ٚىُم  .2010، اإلا٨حبة الٗهٍغ

  ،ة، الُبٗة "اؾات الى٣ل البدغي ا٢حهاصًات وؾُ"ؤًمً الىدغاوي ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

 .2014ألاولى، 

  ،ة"ؤًمً الىدغاوي ة، "ثسُُِ وبصاعة وا٢حهاصًات اإلاىاوئ البدٍغ ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

 .2014الُبٗة ألاولى، 

  ،ة، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي الُبٗة ألاولى، ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

2009. 

  ،ة، الُبٗة ألاولى، "لىحؿخُات الحجاعة الضولُة"ؤًمً الىدغاوي ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

2008. 

  ،ة، الُبٗة "مىٓىمة الى٣ل الضولي واللىحؿخُات"ؤًمً الىدغاوي ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع

 .2014ألاولى، 

  ،ة، الُبٗة ألاولى، "بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ثُٟضة ٖلي هال٫ ، م٨حبة ومُبٗة ؤلاقٗإ الٟىُة، الاؾ٨ىضٍع

2002. 

  ،ـ غ١ ال٣ُاؽ )٦ٟاءة وحىصة الخضمات اللىحؿخُة "رابد ٖبض الغخمً اصَع مٟاهُم ؤؾاؾُة َو

ة، ("والح٣ُُم  .2006، الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

  ،ـ ما٫ اللىحؿخُة"رابد ٖبض الغخمً بصَع ، الضاع "ص والحىػَ٘ اإلااصيؤلامضا: م٣ضمة في بصاعة ألٖا

 .2003 – 2002الجامُٗة، 

  ،ـ ، الضاع "ؤلاصاعة ؤلاؾتراثُجُة للكغاء وؤلامضاص"حما٫ الضًً دمحم اإلاغس ي، رابد ٖبض الغخمً بصَع

ة،   .2009الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

 ا٢و، ػ٧ي عؾمُة الجامُٗة،  الضاع ،"واملخؼون ؤلامضاص بصاعة في الخضًثة ؤلاصاعة "خىٟي، الٟٛاع ٖبض ٢ٍغ

ة،  . 2004الاؾ٨ىضٍع

  ،ة"قٍغ٠ ماهغ ه٩ُل ة، "الحجاعة البدٍغ  .2015، م٨حبة الىٞاء ال٣اهىهُة، الاؾ٨ىضٍع

  ،اصة –ٞٗالُات الحُب٤ُ )الحجاعة الخُُة : الى٣ل البدغي  بصاعة"قٍغ٠ دمحم ماهغ ، ("محُلبات الٍغ

ة،   .2006الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

  ،اتؤلا "ٖبض الؿحاع دمحم الٗلي ، صاع واثل للُباٖة "بصاعة ؾلؿلة الحىعٍض: صاعة الخضًثة للمساػن واإلاكتًر

 .2001واليكغ، ٖمان، الُبٗة ألاولى، 
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  ،ا٢و ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، "ؤؾاؾُات بصاعة اإلاىاص وؤلامضاص"ٖبض الٟٛاع خىٟي، عؾمُة ٢ٍغ

ة،   .2002الاؾ٨ىضٍع

  ،اإلاىٓمة الٗغبُة "في بصاعة زضمات الى٣ل واللىحؿخُات اإلاٟاهُم الخضًثة"ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن ،

ة، مهغ،   .2007للحىمُة ؤلاصاٍع

  ،غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن الجؼء ألاو٫ ) صعاؾة ثٍُى

ة، ال٣اه("مداوع الغبِ الُغقي بحن الضو٫ الٗغبُة   .2012غة، مهغ، ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

  ،غ مداوع الى٣ل البري والبدغي في اإلاى٣ُة الٗغبُة "ٖبض ال٣اصع ٞحخي القحن الجؼء الثاوي )صعاؾة ثٍُى

ة، حامٗة الضو٫ الٗغبُة، ال٣اهغة، ("الى٣ل البدغي بحن الضو٫ الٗغبُة ، اإلاىٓمة الٗغبُة للحىمُة ؤلاصاٍع

 .2012مهغ، 

  ،ا ؤخمض ٖؼام بي، ػ٦ٍغ ما٫ اللىحؿخُة "ٖلي الٟالح الٖؼ ، صاع ("مضزل الحىػَ٘ وؤلامضاص)بصاعة ألٖا

 .2012اإلاؿحرة لليكغ والحىػَ٘ والُباٖة، ٖمان، الُبٗة ألاولى، 

  ،ة، "بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان  .2009، الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

  ،ة،  ، الضاع الجامُٗة،الا "بصاعة ؾالؾل ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم ؤخمض خؿان  .2008ؾ٨ىضٍع

  ،٤ الال٨ترووي"دمحم َاهغ ههحر  .2005، صاع الخامض لليكغ والحىػَ٘، ٖمان، "الخؿٍى

  ،الحىػَ٘: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ ،ً ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "الكغاء، الحسٍؼ

ة، الُبٗة ألاولى،   .2008الاؾ٨ىضٍع

  ،الحىػَ٘ال: بصاعة اللىحؿخُات"دمحم ٖبض الٗلُم نابغ ،ً ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، "كغاء، الحسٍؼ

ة، الُبٗة ألاولى،   .2008الاؾ٨ىضٍع

  ،الضاع "البري والبدغي والجىي : ا٢حهاصًات الى٣ل الضولي"مدمىص خامض مدمىص ٖبض الغاػ١ ،

ة،   .2013الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

  ،ُٟة الاخحُاحات وبصاعة ألاوكُة اللىح"مهُٟى مدمىص ؤبىب٨غ ؿخُة في اإلاىٓمات اإلاغح٘ في ْو

ً: اإلاٗانغة ، "مضزل اؾتراثُجي ثُب٣ُي لحد٤ُ٣ اإلاحزة الحىاٞؿُة مً زال٫ ؤٖما٫ الكغاء والحسٍؼ

ة،   .2004 – 2003الضاع الجامُٗة، الاؾ٨ىضٍع

  ،ض مهُٟى ة، "بصاعة ؤلامضاص"جها٫ ٍٞغ  2003، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، الاؾ٨ىضٍع

  ،ض مهُٟى ات، الى٣ل والصخً: ؤلامضاصبصاعة اإلاىاص و "جها٫ ٍٞغ ، اإلا٨ح  "بصاعة املخاػن، بصاعة اإلاكتًر

ة،   .2008الجامعي الخضًث، الاؾ٨ىضٍع

  ،ض مهُٟى، حال٫ ابغاهُم الٗبض ، صاع الجامٗة الجضًضة لليكغ، "بصاعة اللىحؿخُات"جها٫ ٍٞغ

ة،   .2003الاؾ٨ىضٍع

  ،يكغ والحىػَ٘، ٖمان، الُبٗة ألاولى، ، صاع الغاًة لل"مىٓىمة الضٖم اللىحؿتي"عقا ا٦غم الٗماًغة

2014. 
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  ،ثغ٧ي ببغاهُم . ، جٍٗغ  ص"ثسُُِ وثىُٓم وع٢ابة ؾلؿلة ؤلامضاص: بصاعة اللىحؿخُات"عوهالض بجل بالى

اى، الؿٗىصًة، . ؾلُان، ص ش لليكغ، الٍغ  .2006ؤؾامة ؤخمض مؿلم، صاع اإلاٍغ

  ،ة،  ، الضاع الجامُٗة،"بصاعة ؤلامضاص والحىػَ٘"دمحم خؿان  .2009الاؾ٨ىضٍع

 :مرهساث الخخسج 2.1
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Country Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank

Singapore 4,19 1 3,90 3 4,27 2 4,04 2 4,21 2 4,25 1 2,70 113 4,53 1

Netherlands 4,18 2 3,99 1 4,29 1 4,05 1 4,25 1 4,14 4 2,65 121 4,38 5

Germany 4,10 3 3,88 4 4,19 3 3,91 4 4,21 3 4,12 5 2,34 136 4,33 8

Sweden 4,08 4 3,85 6 4,11 5 3,90 5 4,06 6 4,15 3 2,44 129 4,43 4

Austria 4,06 5 3,83 8 4,06 8 3,97 3 4,13 4 3,97 13 2,24 141 4,44 3

Japan 4,02 6 3,79 11 4,11 6 3,77 10 4,12 5 4,08 7 2,02 148 4,34 6

Switzerland 4,02 7 3,85 5 4,13 4 3,67 14 4,00 8 4,04 9 2,26 139 4,48 2

Hong Kong, China 4,00 8 3,84 7 4,06 9 3,78 7 3,99 9 4,06 8 2,66 119 4,33 7

United Kingdom 3,99 9 3,74 13 4,05 10 3,85 6 4,02 7 4,10 6 2,21 143 4,25 11

Canada 3,92 10 3,82 9 3,95 12 3,78 8 3,85 12 3,98 11 2,84 91 4,19 13

Ireland 3,91 11 3,82 10 3,72 19 3,76 11 3,93 11 3,96 14 2,65 120 4,32 9

Belgium 3,89 12 3,61 16 4,00 11 3,65 17 3,95 10 3,96 15 2,62 122 4,25 10

Denmark 3,86 13 3,97 2 3,82 14 3,67 15 3,83 15 3,76 17 2,52 128 4,11 19

United States 3,84 14 3,52 19 4,07 7 3,58 20 3,85 14 4,01 10 2,20 144 4,11 18

Finland 3,82 15 3,68 14 3,81 17 3,30 30 3,85 13 4,17 2 2,22 142 4,18 14

Norway 3,81 16 3,76 12 3,82 16 3,62 19 3,78 17 3,67 20 2,08 147 4,24 12

Australia 3,79 17 3,58 17 3,65 20 3,72 12 3,76 19 3,97 12 2,80 97 4,10 20

France 3,76 18 3,51 21 3,82 15 3,63 18 3,76 18 3,87 16 2,34 135 4,02 23

New Zealand 3,75 19 3,57 18 3,61 22 3,77 9 3,82 16 3,68 19 2,86 89 4,05 22

United Arab Emirates 3,73 20 3,52 20 3,80 18 3,68 13 3,67 20 3,61 23 2,80 100 4,12 17

Taiwan, China 3,64 21 3,25 25 3,62 21 3,65 16 3,58 23 3,60 24 3,10 43 4,18 15

Italy 3,58 22 3,19 29 3,52 23 3,57 21 3,63 21 3,66 21 2,39 132 3,93 27

Luxemburg 3,54 23 3,67 15 3,86 13 3,00 45 3,22 33 3,56 26 2,88 86 4,00 25

South Africa 3,53 24 3,22 28 3,42 26 3,56 22 3,54 25 3,71 18 2,61 124 3,78 31

South Korea 3,52 25 3,22 27 3,44 25 3,44 24 3,63 22 3,56 25 2,73 110 3,86 30

Spain 3,52 26 3,17 30 3,51 24 3,45 23 3,55 24 3,63 22 2,75 107 3,86 29

Malaysia 3,48 27 3,36 23 3,33 28 3,36 26 3,40 26 3,51 28 3,13 37 3,95 26

Portugal 3,38 28 3,24 26 3,16 32 3,23 33 3,19 34 3,44 30 2,78 102 4,06 21

Domestic Logistics Costs Timeliness

2007مؤشر األداء اللوجستي العاملي : 01امللحق رقم 

Overall LPI Customs Infrastructure Ease of Shipment Logistics Services Ease of Tracking



Greece 3,36 29 3,06 31 3,05 35 3,11 37 3,33 28 3,53 27 2,87 88 4,13 16

China 3,32 30 2,99 35 3,20 30 3,31 28 3,40 27 3,37 31 2,97 72 3,68 36

Thailand 3,31 31 3,03 32 3,16 31 3,24 32 3,31 29 3,25 36 3,21 28 3,91 28

Chile 3,25 32 3,32 24 3,06 34 3,21 34 3,19 35 3,17 37 2,68 115 3,55 44

Israel 3,21 33 2,73 43 3,00 37 3,27 31 3,23 32 3,46 29 2,17 145 3,58 41

Turkey 3,15 34 3,00 33 2,94 39 3,07 41 3,29 30 3,27 34 2,71 112 3,38 52

Hungary 3,15 35 3,00 34 3,12 33 3,07 42 3,07 37 3,00 44 3,00 57 3,69 34

Bahrain 3,15 36 3,40 22 3,40 27 3,33 27 2,75 59 3,00 47 2,25 140 3,00 84

Slovenia 3,14 37 2,79 40 3,22 29 3,14 36 3,09 36 2,91 52 3,18 32 3,73 33

Czech Republic 3,13 38 2,95 36 3,00 36 3,06 43 3,00 42 3,27 35 3,40 10 3,56 42

India 3,07 39 2,69 47 2,90 42 3,08 40 3,27 31 3,03 42 3,08 46 3,47 47

Poland 3,04 40 2,88 38 2,69 51 2,92 52 3,04 38 3,12 40 3,23 23 3,59 40

Saudi Arabia 3,02 41 2,72 45 2,95 38 2,93 50 2,88 51 3,02 43 2,76 106 3,65 39

Latvia 3,02 42 2,53 58 2,56 58 3,31 29 2,94 48 3,06 41 2,94 73 3,69 35

Indonesia 3,01 43 2,73 44 2,83 45 3,05 44 2,90 50 3,30 33 2,84 92 3,28 58

Kuwait 2,99 44 2,50 59 2,83 46 2,60 76 3,00 47 3,33 32 2,40 130 3,75 32

Argentina 2,98 45 2,65 51 2,81 47 2,97 49 3,00 44 3,00 46 2,84 93 3,50 46

Qatar 2,98 46 2,44 67 2,63 55 3,00 46 3,00 43 3,17 38 3,00 56 3,67 38

Estonia 2,95 47 2,75 42 2,91 40 2,85 56 3,00 45 2,84 58 3,29 18 3,35 53

Oman 2,92 48 2,71 46 2,86 43 2,57 79 2,67 67 2,80 63 3,25 20 4,00 24

Cyprus 2,92 49 2,77 41 2,91 41 2,92 51 2,77 58 2,92 50 2,92 77 3,25 62

Slovak Republic 2,92 50 2,61 55 2,68 52 3,09 38 3,00 40 2,87 55 3,09 44 3,26 60

Romania 2,91 51 2,60 56 2,73 50 3,20 35 2,86 52 2,86 56 2,62 123 3,18 66

Jordan 2,89 52 2,62 54 2,62 56 3,08 39 3,00 41 2,85 57 2,92 78 3,17 68

Vietnam 2,89 53 2,89 37 2,50 60 3,00 47 2,80 56 2,90 53 3,30 17 3,22 65

Panama 2,89 54 2,68 48 2,79 48 2,80 58 2,73 60 2,93 49 3,21 25 3,43 49

Bulgaria 2,87 55 2,47 66 2,47 64 2,79 59 2,86 53 3,14 39 2,91 81 3,56 43

Mexico 2,87 56 2,50 63 2,68 53 2,91 54 2,80 57 2,96 48 2,79 101 3,40 51

Sao Tome 2,86 57 2,50 60 2,20 95 3,40 25 3,00 39 3,00 45 3,67 2 3,00 76

Lithuania 2,78 58 2,64 52 2,30 80 3,00 48 2,70 64 2,60 74 3,00 60 3,40 50

Peru 2,77 59 2,68 49 2,57 57 2,91 53 2,73 61 2,70 67 3,00 59 3,00 80

Tunisia 2,76 60 2,83 39 2,83 44 2,86 55 2,43 88 2,83 60 3,20 30 2,80 105

Brazil 2,75 61 2,39 74 2,75 49 2,61 75 2,94 49 2,77 65 2,58 126 3,10 71



Guinea 2,71 62 2,50 61 2,33 75 2,50 85 2,67 68 2,83 59 3,20 29 3,50 45

Croatia 2,71 63 2,36 78 2,50 61 2,69 66 2,83 54 2,46 87 3,08 50 3,45 48

Sudan 2,71 64 2,36 79 2,36 73 2,67 68 2,83 55 2,92 51 3,00 58 3,17 67

Philippines 2,69 65 2,64 53 2,26 87 2,77 63 2,65 70 2,65 69 3,27 19 3,14 70

El Salvador 2,66 66 2,38 75 2,42 68 2,78 61 2,53 78 2,82 61 2,94 74 3,06 73

Mauritania 2,63 67 2,40 70 2,20 96 2,60 77 2,70 65 2,80 62 3,11 41 3,10 72

Pakistan 2,62 68 2,41 69 2,37 71 2,72 65 2,71 63 2,57 76 2,86 90 2,93 88

Venezuela 2,62 69 2,37 77 2,51 59 2,69 67 2,59 74 2,54 79 2,68 114 3,03 75

Ecuador 2,60 70 2,25 88 2,36 72 2,64 72 2,64 71 2,45 89 3,36 12 3,27 59

Paraguay 2,57 71 2,20 100 2,47 63 2,29 113 2,63 73 2,67 68 3,13 36 3,23 63

Costa Rica 2,55 72 2,49 64 2,43 67 2,53 82 2,43 89 2,57 78 3,08 49 2,89 91

Ukraine 2,55 73 2,22 97 2,35 74 2,53 83 2,41 90 2,53 80 3,25 21 3,31 55

Belarus 2,53 74 2,67 50 2,63 54 2,13 127 2,13 120 2,71 66 3,13 38 3,00 78

Guatemala 2,53 75 2,27 87 2,13 104 2,62 73 2,50 79 2,43 90 3,00 65 3,23 64

Kenya 2,52 76 2,33 81 2,15 100 2,79 60 2,31 104 2,62 73 2,75 108 2,92 89

Gambia 2,52 77 2,25 89 2,33 76 2,67 69 3,00 46 2,33 99 3,00 67 2,50 132

Iran 2,51 78 2,50 62 2,44 66 2,59 78 2,69 66 2,00 125 2,93 75 2,80 106

Uruguay 2,51 79 2,29 86 2,38 70 2,40 100 2,45 85 2,57 77 2,78 103 3,00 82

Honduras 2,50 80 2,48 65 2,32 79 2,48 93 2,41 91 2,41 91 2,88 85 2,88 92

Cambodia 2,50 81 2,19 104 2,30 81 2,47 95 2,47 82 2,53 81 3,21 27 3,05 74

Colombia 2,50 82 2,10 116 2,28 85 2,61 74 2,44 86 2,63 71 2,91 80 2,94 87

Uganda 2,49 83 2,21 99 2,17 99 2,42 98 2,55 77 2,33 100 3,63 3 3,29 56

Cameroon 2,49 84 2,57 57 2,00 114 2,33 110 2,25 109 2,50 85 3,00 64 3,29 57

Comoros 2,48 85 2,30 85 2,46 65 2,33 108 2,64 72 2,50 83 3,00 62 2,67 117

Angola 2,48 86 2,40 71 2,25 88 2,50 87 2,50 81 2,38 94 3,00 66 2,83 100

Bangladesh 2,47 87 2,00 125 2,29 82 2,46 96 2,33 103 2,46 88 3,08 48 3,33 54

Bosnia and Herzegovina 2,46 88 2,32 84 2,26 86 2,50 86 2,37 98 2,29 105 3,41 9 3,00 77

Benin 2,45 89 1,80 142 1,89 134 2,78 62 2,56 75 2,89 54 3,22 24 2,78 107

Macedonia 2,43 90 2,00 126 2,29 83 2,67 70 2,33 101 2,50 84 3,00 63 2,83 99

Malawi 2,42 91 2,25 90 2,13 106 2,56 81 2,56 76 2,00 126 3,13 39 3,00 79

Sri Lanka 2,40 92 2,25 91 2,13 105 2,31 112 2,45 84 2,58 75 3,08 47 2,69 113

Nigeria 2,40 93 2,23 96 2,23 92 2,49 92 2,38 96 2,36 97 2,90 83 2,69 114

Morocco 2,38 94 2,20 101 2,33 77 2,75 64 2,13 119 2,00 130 2,38 133 2,86 95



Papua New Guinea 2,38 95 2,00 127 2,00 123 2,57 80 2,29 105 2,29 106 3,43 7 3,14 69

Dominican Republic 2,38 96 2,33 82 2,18 97 2,34 107 2,25 108 2,28 107 3,05 54 2,89 90

Egypt 2,37 97 2,08 122 2,00 121 2,33 111 2,38 95 2,62 72 2,83 94 2,85 96

Lebanon 2,37 98 2,17 107 2,14 102 2,50 88 2,40 93 2,33 101 3,40 11 2,67 115

Russian Federation 2,37 99 1,94 137 2,23 93 2,48 94 2,46 83 2,17 119 2,40 131 2,94 86

Zambia 2,37 100 2,08 119 2,00 119 2,40 102 2,44 87 2,80 64 3,10 42 2,50 130

Senegal 2,37 101 2,38 76 2,09 108 2,09 130 2,73 62 2,30 103 3,09 45 2,63 123

Côte d'Ivoire 2,36 102 2,22 98 2,22 94 2,13 128 2,38 97 2,00 128 3,00 68 3,25 61

Kyrgyz Republic 2,35 103 2,20 102 2,06 112 2,35 106 2,35 100 2,38 95 2,80 98 2,76 109

Ethiopia 2,33 104 2,14 109 1,88 135 2,43 97 2,00 129 1,83 141 3,17 34 3,67 37

Liberia 2,31 105 2,40 72 2,14 101 2,83 57 2,00 127 2,00 132 3,20 31 2,43 134

Moldova 2,31 106 2,14 110 1,94 128 2,36 105 2,21 112 2,50 86 2,92 79 2,73 111

Bolivia 2,31 107 2,00 128 2,08 109 2,42 99 2,17 117 2,38 93 2,53 127 2,81 104

Lesotho 2,30 108 2,40 73 2,00 115 2,50 89 2,20 115 1,83 140 3,50 6 2,83 98

Mali 2,29 109 2,17 106 1,90 132 2,23 119 2,21 114 2,38 92 3,05 53 2,88 93

Mozambique 2,29 110 2,23 94 2,08 110 2,25 118 2,36 99 2,00 129 2,83 95 2,83 101

Azerbaijan 2,29 111 2,23 95 2,00 116 2,50 90 2,00 128 2,38 96 2,88 87 2,63 124

Yemen 2,29 112 2,18 105 2,08 111 2,20 123 2,22 111 2,30 104 2,67 116 2,78 108

Burundi 2,29 113 2,20 103 2,50 62 2,50 84 2,50 80 2,00 127 2,33 137 2,00 148

Zimbabwe 2,29 114 1,92 138 1,87 136 2,27 114 2,21 113 2,64 70 2,36 134 2,85 97

SerbiaMontenegro 2,28 115 2,33 83 2,18 98 2,25 116 2,29 107 2,07 124 3,07 51 2,54 128

Guinea-Bissau 2,28 116 2,14 111 2,25 89 2,22 120 2,00 132 2,22 114 3,14 35 2,86 94

Laos, PDR 2,25 117 2,08 120 2,00 120 2,40 103 2,29 106 1,89 139 2,13 146 2,83 102

Jamaica 2,25 118 2,35 80 2,03 113 2,13 126 2,07 125 2,24 112 3,50 5 2,65 119

Togo 2,25 119 2,10 117 2,25 90 2,40 101 2,40 94 2,20 115 3,33 14 2,11 145

Madagascar 2,24 120 2,24 93 2,13 107 2,25 117 2,00 131 2,19 117 3,21 26 2,67 116

Burkina Faso 2,24 121 2,13 115 1,89 133 2,67 71 2,33 102 2,13 122 2,67 118 2,25 143

Nicaragua 2,21 122 2,14 112 1,86 138 2,18 124 2,41 92 2,19 118 3,04 55 2,50 131

Haiti 2,21 123 2,08 121 2,14 103 2,20 122 2,11 122 2,16 121 2,78 104 2,60 125

Eritrea 2,19 124 2,14 113 2,00 117 2,00 135 2,67 69 2,50 82 3,00 61 1,83 149

Ghana 2,16 125 2,00 129 2,25 91 2,25 115 1,75 146 2,25 110 2,00 149 2,50 133

Namibia 2,16 126 2,14 114 2,00 118 2,14 125 1,83 142 1,83 142 2,60 125 3,00 83

Somalia 2,16 127 2,43 68 1,63 147 1,88 141 2,25 110 1,75 144 3,00 71 3,00 81



Buthan 2,16 128 1,95 135 1,95 127 2,06 134 2,18 116 2,27 109 3,36 13 2,57 126

Uzbekistan 2,16 129 1,94 136 2,00 124 2,07 133 2,15 118 2,08 123 2,91 82 2,73 112

Nepal 2,14 130 1,83 141 1,77 144 2,09 131 2,08 124 2,33 102 3,25 22 2,75 110

Armenia 2,14 131 2,10 118 1,78 143 2,00 140 2,11 121 2,22 113 3,43 8 2,63 122

Mauritius 2,13 132 2,00 130 2,29 84 2,20 121 1,75 147 2,25 111 2,67 117 2,33 137

Kazakhstan 2,12 133 1,91 139 1,86 137 2,10 129 2,05 126 2,19 116 2,81 96 2,65 120

Gabon 2,10 134 2,25 92 2,40 69 1,67 147 2,00 136 2,00 134 2,75 109 2,33 136

Syria 2,09 135 2,17 108 1,91 131 2,00 138 1,80 145 2,00 137 2,89 84 2,67 118

Mongolia 2,08 136 2,00 131 1,92 129 2,50 91 1,80 144 2,00 136 3,00 70 2,25 142

Tanzania 2,08 137 2,07 123 2,00 122 2,08 132 1,92 138 2,17 120 3,33 15 2,27 140

Solomon Islands 2,08 138 1,73 144 2,00 126 2,36 104 2,10 123 2,00 131 2,73 111 2,30 139

Albania 2,08 139 2,00 132 2,33 78 2,33 109 2,00 130 1,67 145 2,78 105 2,13 144

Algeria 2,06 140 1,60 148 1,83 139 2,00 139 1,92 139 2,27 108 3,17 33 2,82 103

Guyana 2,05 141 1,95 134 1,78 142 1,80 144 1,95 137 2,35 98 3,50 4 2,50 129

Chad 1,98 142 2,00 133 1,80 141 1,83 142 1,82 143 1,91 138 4,00 1 2,56 127

Niger 1,97 143 1,67 145 1,40 149 1,80 145 2,00 134 2,00 133 1,67 150 3,00 85

Sierra Leone 1,95 144 1,58 149 1,83 140 1,82 143 1,91 140 2,00 135 3,00 69 2,64 121

Djibouti 1,94 145 1,64 146 1,92 130 2,00 137 2,00 133 1,82 143 2,80 99 2,30 138

Tajikistan 1,93 146 1,91 140 2,00 125 2,00 136 1,90 141 1,67 146 2,33 138 2,11 146

Myanmar 1,86 147 2,07 124 1,69 145 1,73 146 2,00 135 1,57 149 2,92 76 2,08 147

Rwanda 1,77 148 1,80 143 1,53 148 1,67 148 1,67 148 1,60 148 3,07 52 2,38 135

Timor-Leste 1,71 149 1,63 147 1,67 146 1,50 149 1,60 149 1,67 147 3,33 16 2,25 141

Afghanistan 1,21 150 1,30 150 1,10 150 1,22 150 1,25 150 1,00 150 3,13 40 1,38 150

(2017 أفريل 08: تاريخ اإلطالع) Https://lpi.worldbank.org. بيانات البنك الدولي :املصدر



overall LPI overall LPI 

Country score rank score rank score rank score rank score rank score rank score rank

Germany 4,11 1 4,00 3 4,34 1 3,66 9 4,14 4 4,18 4 4,48 3

Singapore 4,09 2 4,02 2 4,22 4 3,86 1 4,12 6 4,15 6 4,23 14

Sweden 4,08 3 3,88 5 4,03 10 3,83 2 4,22 2 4,22 3 4,32 11

Netherlands 4,07 4 3,98 4 4,25 2 3,61 11 4,15 3 4,12 9 4,41 6

Luxembourg 3,98 5 4,04 1 4,06 9 3,67 7 3,67 21 3,92 19 4,58 1

Switzerland 3,97 6 3,73 12 4,17 6 3,32 25 4,32 1 4,27 1 4,20 15

Japan 3,97 7 3,79 10 4,19 5 3,55 12 4,00 7 4,13 8 4,26 13

United Kingdom 3,95 8 3,74 11 3,95 16 3,66 8 3,92 9 4,13 7 4,37 8

Belgium 3,94 9 3,83 9 4,01 12 3,31 26 4,13 5 4,22 2 4,29 12

Norway 3,93 10 3,86 6 4,22 3 3,35 24 3,85 13 4,10 10 4,35 10

Ireland 3,89 11 3,60 18 3,76 19 3,70 5 3,82 16 4,02 13 4,47 4

Finland 3,89 12 3,86 7 4,08 8 3,41 19 3,92 10 4,09 11 4,08 25

Hong Kong, China 3,88 13 3,83 8 4,00 13 3,67 6 3,83 14 3,94 17 4,04 26

Canada 3,87 14 3,71 13 4,03 11 3,24 32 3,99 8 4,01 15 4,41 5

United States 3,86 15 3,68 15 4,15 7 3,21 36 3,92 11 4,17 5 4,19 16

Denmark 3,85 16 3,58 19 3,99 15 3,46 16 3,83 15 3,94 18 4,38 7

France 3,84 17 3,63 17 4,00 14 3,30 28 3,87 12 4,01 14 4,37 9

Australia 3,84 18 3,68 14 3,78 18 3,78 3 3,77 17 3,87 20 4,16 18

Austria 3,76 19 3,49 20 3,68 21 3,78 4 3,70 20 3,83 22 4,08 23

Taiwan 3,71 20 3,35 25 3,62 22 3,64 10 3,65 22 4,04 12 3,95 30

New Zealand 3,65 21 3,64 16 3,54 26 3,36 23 3,54 26 3,67 25 4,17 17

Italy 3,64 22 3,38 23 3,72 20 3,21 37 3,74 18 3,83 21 4,08 24

Korea, Rep. 3,64 23 3,33 26 3,62 23 3,47 15 3,64 23 3,83 23 3,97 28

United Arab Emirates 3,63 24 3,49 21 3,81 17 3,48 14 3,53 27 3,58 28 3,94 33

Spain 3,63 25 3,47 22 3,58 25 3,11 48 3,62 24 3,96 16 4,12 21

Czech Republic 3,51 26 3,31 27 3,25 34 3,42 17 3,27 35 3,60 27 4,16 19

China 3,49 27 3,16 32 3,54 27 3,31 27 3,49 29 3,55 30 3,91 36
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South Africa 3,46 28 3,22 31 3,42 29 3,26 31 3,59 25 3,73 24 3,57 57

Malaysia 3,44 29 3,11 36 3,50 28 3,50 13 3,34 31 3,32 41 3,86 37

Poland 3,44 30 3,12 34 2,98 43 3,22 35 3,26 36 3,45 33 4,52 2

Israel 3,41 31 3,12 35 3,60 24 3,17 42 3,50 28 3,39 38 3,77 46

Bahrain 3,37 32 3,05 37 3,36 30 3,05 54 3,36 30 3,63 26 3,85 39

Lebanon 3,34 33 3,27 29 3,05 41 2,87 69 3,73 19 3,16 49 3,97 29

Portugal 3,34 34 3,31 28 3,17 35 3,02 59 3,31 33 3,38 39 3,84 40

Thailand 3,29 35 3,02 39 3,16 36 3,27 30 3,16 39 3,41 37 3,73 48

Kuwait 3,28 36 3,03 38 3,33 32 3,12 47 3,11 43 3,44 34 3,70 52

Latvia 3,25 37 2,94 40 2,88 49 3,38 21 2,96 46 3,55 29 3,72 49

Slovak Republic 3,24 38 2,79 47 3,00 42 3,05 57 3,15 41 3,54 31 3,92 34

Turkey 3,22 39 2,82 46 3,08 39 3,15 44 3,23 37 3,09 56 3,94 31

Saudi Arabia 3,22 40 2,91 43 3,27 33 2,80 82 3,33 32 3,32 42 3,78 45

Brazil 3,20 41 2,37 82 3,10 37 2,91 65 3,30 34 3,42 36 4,14 20

Iceland 3,20 42 3,22 30 3,33 31 3,10 51 3,14 42 3,14 53 3,27 84

Estonia 3,16 43 3,14 33 2,75 53 3,17 40 3,17 38 2,95 65 3,68 53

Philippines 3,14 44 2,67 54 2,57 64 3,40 20 2,95 47 3,29 44 3,83 42

Lithuania 3,13 45 2,79 48 2,72 54 3,19 38 2,85 56 3,27 46 3,92 35

Cyprus 3,13 46 2,92 42 2,94 46 3,13 45 2,82 58 3,51 32 3,44 75

India 3,12 47 2,70 52 2,91 47 3,13 46 3,16 40 3,14 52 3,61 56

Argentina 3,10 48 2,63 56 2,75 52 3,15 43 3,03 45 3,15 51 3,82 43

Chile 3,09 49 2,93 41 2,86 50 2,74 94 2,94 48 3,33 40 3,80 44

Mexico 3,05 50 2,55 62 2,95 44 2,83 77 3,04 44 3,28 45 3,66 54

Panama 3,02 51 2,76 49 2,63 61 2,87 71 2,83 57 3,26 47 3,76 47

Hungary 2,99 52 2,83 45 3,08 38 2,78 86 2,87 53 2,87 71 3,52 62

Vietnam 2,96 53 2,68 53 2,56 66 3,04 58 2,89 51 3,10 55 3,44 76

Greece 2,96 54 2,48 68 2,94 45 2,85 73 2,69 65 3,31 43 3,49 67

Qatar 2,95 55 2,25 99 2,75 51 2,92 63 2,57 81 3,09 57 4,09 22

Costa Rica 2,91 56 2,61 58 2,56 67 2,64 105 2,80 59 3,13 54 3,71 51

Slovenia 2,87 57 2,59 60 2,65 58 2,84 76 2,90 50 3,16 50 3,10 103

Senegal 2,86 58 2,45 70 2,64 59 2,75 90 2,73 63 3,08 58 3,52 63

Romania 2,84 59 2,36 85 2,25 99 3,24 34 2,68 66 2,90 66 3,45 73

Oman 2,84 60 3,38 24 3,06 40 2,31 137 2,37 108 2,04 145 3,94 32



Tunisia 2,84 61 2,43 73 2,56 65 3,36 22 2,36 109 2,56 102 3,57 58

Kazakhstan 2,83 62 2,38 79 2,66 57 3,29 29 2,60 73 2,70 85 3,25 86

Bulgaria 2,83 63 2,50 65 2,30 94 3,07 52 2,85 55 2,96 62 3,18 95

Malta 2,82 64 2,65 55 2,89 48 2,91 64 2,89 52 2,56 104 3,02 117

Dominican Republic 2,82 65 2,51 63 2,34 90 2,59 107 2,42 100 3,17 48 3,85 38

Uganda 2,82 66 2,84 44 2,35 89 3,02 60 2,59 76 2,45 114 3,52 60

Peru 2,80 67 2,50 64 2,66 56 2,75 93 2,61 71 2,89 70 3,38 79

Uzbekistan 2,79 68 2,20 107 2,54 70 2,79 83 2,50 89 2,96 63 3,72 50

Benin 2,79 69 2,38 80 2,48 73 2,65 103 2,64 70 3,07 60 3,49 66

Honduras 2,78 70 2,39 76 2,31 93 2,67 101 2,57 82 2,83 74 3,83 41

Ecuador 2,77 71 2,32 92 2,38 82 2,86 72 2,60 72 2,84 72 3,55 59

Colombia 2,77 72 2,50 66 2,59 62 2,54 112 2,75 61 2,75 82 3,52 64

Macedonia, FYR 2,77 73 2,55 61 2,55 68 2,83 79 2,76 60 2,82 76 3,10 105

Croatia 2,77 74 2,62 57 2,36 87 2,97 62 2,53 87 2,82 75 3,22 91

Indonesia 2,76 75 2,43 72 2,54 69 2,82 80 2,47 92 2,77 80 3,46 69

Paraguay 2,75 76 2,37 84 2,44 78 2,87 70 2,59 78 2,72 83 3,46 72

Uruguay 2,75 77 2,71 51 2,58 63 2,77 88 2,59 74 2,78 79 3,06 112

Bahamas, The 2,75 78 2,38 78 2,40 81 2,69 99 2,69 64 2,81 77 3,46 71

Bangladesh 2,74 79 2,33 90 2,49 72 2,99 61 2,44 96 2,64 92 3,46 70

Syrian Arab Republic 2,74 80 2,37 83 2,45 75 2,87 68 2,59 75 2,63 95 3,45 74

Jordan 2,74 81 2,31 93 2,69 55 3,11 49 2,49 90 2,33 133 3,39 78

Mauritius 2,72 82 2,71 50 2,29 96 3,24 33 2,43 97 2,57 100 2,91 127

Serbia 2,69 83 2,19 108 2,30 95 3,41 18 2,55 84 2,67 88 2,80 137

Venezuela, RB 2,68 84 2,06 133 2,44 76 3,05 56 2,53 85 2,84 73 3,05 116

Congo, Dem. Rep. 2,68 85 2,60 59 2,27 98 2,56 109 2,93 49 2,43 119 3,20 94

El Salvador 2,67 86 2,48 67 2,44 77 2,18 148 2,66 68 2,68 87 3,63 55

Bosnia and Herzegovina 2,66 87 2,33 89 2,22 105 3,10 50 2,30 116 2,68 86 3,18 96

Madagascar 2,66 88 2,35 87 2,63 60 3,06 53 2,40 102 2,51 109 2,90 128

Azerbaijan 2,64 89 2,14 117 2,23 104 3,05 55 2,48 91 2,65 91 3,15 100

Guatemala 2,63 90 2,33 91 2,37 84 2,16 150 2,74 62 2,71 84 3,52 61

Kyrgyz Republic 2,62 91 2,44 71 2,09 118 3,18 39 2,37 107 2,33 132 3,10 106

Egypt, Arab Rep. 2,61 92 2,11 122 2,22 106 2,56 110 2,87 54 2,56 101 3,31 81

Georgia 2,61 93 2,37 81 2,17 109 2,73 95 2,57 83 2,67 89 3,08 111



Russian Federation 2,61 94 2,15 115 2,38 83 2,72 96 2,51 88 2,60 97 3,23 88

Tanzania 2,60 95 2,42 74 2,00 129 2,78 85 2,38 105 2,56 103 3,33 80

Togo 2,60 96 2,40 75 1,82 142 2,42 126 2,45 94 3,42 35 3,02 118

Guinea 2,60 97 2,34 88 2,10 116 2,43 124 2,68 67 2,89 68 3,10 104

Haiti 2,59 98 2,12 121 2,17 108 3,17 41 2,46 93 2,43 120 3,02 119

Kenya 2,59 99 2,23 103 2,14 113 2,84 75 2,28 122 2,89 69 3,06 113

Nigeria 2,59 100 2,17 109 2,43 80 2,84 74 2,45 95 2,45 116 3,10 107

Yemen, Rep. 2,58 101 2,46 69 2,35 88 2,24 142 2,35 110 2,63 94 3,48 68

Ukraine 2,57 102 2,02 135 2,44 79 2,79 84 2,59 77 2,49 112 3,06 114

Iran, Islamic Rep. 2,57 103 2,22 106 2,36 86 2,44 121 2,65 69 2,50 110 3,26 85

Moldova 2,57 104 2,11 124 2,05 123 2,83 78 2,17 132 3,00 61 3,17 97

Cameroon 2,55 105 2,11 123 2,10 115 2,69 100 2,53 86 2,60 98 3,16 99

Niger 2,54 106 2,06 132 2,28 97 2,66 102 2,42 98 2,45 115 3,28 83

Nicaragua 2,54 107 2,24 101 2,23 102 2,63 106 2,31 114 2,51 107 3,21 92

Jamaica 2,53 108 2,00 140 2,07 121 2,82 81 2,32 112 3,07 59 2,82 134

Côte d'Ivoire 2,53 109 2,16 114 2,37 85 2,44 122 2,57 80 2,95 64 2,73 140

Pakistan 2,53 110 2,05 134 2,08 120 2,91 66 2,28 120 2,64 93 3,08 110

Armenia 2,52 111 2,10 125 2,32 92 2,43 123 2,59 79 2,26 139 3,40 77

Bolivia 2,51 112 2,26 97 2,24 100 2,53 115 2,38 104 2,38 127 3,20 93

Gambia, The 2,49 113 2,38 77 2,17 110 2,54 113 2,37 106 2,27 137 3,15 101

Turkmenistan 2,49 114 2,14 119 2,24 101 2,31 138 2,34 111 2,38 126 3,51 65

Chad 2,49 115 2,27 96 2,00 128 2,75 91 2,04 145 2,62 96 3,14 102

Congo, Rep. 2,48 116 2,02 137 1,62 151 2,33 132 2,42 101 2,33 131 4,00 27

Ghana 2,47 117 2,35 86 2,52 71 2,38 129 2,42 99 2,51 108 2,67 142

Lao PDR 2,46 118 2,17 113 1,95 132 2,70 97 2,14 137 2,45 113 3,23 89

Albania 2,46 119 2,07 129 2,14 112 2,64 104 2,39 103 2,39 124 3,01 120

Comoros 2,45 120 1,96 142 1,76 146 2,56 108 2,26 124 2,79 78 3,23 90

Montenegro 2,43 121 2,17 112 2,45 74 2,54 114 2,32 113 2,44 117 2,65 145

Gabon 2,41 122 2,23 102 2,09 117 2,29 139 2,31 115 2,67 90 2,87 130

Ethiopia 2,41 123 2,13 120 1,77 145 2,76 89 2,14 136 2,89 67 2,65 144

Papua New Guinea 2,41 124 2,02 138 1,91 135 2,55 111 2,20 131 2,43 118 3,24 87

Maldives 2,40 125 2,25 98 2,16 111 2,42 125 2,29 117 2,42 121 2,83 133

Djibouti 2,39 126 2,25 100 2,33 91 2,50 116 2,17 133 2,42 123 2,67 143



Liberia 2,38 127 2,28 94 2,00 126 2,33 133 2,16 134 2,38 125 3,08 109

Bhutan 2,38 128 2,14 118 1,83 141 2,44 120 2,24 127 2,54 105 2,99 122

Cambodia 2,37 129 2,28 95 2,12 114 2,19 146 2,29 118 2,50 111 2,84 132

Algeria 2,36 130 1,97 141 2,06 122 2,70 98 2,24 129 2,26 138 2,81 136

Tajikistan 2,35 131 1,90 147 2,00 127 2,42 127 2,25 125 2,25 141 3,16 98

Libya 2,33 132 2,15 116 2,18 107 2,28 140 2,28 121 2,08 143 2,98 124

Myanmar 2,33 133 1,94 146 1,92 134 2,37 131 2,01 148 2,36 129 3,29 82

Botswana 2,32 134 2,09 126 2,09 119 1,91 152 2,29 119 2,59 99 2,99 123

Solomon Islands 2,31 135 2,08 127 2,23 103 2,18 147 2,27 123 2,03 147 3,05 115

Mozambique 2,29 136 1,95 145 2,04 124 2,77 87 2,20 130 2,28 135 2,40 150

Sri Lanka 2,29 137 1,96 143 1,88 138 2,48 117 2,09 142 2,23 142 2,98 125

Zambia 2,28 138 2,17 111 1,83 140 2,41 128 2,01 149 2,35 130 2,85 131

Mali 2,27 139 2,08 128 2,00 125 2,17 149 2,13 138 2,31 134 2,90 129

Guyana 2,27 140 2,02 136 1,99 130 2,31 136 2,25 126 2,28 136 2,70 141

Mongolia 2,25 141 1,81 149 1,94 133 2,46 119 2,24 128 2,42 122 2,55 147

Angola 2,25 142 1,75 151 1,69 149 2,38 130 2,02 147 2,54 106 3,01 121

Afghanistan 2,24 143 2,22 104 1,87 139 2,24 141 2,09 141 2,37 128 2,61 146

Fiji 2,24 144 1,95 144 1,98 131 2,48 118 2,11 139 1,96 151 2,82 135

Burkina Faso 2,23 145 2,22 105 1,89 137 1,73 153 2,02 146 2,77 81 2,77 138

Sudan 2,21 146 2,02 139 1,78 144 2,11 151 2,15 135 2,02 148 3,09 108

Nepal 2,20 147 2,07 131 1,80 143 2,21 143 2,07 143 2,26 140 2,74 139

Iraq 2,11 148 2,07 130 1,73 147 2,20 144 2,10 140 1,96 150 2,49 148

Guinea-Bissau 2,10 149 1,89 148 1,56 153 2,75 92 1,56 153 1,71 153 2,91 126

Cuba 2,07 150 1,79 150 1,90 136 2,32 135 1,88 151 2,03 146 2,41 149

Rwanda 2,04 151 1,63 153 1,63 150 2,88 67 1,85 152 1,99 149 2,05 154

Namibia 2,02 152 1,68 152 1,71 148 2,20 145 2,04 144 2,04 144 2,38 151

Sierra Leone 1,97 153 2,17 110 1,61 152 2,33 134 1,53 154 1,73 152 2,33 152

Eritrea 1,70 154 1,50 154 1,35 155 1,63 154 1,88 150 1,55 154 2,21 153

Somalia 1,34 155 1,33 155 1,50 154 1,33 155 1,33 155 1,17 155 1,38 155

(2017 أفريل 08: تاريخ اإلطالع) Https://lpi.worldbank.org. بيانات البنك الدولي: املصدر



overall LPI overall LPI

Country score rank score rank score rank score rank score rank score rank score rank

Singapore 4,13 1 4,10 1 4,15 2 3,99 2 4,07 6 4,07 6 4,39 1

Hong Kong SAR, China 4,12 2 3,97 3 4,12 7 4,18 1 4,08 5 4,09 5 4,28 4

Finland 4,05 3 3,98 2 4,12 6 3,85 4 4,14 1 4,14 1 4,10 15

Germany 4,03 4 3,87 6 4,26 1 3,67 11 4,09 4 4,05 7 4,32 2

Netherlands 4,02 5 3,85 8 4,15 3 3,86 3 4,05 7 4,12 2 4,15 12

Denmark 4,02 6 3,93 4 4,07 10 3,70 8 4,14 2 4,10 4 4,21 7

Belgium 3,98 7 3,85 7 4,12 8 3,73 6 3,98 8 4,05 8 4,20 9

Japan 3,93 8 3,72 11 4,11 9 3,61 14 3,97 9 4,03 9 4,21 6

United States 3,93 9 3,67 13 4,14 4 3,56 17 3,96 10 4,11 3 4,21 8

United Kingdom 3,90 10 3,73 10 3,95 15 3,63 13 3,93 11 4,00 10 4,19 10

Austria 3,89 11 3,77 9 4,05 11 3,71 7 4,10 3 3,97 11 3,79 31

France 3,85 12 3,64 14 3,96 14 3,73 5 3,82 14 3,97 12 4,02 23

Sweden 3,85 13 3,68 12 4,13 5 3,39 29 3,90 12 3,82 17 4,26 5

Canada 3,85 14 3,58 17 3,99 12 3,55 18 3,85 13 3,86 14 4,31 3

Luxembourg 3,82 15 3,54 18 3,79 20 3,70 9 3,82 15 3,91 13 4,19 11

Switzerland 3,80 16 3,88 5 3,98 13 3,46 24 3,71 18 3,83 15 4,01 24

United Arab Emirates 3,78 17 3,61 15 3,84 17 3,59 15 3,74 17 3,81 18 4,10 13

Australia 3,73 18 3,60 16 3,83 18 3,40 28 3,75 16 3,79 19 4,05 17

Taiwan 3,71 19 3,42 22 3,77 21 3,58 16 3,68 20 3,72 21 4,10 14

Spain 3,70 20 3,40 25 3,74 24 3,68 10 3,69 19 3,67 23 4,02 22

Korea, Rep. 3,70 21 3,42 23 3,74 22 3,67 12 3,65 22 3,68 22 4,02 21

Norway 3,68 22 3,46 21 3,86 16 3,49 21 3,57 23 3,67 24 4,09 16

South Africa 3,67 23 3,35 26 3,79 19 3,50 20 3,56 24 3,83 16 4,03 20

Italy 3,67 24 3,34 27 3,74 23 3,53 19 3,65 21 3,73 20 4,05 18

Ireland 3,52 25 3,40 24 3,35 31 3,40 27 3,54 25 3,65 25 3,77 33

China 3,52 26 3,25 30 3,61 26 3,46 23 3,47 28 3,52 31 3,80 30

Turkey 3,51 27 3,16 32 3,62 25 3,38 30 3,52 26 3,54 29 3,87 27

Portugal 3,50 28 3,19 31 3,42 28 3,43 25 3,48 27 3,60 26 3,88 26
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Malaysia 3,49 29 3,28 29 3,43 27 3,40 26 3,45 30 3,54 28 3,86 28

Poland 3,43 30 3,30 28 3,10 42 3,47 22 3,30 32 3,32 37 4,04 19

New Zealand 3,42 31 3,47 20 3,42 29 3,27 33 3,25 34 3,58 27 3,55 48

Iceland 3,39 32 3,53 19 3,39 30 3,01 47 3,47 29 3,39 35 3,62 40

Qatar 3,32 33 3,12 34 3,23 34 2,88 64 3,25 35 3,50 32 4,00 25

Slovenia 3,29 34 3,05 38 3,24 33 3,34 31 3,25 33 3,20 44 3,60 43

Cyprus 3,24 35 3,02 39 3,17 38 3,21 36 3,17 37 3,36 36 3,54 51

Bulgaria 3,21 36 2,97 41 3,20 36 3,25 34 3,10 42 3,16 48 3,56 47

Saudi Arabia 3,18 37 2,79 51 3,22 35 3,10 42 2,99 47 3,21 42 3,76 34

Thailand 3,18 38 2,96 42 3,08 44 3,21 35 2,98 49 3,18 45 3,63 39

Chile 3,17 39 3,11 35 3,18 37 3,06 44 3,00 46 3,22 41 3,47 54

Hungary 3,17 40 2,82 47 3,14 40 2,99 52 3,18 36 3,52 30 3,41 61

Tunisia 3,17 41 3,13 33 2,88 54 2,88 65 3,13 40 3,25 40 3,75 35

Croatia 3,16 42 3,06 37 3,35 32 2,95 58 2,92 55 3,20 43 3,54 50

Malta 3,16 43 2,81 49 3,10 41 3,17 37 3,01 45 3,05 56 3,79 32

Czech Republic 3,14 44 2,95 43 2,96 50 3,01 45 3,34 31 3,17 46 3,40 63

Brazil 3,13 45 2,51 78 3,07 46 3,12 41 3,12 41 3,42 33 3,55 49

India 3,08 46 2,77 52 2,87 56 2,98 54 3,14 38 3,09 54 3,58 44

Mexico 3,06 47 2,63 66 3,03 47 3,07 43 3,02 44 3,15 49 3,47 55

Bahrain 3,05 48 2,67 60 3,08 43 2,83 72 2,94 53 3,42 34 3,42 60

Argentina 3,05 49 2,45 83 2,94 52 3,33 32 2,95 51 3,30 38 3,27 72

Morocco 3,03 50 2,64 65 3,14 39 3,01 46 2,89 59 3,01 58 3,51 53

Slovak Republic 3,03 51 2,88 45 2,99 48 2,84 71 3,07 43 2,84 68 3,57 46

Philippines 3,02 52 2,63 67 2,80 62 2,97 56 3,14 39 3,30 39 3,30 69

Vietnam 3,00 53 2,65 63 2,68 72 3,14 39 2,68 82 3,16 47 3,64 38

Romania 3,00 54 2,65 61 2,51 87 2,99 53 2,83 64 3,10 53 3,82 29

Bosnia and Herzegovina 2,99 55 2,65 62 2,86 57 3,00 49 2,93 54 2,81 71 3,61 41

Uruguay 2,98 56 2,99 40 2,87 55 2,91 60 2,98 48 2,98 61 3,16 81

Egypt, Arab Rep. 2,98 57 2,60 69 3,07 45 3,00 51 2,95 50 2,86 66 3,39 64

Lithuania 2,95 58 2,73 55 2,58 82 2,97 55 2,91 57 2,73 83 3,70 37

Indonesia 2,94 59 2,53 75 2,54 85 2,97 57 2,85 62 3,12 52 3,61 42

Peru 2,94 60 2,68 58 2,73 67 2,87 66 2,91 56 2,99 60 3,40 62

Panama 2,93 61 2,56 74 2,94 51 2,76 79 2,84 63 3,01 57 3,47 56



Oman 2,89 62 3,10 36 2,96 49 2,78 77 2,73 77 2,59 94 3,17 80

Yemen, Rep. 2,89 63 2,29 110 2,62 74 3,14 38 2,79 69 3,12 51 3,29 70

Colombia 2,87 64 2,65 64 2,72 68 2,76 78 2,95 52 2,66 85 3,45 57

Estonia 2,86 65 2,51 79 2,79 63 2,82 74 2,82 65 3,00 59 3,23 75

Ukraine 2,85 66 2,41 88 2,69 70 2,72 83 2,85 61 3,15 50 3,31 68

Benin 2,85 67 2,59 70 2,57 83 2,44 119 2,90 58 2,87 65 3,74 36

Botswana 2,84 68 2,82 48 2,82 60 2,53 111 2,74 75 2,73 81 3,43 58

Greece 2,83 69 2,38 94 2,88 53 2,69 87 2,76 73 2,98 63 3,32 67

Kuwait 2,83 70 2,73 53 2,82 61 2,68 90 2,68 84 2,98 62 3,11 87

Pakistan 2,83 71 2,85 46 2,69 71 2,86 68 2,77 72 2,61 90 3,14 83

Mauritius 2,82 72 2,58 72 2,83 59 2,50 113 2,67 85 2,83 69 3,52 52

Malawi 2,81 73 2,51 77 2,78 64 3,01 48 2,85 60 2,56 102 3,09 88

Guatemala 2,80 74 2,62 68 2,59 81 2,82 75 2,78 71 2,80 73 3,19 77

Serbia 2,80 75 2,39 92 2,62 75 2,76 80 2,80 66 3,07 55 3,14 82

Latvia 2,78 76 2,71 56 2,52 86 2,72 84 2,64 93 2,97 64 3,08 90

Georgia 2,77 77 2,90 44 2,85 58 2,68 91 2,78 70 2,59 93 2,86 115

Albania 2,77 78 2,43 86 2,43 99 2,84 70 2,65 91 2,65 88 3,58 45

Ecuador 2,76 79 2,36 98 2,62 76 2,86 67 2,65 90 2,58 96 3,42 59

Bahamas, The 2,75 80 2,69 57 2,77 66 2,72 81 2,69 80 2,65 87 2,99 98

Sri Lanka 2,75 81 2,58 71 2,50 89 3,00 50 2,80 68 2,65 86 2,90 110

Costa Rica 2,75 82 2,47 80 2,60 80 2,85 69 2,53 101 2,81 72 3,19 78

Côte d'Ivoire 2,73 83 2,31 107 2,31 114 2,90 62 2,73 78 2,69 84 3,36 65

Madagascar 2,72 84 2,80 50 2,40 108 2,40 124 2,80 67 2,80 74 3,13 84

Dominican Republic 2,70 85 2,53 76 2,61 77 2,83 73 2,74 76 2,49 110 2,97 100

Kazakhstan 2,69 86 2,58 73 2,60 79 2,67 92 2,75 74 2,83 70 2,73 132

Niger 2,69 87 2,67 59 2,45 96 2,91 61 2,49 105 2,49 109 3,07 91

Tanzania 2,65 88 2,17 130 2,41 105 2,91 59 2,64 94 2,77 77 2,97 99

Namibia 2,65 89 2,73 54 2,72 69 2,49 114 2,65 88 2,85 67 2,52 144

Bolivia 2,61 90 2,40 89 2,39 109 2,60 104 2,58 97 2,73 82 2,95 103

Belarus 2,61 91 2,24 121 2,78 65 2,58 107 2,65 89 2,58 98 2,87 114

Syrian Arab Republic 2,60 92 2,33 104 2,54 84 2,62 100 2,48 107 2,35 125 3,26 73

El Salvador 2,60 93 2,28 114 2,46 95 2,57 108 2,60 95 2,60 92 3,08 89

Guinea-Bissau 2,60 94 2,39 90 2,68 73 2,61 103 2,58 98 2,58 97 2,74 128



Russian Federation 2,58 95 2,04 138 2,45 97 2,59 106 2,65 92 2,76 79 3,02 94

Lebanon 2,58 96 2,21 124 2,41 102 2,71 85 2,38 119 2,61 91 3,11 86

Togo 2,58 97 2,29 112 2,46 94 3,13 40 2,29 124 2,46 115 2,77 123

Central African Republic 2,57 98 2,45 82 2,09 134 2,33 132 2,70 79 2,48 113 3,33 66

Macedonia, FYR 2,56 99 2,24 120 2,60 78 2,66 95 2,66 86 2,41 120 2,79 120

Armenia 2,56 100 2,27 116 2,38 110 2,65 96 2,40 115 2,57 99 3,07 92

Cambodia 2,56 101 2,30 108 2,20 128 2,61 101 2,50 103 2,77 78 2,95 104

Jordan 2,56 102 2,27 115 2,48 91 2,88 63 2,17 137 2,55 104 2,92 106

Zimbabwe 2,55 103 2,31 105 2,20 127 2,67 93 2,27 127 2,50 107 3,27 71

Maldives 2,55 104 2,24 119 2,47 93 2,47 117 2,68 81 2,43 118 2,96 102

Honduras 2,53 105 2,39 91 2,35 111 2,70 86 2,44 109 2,35 126 2,90 108

Cameroon 2,53 106 2,37 96 2,24 121 2,37 128 2,41 114 2,55 103 3,19 76

Bhutan 2,52 107 2,29 109 2,29 117 2,61 102 2,42 111 2,56 101 2,90 111

Ghana 2,51 108 2,33 103 2,05 136 2,81 76 2,68 83 2,31 133 2,76 125

Lao PDR 2,50 109 2,38 93 2,40 106 2,40 123 2,49 104 2,49 111 2,82 118

Senegal 2,49 110 2,46 81 2,31 115 2,72 82 2,55 99 2,10 145 2,74 130

Venezuela, RB 2,49 111 2,10 134 2,17 129 2,54 109 2,33 123 2,57 100 3,18 79

Iran, Islamic Rep. 2,49 112 2,19 126 2,42 100 2,49 115 2,66 87 2,49 108 2,66 138

Paraguay 2,48 113 2,36 97 2,41 103 2,31 137 2,49 106 2,59 95 2,74 127

Sco Tomi and Principe 2,48 114 2,33 100 2,24 122 2,33 136 2,42 113 2,78 76 2,78 121

Guinea 2,48 115 2,42 87 2,34 112 2,67 94 2,59 96 2,33 131 2,50 147

Azerbaijan 2,48 116 1,92 147 2,42 101 2,43 120 2,14 143 2,75 80 3,23 74

Uzbekistan 2,46 117 2,25 118 2,25 120 2,38 127 2,39 117 2,53 105 2,96 101

Gambia, The 2,46 118 2,29 111 1,90 147 2,63 98 2,55 100 2,80 75 2,55 142

Liberia 2,45 119 2,00 140 2,41 104 2,54 110 2,46 108 2,42 119 2,84 117

Montenegro 2,45 120 2,31 106 2,30 116 2,22 141 2,35 120 2,62 89 2,89 112

Nigeria 2,45 121 1,97 146 2,27 118 2,60 105 2,52 102 2,35 128 2,92 105

Kenya 2,43 122 2,08 136 2,16 130 2,69 88 2,38 118 2,34 130 2,88 113

Fiji 2,42 123 2,07 137 2,22 123 2,41 122 2,18 136 2,48 112 3,12 85

Jamaica 2,42 124 2,22 123 2,27 119 2,43 121 2,21 132 2,43 117 2,91 107

Algeria 2,41 125 2,26 117 2,02 139 2,68 89 2,13 145 2,46 114 2,85 116

Solomon Islands 2,41 126 2,37 95 2,03 137 2,44 118 2,14 144 2,39 122 3,04 93

Mauritania 2,40 127 2,33 102 2,34 113 2,52 112 2,28 125 2,28 135 2,60 139



Papua New Guinea 2,38 128 1,98 145 2,20 126 2,34 131 2,18 135 2,51 106 3,01 95

Myanmar 2,37 129 2,24 122 2,10 133 2,47 116 2,42 110 2,34 129 2,59 140

Kyrgyz Republic 2,35 130 2,45 84 2,49 90 2,00 147 2,25 129 2,31 132 2,69 135

Gabon 2,34 131 2,00 142 2,00 143 2,40 125 2,40 116 2,20 137 3,00 96

Moldova 2,33 132 2,17 129 2,44 98 2,08 145 2,15 142 2,44 116 2,74 126

Guyana 2,33 133 2,29 113 2,15 131 2,35 129 2,33 122 2,14 140 2,67 136

Burkina Faso 2,32 134 2,12 132 2,40 107 2,33 133 2,28 126 2,13 142 2,67 137

Afghanistan 2,30 135 2,33 99 2,00 141 2,33 134 2,16 139 2,10 146 2,80 119

Tajikistan 2,28 136 2,43 85 2,03 138 2,33 135 2,22 130 2,13 143 2,51 146

Libya 2,28 137 2,08 135 1,75 152 2,63 99 2,25 128 2,38 123 2,51 145

Angola 2,28 138 2,33 101 2,48 92 2,26 139 2,00 149 2,00 147 2,59 141

Rwanda 2,27 139 2,19 127 1,88 148 2,27 138 2,06 147 2,39 121 2,76 124

Mongolia 2,25 140 1,98 144 2,22 125 2,13 142 1,88 152 2,29 134 2,99 97

Ethiopia 2,24 141 2,03 139 2,22 124 2,35 130 2,16 140 2,10 144 2,54 143

Lesotho 2,24 142 2,00 143 2,13 132 2,13 143 2,42 112 1,99 148 2,73 131

Congo, Dem. Rep. 2,21 143 2,10 133 1,96 144 2,23 140 2,17 138 2,35 124 2,38 149

Cuba 2,20 144 2,18 128 2,08 135 2,12 144 2,21 131 2,26 136 2,31 152

Iraq 2,16 145 1,75 152 1,92 146 2,38 126 2,19 134 1,86 151 2,77 122

Comoros 2,14 146 2,00 141 1,94 145 1,81 153 2,20 133 2,20 138 2,70 134

Eritrea 2,11 147 1,78 151 1,83 150 2,63 97 2,03 148 1,83 152 2,43 148

Sudan 2,10 148 2,14 131 2,01 140 1,93 150 2,33 121 1,89 150 2,31 151

Congo, Rep. 2,08 149 1,80 149 1,27 155 1,94 149 2,15 141 2,35 127 2,90 109

Sierra Leone 2,08 150 1,73 153 2,50 88 1,85 152 1,98 151 2,14 141 2,35 150

Nepal 2,04 151 2,20 125 1,87 149 1,86 151 2,12 146 1,95 149 2,21 153

Chad 2,03 152 1,86 148 2,00 142 2,00 146 2,00 150 1,57 155 2,71 133

Haiti 2,03 153 1,78 150 1,78 151 1,94 148 1,74 154 2,15 139 2,74 129

Djibouti 1,80 154 1,72 154 1,51 154 1,77 154 1,84 153 1,73 153 2,19 154

Burundi 1,61 155 1,67 155 1,68 153 1,57 155 1,43 155 1,67 154 1,67 155

(2017 أفريل 08: تاريخ اإلطالع) Https://lpi.worldbank.org. بيانات البنك الدولي :املصدر



overall LPI overall LPI

Country score rank score rank score rank score rank score rank score rank score rank

Germany 4,12 1 4,10 2 4,32 1 3,74 4 4,12 3 4,17 1 4,36 4

Netherlands 4,05 2 3,96 4 4,23 3 3,64 11 4,13 2 4,07 6 4,34 6

Belgium 4,04 3 3,80 11 4,10 8 3,80 2 4,11 4 4,11 4 4,39 2

United Kingdom 4,01 4 3,94 5 4,16 6 3,63 12 4,03 5 4,08 5 4,33 7

Singapore 4,00 5 4,01 3 4,28 2 3,70 6 3,97 8 3,90 11 4,25 9

Sweden 3,96 6 3,75 15 4,09 9 3,76 3 3,98 6 3,98 7 4,26 8

Norway 3,96 7 4,21 1 4,19 4 3,42 30 4,19 1 3,50 31 4,36 5

Luxembourg 3,95 8 3,82 10 3,91 15 3,82 1 3,78 14 3,68 22 4,71 1

United States 3,92 9 3,73 16 4,18 5 3,45 26 3,97 7 4,14 2 4,14 14

Japan 3,91 10 3,78 14 4,16 7 3,52 19 3,93 11 3,95 9 4,24 10

Ireland 3,87 11 3,80 12 3,84 16 3,44 27 3,94 9 4,13 3 4,13 16

Canada 3,86 12 3,61 20 4,05 10 3,46 23 3,94 10 3,97 8 4,18 11

France 3,85 13 3,65 18 3,98 13 3,68 7 3,75 15 3,89 12 4,17 13

Switzerland 3,84 14 3,92 7 4,04 11 3,58 15 3,75 16 3,79 18 4,06 21

Hong Kong SAR, China 3,83 15 3,72 17 3,97 14 3,58 14 3,81 13 3,87 13 4,06 18

Australia 3,81 16 3,85 9 4,00 12 3,52 18 3,75 17 3,81 16 4,00 26

Denmark 3,78 17 3,79 13 3,82 17 3,65 9 3,74 18 3,36 36 4,39 3

Spain 3,72 18 3,63 19 3,77 20 3,51 21 3,83 12 3,54 26 4,07 17

Taiwan 3,72 19 3,55 21 3,64 24 3,71 5 3,60 25 3,79 17 4,02 25

Italy 3,69 20 3,36 29 3,78 19 3,54 17 3,62 23 3,84 14 4,05 22

Korea, Rep. 3,67 21 3,47 24 3,79 18 3,44 28 3,66 21 3,69 21 4,00 28

Austria 3,65 22 3,53 23 3,64 25 3,26 40 3,56 26 3,93 10 4,04 23

New Zealand 3,64 23 3,92 6 3,67 22 3,67 8 3,56 27 3,33 38 3,72 40

Finland 3,62 24 3,89 8 3,52 28 3,52 20 3,72 19 3,31 39 3,80 38

Malaysia 3,59 25 3,37 27 3,56 26 3,64 10 3,47 32 3,58 23 3,92 31

Portugal 3,56 26 3,26 31 3,37 31 3,43 29 3,71 20 3,71 20 3,87 35

United Arab Emirates 3,54 27 3,42 25 3,70 21 3,20 43 3,50 31 3,57 24 3,92 32

China 3,53 28 3,21 38 3,67 23 3,50 22 3,46 35 3,50 29 3,87 36
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Qatar 3,52 29 3,21 37 3,44 29 3,55 16 3,55 28 3,47 32 3,87 34

Turkey 3,50 30 3,23 34 3,53 27 3,18 48 3,64 22 3,77 19 3,68 41

Poland 3,49 31 3,26 32 3,08 46 3,46 24 3,47 33 3,54 27 4,13 15

Czech Republic 3,49 32 3,24 33 3,29 36 3,59 13 3,51 29 3,56 25 3,73 39

Hungary 3,46 33 2,97 48 3,18 40 3,40 32 3,33 37 3,82 15 4,06 20

South Africa 3,43 34 3,11 42 3,20 38 3,45 25 3,62 24 3,30 41 3,88 33

Thailand 3,43 35 3,21 36 3,40 30 3,30 39 3,29 38 3,45 33 3,96 29

Latvia 3,40 36 3,22 35 3,03 51 3,38 33 3,21 42 3,50 30 4,06 19

Iceland 3,39 37 3,54 22 3,34 33 3,15 49 3,46 34 3,38 35 3,51 53

Slovenia 3,38 38 3,11 41 3,35 32 3,05 57 3,51 30 3,51 28 3,82 37

Estonia 3,35 39 3,40 26 3,34 35 3,34 34 3,27 39 3,20 47 3,55 49

Romania 3,26 40 2,83 59 2,77 64 3,32 36 3,20 43 3,39 34 4,00 27

Israel 3,26 41 3,10 43 3,11 45 2,71 96 3,35 36 3,20 46 4,18 12

Chile 3,26 42 3,17 39 3,17 41 3,12 53 3,19 44 3,30 40 3,59 44

Slovak Republic 3,25 43 2,89 52 3,22 37 3,30 38 3,16 46 3,02 63 3,94 30

Greece 3,20 44 3,36 28 3,17 42 2,97 62 3,23 40 3,03 61 3,50 54

Panama 3,19 45 3,15 40 3,00 52 3,18 47 2,87 68 3,34 37 3,63 42

Lithuania 3,18 46 3,04 44 3,18 39 3,10 55 2,99 57 3,17 49 3,60 43

Bulgaria 3,16 47 2,75 64 2,94 53 3,31 37 3,00 55 2,88 76 4,04 24

Vietnam 3,15 48 2,81 61 3,11 44 3,22 42 3,09 49 3,19 48 3,49 56

Saudi Arabia 3,15 49 2,86 56 3,34 34 2,93 70 3,11 48 3,15 54 3,55 47

Mexico 3,13 50 2,69 70 3,04 50 3,19 46 3,12 47 3,14 55 3,57 46

Malta 3,11 51 3,00 46 3,08 47 3,23 41 3,00 54 3,15 52 3,15 81

Bahrain 3,08 52 3,29 30 3,04 49 3,04 58 3,04 51 3,29 42 2,80 119

Indonesia 3,08 53 2,87 55 2,92 56 2,87 74 3,21 41 3,11 58 3,53 50

India 3,08 54 2,72 65 2,88 58 3,20 44 3,03 52 3,11 57 3,51 51

Croatia 3,05 55 2,95 50 2,92 55 2,98 61 3,00 56 3,11 59 3,37 62

Kuwait 3,01 56 2,69 68 3,16 43 2,76 89 2,96 59 3,16 50 3,39 60

Philippines 3,00 57 3,00 47 2,60 75 3,33 35 2,93 61 3,00 64 3,07 90

Cyprus 3,00 58 2,88 53 2,87 59 3,01 60 2,92 63 3,00 65 3,31 65

Oman 3,00 59 2,63 74 2,88 57 3,41 31 2,84 73 2,84 80 3,29 67

Argentina 2,99 60 2,55 85 2,83 63 2,96 64 2,93 62 3,15 53 3,49 55

Ukraine 2,98 61 2,69 69 2,65 71 2,95 67 2,84 72 3,20 45 3,51 52

Egypt, Arab Rep. 2,97 62 2,85 57 2,86 60 2,87 77 2,99 58 3,23 43 2,99 99



Serbia 2,96 63 2,37 113 2,73 66 3,12 54 3,02 53 2,94 69 3,55 48

El Salvador 2,96 64 2,93 51 2,63 72 3,20 45 3,16 45 3,00 66 2,75 128

Brazil 2,94 65 2,48 94 2,93 54 2,80 81 3,05 50 3,03 62 3,39 61

Bahamas, The 2,91 66 3,00 45 2,74 65 2,96 63 2,92 64 2,64 99 3,19 72

Montenegro 2,88 67 2,83 60 2,84 62 3,15 51 2,45 117 2,76 84 3,19 73

Jordan 2,87 68 2,60 78 2,59 76 2,96 65 2,94 60 2,67 96 3,46 58

Dominican Republic 2,86 69 2,58 80 2,61 73 2,93 71 2,91 65 2,91 72 3,18 76

Jamaica 2,84 70 2,88 54 2,84 61 2,79 86 2,72 84 2,72 89 3,14 83

Peru 2,84 71 2,47 96 2,72 67 2,94 69 2,78 76 2,81 83 3,30 66

Pakistan 2,83 72 2,84 58 2,67 69 3,08 56 2,79 75 2,73 86 2,79 123

Malawi 2,81 73 2,79 62 3,04 48 2,63 108 2,86 70 2,63 100 2,99 100

Kenya 2,81 74 1,96 151 2,40 102 3,15 50 2,65 90 3,03 60 3,58 45

Nigeria 2,81 75 2,35 117 2,56 83 2,63 107 2,70 85 3,16 51 3,46 57

Venezuela, RB 2,81 76 2,39 109 2,61 74 2,94 68 2,76 77 2,92 70 3,18 74

Guatemala 2,80 77 2,75 63 2,54 88 2,87 76 2,68 87 2,68 93 3,24 68

Paraguay 2,78 78 2,49 90 2,46 97 2,83 79 2,76 78 2,89 74 3,22 70

Côte d'Ivoire 2,76 79 2,33 120 2,41 101 2,87 75 2,62 95 2,97 67 3,31 64

Rwanda 2,76 80 2,50 89 2,32 113 2,78 88 2,64 92 2,94 68 3,34 63

Bosnia and Herzegovina 2,75 81 2,41 105 2,55 84 2,78 87 2,73 81 2,55 107 3,44 59

Maldives 2,75 82 2,95 49 2,56 82 2,92 72 2,79 74 2,70 92 2,51 148

Cambodia 2,74 83 2,67 71 2,58 79 2,83 78 2,67 89 2,92 71 2,75 129

Sco Tomi and Principe 2,73 84 2,42 103 2,59 78 2,95 66 2,50 109 3,13 56 2,77 125

Lebanon 2,73 85 2,29 124 2,53 89 2,53 118 2,89 67 3,22 44 2,89 108

Ecuador 2,71 86 2,49 92 2,50 94 2,79 83 2,61 97 2,67 95 3,18 77

Costa Rica 2,70 87 2,39 110 2,43 99 2,63 106 2,86 69 2,83 82 3,04 95

Kazakhstan 2,70 88 2,33 121 2,38 106 2,68 100 2,72 83 2,83 81 3,24 69

Sri Lanka 2,70 89 2,56 84 2,23 126 2,56 115 2,91 66 2,76 85 3,12 85

Russian Federation 2,69 90 2,20 133 2,59 77 2,64 102 2,74 80 2,85 79 3,14 84

Uruguay 2,68 91 2,39 111 2,51 90 2,64 103 2,58 100 2,89 75 3,06 91

Armenia 2,67 92 2,63 75 2,38 107 2,75 90 2,75 79 2,50 114 3,00 98

Namibia 2,66 93 2,27 125 2,57 81 2,70 97 2,69 86 2,56 106 3,15 82

Moldova 2,65 94 2,46 98 2,55 85 3,14 52 2,44 118 2,35 131 2,89 109

Nicaragua 2,65 95 2,66 72 2,20 130 2,69 98 2,58 98 2,58 104 3,17 79

Algeria 2,65 96 2,71 66 2,54 87 2,54 117 2,54 102 2,54 109 3,04 94



Colombia 2,64 97 2,59 79 2,44 98 2,72 95 2,64 91 2,55 108 2,87 111

Burkina Faso 2,64 98 2,50 88 2,35 111 2,63 105 2,63 94 2,49 115 3,21 71

Belarus 2,64 99 2,50 87 2,55 86 2,74 91 2,46 116 2,51 113 3,05 93

Ghana 2,63 100 2,22 130 2,67 70 2,73 93 2,37 121 2,90 73 2,86 113

Senegal 2,62 101 2,61 76 2,30 116 3,03 59 2,53 103 2,65 98 2,53 146

Liberia 2,62 102 2,57 83 2,57 80 2,57 114 2,86 71 2,57 105 2,57 144

Honduras 2,61 103 2,70 67 2,24 124 2,79 85 2,47 112 2,61 101 2,79 121

Ethiopia 2,59 104 2,42 102 2,17 134 2,50 121 2,62 96 2,67 97 3,17 78

Nepal 2,59 105 2,31 123 2,26 122 2,64 104 2,50 107 2,72 87 3,06 92

Solomon Islands 2,59 106 2,49 91 2,46 96 2,22 146 2,72 82 2,72 88 2,96 102

Burundi 2,57 107 2,60 77 2,40 104 2,60 111 2,51 106 2,51 112 2,76 126

Bangladesh 2,56 108 2,09 138 2,11 138 2,82 80 2,64 93 2,45 122 3,18 75

Benin 2,56 109 2,64 73 2,35 109 2,69 99 2,35 123 2,45 123 2,85 115

Tunisia 2,55 110 2,02 146 2,30 118 2,91 73 2,42 120 2,42 124 3,16 80

Fiji 2,55 111 2,40 106 2,47 95 2,72 94 2,22 139 2,47 118 2,97 101

Angola 2,54 112 2,37 114 2,11 140 2,79 84 2,31 128 2,59 103 3,02 96

Chad 2,53 113 2,46 97 2,33 112 2,33 136 2,34 125 2,71 90 3,02 97

Tajikistan 2,53 114 2,35 115 2,36 108 2,73 92 2,47 113 2,47 119 2,74 133

Mauritius 2,51 115 2,25 128 2,50 91 2,63 109 2,48 110 2,34 133 2,88 110

Georgia 2,51 116 2,21 131 2,42 100 2,32 138 2,44 119 2,59 102 3,09 87

Macedonia, FYR 2,50 117 2,35 116 2,50 92 2,38 132 2,51 105 2,46 121 2,81 118

Libya 2,50 118 2,41 104 2,29 119 2,29 140 2,29 131 2,85 78 2,85 114

Mali 2,50 119 2,08 141 2,20 129 2,80 82 2,20 142 2,70 91 2,90 106

Botswana 2,49 120 2,38 112 2,23 125 2,42 129 2,58 99 2,40 127 2,94 103

Bolivia 2,48 121 2,40 108 2,17 133 2,35 135 2,68 88 2,68 94 2,60 141

Guinea 2,46 122 2,34 119 2,10 141 2,47 125 2,35 124 2,41 126 3,10 86

Zambia 2,46 123 2,54 86 2,31 115 2,13 152 2,47 114 2,47 120 2,91 105

Guyana 2,46 124 2,46 99 2,40 105 2,43 128 2,27 133 2,47 117 2,74 131

Azerbaijan 2,45 125 2,57 82 2,71 68 2,57 113 2,14 149 2,14 148 2,57 143

Papua New Guinea 2,43 126 2,40 107 2,23 127 2,47 126 2,47 115 2,27 141 2,73 135

Guinea-Bissau 2,43 127 2,43 101 2,29 121 2,29 141 2,57 101 2,29 139 2,71 136

Comoros 2,40 128 2,58 81 2,30 117 2,51 119 2,26 134 2,37 128 2,37 154

Uzbekistan 2,39 129 1,80 157 2,01 148 2,23 145 2,37 122 2,87 77 3,08 88

Niger 2,39 130 2,49 93 2,08 143 2,38 130 2,28 132 2,36 129 2,76 127



Lao PDR 2,39 131 2,45 100 2,21 128 2,50 120 2,31 129 2,20 146 2,65 137

Madagascar 2,38 132 2,06 144 2,15 136 2,38 133 2,33 127 2,29 138 3,07 89

Lesotho 2,37 133 2,22 129 2,35 110 2,48 122 2,23 137 2,35 132 2,60 139

Central African Republic 2,36 134 2,47 95 2,50 93 2,16 149 2,31 130 2,31 137 2,47 150

Mongolia 2,36 135 2,20 132 2,29 120 2,62 110 2,33 126 2,13 149 2,51 147

Equatorial Guinea 2,35 136 2,35 118 2,11 139 2,11 153 2,20 143 2,53 110 2,86 112

Zimbabwe 2,34 137 1,89 154 2,25 123 2,25 143 2,50 108 2,22 143 2,93 104

Tanzania 2,33 138 2,19 135 2,32 114 2,32 137 2,18 145 2,11 150 2,89 107

Togo 2,32 139 2,09 139 2,07 145 2,47 124 2,14 150 2,49 116 2,60 140

Turkmenistan 2,30 140 2,31 122 2,06 146 2,56 116 2,07 155 2,32 134 2,45 153

Iraq 2,30 141 1,98 149 2,18 131 2,31 139 2,15 147 2,31 136 2,85 116

Cameroon 2,30 142 1,86 156 1,85 154 2,20 147 2,52 104 2,52 111 2,80 120

Bhutan 2,29 143 2,09 140 2,18 132 2,38 131 2,48 111 2,28 140 2,28 158

Haiti 2,27 144 2,25 127 2,00 151 2,27 142 2,14 148 2,32 135 2,63 138

Myanmar 2,25 145 1,97 150 2,14 137 2,14 151 2,07 156 2,36 130 2,83 117

Gambia, The 2,25 146 2,06 143 2,00 149 2,67 101 2,22 138 2,00 154 2,46 151

Mozambique 2,23 147 2,26 126 2,15 135 2,08 154 2,10 153 2,08 152 2,74 134

Mauritania 2,23 148 1,93 152 2,40 103 2,07 155 2,06 157 2,23 142 2,75 130

Kyrgyz Republic 2,21 149 2,03 145 2,05 147 2,43 127 2,13 151 2,20 145 2,36 155

Gabon 2,20 150 2,00 148 2,08 142 2,58 112 2,25 135 1,92 157 2,31 157

Yemen, Rep. 2,18 151 1,63 159 1,87 153 2,35 134 2,21 141 2,21 144 2,78 124

Cuba 2,18 152 2,17 136 1,84 155 2,47 123 2,08 154 1,99 156 2,45 152

Sudan 2,16 153 1,87 155 1,90 152 2,23 144 2,18 144 2,42 125 2,33 156

Djibouti 2,15 154 2,20 134 2,00 150 1,80 158 2,21 140 2,00 155 2,74 132

Syrian Arab Republic 2,09 155 2,07 142 2,08 144 2,15 150 1,82 159 1,90 158 2,53 145

Eritrea 2,08 156 1,90 153 1,68 159 1,90 157 2,23 136 2,01 153 2,79 122

Congo, Rep. 2,08 157 1,50 160 1,83 157 2,17 148 2,17 146 2,17 147 2,58 142

Afghanistan 2,07 158 2,16 137 1,82 158 1,99 156 2,12 152 1,85 159 2,48 149

Congo, Dem. Rep. 1,88 159 1,78 158 1,83 156 1,70 160 1,84 158 2,10 151 2,04 159

Somalia 1,77 160 2,00 147 1,50 160 1,75 159 1,75 160 1,75 160 1,88 160

(2017 أفريل 08: تاريخ اإلطالع) Https://lpi.worldbank.org. بيانات البنك الدولي :املصدر



overall LPI overall LPI

Country score rank score rank score rank score rank score rank score rank score rank

Germany 4,23 1 4,12 2 4,44 1 3,86 8 4,28 1 4,27 3 4,45 2

Luxembourg 4,22 2 3,90 9 4,24 4 4,24 1 4,01 10 4,12 8 4,80 1

Sweden 4,20 3 3,92 8 4,27 3 4,00 4 4,25 2 4,38 1 4,45 3

Netherlands 4,19 4 4,12 3 4,29 2 3,94 6 4,22 3 4,17 6 4,41 5

Singapore 4,14 5 4,18 1 4,20 6 3,96 5 4,09 5 4,05 10 4,40 6

Belgium 4,11 6 3,83 13 4,05 14 4,05 3 4,07 6 4,22 4 4,43 4

Austria 4,10 7 3,79 15 4,08 12 3,85 9 4,18 4 4,36 2 4,37 7

United Kingdom 4,07 8 3,98 5 4,21 5 3,77 11 4,05 7 4,13 7 4,33 8

Hong Kong SAR, China 4,07 9 3,94 7 4,10 10 4,05 2 4,00 11 4,03 14 4,29 9

United States 3,99 10 3,75 16 4,15 8 3,65 19 4,01 8 4,20 5 4,25 11

Switzerland 3,99 11 3,88 10 4,19 7 3,69 14 3,95 14 4,04 12 4,24 14

Japan 3,97 12 3,85 11 4,10 11 3,69 13 3,99 12 4,03 13 4,21 15

United Arab Emirates 3,94 13 3,84 12 4,07 13 3,89 7 3,82 18 3,91 18 4,13 18

Canada 3,93 14 3,95 6 4,14 9 3,56 29 3,90 15 4,10 9 4,01 25

Finland 3,92 15 4,01 4 4,01 16 3,51 30 3,88 16 4,04 11 4,14 16

France 3,90 16 3,71 17 4,01 15 3,64 20 3,82 19 4,02 15 4,25 13

Denmark 3,82 17 3,82 14 3,75 24 3,66 15 4,01 9 3,74 25 3,92 30

Ireland 3,79 18 3,47 25 3,77 22 3,83 10 3,79 20 3,98 16 3,94 29

Australia 3,79 19 3,54 22 3,82 18 3,63 21 3,87 17 3,87 19 4,04 21

South Africa 3,78 20 3,60 18 3,78 21 3,62 23 3,75 22 3,92 17 4,02 24

Italy 3,76 21 3,45 27 3,79 19 3,65 17 3,77 21 3,86 20 4,03 22

Norway 3,73 22 3,57 20 3,95 17 3,62 25 3,70 24 3,82 22 3,77 39

Spain 3,73 23 3,48 24 3,72 25 3,63 22 3,73 23 3,82 23 4,00 26

Korea, Rep, 3,72 24 3,45 26 3,79 20 3,58 27 3,69 25 3,78 24 4,03 23

Taiwan, China 3,70 25 3,23 34 3,57 26 3,57 28 3,95 13 3,59 31 4,25 12

Customs
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Czech Republic 3,67 26 3,58 19 3,36 35 3,65 18 3,65 26 3,84 21 3,94 28

China 3,66 27 3,32 31 3,75 23 3,70 12 3,62 27 3,68 28 3,90 31

Israel 3,66 28 3,50 23 3,49 30 3,38 37 3,60 28 3,72 26 4,27 10

Lithuania 3,63 29 3,42 28 3,57 27 3,49 31 3,49 30 3,68 27 4,14 17

Qatar 3,60 30 3,55 21 3,57 28 3,58 26 3,54 29 3,50 35 3,83 35

Hungary 3,43 31 3,02 49 3,48 32 3,44 34 3,35 34 3,40 41 3,88 33

Malaysia 3,43 32 3,17 40 3,45 33 3,48 32 3,34 35 3,46 36 3,65 47

Poland 3,43 33 3,27 33 3,17 45 3,44 33 3,39 31 3,46 37 3,80 37

Turkey 3,42 34 3,18 36 3,49 31 3,41 35 3,31 36 3,39 43 3,75 40

India 3,42 35 3,17 38 3,34 36 3,36 39 3,39 32 3,52 33 3,74 42

Portugal 3,41 36 3,37 30 3,09 49 3,24 47 3,15 47 3,65 29 3,95 27

New Zealand 3,39 37 3,18 37 3,55 29 2,77 80 3,22 41 3,58 32 4,12 19

Estonia 3,36 38 3,41 29 3,18 44 3,07 56 3,18 46 3,25 48 4,08 20

Iceland 3,35 39 3,13 43 3,02 51 3,32 42 3,26 39 3,42 40 3,88 32

Panama 3,34 40 3,13 42 3,28 38 3,65 16 3,18 45 2,95 63 3,74 41

Slovak Republic 3,34 41 3,28 32 3,24 39 3,41 36 3,12 51 3,12 55 3,81 36

Kenya 3,33 42 3,17 39 3,21 42 3,24 46 3,24 40 3,42 38 3,70 46

Latvia 3,33 43 3,11 45 3,24 41 3,28 44 3,29 37 3,42 39 3,62 49

Bahrain 3,31 44 3,14 41 3,10 48 3,33 41 3,38 33 3,32 44 3,58 51

Thailand 3,26 45 3,11 46 3,12 46 3,37 38 3,14 49 3,20 50 3,56 52

Chile 3,25 46 3,19 35 2,77 63 3,30 43 2,97 56 3,50 34 3,71 44

Greece 3,24 47 2,85 55 3,32 37 2,97 64 2,91 60 3,59 30 3,85 34

Oman 3,23 48 2,76 61 3,44 34 3,35 40 3,26 38 3,09 57 3,50 57

Egypt, Arab Rep, 3,18 49 2,75 65 3,07 50 3,27 45 3,20 43 3,15 54 3,63 48

Slovenia 3,18 50 2,88 53 3,19 43 3,10 53 3,20 44 3,27 46 3,47 60

Croatia 3,16 51 3,07 47 2,99 53 3,12 51 3,21 42 3,16 52 3,39 67

Saudi Arabia 3,16 52 2,69 68 3,24 40 3,23 48 3,00 54 3,25 49 3,53 53

Kuwait 3,15 53 2,83 56 2,92 56 3,62 24 2,79 70 3,16 53 3,51 55

Mexico 3,11 54 2,88 54 2,89 57 3,00 61 3,14 48 3,40 42 3,38 68

Brazil 3,09 55 2,76 62 3,11 47 2,90 72 3,12 50 3,28 45 3,39 66

Malta 3,07 56 2,78 59 2,94 55 3,09 55 2,85 65 3,12 56 3,61 50



Botswana 3,05 57 3,05 48 2,96 54 2,91 70 2,74 75 2,89 70 3,72 43

Uganda 3,04 58 2,97 51 2,74 67 2,88 74 2,93 57 3,01 59 3,70 45

Cyprus 3,00 59 3,11 44 3,00 52 2,80 78 2,72 76 2,54 98 3,79 38

Romania 2,99 60 3,00 50 2,88 58 3,06 57 2,82 67 2,95 64 3,22 81

Tanzania 2,99 61 2,78 60 2,81 60 2,98 63 2,92 58 2,98 60 3,44 64

Rwanda 2,99 62 2,93 52 2,62 76 3,05 59 2,87 63 3,04 58 3,35 69

Indonesia 2,98 63 2,69 69 2,65 73 2,90 71 3,00 55 3,19 51 3,46 62

Vietnam 2,98 64 2,75 64 2,70 70 3,12 50 2,88 62 2,84 75 3,50 56

Uruguay 2,97 65 2,78 58 2,79 61 2,91 69 3,01 53 2,84 74 3,47 59

Argentina 2,96 66 2,63 76 2,86 59 2,76 81 2,83 66 3,26 47 3,47 61

Jordan 2,96 67 2,55 83 2,77 62 3,17 49 2,89 61 2,96 62 3,34 71

Pakistan 2,92 68 2,66 71 2,70 69 2,93 66 2,82 68 2,91 67 3,48 58

Peru 2,89 69 2,76 63 2,62 75 2,91 68 2,87 64 2,94 65 3,23 80

Brunei Darussalam 2,87 70 2,78 57 2,75 66 3,00 62 2,57 93 2,91 68 3,19 84

Philippines 2,86 71 2,61 78 2,55 82 3,01 60 2,70 77 2,86 73 3,35 70

Bulgaria 2,81 72 2,40 97 2,35 101 2,93 67 3,06 52 2,72 80 3,31 72

Cambodia 2,80 73 2,62 77 2,36 99 3,11 52 2,60 89 2,70 81 3,30 73

Ecuador 2,78 74 2,64 74 2,47 88 2,95 65 2,66 84 2,65 86 3,23 77

Algeria 2,77 75 2,37 108 2,58 80 2,80 77 2,91 59 2,86 72 3,08 91

Serbia 2,76 76 2,50 87 2,49 85 2,63 90 2,79 69 2,92 66 3,23 79

Kazakhstan 2,75 77 2,52 86 2,76 65 2,75 82 2,57 92 2,86 71 3,06 92

Bahamas, The 2,75 78 2,65 72 2,72 68 2,80 79 2,74 73 2,64 87 2,93 105

Namibia 2,74 79 2,65 73 2,76 64 2,69 86 2,63 86 2,52 100 3,19 85

Ukraine 2,74 80 2,30 116 2,49 84 2,59 95 2,55 95 2,96 61 3,51 54

Burkina Faso 2,73 81 2,55 84 2,67 71 2,73 83 2,78 71 2,49 103 3,13 88

Lebanon 2,72 82 2,73 66 2,64 74 2,84 75 2,45 108 2,75 78 2,86 111

El Salvador 2,71 83 2,37 107 2,25 114 2,82 76 2,66 83 2,78 76 3,29 74

Mozambique 2,68 84 2,49 88 2,24 116 3,06 58 2,44 109 2,75 79 3,04 97

Guyana 2,67 85 2,40 98 2,24 118 2,66 89 2,66 85 2,90 69 3,12 90

Morocco 2,67 86 2,22 124 2,46 90 3,09 54 2,59 91 2,34 122 3,20 83

Bangladesh 2,66 87 2,57 82 2,48 87 2,73 84 2,67 80 2,59 92 2,90 109



Ghana 2,66 88 2,46 93 2,48 86 2,71 85 2,54 98 2,52 101 3,21 82

Costa Rica 2,65 89 2,33 113 2,32 107 2,89 73 2,55 94 2,77 77 2,98 101

Nigeria 2,63 90 2,46 92 2,40 96 2,43 118 2,74 74 2,70 82 3,04 95

Dominican Republic 2,63 91 2,39 101 2,29 111 2,67 87 2,68 79 2,63 88 3,06 93

Togo 2,62 92 2,49 89 2,24 117 2,62 93 2,46 106 2,60 91 3,24 76

Moldova 2,61 93 2,39 99 2,35 100 2,60 94 2,48 103 2,67 85 3,16 86

Colombia 2,61 94 2,21 129 2,43 95 2,55 103 2,67 81 2,55 96 3,23 78

Côte d'Ivoire 2,60 95 2,67 70 2,46 89 2,54 105 2,62 87 2,62 89 2,71 128

Iran, Islamic Rep, 2,60 96 2,33 110 2,67 72 2,67 88 2,67 82 2,44 111 2,81 116

Bosnia and Herzegovina 2,60 97 2,69 67 2,61 77 2,28 140 2,52 99 2,56 95 2,94 103

Comoros 2,58 98 2,63 75 2,36 98 2,58 98 2,60 88 2,44 113 2,82 115

Russian Federation 2,57 99 2,01 141 2,43 94 2,45 115 2,76 72 2,62 90 3,15 87

Niger 2,56 100 2,59 81 2,22 121 2,63 91 2,50 100 2,35 121 3,02 98

Paraguay 2,56 101 2,38 103 2,45 92 2,58 96 2,69 78 2,30 126 2,93 107

Nicaragua 2,53 102 2,48 90 2,50 83 2,50 107 2,55 96 2,47 107 2,68 134

Sudan 2,53 103 2,23 122 2,20 126 2,57 100 2,36 118 2,49 104 3,28 75

Maldives 2,51 104 2,39 102 2,57 81 2,34 132 2,44 111 2,49 102 2,88 110

Papua New Guinea 2,51 105 2,55 85 2,32 106 2,46 114 2,35 121 2,58 93 2,78 120

Macedonia, FYR 2,51 106 2,21 127 2,58 79 2,45 116 2,36 120 2,32 123 3,13 89

Burundi 2,51 107 2,02 137 1,98 147 2,42 119 2,46 107 2,68 83 3,45 63

Mongolia 2,51 108 2,39 100 2,05 140 2,37 129 2,31 129 2,47 108 3,40 65

Mali 2,50 109 2,45 94 2,30 109 2,48 112 2,46 105 2,36 120 2,93 106

Tunisia 2,50 110 1,96 147 2,44 93 2,33 133 2,59 90 2,67 84 3,00 99

Guatemala 2,48 111 2,47 91 2,20 127 2,41 120 2,30 130 2,46 110 2,98 100

Honduras 2,46 112 2,21 126 2,04 143 2,58 97 2,44 110 2,53 99 2,91 108

Myanmar 2,46 113 2,43 96 2,33 105 2,23 144 2,36 119 2,57 94 2,85 112

Zambia 2,43 114 2,25 119 2,26 113 2,51 106 2,42 114 2,36 119 2,74 124

Benin 2,43 115 2,20 130 2,39 97 2,55 104 2,47 104 2,23 129 2,69 130

Solomon Islands 2,42 116 2,60 79 2,21 124 2,28 139 2,43 112 2,18 132 2,76 121

Albania 2,41 117 2,23 121 1,98 148 2,48 110 2,48 102 2,15 135 3,05 94

Uzbekistan 2,40 118 2,32 114 2,45 91 2,36 130 2,39 116 2,05 143 2,83 114



Jamaica 2,40 119 2,37 109 2,23 120 2,44 117 2,31 126 2,38 116 2,64 136

Belarus 2,40 120 2,06 136 2,10 135 2,62 92 2,32 125 2,16 134 3,04 96

Trinidad and Tobago 2,40 121 2,38 104 2,34 104 2,31 137 2,28 132 2,28 127 2,79 119

Venezuela, RB 2,39 122 1,99 145 2,35 102 2,47 113 2,34 122 2,48 106 2,71 127

Montenegro 2,38 123 2,22 125 2,07 138 2,56 101 2,31 127 2,37 117 2,69 131

Nepal 2,38 124 1,93 149 2,27 112 2,50 109 2,13 140 2,47 109 2,93 104

Congo, Rep, 2,38 125 2,00 142 2,60 78 2,37 126 2,26 133 2,48 105 2,57 143

Ethiopia 2,38 126 2,60 80 2,12 133 2,56 102 2,37 117 2,18 133 2,37 149

Congo, Dem, Rep, 2,38 127 2,22 123 2,01 146 2,33 135 2,33 123 2,37 118 2,94 102

Guinea-Bissau 2,37 128 2,44 95 1,91 152 2,57 99 2,07 148 2,41 114 2,74 123

Guinea 2,36 129 2,28 117 2,01 145 2,38 124 2,54 97 2,54 97 2,38 148

Georgia 2,35 130 2,26 118 2,17 128 2,35 131 2,08 146 2,44 112 2,80 117

Cuba 2,35 131 2,38 105 2,31 108 2,31 136 2,25 135 2,31 124 2,51 145

Senegal 2,33 132 2,31 115 2,23 119 2,25 143 2,39 115 2,15 136 2,61 138

São Tomé and Principe 2,33 133 2,24 120 2,12 132 2,26 142 2,42 113 2,14 137 2,75 122

Djibouti 2,32 134 2,37 106 2,30 110 2,48 111 1,96 152 2,09 139 2,69 132

Bhutan 2,32 135 2,21 128 1,96 151 2,50 108 2,30 131 2,20 131 2,70 129

Fiji 2,32 136 2,33 111 2,25 115 2,21 147 2,25 134 2,25 128 2,60 140

Libya 2,26 137 1,88 153 2,04 142 2,40 123 2,50 101 1,85 153 2,83 113

Bolivia 2,25 138 1,97 146 2,11 134 2,40 122 1,90 154 2,31 125 2,79 118

Angola 2,24 139 1,80 157 2,13 129 2,37 128 2,31 128 2,21 130 2,59 141

Turkmenistan 2,21 140 2,00 143 2,34 103 2,37 127 2,09 145 1,84 154 2,59 142

Armenia 2,21 141 1,95 148 2,22 122 2,22 146 2,21 137 2,02 147 2,60 139

Liberia 2,20 142 2,07 135 2,01 144 2,22 145 2,07 147 2,07 140 2,73 125

Gabon 2,19 143 2,07 134 2,05 141 2,28 141 2,12 142 2,07 142 2,52 144

Eritrea 2,17 144 2,01 140 2,06 139 2,16 150 2,25 136 2,03 146 2,50 146

Chad 2,16 145 2,08 133 2,07 136 2,41 121 2,06 149 2,07 141 2,25 155

Kyrgyz Republic 2,16 146 1,80 156 1,96 150 2,10 152 1,96 151 2,39 115 2,72 126

Madagascar 2,15 147 2,33 112 2,12 131 2,17 149 1,93 153 2,01 148 2,35 151

Cameroon 2,15 148 2,09 132 2,21 125 1,98 155 2,32 124 2,04 145 2,29 154

Iraq 2,15 149 2,01 139 1,87 153 2,33 134 1,97 150 1,98 149 2,66 135



Afghanistan 2,14 150 2,01 138 1,84 154 2,38 125 2,15 139 1,77 155 2,61 137

Zimbabwe 2,08 151 2,00 144 2,21 123 2,08 153 2,13 141 1,95 150 2,13 158

Lao PDR 2,07 152 1,85 155 1,76 155 2,18 148 2,10 144 1,76 156 2,68 133

Tajikistan 2,06 153 1,93 150 2,13 130 2,12 151 2,12 143 2,04 144 2,04 159

Lesotho 2,03 154 1,91 151 1,96 149 1,84 158 2,16 138 1,92 151 2,35 150

Sierra Leone 2,03 155 1,91 152 2,07 137 2,31 138 1,85 155 1,74 157 2,23 156

Equatorial Guinea 1,88 156 1,88 154 1,50 158 1,89 156 1,75 157 1,89 152 2,32 153

Mauritania 1,87 157 2,14 131 1,54 157 2,00 154 1,74 158 1,54 159 2,14 157

Somalia 1,75 158 1,29 159 1,57 156 1,86 157 1,85 156 1,51 160 2,35 152

Haiti 1,72 159 1,70 158 1,47 159 1,81 159 1,68 159 1,56 158 2,02 160

Syrian Arab Republic 1,60 160 1,11 160 1,24 160 1,36 160 1,39 160 2,10 138 2,40 147

(2017 أفريل 08: تاريخ اإلطالع) Https://lpi.worldbank.org .بيانات البنك الدولي :املصدر



 امللخص:

والهدف منها هو ضمان توفير املنتجات والخدمات في الوقت واملكان  من القطاعات الهامة والحيوية.اللوجستيات 

واملمر  عمود التجارة الدولية فهيوبالتالي تلبية احتياجات ورغبات العمالء.  ،وفي حالة مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة املناسبين

. حيث تعرف في مجال النقل والتجارة بالتسهيالت التي يمكن من خاللها اإلستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة

 تكلفة وفي املواعيد املحددة. قصير وبأقلتحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع في وقت 

اء اللوجستيات التجارية بين الجزائر واإلمارات هو كفاءة ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خالل دراسة مقارنة ألد

الخدمات اللوجستية التجارية لإلمارات حيث تحتل املركز األول عربيا ومركزا متقدما عامليا، أما الجزائر فبالرغم من تحسن 

 أدائها إال أنه ال يزال ضعيف.

 ، مؤشر األداء اللوجستي.اللوجستيك، النقل البحري، املركز اللوجستي الكلمات املفتاحية:

Résumé: 

La logistique est un secteur important et vital. L’objectif est de faire en sorte que les 

produits et services soient fournis au bon moment, au bon endroit, au coût le plus bas 

possible, et répondent ainsi aux besoins et aux souhaits des clients. C’est le pilier du 

commerce international et du corridor stratégique pour parvenir à un développement global et 

durable. Lorsque les transports et le commerce sont connus pour faciliter le transport sûr de 

marchandises en peu de temps, au plus bas coût possible. 

L’un des résultats les plus importants que nous ayons obtenus grâce à une étude 

comparative des performances de la logistique commerciale entre l’Algérie et les Emirats 

Arabes Unis est l’efficacité des services de logistique commerciale des Emirats Arabes Unis. 

Elle occupe la première place dans le monde arabe et une position de leader dans le monde, 

tandis que l’Algérie, même si elle a amélioré ses performances, reste faible. 

Mots-clés: logistique, transport maritime, centre logistique, indice de performance logistique. 

Summary: 

Logistics is an important and vital sector. The aim is to ensure that products and 

services are provided at the right time, in the right place, at the lowest possible cost, and thus 

meet the needs and wishes of customers. It is the pillar of international trade and strategic 

corridor to achieve comprehensive and sustainable development. Where transportation and 

trade are known to facilitate the safe and safe transport of goods in a short time, at the lowest 

cost and on time. 

One of the most important results we have achieved through a comparative study of the 

performance of commercial logistics between Algeria and the UAE is the efficiency of the 

commercial logistics services of the UAE, which is ranked first in the Arab world and a 

leading position globally, while Algeria, despite improving performance, is still weak. 

Keywords: logistics, shipping, logistics center, logistics performance index. 
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