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الصكس هلل عّص ّجّل الرٖ أىاز لٕ الدزب، ّفتح لٕ أبْاب  

لُ ضبخاىُ علٙ فضلُ ّكسمُ الرٖ العله ّأمدىٕ بالصرب ّاإلزادٗ ّاحلند 

 سىٕ بُ.نغ

 ْٓضف ٕبصّيالصكس اجلصٓل لألضتاذ املصسف الدكتْز  ثّه 

 ٕ فاٜل التكدٓس ّاالحرتاو.ّىصخُ الطدٓد، فلُ مّيعلٙ تْجَٔاتُ 

أعضاٛ جلي٘ املياقص٘ الرًٓ شسفْىٕ بكبْهله املياقص٘  ّكرا أشكس 

ّاألضاترٗ ّالباحجني الرًٓ اضتفدت مً حبْثَه يف إخساج مركستٕ ٍرِ، 

 ْو التجازٓ٘.ّكل اإلدازٓني بكطه العل

كنا أدًٓ بالصكس ّاالمتياٌ لكل مً قدمْا إلٕ ٓد املطاعدٗ ضْاٛ  

مً قسٓب أّ بعٔد خاص٘ أخْاتٕ الّلْاتٕ ّقفً إىل جاىيب، ّأصدقاٜٕ 

 ّصدٓكاتٕ علٙ الدعه الكبري .
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 ٌ  كائمت الجداو

 

 ٌ ٌ  زكم الجدو  الطفحت عىىان الجدو

ش اإلاىاوئ (I - 2الجدٌو زكم )  08 مشاخل جىٍى

 15 الٙٛش بحن الخ٣لٙت الخٝلُذًت والخ٣لٙت اللىحعدُت (I- 0جدٌو زكم )ال

   

ى یتوبداس  یتهخاثج ولُّت جى٘ش ظلىت اإلاُىاء ٠ٙاءاث بؽش   (III- 2الجدٌو زكم ) في  یت٘و

 .اإلاُىاءؤوؽىت  حمُْ

35 

يُتبذوساث  اإلاُىاثُتهخاثج ولُّت جٝىم ؤلاداسة  (III- 0الجدٌو زكم )  36 .اإلاُىاءلّما٥  ج٣ٍى

ىد جخم الا  (III- 1الجدٌو زكم )  37 .اإلاُىاءالتي جضوس  ألاحىبُتظخٙادة مً خبراث ال٘ى

تل ُجىحذ ِشاٜ (III- 2الجدٌو زكم )  38 .اإلاُىاءؤوؽىت  حعُحر في  بداٍس

ش ؼب٢ت  (III- 3الجدٌو زكم )  39 ن معخخذمي اإلایىاء.حباللىحعدُت جفاالث الاجخ٘ى

 40 ن حمیْ معخّملي اإلایىاء.حبوؽاء هٍام مّلىماحي مخ٣امل ب (III- 4الجدٌو زكم )

 41 حّذ الٍىاھش الىبیّیت ظببا في اهخٍاس العًٙ. (III- 5الجدٌو زكم )

ذ وخعً حعیحره مً وٗش مخخزي الٝشاس. (III- 6الجدٌو زكم )  42 ھىاٟ اھخمام بالٜى

ذ الا  (III- 7الجدٌو زكم )  43 لا٘یت.بهخٍاس ج٣لٙت یّخبر ٜو

 ٌ ذ الا  (III- 22زكم ) الجدو ٚ ٜو یٚ خعب هُى العٙیىت وهُى یخٜى هخٍاس ِلى الـش

 البماِت

44 

ذ الا  (III- 22الجدٌو زكم ) ذ خاسج یىٝعم ٜو یٚهخٍاس بلى ٜو  45 اإلایىاء وآخش ِلى الـش

هخٍاس احّذ ؤلاحشاءاث الجمش٠یت ِىفشا معاھما في وى٥ مذة  (III- 20الجدٌو زكم )

 العًٙ.
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یت العلّت. (III- 21الجدٌو زكم )  47 ؤولىیت جٝذیم الخذمت خعب هِى

 48 لىاـل ؤوال.لجٝذم الخذمت  (III- 22الجدٌو زكم )

حر مىاوئ حا٘ت لدعھیل  (III- 23الجدٌو زكم ) ً ِملُتج٘ى  49 .الخخٍض

ذ  جٝلُقصیادة ؤخىاك ؤخشي حعاِذ في  (III- 24الجدٌو زكم )  50 .الاهخٍاسٜو

ٙت یخم الا  (III- 25الجدٌو زكم ) ذ الا  لخٝلُق ومىاولتهاظخٕال٥ ألامثل لألـس  51 هخٍاس.ٜو

ش اإلایىاء  (III- 26الجدٌو زكم )  52 الالصمت للمّذاث والخجھحزاث والعًٙ. الفُاهتی٘ى

 53 والّفشهت ومىا٠بت الخىىس. یذبلى الخجذ یىاءاإلا یدخاج (III- 27الجدٌو زكم )

 54 حعُحر ـٙٗى الاهخٍاس  ًم٢ً مً جخُٙن الخ٣الُٚ. (III- 02الجدٌو زكم )

 

 

 



 

 

 

 كائمت الاخخطازاث والسمىش 

 معىاها باللغت العسبُت مدلىلها املخخطس

CT total costs الخ٣الُٚ ال٣لُت 

CS Service estimate costs ج٣الُٚ جٝذًم الخذمت 

CA Waiting costs ج٣الُٚ الاهخٍاس 

FIFO first in frist out ؤوال یخذم الخذمت لىلب ؤوال آلاحي ؤي 

LIFO Lost in first out ؤوال یخذم ؤخحرا یإحي الزي الخذمت والب 

FCFS first come first served الخذمت جٝذیم ِؽىاثیت 

LCFS Lost come first served  ألاظبٝیت ؤظاط ِلىالخذمت 
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 امللدمت العامت8

تها اإلااظعاث اإلاّاـشة في   مخخلٚ اإلاجاالث ظىاء اٜخفادًت، ؤو احخماُِت في ٌل الخىىساث التي ِ٘ش

ٝت  ؤو ظُاظُت، ٘ةهه مً المشوسي ؤن حععى هزه اإلااظعاث بلى معاًشة الخٝذم الٙجي والخ٢ىىلىجي في وٍش

جدبْ ؤوؽىتها اإلاخخلٙت، ومداولت جصخُذ ألاهٍمت ال٢الظ٢ُُت اإلاخبّت بةدساج الخ٢ٙحر اللىحعتي والزي ٌؽمل 

ء في جٝذًم اإلاىخىج ؤو الخذمت؛  وهزا ١له مً ؤحل بسلاء الّمالء خاـت في ٌل ١ل وؽاه في اإلااظعت ظىا

ْ، وجىُى اإلاىخجاث، والخذماث وصٍادة ؼذة اإلاىا٘عت.  ٠بر اإلاؽاَس

ادة  الاهخمام باإلاىاوئ   ذ ؤ٘شصث الخدىالث الاٜخفادًت الجذًذة وما ـاخبها مً ِىإلات ألاظىاٛ بلى ٍص ٜو

التي مً خاللها حّبر البماجْ مً بلذ بلى بلذ، خُث صاد الاهخمام بمىلُى اإلاىاوئ باِخباسها اإلادىاث الشثِعُت، 

برص الاهخمام مً خال٥ ماجمش ألامم اإلاخدذة للخجاسة والخىمُت التي حععى  مْ احعاُ حجم الخجاسة الخاسحُت ٍو

ا لخ٣لٙخه اإلاىخٙمت ُ٘ه حاهذة بلى جدعحن ٠ٙاءة اإلاىاوئ باِخباس الىٝل البدشي الىُى ألا٠ثر اظخخذاما هٍش 

ذ  مٝاسهت باألهىاُ ألاخشي، ول٢ً هزا لم ًجّلها جخلى مً اإلاؽا١ل والتي ؤهمها وؤبشصها وىابحر الاهخٍاس ألجها جٍض

مً الخ٣الُٚ التي حععى لىحعدُاث اإلاىاوئ مً جخُٙمها، ٘ٝذ ؤـبدذ العًٙ جشظى وجيخٍش صمىا في اهخٍاس 

ٖ والصخً؛ بر ٌّخبر الضمً رو ؤهم ُت بالٕت في اٜخفادًاث اإلاىاوئ ما ًترجب ًِ جإزحره ِلى البماجْ الخَٙش

 ومشدودًت اإلاىاوئ خاـت والاٜخفاد بؽ٣ل ِام.

وهزا ما ًٍهش لشوسة اظخخذام وٛش الدعُحر لخخُٙن الخ٣الُٚ والتي حّخبر ٠إداة الجخار الٝشاساث،  

اس  خُث ؤن مٍّم اإلااظعاث حّاوي مً ولمان الاظخمشاس والخىىس، ومً بحن هزه الىٛش حعُحر وىابحر الاهخٍ

هزه اإلاؽ٣لت ورل٤ هٍشا ل٢ثرة الىلب ِلى اإلاىخىج ؤو الخذمت خاـت في اإلاىاوئ، والتي ٌّخبر الىٝل هىاة  

ؤوؽىتها اللىحعدُت، ٠ما ؤن لبي ـٙٗى الاهخٍاس وجىٍُمها ٌعاهم بؽ٣ل ؤ٠بر في جخُٙن الخ٣الُٚ 

ّذ اإلااظعاث تهخم بالخ٣لٙت في جفيُْ اإلاىخىج ٘ٝي بل حّذث الىاحمت ًِ مذة اهخٍاسها وبٝائها، ٘لم ح

وؤـبذ الاهخمام ًمغ دوسة خُاة اإلاىخىج مً بذاًت بلىسجه ٢ٙ٠شة بلى ٔاًت حعلُمه للّمُل وختى ما بّذ رل٤ 

 ؤي ٠ُُٙت اظخالمه في الضمً وال٢ُُٙت اإلاىاظبت دون اهخٍاس وال جدمل ج٣الُٚ بلاُ٘ت.

ٙٗى الاهخٍاس ٘يها، ومً هىا حاءث ٢٘شة الاهخ  مام بلىحعدُاث اإلاىاوئ، و٠ُُٙت حعُحرها لىىابحر ـو

ت ـٙىٗ الاهخٍاس و٠ُُٙت حعُحرها ومذي جىبُٝها  وفي هزا الفذد ٌععى هزا البدث بلى بىاء جفىس خى٥ هٍٍش

 في اإلاىاوئ، ورل٤ لخدُٝٞ الجىدة ِبر الخخُٙن مً الخ٣الُٚ.

 إشيالُت البحث8

٠ما هى مّلىم ٘ةن الاهخمام بّىفش الخ٣لٙت ؤمش لشوسي في ٌل اإلاىا٘عت الخادة، ولّل مٍّم  

ت حععى لخخُٙمها ورل٤ ِبر ١ل ألاوؽىت اإلاخبّت ظىاء ؤزىاء وشح مىخىج، ؤو خال٥ جإدًت  اإلااظعاث الجضاثٍش

ها ٌععى هدى جخُٙن الخ٣لٙت بلى ؤدوى خذود مم٢ىت مً ؤحل بسلاء ِمالئها بذء مًخذمت؛ لهزا هشي مٍّم
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ً و ٔحرها مً ألاوؽىت  اللىحعدُت، بلى ٔاًت خفىلهم ِلى اإلاىخىج ؤو الخذمت   جدذًذ ج٣الُٚ الاهخاج والخخٍض

ٝت اظخالمهم للخذمت، ورل٤ ِبر الدعُحر الخعً لىىابحر الاهخٍاس.  ختى وؤجها ٢٘شث في وٍش

لی  یشج٢ض بدثىا في الدعائ٥ الشثیس ي الخالي:   هِو

 هل ًمىً اعخباز حظُير ؾىابير الاهخظاز أداة لخخفُؼ الخيالُف؟ 

یت اإلاخمثلت  وللىـى٥ بلى بحابت ِلى ھزه ؤلاؼ٣الیت وبیجاد الخل ألامثل لزل٤ ٜمىا بىشح ألاظئلت الِٙش

 ٘یما یلي: 

 ؤهٍمت الخ٣الُٚ؟هل تهخم اإلاىاوئ بالجاهب اللىحعتي وجشاعي  .1

 ھي الّىامل اإلاعببت لخذور ٌاھشة الاهخٍاس في اإلاىاوئ؟  ما .2

 ؟ ي جخُٙن الخ٣الُٚهٍشیت وىابحر الاهخٍاس فجىبُٞ  تعاھمما مذي م  .3

 الفسغُاث8

 للخىـل بلى بحابت لھزه ألاظئلت خذدها الٙشلیاث الخالیت: 

الىٝل هىاة ألاوؽىت و١ل وؽاه مشجبي الاسجباه وزُٞ بحن اإلاىاوئ واليؽاه اللىحعتي هٍشا ألن  .1

 بالخ٣لٙت.

 الّىامل اإلاعببت جخمثل في:    .2

  ٙت یازشهٝق ِذد ألا  بالضیادة في مذة م٣ىر العًٙ.  ـس

  .ٚی  جازش الٍىاھش الىبیّیت في مذة م٣ىر العًٙ ِلى الـش

  . ذ الاهخٍاس یت العلّت في ؤولىیت جٝذیم الخذمت و٠زل٤ في ٜو  جازش هِى

 الدعُحر ؤخعً لىىابحر الاهخٍاس ١لما ١اهذ الخ٣الُٚ ؤٜل.١لما ١ان  .3

 8 البحثأھمیت 

 حاء هزا البدث مً ؤحل:

  ت ببشاص ؤهمُت دمج ؤظالُب الخدلُل ال٢مي، باِخباسها ؤدواث معاِذة الجخار الٝشاساث ؤلاداٍس

ما٥.  وجىٍُم ألِا

  ذ والخد٢م  ؤهمُتجٍھش ؤھمیت ھزه الذساظت مً خال٥ ه ِلى ؤظاط ؤهه ومّالجخ ُ٘هالٜى

 .في ٌاھشة ـٙٗى الاهخٍاس في اإلاىاوئ ج٣لٙت مالیت، و الزي یٍھش 
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  مىابٝت ھزه الٍاھشة مْ هٍشیت ـٙٗى اهخٍاس التي حّىي الفیٕت الشیالیت للٍاھشة و جمذ

 .بالخل ألامثل لھا

 ت.   حعھیل حعیحر وىابحر الاهخٍاس إلاخخزي الٝشاس وجىٍیم ؼاون اإلاىاوئ لخدٝیٞ ؤداء ؤخعً للخذم 

 8   اخخُاز البحثدوافع 

 جم اخخیاسها لھزا اإلاىلُى لألظباب الخالیت :     

  وجإزحراجھا ِلى حىاهب ِذیذة اهدؽاس الٍاھشة في اإلاىاوئ. 

  مداولت الخّٗش ؤ٠ثر ِلى ِالم الخّامالث ؤلاداسیت وخل مؽا١لھا وبدماج الىٛش الّلمیت في

 .رل٤

  إلالمذ الخخشج .   هاإلایىاجي إلاىابٝخاظخٝشاء اللىحعدی٤ في اإلایذان 

  مضایاھا في جخٙین الخ٣لٙت جىبیٝھا في اإلاىاوئ وبٌھاس الخّٗش ِلى الىٍشیت ومذي بم٣اهیت. 

 أهداف البحث8

 حهذٗ هزا البدث بلى:

  الىـى٥ بلى جفىس ِام بخفىؿ اظخخذام همارج ـٙٗى الاهخٍاس مً خُث الخفى٥ ِلى

 وهمزحتها مً خال٥ اخخُاس الىمىرج اإلاىاظب.اإلاّلىماث والبُاهاث الخاـت 

 .ذ وؤلاهٝاؿ مً مذة الاهخٍاس  جٝلُل لُاُ الٜى

 .ُٚجدعحن ألاداء وبالخالي الخإزحر ؤلاًجابي ِلى الّمالء، و٠زا اإلااظعت بخخُٙن الخ٣ال 

 .حعلُي المىء ِلى الٙىاثذ التي  ظخّىد ِلى اإلااظعت باِخمادها ألاهٍمت الخذًثت 

 . ً مً الخّمٞ في اإلاىلُى  جضوٍذ ١لُدىا بذساظت جم٢ً والب آخٍش

 حدود الدزاطت8

ذ ا خخفش في حاهب هٍشي الزي ًىٝعم بلى ؼٝحن، ؼٞ ًخدذر ٌّخبر مىلُى البدث ؼاظْ حذا، ٜو

؛ ؤما باليعبت للجاهب ًِ لىحعدُاث اإلاىاوئ والخ٣الُٚ، وؼٞ ًِ وىابحر الاهخٍاس  وهمارحها وحعُحرها

ت ـٙٗى الاهخٍاس، و٠ُُٙت ٝذ الخىبُٝي ٘ جم اخخُاس ماظعت مُىاء معخٕاهم إلاٝاسهت مذي اجباِها لىٍٍش

 ةحشاء اظخبُان لخثمحن البدث. لٙت، باِخمادها لها ٠إداة لخخُٙن الخ٣
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 مىهجُت البحث8

وماهُت اإلاىاوئ  لىحعد٤ُدساظت  هم مً خاللج في بدثىا ھزا ِلى اإلاىھج الىـٙي الزياِخمذها 

خماد ِلى اإلاىھج ؤلا ج٠ما الخ٣الُٚ وهمارج وىابحر الاهخٍاس،   اإلاعببت الّىامل لخدذًذ الخدلُلي خفاجيم الِا

وهزا  الجىدة ِبر جخُٙن الخ٣الُٚ جدُٝٞوالخلى٥ اإلاٝترخت ومذي ّ٘الیت هٍشیت ـٙىٗ الاهخٍاس في 

ت مذي ؤھمیت مّالجت ھزه الٍاھشة، وم ،الجاهب الخىبیٝي اإلایذاوي إلایىاء معخٕاهمفي  للبدثخذِیم ٠ ّ٘ش

لى ؤي ؤظاط یخم رل٤ ، وبإي وٛش یخدٝٞ  اإلایىاء ِما٥ بداسةِلى  وصُالزي اظدىادا لالظخبیان  ورل٤ ِو

 .والا٠خٙاء بزل٤ دون بحشاء التربق والذساظت اإلاُذاهُت هٍشا لىباء ١ىسوها اإلاخٙص ي

 8وألادواث املظخعملت جلظُماث البحث

جم جىاو٥ الجاهب الىٍشي  في الٙفلحن ألاو٥ والثاوي ورل٤ هزا البدث في زالر ٘فى٥ بدُث  ٜذم

خماد ِلى مخخلٚ اإلاشاحْ واإلافادس ١ال٢خب، واإلاجالث، واإلاٝاالث الّلمُت، واإلاز٠شاث والشظاثل؛ ؤما  بااِل

 .٘ٝي لمالخٞ والىزاثٞ والاظخبُانلٙفل الثالث جم جخفُفه لا

 هُيل البحث8

 یتو ٠زا ألاظئلت الِٙش یتوؤلاحابت ِلى ؤلاؼ٣الا البدث الىـى٥ بلى الھذٗ مً وساء ھزمً ؤحل 

فل جىب یحنهٍش  حنى ٘فلبل البدث یمبخٝع ظىٝىماإلاذسحت،  یاثواخخباس الٙشل  یث، بد)اظخبُان( یٝي٘و

ىا   : یلي یمالى ١ل مىھما ٘بجىٜش

I. .ُٚالٙفل ألاو٥: لىحعدُاث اإلاىاوئ وجخُٙن الخ٣ال 

II. .ت وىابحر الاهخٍاس وحعُحرها  الٙفل الثاوي: هٍٍش

III. .)الٙفل الثالث: دساظت خالت مُىاء معخٕاهم )اظخبُان 
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 8  وجخفُؼ الخيالُفلىحظدُاث املىاوئ الفطل ألاٌو

 جمهُد8 

ٞ ِملُت مً حضء هي عدُاثاللىح ذ وفي اإلاىاظب اإلا٣ان بلى اإلاىاظب اإلاىخج لتزوٍذ حعٍى  .اإلاىاظب الٜى

ّاث هى اللىحعتي جخىُىها ؤظاط ٘ةن لزل٤ ّاث حّخمذ الّمُل بلى وسد ما حعلُم .اإلابُّاث جٜى  جٜى

ٞ خىت في اإلابُّاث ٛ /  اإلاىخج ؤصواج جدذًذ ٘يها ظِخم التي الدعٍى ، التروٍجُت الجهىد وجىُٙز اإلاعتهذٗ العى

 ظ٣ُىن  خُث الجٕشافي، الٝىاُ خال٥ ومً الخىصَْ ٜىاة خعب اإلاىخجاث جدذًذ الخيبااث هزه ِلى ظِخّحن

ً الخذماث مذًشي  وحعلُم جىسٍذ ٞ ج٣الُٚ مدذدة ِملُاتهم جخىُي ِلى ٜادٍس  خبحر ظ٣ُىن . ٘و

 الخيبا ٘ةن بالّٙل، الخخىُي/  الخيبا ِملُت بِذاد بها ًخم التي للفشامت خاؿ بؽ٣ل مىخبًها اللىحعدُاث

 . للهُئت اإلاخخلٙت ؤلاداساث ٜذمتها التي اإلاّلىماث مً ظِعخمذ جىُٙزها ظِخم التي اللىحعدُت بالىظاثل

حهذٗ هزا الٙفل بلى حٕىُت مٙاهُم الخ٣لٙت ودوس جخُٙمها  في اجخار الٝشاساث ، ورل٤ مً ومً هىا 

لُٚ وجٝعُماتها بؽ٣ل خاؿ وؤدٛ؛ وماهُت الخ٣ا ظاظُت للىحعدُاث اإلاىاوئ،ال٥ الخىٛش بلى اإلاٙاهُم ألا خ

 ي: ٠ما ًل م جٝعُم هزا الٙفل بلى ؤسبْ مباخثظِخبهزا الفذد و 

8 لىحظدُاث املىاوئ  املبحث ألاٌو

 8 ٚ باإلاُىاء ووٌاثٙهاملؿلب ألاٌو  الخٍّش

ا في الىمى الاٜخفادي بالذو٥ اإلاخٝذمت، خُث ؤجها ماصالذ مْ حٕحر دوسها   جلّب اإلاىاوئ دوسا هاما وخٍُى

الخذًث خلٝت هامت مً ظلعلت اللىحعدُاث الّاإلاُت، خُث ؤجها حّمل ٠بىاباث جمش مً خاللها الخجاسة 

جفيُّها زم جفذس منها بّذ البترو٥( و  –اإلاّادن الخام  –الخاسحُت مثل اظخحراد اإلاىاد الخام )الخؽب 

جفيُّها، ؤما باليعبت للذو٥ الىامُت ٘إن اٜخفادًاث مٍّم هزه الذو٥ حّخمذ ِلى الخجاسة اإلاىٝىلت بدشا 

لى مىاهيها بذسحت ِالُت حذا بذسحت ؤ٠بر  مً الذو٥ اإلاخٝذمت، ٘بذون اإلاىاوئ ال حعخىُْ ؤي دولت مً الذو٥  ِو

والبماجْ ألاظاظُت لعذ اخخُاحاتها، و٠زل٤ جفذًش اإلاىاد الخام التي  الىامُت ؤن حعخىسد اإلاىخجاث اإلافىّت

ّا٥ في  جم٢نها مً الخفى٥ ِلى الّمالث ألاحىبُت، وللمىاوئ راث ال٢ٙاءة الّالُت وألاداء اإلاخمحز دوس وؽي ٘و

 الخىمُت الاٜخفادًت.

اثٚ  ت بالّذًذ مً الٌى التي جخذم الاٜخفاد الٝىمي للبلذ، والتي حعاهم بلى خذ  1جٝىم اإلاىاوئ البدٍش

اثٚ الشثِعُت للمُىاء في الىٝاه آلاجُت: م٢ً جلخُق الٌى ت بحن الذو٥، ٍو  ٠بحر في اصدهاس الّالٜاث الخجاٍس

ُٙت الخباد٥ الخجاسي  .1 ذ وحىد مىاوئ راث ٠ٙاءة ِالُت في ألاداء وحعهُالث في Trade Functionٌو : ًٍض

ادة في ِذد الىظىاء ٙخذ مىا٘ذ مباؼشة لألظىاٛ الّاإلاُت بذون ٍص الخذماث مً حجم الخجاسة للذولت ٍو

                                                                                           
ٚ ماهش،   - 1 ت مً ؤحل الخُٕحرؼٍش ت، م٢خبت اله٣ُل اللىحعدُاث واإلاىاوئ البدٍش اء الٝاهىهُت،، الىبّت ألاولى، الاظ٢ىذٍس  .23 -20ؿ ؿ ، 2015٘ى
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ذ مً الخ٣لٙت النهاثُت ل  ذ مً الٝذسة الخىا٘عُت للفادساث، باإللا٘ت بلى ؤن التي جٍض لىٝل، ٠ما ؤجها جٍض

ت باظخحراد اخخُاحاتها مباؼشة  وحىد حعهُالث اإلاُىاء جادي الى جدعً مش٠ض الذولت خُث جدُذ لها الٙـش

ت، ٠ما ؤن اإلاىاوئ حعاِ لى الىدى آلاخش جفذًش مىخجاتها بلى ؤوعب ألاظىاٛ الخجاٍس ذ مً الذو٥ اإلافذسة، ِو

 –ِلى ُٜام الّذًذ مً ألاوؽىت اإلاخخلٙت التي جخذم ـىاِت الىٝل البدشي مثل الخى٠ُالث اإلاالخُت 

ً العًٙ، مما ًادي بلى جيؽُي الخجاسة وجدُٝٞ الشخاء الاٜخفادي  –بـالح العًٙ  –الخإمحن  جمٍى

 للذولت.

ُٙت الىٝل   .2 ش وألاسك، وله دوس ٠بحر في : بن اإلاُىاء ًمثل خلٝت الىـل بحن البدTransport Functionٌو

شبي بحن وظاثل الىٝل  ش ٍو ؼب٢ت الىٝل اإلاخ٣امل )اإلاخّذد الىظاثي( مً الباب بلى الباب، ٘اإلاُىاء ً٘ى

ٝذم حمُْ الدعهُالث والخذماث التي جدٝٞ ألامً ومعخىي  البدشي )العًٙ( و الىٝل البري وبال٢ّغ، ٍو

 ؤداء بإٜل الخ٣الُٚ اإلام٢ىت.

ُٙت الّمالت   .3 : مما ال ؼ٤ ُ٘ه ؤن اإلاىاوئ جى٘ش  ٘شؿ ِمل ٠ثحر ة في مخخلٚ Employment Functionٌو

ش  ألاوؽىت وحعاِذ ِلى خلٞ ١ىادس سثِعُت في مجا٥ ؤلاداسة والدؽُٕل ًم٢ً الاظخٙادة منها في جىٍى

شها اإلاىاوئ حّخمذ ِلى هُى اإلاُىاء وهُى اليؽاه الزي ًٝىم به شؿ الّمل التي ج٘ى  .ـىاِت اإلاىاوئ، ٘و

ُٙت ـىاُِت   .4 : جٝىم مٍّم اإلاىاوئ آلان بالخفيُْ ؤو بمّجى آخش ؤـبدذ ٠إي  Industrial Functionٌو

ت ؤو التي حّخمذ ِلى اإلاىاد الخام  ت، وجٝىم ِلى بّن الفىاِاث راث الىبُُّت الخفذًٍش ماظعت ججاٍس

ىاِت العًٙ وججمُْ العُاساث  التي حعخىسد مً الخاسج ومً ؤمثلت هزه الفىاِاث الخذًذ والفلب ـو

ش البترو  ٥، ؤو ؤـبدذ ٠ما ًٝا٥ ِنها الُىم مشا٠ض لىحعدُت.ومّامل ج٢ٍش

ُٙت اإلاىاسد اإلاالُت   .5 : حّخبر اإلاىاوئ مً ؤهم اإلافادس للخفى٥ ِلى الّمالث الفّبت Currency Functionٌو

ٞ الشظىم التي جدفل مً العًٙ، والشظىم الجمش٠ُت التي  خدٝٞ هزا ًِ وٍش التي جدخاحها الذولت، ٍو

ٞ الّملت التي ًىٝلها ؤوٝم العًٙ والش١اب.ًخم جدفُلها ًِ البماجْ   الىاسدة، ومً هاخُت ؤخشي ًِ وٍش

ُٙت ظُاظُت  .6 : للمىاوئ دوس هام في جذُِم الاظخٝال٥  الاٜخفادي والعُاس ي  Political Functionٌو

ت( ِلى الّالم الخاسجي دون ؤي لٕىه  للذولت، خُث ؤن الذو٥ التي جخمخْ بمىا٘ز مباؼشة )مىاوئ بدٍش

ُى ججاستها الخاسحُت جدذ ظُىشة ؤي دولت مجاوسة جخمخْ بخل٤ الاظخٝاللُت، ؤما في خالت اظخخذام  لٜى

 المٕىه التي جماسظها دولت الّبىس ٘ال ًم٢ً جدُٝٞ راتها واظخٝاللها الاٜخفادي. 

7. ُٙ  .مذاد الّاإلاُت(ت لىحعدُت )ؤهم خلٝت في ظلعلت ؤلا ٌو

ش وحؽُٕل اإلاىاوئاملؿلب الثاوي8   مشاخل جىٍى

ٌؽٕل الىٝل البدشي م٣اها مخمحزا في الاٜخفاد الٝىمي، وحؽ٣ل اإلاىاوئ بفٙت خاـت ؤهمُت  

ت إلاا ٘يها مً ؤوؽىت مخّذدة وجإزحر مباؼش ِلى الخجاسة الخاسحُت اإلاىٝىلت بدشا.  اٜخفادًت ٠بري للذو٥ البدٍش

٥، ؤـبذ لشوسة لذِم ٠ما ؤن جباد٥ مّلىماث الىٝل البدشي وخش٠ت العًٙ مً وبلى اإلاىاوئ بحن الذو  

ىإلات  ً الخ٢خالث ِو الٝذسة الخىا٘عُت ؤمام اإلاىا٘عت الّاإلاُت، ورل٤ إلاىا٠بت الاججاه الّالمي الزي ًدعم بخ٣ٍى
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ت ِشبُت جذْ٘ بمعحرة  ً ج٢خالث اٜخفادًت وبدٍش ذ بذؤـ بالّٙل ِذة دو٥ ِشبُت حّمل ِلى ج٣ٍى الخذماث ، ٜو

 ججاه الّالمي ظىاء في بداسة اإلاىاوئ ؤو خش٠ت العًٙ.الىٝل البدشي الّشبي بلى الاٜتراب مً الا

ل اإلاىاوئ الشثِعُت   جب ولْ الهذٗ الاظتراجُجي لخىمُت اإلاىاوئ في الخعبان والزي ًخمثل في جدٍى ٍو

 والخخففُت بلى ٜاوشة الىمى الاٜخفادي للذو٥، وؤًما للمداٍ٘اث واإلاذن داخل ١ل دولت .

مخضن، وهى خلٝت مً خلٝاث الىٝل اإلاخّذد الىظاثي مشجبي بؽذة بىظاثل  وبالخالي ٌّخبر اإلاُىاء مّبر ولِغ

ش اإلاىاوئ مشث بثالر مشاخل سثِعُت  هي : 2الىٝل ألاخشي. والجذًش بالز٠ش ؤن ِملُاث جىٍى

١اهذ اإلاىاوئ في هزه  ٘ٝذ بمىاوئ الجُل ألاو٥ هزه اإلاشخلت وحعمى  27428املسحلت ألاولى كبل عام  

ولِغ مخٕحر، مدذودة اليؽاه و١اهذ ِملُاث حؽُٕل اإلاُىاء حّمل ١ىجها مدىت  ودوسها زابذجٝلُذًت  الٙترة

ً ال ؤ٠ثر ألجها مجشد  ٖ والخخٍض ى٥ جهاجي للبماجْ، والاهخمام ألا٠ثر  بّملُاث الصخً والخَٙش  اللخٝاء م٣انـو

ٙت والاخخىاٜاث بالخ٢ذظاث جخمحز٠ما ، الؽاخىاثب العًٙ  البماجْ خش٠ت لبيء الخخٍضً ومعاخاث باألـس

 .ؤلاهخاحُت واهخٙاك

ؤو مشخلت مىاوئ الجُل الثاوي وهي بذاًت حزب ألاوؽىت  8 2762 -2742املسحلت الثاهُت بعد  

ما٥ الفىاُِت، ذ وؽىذ في هزه اإلاشخلت ألِا ُ هىاٛ اواحعالفىاُِت اإلاخخلٙت وج٣امل ؤوؽىت اإلاُىاء، ٜو

ٖ٘باإللا٘ت لصخً تها ؤوؽى تجىظّذ ألاوؽىت لدؽمل الخذماث  اإلاُىاثُتالبماجْ و الخذماث  وجَٙش  الخجاٍس

 هالى همى  ًاديمما  اإلاُىاءداخل  الفىاُِتوجٝام اإلايؽأث ، البماجْ جفيُْمثل  الفىاُِتالخذماث و  للبماجْ

ادةه، وجخمحز بو احعاِ ت ٍض  ثت. ٠ما حّخبر هزه اإلاشخلت جمهُذًت للمشخلت الثال البماجْ جذاو٥  في العِش

اهخمذ اإلاىاوئ ٘يها بإوؽىت  ٘ٝذ جلٝب بمشخلت مىاوئ الجُل الثالث8 2762املسحلت الثالثت بعد عام  

باإللا٘ت بلى ج٣امل ألاوؽىت، وبزل٤ اخخلٚ مىٍىس الخّامل مْ  Added Value activitiesالُٝمت اإلاما٘ت 

 والخ٣املبالخىُى  جخمحز هزه اإلاشخلت خذماثاإلاُىاء ظىاء ُ٘ما ًخق العًٙ، البماجْ، ؤو معخخذمي اإلاُىاء، و 

ت، ت،ججاٍس ـىاُِت، جٝلُذًت، خذماث وجخممً والخخفق  وبهخاحُت خذًثت ووظاثل بمّذاث لىحعدُت بداٍس

التي حّحر الضمان واإلا٣ان  اللىحعدُت وؽىتألا ِلى ؤظاظا ٌّخمذمْ جىبُٞ ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث؛ ألهه  ِالُت

 امخذاداجه واظّت. اٜخفادي مجا٥ خذمت ِلى ٝىمج اجهؤ ٠ما اإلاىاظبحن للخذمت و٠زا الجىدة

ت مىاوئ الجُل الشابْ و  وهىاٟ مشخل  ٠بحرة واهخٙاك في جخمحز بىٍام مّلىماث دُٜٞ حذا وظِش

٠مُىاء دبي وفي مفش ٠مُىاء السخىت؛ و٠زا مشخلت مىاوئ الجُل  لُٚ، وجىدؽش هزه اإلاىاوئ في دبيالخ٣ا

                                                                                           
اُ خُاة،  - 2 تدوس اللىحعدُاث ـس ش اإلاىاوئ البدٍش ، ؤوشوخت للخفى٥ ِلى ؼهادة د٠خىساه في الّلىم الاٜخفادًت، وهشان، ١لُت الّلىم في جىٍى

لىم الدعُحر،   .87 -85، ؿ ؿ 2018الاٜخفادًت ِو
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اإلااجمىت بال٣امل واظخخذام ؤحهضة ال٢تروهُت مّٝذة حذا واهخٙاك ٠بحر في الخامغ واإلاخمحزة بّملُاجه 

 .3الخ٣الُٚ واسجٙاُ في ؤلاهخاحُت هزا الىُى مً اإلاىاوئ هجذه في الُابان في مُىاء وى٠ُى

 والجذو٥ الخالي ًبحن الٙٛش بحن اإلاشاخل الشثِعُت: 

 مراحل تطوير الموانئ: (I-2حدٌو زكم )

عام  املسحلت ألاولى كبل 

2742 

بعد  املسحلت الثاهُت

2742- 2762 

املسحلت الثالثت بعد عام 

2762 

 لىحعدُت ـىاُِت جٝلُذًت  اطم املسحلت

ى٥ ٘ٝي املُىاء ى٥ وؤوؽىت مدىت ـو مدىت مهمت جمم ١ل  مدىت ـو

 ألاوؽىت

وؽاواث مدذودة شخً،  الاهخماماث

ً ٖ، جخٍض  جَٙش

ألاوؽىت الفىاُِت 

 وج٣امل ألاوؽىت

الُٝمت اإلاما٘ت  ؤوؽىت

 وج٣امل ألاوؽىت

 مخخلٚ وؼامل حزب ِادي املىظىز 

 واظْ مدذود لُٞ اليشاؽ

ٙاث.املطدز8   مً بِذاد الىالبت خعب الخٍّش

ٙت واإلاّذاث وألاحهضة   وبالخالي جٝىم بداسة اإلاُىاء بالخجهحز لهزه العُٙىت، وجخمثل في ججهحز ألاـس

ٖ ؤو شخً  صمت لخَٙش
ا

ّمذ رل٤ ِلى اإلاّلىماث والّمالت الال العُٙىت وجٝىم بخدذًذ ٘ترة اظخخذامها، َو

الخٙفُلُت ًِ ؤهىاُ العًٙ ؤهىاُ البماجْ ووٛش حعدُٚ البماجْ، ولزل٤ ًجب ؤن ٣ًىن لذي اإلاُىاء وسخت 

ْ مً ٜذسة اإلاُىاء ِلى الخخىُي  ذ اإلاىاظب ً٘ش ى٥ هزه اإلاّلىماث في الٜى ًِ اإلاّلىماث العابٝت ألن ـو

ٝلل مً ٘ترة بٝاء العُٙىت في اإلاُىاء، وفي الّٙا٥  ت ِلى العُٙىت ٍو لّملُت مىاولت البماجْ اإلاصخىهت ؤو اإلاٙٔش

خالت ِذم مال٤ العُٙىت ؤو و٠ُلها ؤو معخإحشها بةِىاء هزه اإلاّلىماث بلى ظلىت اإلاُىاء ٘ةن بداسة اإلاُىاء ال 

ٙت جٝىم بخذمت العُٙىت ختى ًخم جٝذًم اإلاّلىماث الالصمت مٝذما ، وؤن الهذٗ النهاجي مً جخفُق ؤـس

 هما: 4وججهحزاث اإلاُىاء مشجبي بعببحن

 .ت و٠ٙاءة وبإٜل ج٣لٙت  مىاولت البماجْ بعِش

  ٞ ذ بٝاء العُٙىت باإلاُىاء ٌّخبر ِامل سثِس ي ًادي بلى جخُٙن ج٣لٙت هٝل البماجْ ًِ وٍش ٜو

 البدش.

                                                                                           
١لُت الّلىم ؤوشوخت مٝذمت لمً مخىلباث هُل ؼهادة د٠خىساه ِلىم اٜخفادًت، الجضاثش،  ،مشدودًت اإلااظعاث اإلاُىاثُتخمالوي سبُّت،  - 3

لىم الدعُحر،   .82، ؿ2007الاٜخفادًت ِو
ٚ ماهش،   - 4  .83 ؿ، ظابٞمشحْ ؼٍش
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 ِىاـش بهخاحُت اإلاُىاءاملؿلب الثالث8 

ؤو مىٍىمت اإلاجخمْ اإلاُىاجي وهي ١ل الّىاـش التي لها ِالٜت باإلاُىاء خُث بخ٣املها حؽ٣ل خلٝاث  

حعلعلُت مخفلت ببّمها البّن، وهٝق ؤي ِىفش ًازش ظلبا ِلى اهخاحُت اإلاُىاء والتي حعاهم في الاٜخفاد 

 .وحّخبر ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث هي الشوابي التي جشبي بحن هزه الّىاـشالٝىمي، 

ٍهش الؽ٣ل   للمُىاء:الّىاـش الاهخاحُت آلاحي ١ل  5ٍو

 الّىاـش الاهخاحُت للمُىاء: (I-2شيل زكم )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .124هفع املسحع، ص املطدز8 

                                                                                           
 .316، ؿهٙغ اإلاشحْ  - 5

الخدماث 

 املظاعدة

غرفة 

عمليات 

 واتصال

الهىدطت 

 املدهُت

 إزشاداث

الشحً 

غو   الخفَس

 الظفً

ضُاهت 

 وإضالح

 ً جخٍص

 البػائع

 ألازضفت

مظاعداث 

 مالحُت

 الجمازن

أمً 

 وحساطت
 املُىاء
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 جإزحر اإلاُىاء ِلى الاٜخفاد الٝىمي املؿلب السابع8 

 في ٜىاِاث الىٝل الذولي، وحّذ الخش٠ت في اً
ً
 ٠بحرا

ً
ما إلاىاوئ مشآة لخش٠ت اٜخفاد مثل الىٝل البدشي ٜس

هىاٟ ظلبُاث وجشا٠م وبحروٜشاوُت، ٘ةن هزا ألامش ًادي بلى حّىُل خش٠ت جذاو٥  وخُىما ج٣ىن ، الذولت

 بلى بجهاء بحشاءاث 
ً
ىال  ب٣ا٘ت خىىاث الخخلُق الجمش١ي، ـو

ً
ٖ، مشوسا اث، بذاًت مً حعلم برن الخَٙش الخاٍو

اثؤلا٘شاج الجمش١ ؤخذ وجمثل ١ل ظاِت جإخحر وحّىُل خعاسة وؤِباء وج٣الُٚ ِلى ، ي وجٙخِؾ الخاٍو

ل ج٣الُٚ الخذمت في النهاًت بلى اإلاعتهل٤  ألاوشاٗ، ٘هي ِبء ِلى اإلاُىاء، ومؽ٣لت للمعخىسد ؤو الخاحش، وجشخا

 .6النهاجي

ٖ والٕشاماث  وحّاوي خذماث اإلاىاوئ مً مؽا١ل ٠ثحرة، جخلخق في ؤلا٘شاه بإظّاس خذماث الخَٙش

ً، باإللا٘ت بلى البحروٜشاوُت والشوجحن  ْ ج٣لٙت العلْ بؽ٣ل ٠بحر بعبب وألاسلُاث والخخٍض الٝاجل، الزي ً٘ش

 في اإلاعخىدِاث، ما جترجب ِلُه ج٣الُٚ ِالُت.
ً
اث، ٘خم٢ث وىٍال  الخإخش في ؤلا٘شاج ًِ الخاٍو

 8 ماهُت الخيلفت وجطيُفاتهاالثاوياملبحث 

 8  مٙهىم الخ٣لٙتاملؿلب ألاٌو

والهذٗ مً اظخخذام البُاهاث اإلاداظبُت  ٣لٙت ؤو الخ٣الُٚ ٌّخمذ في الخُٝٝت ِلى الٕاًتخبن مٙهىم ال

ت مً اإلاىاسد الاٜخفادًت الىادسة ،ٜابلت للُٝاط اإلاالي ، مً ٜبل ؤلاداسة وحّٗش الخ٣لٙت ِادة بالخطخُت بمجمِى

خٙاء الٕشك ؤو الهذٗ ًيخٙي وحىد اهمّحن وهى ألامش الزي ٌّجي ؤهه بالىٝذي لخدُٝٞ هذٗ مّحن ؤو ٔشك 

  . 7الخ٣لٙت في خذ راتها

ذستها البدشي  الىٝل ج٣لٙتو  ٞ هي ال٢بحرة ٜو  جذ٘ٝاث بوؽاء جدُذ ألجها الّاإلاُت للخجاسة اإلال٣ي الىٍش

ت ومىخجاث ضخمت ( الخذًذي الٙدم ، الخام ، البترو٥) الشثِعُت العاثبت اإلاىخجاثظىاء في . ومعخمشة مىزٜى

اث ؤو الخٝلُذًت بماجْؤو في ال  الىٝل مؽتري  مً لٕي جدذ ؤحلها مً الصخً ؼش١اث ؤٜامذ التي الخاٍو

ٙاث ّت( الباب بلى الباب مً" )النهاًت بلى البذاًت مً" الخٍّش  .8الخذماث وآمىت ومُٙذة اإلاشوهت وظَش

٘هي وهٍشا ألهمُت مٙهىم الخ٣لٙت ٘ةهه ًم٢ً جىاو٥ ألاس١ان الشثِعُت إلاٙهىم الخ٣لٙت ِلى الىدى الخالي: 

  :9والؽ٣ل الخالي ًىضر رل٤ هٝذي، وبما ؤن جدٝٞ مىّٙت ؤو خعاسةاِتراٗ بها ًمثل في ـىسة مبلٖ جطخُت و 

 

                                                                                           
6 - https://ww.alraimedia.com/article/682788 الٝىمي-الاٜخفاد-في-اإلاىاوئ-خذماث-اٜخفاد/ؤزش  . 

ت، داس الخّلُم الجامعي، ؿؤهٍمت ُٜاط ال٣لٙتاظماُِل ابشاهُم حمّه وصٍىاث مدمذ مدشم،  - 7  .1، الاظ٢ىذٍس
8

 - Jacques pons, transport et logistique-maillos déterminants de la supply chain, 2ème édition, paris, lavoisier, 2005, p 43. 
 .5ؿ  ،مشحْ ظابٞ دشم،اظماُِل ابشاهُم حمّه وصٍىاث مدمذ م - 9

https://ww.alraimedia.com/article/682788%20اقتصاد/أثر-خدمات-الموانئ-في-الاقتصاد-القومي
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  الّالٜت بحن بحن الىٙٝت والخ٣لٙت: (I-0شيل زكم )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5ؿ ، مشحْ ظابٞ اظماُِل ابشاهُم حمّه وصٍىاث مدمذ مدشم،املطدز8 

 جفيُٚ الخ٣الُٚاملؿلب الثاوي8 

الٜتها بذجم ؤلاهخاج ؤو  ًم٢ً جفيُٚ الخ٣الُٚ بلى الّذًذ مً ألاظغ ورل٤ وبٝا لىبُّت الخ٣الُٚ ِو

اثٚ  ت ؤو وبٝا لٌى ابت ؤلاداٍس ها للٜش وبٝا لخإزحرها في ِملُت الخخىُي واجخار الٝشاساث ؤو وبٝا إلاذي خمِى

 . 10اإلايؽإة

                                                                                           
جخفق مداظبت وحباًت، ظُّذة،  -، مز٠شة جخشج لىُل ؼهادة ماظتر في الّلىم الاٜخفادًتالىٛش الخذًثت لخعاب الخ٣الُٚخىان خ٣ىم،  -10

 .5، ؿ 2012حامّت د الىاهش مىالي، 

 الىفلت

 جضحُت بمىازد اكخطادًت

ال جىحد مىفعت لها عادة جىىن 

ت  إحباٍز

 خظازة

ملابل مىفعت حاغسة أو 

ت لؿبُعتها  مظخلبلُت اخخُاٍز

 جيلفت

 أضل مطسوف

ت  عىد اهخلاء املىفعت لظسوف مخىكعت أو حبًر

إذا واهذ املىفعت 

 حاغسة

إذا واهذ املىفعت 

 مخىكعت في املظخلبل
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بل ؤًًما هي هزه ألاخحرة ؤنخُث  اللىحعدُت الخذماث ظلعلت جزو٥مشجبي ب الخ٣لٙت اهٙجاس مبذؤ  ٜو

ت بيُت ش يء ١ل ش .شجٍش ش مىفاث ِذة واخذ مفىْ ً٘ى  ؤو ماس٠ذ العىبش مدالث مً الّذًذ مىفت ١ل ج٘ى

ش اإلااظعاث هزه مً ١ل ماس٠ذ العىبش مدالث ت ج٘ى  ًىٝلىا ؤن ًجب الزًً اإلاعتهل٢حن ِذد ٠بحرة مجمِى

ّٗشوبهزا ،  ٘شدي بؽ٣ل
ُ
 العبب اسؤًى ٠ما للمل٢ُت ؤلاحمالُت بالخ٣لٙت ؤًًما الخُاة لذوسة ؤلاحمالُت الخ٣لٙت ح

 وهجاح الّملُت اللىحعدُت. ٠ٙاءة لُٝاط وألاداة الشثِس ي

 الشثِعُت ألاهذاٗ ٠إخذ اإلادذد الخُاة مذي الذِم هٍام وج٣لٙت الشثِس ي الىٍام بخ٣لٙت ألامش خّلًٞ

 حجت بهه الدؽُٕل بًٝاٗ ج٣لٙت الفُاهت ج٣لٙت الدؽُٕل ج٣لٙت لال٠دعاب ؤلاحمالُت الخ٣لٙت الشثِس ي للىٍام

ت ت ججاٍس ط.  البروِ٘عىس  ّ٘ل ٠ما بالّٙل ًثبذ ؤن ًم٢ً. مّمشة لعلّت مدخمل بمؽتري  ًخّلٞ ُ٘ما ٍٜى

ٙلحن  .11والضمان اإلا٣ان في مىلٝت ؤهمُت لها لِغ راتها خذ في الخ٣لٙت ؤن( 1987) ٍس

 ؤهىاُ الخ٣لٙتث8 لاملؿلب الثا

حن وهما: ًخم جٝعُم ُذ جدٝٞ اإلاىاْ٘ اإلاترجبت ِليها بلى هِى  الخ٣لٙت بدعب جٜى

 الخ٣لٙت التي ًترجب ِليها مىّٙت في هٙغ الٙترة اإلاالُت التي خذزذ ٘يها الخ٣لٙت، ٘هي حّخبر مفشو٘ا. .1

الخ٣لٙت التي ًترجب ِليها مىّٙت ول٢ً في ٘تراث معخٝبلُت وجٍهش في محزاهُت الىخذة، ٘هي حّخبر  .2

ل  .12ألـا

 ؤٔشاك وؤظغ ُٜاط الخ٣لٙتاملؿلب السابع8 

 تهخم اإلااظعت بُٝاط الخ٣لٙت لخدُٝٞ ؤسبّت أشاك وخاللها حّخمذ ؤظغ مخخلٙت جخلخق ُ٘ما ًلي:

م اإلاخضون، وجدذًذ ألاسباح، وبِذاد الٝىاثم اإلاالُت، وهىا جٝاط الخ٣لٙت  .1 ُٜاط الخ٣لٙت بهذٗ جٍٝى

خي الزي ٌؽمل اإلافشو٘ا  .لإلهخاجث واإلاىاسد اإلاعدىٙذة ِلى  ألاظاط الخاٍس

شاك الخخىُي الٝبلي والّالٜت بحن الخ٣لٙت والشبذ اإلاعتهذٗ، وهىا جٝاط ِلى  .2 ُٜاط الخ٣لٙت أٔل

خي.  ألاظاط الخاٍس

ابت وجُُٝم ألاداء ورل٤ ٜفذ الخصخُذ واإلاّالجت، وهىا جٝاط ِلى  .3 شاك الٜش ُٜاط الخ٣لٙت أٔل

خي. ألاظاط اإلاُّاسي ودون الخٕاض ي ًِ ألاظاط  الخاٍس

شة في الخ٣لٙت بن ١ان الٝشاس ـاثبا وال٢ّغ،  .4 شاك اجخار الٝشاساث، وهىا ًدذر ٘و ُٜاط الخ٣لٙت أٔل

 .13وهىا جٝاط ِلى ألاظاط الاٜخفادي والزي ٌّخمذ ِلى هٍام مّلىماث دُٜٞ

 
                                                                                           

11   - Yves pimor, logistique-production distribution soutien, 4ème édition, paris, dunod, 2005, p 507p 53. 
 .3، ؿ ابٞمشحْ ظوصٍىاث مدمذ مدشم،  اظماُِل ابشاهُم حمّه  -12
 .28 -18 ؿ ، ؿظابٞمشحْ اظماُِل ابشاهُم حمّه وصٍىاث مدمذ مدشم،  -13
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 وأهدافها الخيالُف8 جخفُؼ لثالثااملبحث 

 8  الخ٣الُٚمٙهىم جخُٙن املؿلب ألاٌو

 ؤلاهخاج لىٙغ ؤٜل ج٣لٙت معخىي  الى الخالي لإلهخاج الخ٣لٙت معخىي  هخٝا٥ا هى الخ٣لٙت بخخُٙن ًٝفذ

شاث خُُٝٝت الخ٣لٙت خٙن ًدٝٞ بدُث  .اإلاخخلٙت ؤلاهخاحُت ألاوؽىت ؤداء ج٣لٙت في ٘و

 ٙت مٝاسهت مْلذماث بإٜل ج٣ى جٝذًم مىخجاث وخلى ٜذسة اإلااظعت ِلجُجُت ِار زه الاظتهوجٝىم 

 ذٗ بلى جخُٙن الخ٣الُٚ بلى ؤدوى خذ مم٢ً دون اإلاعاطهجُجُا تار ٙت اظتلؤن بداسة الخ٣ا، ؤي همىا٘عي

 ذٗ جخُٙن ظّشهث جىا٘عُت باز خىـل بلى محلخ٣الُٚ للجُجُا لراب جدمُال اظتلزا ما ًخىهبجىدة اإلاىخج و 

 .14جُجُارالُٚ التي جمحز اإلااظعت اظتخىـل بلى معخىي الخ٣الاإلاىخج/ الخذمت ل

  عدُتاللىح الخذ٘ٝاث جخىُي هجاح ًشجبي
ً
بل ؤوال ت ش يء ١ل ٜو  الدعلُم و٠مُاث بإما٠ً حُذة بمّ٘ش

ْ ادة ؤو اإلاخضون هٝق بلى ظُادي دٜت ِذم ؤي. اإلاخٜى ، رل٤ بلى وما ال٣اُ٘ت ٔحر الىٝل وظاثل مخضون ٍص

خٝاد الىهم مً ظ٣ُىن  الخٝذًشاث في ألاخىاء بلى الخاوئت اللىحعدُت الخذماث مً ٠بحر حضء ٍشحْو   بإن الِا

ّاث مْ جماًما ًخىابٞ ظٗى الىاْٜ ت الخذماث حّمل. الخٜى ٛ  ؤصمت ظُاٛ في الخجاٍس  الخيبااث ًجّل مما العى

ت  .15ِليها واإلاداٍ٘ت الخدذًذ ـّبت الخجاٍس

 الخ٣لٙت خٙن ؤهذاٗاملؿلب الثاوي8 

 الخالُت: الىٝاه في الخ٣لٙت خٙن ؤهذاٗ جىلُذ ًم٢ً

 آخش. مجا٥ في وصٍادتها مجا٥ في خٙمها ولِغ ٣٠ل، للميؽإة الخ٣لٙت خٙن .1

 اإلابُّاث. خٙن ؤو اإلاىخج حىدة ِلى الخإزحر دون  ؤلاهخاج ج٣الُٚ خٙن .2

 .16للُٝمت ممُّت ؤوؽىت ؤي للُٝمت اإلاعتهل٢ت ألاوؽىت جدذًذ .3

 .بىاء الٝذسة ِلى مىاحهت اإلاىا٘عت ؤو جدُٝٞ هذٗ البيء والىمى  .4

ل٣ل  هخمام معخمشابن الخد٢م في الخ٣الُٚ ًمثل بّذا جىا٘عُا ٣ًىن الععي بلى جدُٝٝه هى  .5

مهما لخدعحن وجخُٙن الخ٣الُٚ ًجب  ذسا٠دؽٙذ ماظعت ما مفا٘ةرا  معاو٥ في اإلااظعت

 ًِ وٛش لخخُٙن ج٣الُٚ وؽاوها وبؽ٣ل معخمش. ِليها ؤن جبدث

                                                                                           
14

، العدد 08، دراسات العدد االقتصادي، المجلد التكلفة استراتيجيا باستخدام تقنية التكلفة المستهدفةإدارة عبد الوهاب بن بريكة وحفصة بكرون،   -

 .4، ص2017، األغواط، 01
15

 - Joel sohier & devan sohier, logistique, 8ème édition, paris, 2017, p77-91. 
ت ٠إداةمدمذ ظلُم ابشاهُم الجىذي وآخشون،  -16 ، مؽشوُ جخشج ب٣الىسٍىط مداظبت، لخخُٙن الخ٣لٙت في الؽش١اث الفىاُِت الخ٣الُٚ اإلاُّاٍس

ت، ؿ   .44مفش، مّهذ الىُل الّالي للّلىم الخجاٍس
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داثما ّ٘لُه ًخىلب جدعحن معخمش وبدىر لِغ زابخا ؤو  ن وؽاه جخُٙن الخ٣الُٚةولزل٤ ٘

خاـت في الٝىاِاث  . وجضداد ؤهمُت جخُٙن الخ٣الُٚلخىـُل الخذمت مخىاـلت وؤظالُب ؤ٠ثر ٠ٙاء

مت ِلى بُْ مىخ نؤؤلاهخاحُت ؤي  ٛ ج٣ىن اإلااظعت مٔش خخ٣اس ٘ٙي خالت الا ، جاتها باألظّاس العاثذة في العى

          ١17اهذ اإلااظعاث جىبٞ الّالٜت الخالُت الىٍش بلى ج٣لٙت اإلاىخجاث ٘ٝذ١اهذ اإلااظعاث ج٢خٙي باإلهخاج دون 

 طعس البُع = طعس الخيلفت + الهامش

 هامؾ مّحن دث اإلااظعت جدُٝٞساىٛ مخٕحر خاسجي ٘ةهه برا ما ؤفي هزه الخالت واِخباس ؤن ظّش الع

ادة الهامؾ  خفىـا واإلاخمثلتّ٘ليها ؤن جخٙن ج٣الُٙها بلى معخىي مّحن مً ؤحل جدُٝٞ ؤهذا٘ها  في ٍص

ٛ  حُٕحر ظّش البُْ في ظدثماس ؤو جىصَْ ألاسباح و ٠زا الّمل ِلىالدعخىُْ بِادة   .العى

 مذاخل الخ٣لٙت الخٝلُذًت واللىحعدُتاملؿلب الثالث8 

ش   بن الخ٣لٙت اللىحعدُت ؤ٠ثر جىظّا مً الخ٣الُٚ الخٝلُذًت، ٘هي اظخخذام مّلىماث الخ٣لٙت لخىٍى

مل الاظتراجُجُاث بهذٗ الخفى٥ ِلى اإلاحزة الخىا٘عُت وحّخمذ الخ٣الُٚ اللىحعدُت ِلى ؤسبّت مشاخل ؤ٘

خباس  ـُأت  واجفا٥  وجىُٙز  وسٜابت الاظتراجُجُت ، ٠ما جإخز جدلُل ظلعلت الُٝمت وجدلُل  بّحن الِا

الىلْ الاظتراجُجي وجدلُل معبباث الخ٣لٙت؛ ؤما الخ٣لٙت الخٝلُذًت ٣٘اهذ جمغ البِئت الذاخلُت للماظعت 

خماد ِلى العُاٛ  ٘ٝي وحّجى باإلاىخج والضبىن ٘ٝي، وحّخمذ ِلى الُٝاط والخىحُه وخل اإلاؽا١ل دون الِا

سثِس ي ولِعذ مخّذدة ؤو ؼاملت مثل الخ٣لٙت اللىحعدُت وجشج٢ض الاظتراجُجي، ٠ما لها معبب ج٣لٙت واخذ و 

ِلى الدجم وبهزا ج٣ىن ٔحر دُٜٝت وال ممبىوت مما ًجّلها في الخحر جٙىٛ الخ٣الُٚ ما ًادي بمعخخذميها 

 .18مً اإلااظعاث باإل٘الط

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
تِثمان بىدخىػ،  -17 ، مز٠شة لىُل ؼهادة اإلااحعخحر جخفق جخُٙن الخ٣الُٚ ٠مذخل لذِم اإلاحزة الخىا٘عُت في اإلااظعاث الفىاُِت الجضاثٍش

  .39 -38، ؿ 2007اإلااظعاث، ظ٢ُ٢ذة، ١لُت الدعُحر والّلىم الاٜخفادًت/ ِلىم الدعُحر، اٜخفاد وحعُحر 
ذ ظاخشي،  - 18  .23، ؿ2016، ظىُٚ، 04، مجلت آ٘اٛ للّلىم، الّذدهٍام الخ٣لٙت ِلى ؤظاط اليؽاه: مذخل اظتراجُجي إلداسة الخ٣لٙتالحًز
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 ١ل هزا ًخطر في الجذو٥ الخالي: 

 الخٝلُذًت والخ٣لٙت اللىحعدُتالٙٛش بحن الخ٣لٙت : (I- 0الجدٌو زكم )

 الخيلفت اللىحظدُت الخيلفت الخللُدًت وحه امللازهت

 خاسجي داخلي الترهيز

 جدلُل ظلعلت الُٝمت بلا٘ت الُٝمت املىظىز 

لت جحلُل  ؾٍس

 الخيلفت

جدلُل ج٣الُٚ اإلاىخج و 

ُٙت  الضبىن و الٌى

جدلُل ج٣الُٚ مخخلٚ مشاخل ١ل ظلعلت الُٝمت, 

 بذء باإلاىاسد الى الضبىن 

هدف جحلُل 

 الخيلفت

الُٝاط والخىحُه و خل 

اإلاؽا١ل, مْ ِذم ؤخز بّحن 

خباس العُاٛ الاظتراجُجي  الِا

حٕحراث ؤهٍمت بداسة  جفمُم :ألاهذاٗ الخٝلُذًت مْ

 الاظتراجُجيالخ٣لٙت, والزي ٌّخمذ ؤظاظا ِلى اإلاىٜٚ 

ادة في الخ٣الُٚ ؤو  للماظعت, جدذ اظتراجُجُت الٍض

 اظتراجُجُت الخمُحز. 

مفهىم مظاب 

 الخيلفت

معبب ج٣لٙت واخذ ؤظاس ي 

 الخ٣لٙت هي دالت في الدجم

 معبباث ج٣لٙت مخّذدة جخمثل في : 

  ،معبباث ه٣ُلُت مثل: الىىاٛ، واإلاذي

والخبرة العابٝت، واإلاعخىي الخٝجي، ودسحت 

 الخُّٝذ .

  ،معبباث جىُٙزًت مثل : ؤلاداسة باإلاؽاس٠ت

 وبداسة الجىدة الؽاملت و٠ٙاءة اإلافىْ.

فلظفت زكابت 

 الخيلفت

مذخل جخُٙن الخ٣لٙت مً 

خال٥ مشا٠ض اإلاعاولُت ؤو 

 ٜماًا ج٣لٙت اإلاىخج 

ابت الخ٣لٙت هي دالت معبب الخ٣لٙت، ٌٕحر ؤو ٌّذ٥  ٜس

 ُٜمت وؽاه.

اللسازاث 

 طتراجُجُتالا 

ش   ٜشاساث ؤلاهخاج ؤو ألاخشحت خى٥ جدلُل الخ٣لٙتجٝاٍس

 الخ٣امل الخلٙي ؤو ألامامي

 جُُٝم ٜىة اإلاىسد و اإلاؽتري 

اظخٕال٥ اإلاىٍمت للّالٜاث اإلاخذاخلت مْ اإلاىسدًً 

 .والّمالء في بواس ظلعلت الُٝمت ال٣لُت للمىٍمت

ذ ظاخشي،   املطدز8 ، مجلت آ٘اٛ جي إلداسة الخ٣لٙتهٍام الخ٣لٙت ِلى ؤظاط اليؽاه: مذخل اظتراجُالحًز

 .23، ؿ2016، ظىُٚ، 04للّلىم، الّذد
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 :الخالُت لألظباباللىحعدُت   الخ٣الُٚ هٍام بلى الاهخٝا٥ ثامبرس وجشحْ 

 لخ٣لٙت حؽىه مً ِىه هخج وما اإلاباؼشة الٕحر الخ٣الُٚ جخفُق في الخٝلُذي الخ٣الُٚ هٍام دٜت ِذم .1

 اإلاىخج.

 الخ٣الُٚ لفالر اإلاباؼش، الّمل ج٣لٙت جخُٙن بلى ؤدي ؤلاهخاج في مخٝذمت جفيُْ ؤهٍمت اظخخذام .2

 اإلاباؼشة. ٔحر

ادة .3  .اإلاىخج ج٣لٙت في الخد٢م لشوسة ٌعخذعي الزي ألامش اإلاىا٘عت، خذة ٍص

 دٜت. ؤ٠ثر م٣لٙت و إلاّلىماث وخاحتها للماظعت، الدؽُٕلُت البِئت في ثحٕحرا .4

 .اإلاباؼشة الٕحر الخ٣الُٚ ؤهمُت وجضاًذ الخ٣الُٚ، بيُت في الجىهشي  الخٕحر .5

ادة .6 ٞ. الهىذس ي، والخفمُم ١الفُاهت، اإلاعاِذة ألاوؽىت اظخخذام ٍص  والدعٍى

ش .7 حر ِلى ٜادسة خذًثت مداظبُت ؤهٍمت ج٘ى شاك وجٙفُلُت دُٜٝت مّلىماث ج٘ى ُاط جدذًذ أٔل  ٜو

 .19ومعبباتها الخ٣لٙت الّالٜت بحن

 وأكظامهااملبحث السابع8 جيالُف الاهخظاز 

 8  مٙهىم ج٣الُٚ الاهخٍاساملؿلب ألاٌو

بن بداسة مش٠ض الخذمت تهذٗ مً جٝذًش ج٣الُٚ خي الاهخٍاس بلى جٝذًش معخىي حىدة الخذمت اإلاٝذمت، 

وجخُٙن هزه الخ٣الُٚ ٜذس ؤلام٣ان مْ اإلاداٍ٘ت ِلى معخىي الجىدة، ورل٤ مً ؤحل جٝذًم ؤداء اإلاش٠ض في 

الت الشلا للضبىن، بر حععى ؤلاداسة بلى بًجاد اإلاعخىي ألامثل للخذمت التي في جٝذًم الخذمت، وجدُٝٞ خ

جٝذمها، ّ٘لى ؤلاداسة ؤن جدذد ِذد اإلادىاث الالصمت لخٝذًم الخذمت ٘مثال ِلى بداساث مشا٠ض الخذمت ؤن 

جدذد ِذد الؽباب٤ُ الالصمت لخٝذًم الخذمت، ٘هزا ما ٌعهل في بّن الخاالث العُىشة ِلى معخىي 

 .20خذمتال

خشي ویھخم ٠ثحرا بذساظت صمً اهخٍاس الضبىن. ورل٤ بھذٗ  ىاء ٠باقي اإلااظعاث ؤلاهخاحیت ألا یّخبر اإلای

الخذ مً الخ٣الیٚ والخعاثش التي جىجم ًِ جإخحر مذة الخذمت خیث جمثل الخ٣الیٚ ِىفشا مھما في هٍشیت 

ذ للخىـل بلى ؤ٘مل معخىي للخذمت ـٙٗى الاهخٍاس. بر جھذٗ بلى جذهیت الخ٣الیٚ ال٣لیت في هٙغ الٜى

 بھزا وعخيخج ؤن ھزا الىمىرج یذسط الّالٜت بحن حىدة الخذمت وج٣لٙخھا. 

 

 

                                                                                           
، مجلت البدىر في الّلىم اإلاالُت في بداسة الخ٣لٙت ودِم جىا٘عُت اإلااظعاث الاٜخفادًتدوس هٍام الخ٣الُٚ ِلى ؤظاط ألاوؽىت ؼالبي ِماس،  - 19

 .45، ؿ2019، ظ٢ُ٢ذة، 01، الّذد 04واإلاداظبُت، اإلاجلذ 
بذِلي الّالوهت ومدمذ  - 20 م ِىاد،  ِبُذاث ِو تال٢ٍش ذ لليؽبدىر الّملُاث في الّلىم الخجاٍس  .321، ؿ 2005ش بّمان، ، ألاسدن، مش٠ض ًٍض
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 ؤٜعام ج٣الُٚ الاهخٍاساملؿلب الثاوي8 

مً الخ٣لٙت ال٣لیت للىٝل البدشي،  حرا٠ب جخمثل ج٣لٙت جذاو٥ البماجْ في اإلاىاوئ وما یشجبي بھا حضء

داء آمً ألاھمیت جدعحن  ههباليعبت لالٜخفاد الٝىمي ، ولزا ٘ة امهالّب دوسا ًن ھزا الٝىاُ ؤوخاـت و 

ذ الماجْ الزي  لُه ُ٘م٢ً جٝعُم ج٣الُٚ الاهخٍاس بلى ذ الخ٣لٙتٌّاإلاىاوئ خاـت ٘یما یخق الٜى ، ِو

 :21ٜعمحن وهما

ذ الاهخٍاس: وجٝاط هزه الخ٣الُٚ مً خال٥ جدذًذ اإلاذة الضمىُت التي ًمميها  .1 الضبىن في ج٣الُٚ ٜو

 خي الاهخٍاس.

ٙحن حذد  .2 ج٣الُٚ جدعحن معخىي الخذمت: وهي الخ٣الُٚ الىاحمت ًِ دِم واٜت مش٠ض الخذمت بمٌى

ادة ج٣الُٚ جٝذًمها مً حهت  ادة معخىي الخذمت ًادي بلى ٍص ؤو بمدىاث خذمت بلاُ٘ت، وهجذ ؤن ٍص

ذ الاهخٍاس مً حهت ؤخشي.  وبلى جخُٙن ج٣الُٚ ٜو

 الٜت بحن ج٣لٙت الخذمت وج٣لٙت الاهخٍاسالّاملؿلب الثالث8 

حٕىي دوسة الخُاة حمُْ مشاخل ِمش اإلاىخج مً جدذًذ اخخُاحاث الّمالء بلى جهاًت الّمش الا٘تراض ي 

ش اإلاىاد وم٣ىهاث الىٍام ؤو اإلاىخج. حؽمل دوسة خُاة الخ٣لٙت  بما في رل٤ الاوسخاب مً الخذمت وبِادة جذٍو

شالّىاـش اإلاىضخت ؤدهاه البدث  جدلُل العىٛ دساظاث الجذوي وزاثٞ الخفمُم اإلاخّلٝت بىمارج  ،والخىٍى

جفمُم البرمجُاث والىمارج ألاولُت باإللا٘ت بلى الخ٣الُٚ اإلاخّلٝت بةداسة اإلاؽشوُ ج٣الُٚ البىاء وؤلاهخاج 

جفيُْ اإلايؽأث وبوؽاء وظاثل ؤلاهخاج الخفيُعي للمىخجاث ِالُت الجىدة الذِم اللىحعتي ألاولي للّمُل 

فيُْ ٜىْ الُٕاس ج٣الُٚ الدؽُٕل والذِم الخ٣الُٚ اإلاشجبىت باظخخذام اإلاىخج في مٝش الّمُل لخىصَْ وج

الخّامل مْ حّذًالث مىخج بداسة و اإلاىخج )بداسة جذ٘ٞ هٝل البُْ( بلى الذِم اللىحعتي )دِم الّمالء إلاّذاج٤ 

 .22البُاهاث الٙىُت(

 ومً هىا وعخخلق ؤن: 

ٙت الىاٜت وهي الخ٣لٙت الخاـت باإلاداٍ٘ت ِلى ٜذسة الىٍام في جٝذًم : حعمى ج٣لجيلفت الخدمت 

حر اإلاباؼشة التي جخدملھا اإلااظعت ِىذ جٝذیمھا الخذمت وھي جشجبي وجخمثل في  الخذمت الخ٣الیٚ اإلاباؼشة ٔو

دة ١لما ١ان في خىت مخخزي الٝشاس جدعحن معخىي حى  هالٜت وشدیت مْ معخىي ؤداء الخذمت، خیث ؤهبّ

                         . جدمل ج٣الیٚ بلا٘یت التي مً بیىھا جٝذیم ؤحىس إلاٝذمي الخذمت الجذد هالخذمت یيبغي ِلی

                                                                                           
21 -  ، ت مذخل بداسة الخ٣لٙتـالح الذًً ِبذ اإلاىّم مباٟس اء الٝاهىهُت، مداظبت الخ٣الُٚ لألٔشاك ؤلاداٍس ت، م٢خبت ال٘ى ، الىبّت ألاولى، الاظ٢ىذٍس

 .50، ؿ2013
22

-  Jean laurentie & françois berthélemy & laurent grégoire & christian terrier, processus et methodes logistiques, 2ème édition, France, afnor, 2007, 

p 319. 
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ذ حِٔباسة ًِ ال٣لٙت التي جخدملھا اإلااظعت بؽ٣ل مباؼش ؤو : جيلفت الاهخظاز  ر مباؼش هدیجت للٜى

خذمت. بدیث ١لما اسجّٙذ الجىدة لھزه ِلى ال هفىلاإلاعخٙیذ مً الخذمت في الاهخٍاس ختى خ هالزي یىٙٝ

ج٣ىن مشجبىت ، وبهزا الخذمت اإلاّٝذة اهخٙمذ ھزه الخ٣لٙت مما یذ٥ ِلى ؤهھا ِالٜت ٢ِعیت ٘یما بیىھما

 .23باهخٍاس الّمالء للخفى٥ ِلى الخذمت

  CT=CS+CA  ج٣الیٚ الخٝذیم + ج٣الیٚ الاهخٍاس وبالترمحز : ن الخ٣الیٚ ال٣لیت =ؤلھزا یم٢ىىا الٝى٥ 

 CT  :خ٣الیٚ ال٣لیت. ال 

 CS جٝذیم الخذمت. ُ: ج٣ال ٚ 

 CA خٍاس .   هٚ الا ُ: ج٣ال 

 العالكت بين جيلفت الخدمت و جيلفت الاهخظاز8 (I-1)الشيل زكم 

                       

 .6ؿ ،مشحْ ظابٞ بىلىدان،جاح العّذي سحا٥ و هاملطدز8 

 

 

                                                                                           
 .6، اإلالخٝى الىوجي العادط، ظ٢ُ٢ذة، ؿجىبُٞ همارج ـٙٗى الاهخٍاس لُٝاط حىدة الخذمت البى٢ُتالعّذي سحا٥ و هجاح بىلىدان،  -23

  

  C     

  

                            

                                                              

ع الخيالُفمجمى   

الاهخظاز جيالیف      

اليلُت  الخيالیف  

  

   
    

 جيلفت الخدمت

N   

  

جلدًم الخدمت  مظخىي 
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8 خالضت  الفطل ألاٌو

بداحت ماظت بلى اظخخذام ؤظالُب ٠مُت خذًثت حعاِذها في اجخار الٝشاساث  اإلاىاوئؤـبدذ  

ا بلى ؤبّذ الخذود والتي جخ٣امل مْ الجىاهب  ْ والزي دْ٘ بها دّ٘ا ٍٜى اإلاىاظبت، خاـت مْ الخىىس العَش

ش  خُث جىٍم اإلااظعت وجشض ي الّمالء؛وباظتراجُجُت لىحعدُت  العلى٠ُت، والخىٍُمُت، وؤلاوعاهُت، لهم  وج٘ى

حىدة الخذمت وبخ٣لٙت ؤٜل، خُث ؤن ج٣الُٚ الخذمت وج٣الُٚ الاهخٍاس  لها دوس مازش بالىْٙ ؤو بالعلب ِلى 

وظِخىضر رل٤ حلُا في الٙفل الثاوي. الخ٣الُٚ ال٣لُت للمىاوئ، ٣٘ل دُٜٝت اهخٍاس ج٣لٙها ال٢ثحر؛



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاوي الفطل
 

 

ت ؾىابير الاهخظاز وحظُيرها  هظٍس
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ت ؾىابير الاهخظاز   وحظُيرها الفطل الثاوي8 هظٍس

 جمهُد8

ُت خىىه جدخاج ؤلاداسة بلى جُُٝم الٝىاِاث اإلاخخلٙت التي جدخىحها اإلااظعت مثل الخ٢م ِلى سبد 

ت التي الاهخاج ؤو اإلاىاوٞ البُُّ جخّلٞ باظدبّاد بّن ت ؤو سبدُت ِمالئها، جمهُذا الجخار الٝشاساث ؤلاداٍس

ادة ؤسباح اإلااظعت، ولهزه ألاخحرة مجمىِت  الٝىاِاث ٔحر اإلاشبدت ؤو بلا٘ت ٜىاِاث حذًذة بما ًم٢ً مً ٍص

مً البذاثل ولّل خعً حعُحرها لىىابحر الاهخٍاس  ؤزىاء جإدًت ؤي خذمت ١اهذ مً ؤهم البذاثل الىاحب بًالءها 

 الُٚ و٠عب والء الّمالء.ؤهمُت هٍشا السجباوها الىزُٞ بخخُٙن الخ٣

ذ جم جىاو٥  ت وىابحر الاهخٍاس  و٠ُُٙت حعُحرها زالر مباخثٜو ، ورل٤ بالخّشك في هزا الٙفل ًِ هٍٍش

ت وؼشح مٙفل ًِ ١ل همىرج وجخلخق ١اآلحي:  بلى همارج الىٍٍش

ت ضفىف الاهخظاز 8 هظٍس  املبحث ألاٌو

 8 خُت ًِ ـٙٗى الاهخٍاساملؿلب ألاٌو  هبزة جاٍس

الُت الىمارج ؤخذ الاهخٍاس ـٙٗى همارج حّخبر  حّالج التي الّملُاث بدىر ِلم مً الاخخمالُت الٍش

ى٥  وحّىد الخذمُت، اإلااظعاث في وخاـت الُىمُت خُاجىا في وؽاهذها التي الاهخٍاس ٌاهشة خُت ألـا  لهزه الخاٍس

ت الُاث ِالم ٜام ِىذما 1909 ظىت بلى الىٍٍش بهذٗ خل مؽ٣لت  ججاسبه ءشابةح  A.K. ERLANG  س١ياالذاهم الٍش

الاصدخام في مش٠ض جباد٥ اإلا٣اإلااث الهاجُٙت مً ٜبل الّاملحن، في البذاًت ٜام بذساظت مذة الخإخحر باليعبت 

 1913للّامل الىاخذ في اإلادىلت، زم ِمم هخاثج ؤبدازه ِلى ِذد مً الّما٥، وجم وؽش هزه الذساظاث ظىت

ت حّذًالث مً ٜ ذ هزه الىٍٍش ذ ِ٘ش  .24بل الّذًذ مً الباخثحن اإلاهخمحن بهاٜو

ٝت راتها ِلى ِذد ؤ٠بر مً الّامالث، وبّذها في الخشب الّاإلاُت  1917وفي ِام  جم اظخخذام الىٍش

الثاهُت بذؤث جىبُٝاث ِذًذة في مجا٥ الفىاِت ؤلاهخاحُت والخذمُت، وؤـبدذ بخذي ألادواث اإلاهمت في 

ت  .25الّملُاث ؤلاداٍس

ت بىل الُت الالصمت لخل اإلاؽا١ل اإلاخّلٝت باإلاىاٜٚ التي جدعم بىٝاه وجخخق الىٍٍش ْ ألاظالُب الٍش

ِلى ؤن ، ا لخلٝيهااخخىاٛ، ؤو حؽ٣ل ـٙىٗ اهخٍاس هدُجت لىـى٥ الىخذاث الىالبت للخذمت واهخٍاس دوسه

وخذة ًم٢ً ٣ًىن الىـى٥ الى م٣ان ؤداء الخذمت ِؽىاثُا ًدبْ جىصَّا مُّىا، ٠ما ؤن صمً ؤداء الخذمت ل٣ل 

 .ؤن ًإخز ـُٕت ِؽىاثُت وجبّا لخىصَْ مّحن

                                                                                           
دُاوي مُٙذة،  - 24 ذي ؤخالم ٍو تدوس همارج ـٙٗى الاهخٍاس في جدعحن ؤداء اإلااظعاث دٍس ، مجلت الاحتهاد للذساظاث الٝاهىهُت والاٜخفادًت، الجضاثٍش

 .5،ؿ2018، بع٢شة، 01، الّذد 07اإلاجلذ 
م ـٙٗى الاهخٍاس: مذخل ٠مي في اجخار الٝشاساث في و١الت الخإمحن ظالمتِضي ظهام،  - 25  .210، ؿ 2017، الجضاثش، 12، مجلت حذًذ الاٜخفاد، ٜس
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ت ـٙٗى الاهخٍاس املؿلب الثاوي8  ٚ هٍٍش  حٍّش

ت ـٙىٗ الاهخٍاس بإجهال ذ هٍٍش الُت مً ِلم بدىر الّملُاث وبخذي ألاظالُب  ٝذ ِ٘ش همارج ٍس

ت بلى دساظت وجدلُل اإلاىاٜٚ  ال٢مُت التي حعاِذ ؤلاداسة ؤو الٝاثمحن ِلى اجخار ٜشاساتهم وتهذٗ هزه الىٍٍش

 اإلاىاٜٚ. بؽإن جل٤التي جدعم بىٝاه اخخىاٛ ؤو حؽ٣ل ـٙٗى الاهخٍاس ومً زم اجخار الٝشاس اإلاىاظب 

وجدذر مؽ٣لت هٍام خىىه الاهخٍاس ِىذما ًىحذ هٍام مدىت جٝذًم خذماث مدؽابهت مثل مدىاث 

ت في الضمً اإلاىاظب وبإٜل  .... خُث ج٣ىن اإلاؽ٣لت في جٝذًم الخذماث المشوٍس ىد، خاهىث خالٜت، مفٗش الٜى

ت، وبإ٠ثر ٘اثذة ذم  ج٣لٙت مم٢ىت مً آلاالث واإلاّذاث والىاٜت البؽٍش باإللا٘ت بلى جٙادي ٘ٝذان الضباثً ِو

صم
ا
شة ؤ٠ثر مً الال  . 26ظىء جخىُي ؤلام٣اهاث بإن جفبذ مّىلت ِىذما ج٣ىن مخ٘ى

ت اإلاعخخذمت مً وٗش اإلااظعت ٜفذ ؤهذاٗ و  ُا حّخبر ـٙٗى الاهخٍاس ؤظلىب مً ألاظالُب ال٢م

 :ًىضر رل٤ 27مخخلٙت حلها ًخمدىس في الخد٢م في الخ٣الُٚ والؽ٣ل آلاحي

 ؤهىاُ ألاظالُب ال٢مُت8 (II- 2) الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
ب واليؽش بالٝاهشة، الّملُاث بدىرؤبى الٝاظم معّىد الؽُخ،  - 26 ت الّشبُت للخذٍس  .341، ؿ2012، الىبّت ألاولى، مفش، اإلاجمِى
تسخىىن ٘اسوٛ ولعجالي ِاد٥،  - 27 ، مجلت الّلىم الاٜخفادًت والدعُحر واْٜ جىبُٞ ألاظالُب ال٢مُت الجخار الٝشاس في اإلااظعت الاٜخفادًت الجضاثٍش

ت، الّذد   .462، ؿ2017، ظىُٚ، 17والّلىم الخجاٍس

 ألاظالُب ال٢مُت

 ضفىف الاهخظاز همارج الخذ٘ٞ الخدلُل الؽب٣ي البرمجت الخىُت جخىُي اإلاخضون

جدلُل هٝىت 

 الخّاد٥

ٝت ألاظالُب  ؤظلىب بحرث البُاهُت الىٍش

الُت  الٍش

ت  والجبًر

ٝت اإلابعىت ؤظلىب اإلاعاس  الىٍش

 الخشج

 همارج الىٝل

اث  اإلافٙ٘ى

 اإلادا١اة

 ظالظل ماس١ىٗ
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واْٜ جىبُٞ ألاظالُب ال٢مُت الجخار الٝشاس في اإلااظعت سخىىن ٘اسوٛ ولعجالي ِاد٥،  املطدز8 

ت ت، الّذد  ، مجلت الّلىم الاٜخفادًت والدعُحر والّلىمالاٜخفادًت الجضاثٍش ، 2017، ظىُٚ، 17الخجاٍس

 .462ؿ

 ِىاـش وم٣ىهاث ـٙٗى الاهخٍاساملؿلب الثالث8 

 :28جخلخق ِىاـش ـٙىٗ الاهخٍاس  في الؽ٣ل آلاحي

 ًمثل هٍام ـٙٗى الاهخٍاس  (II-08شيل )ال

 

 

 

 

 

م ِىاد، املطدز8   بذ ال٢ٍش  .324ؿ  ،مشحْ ظابِٞلي الّالوهت ومدمذ ِبُذاث ِو

 

خمحز هٍام ـٙىٗ الاهخٍاس بخمعت م٣ىهاث  وهي: 29ٍو

 خاالث الىـى٥ للّىاـش. -

 الخذمت. ؤداءخالت  -

 ِذد مً ًٝذمىن الخذمت. -

 الترجِب الزي ًخذم ُ٘ه الّىاـش. -

م٢ً الخّبحر ًِ هزه اإلا٣ىهاث في اإلاّادلت الخالُت، والتي حعمى سمىص ٠ىذا٥    ( d, e, f)   ( a, b, c )ٍو

a  عخخذم الشمض  ًمثل مّذ٥ الىـى٥ خعب جىصَْ بىاظىن. M: ًمثل مّذ٥ الىـى٥ َو

b عخخذم الشمض  ًمثل الخذمت خعب الخىصَْ ألاس ي.  M: جمثل جىصَْ الخذمت َو

                                                                                           
م ِىاد، ِلي الّالوهت ومدمذ ِب  - 28 بذ ال٢ٍش  .324ؿ  ،مشحْ ظابُٞذاث ِو
ذة وخلُذ ِاجؽت،  - 29 ، 05، مجلت البذًل الاٜخفادي، اإلاجلذ SAAاظخخذام همارج ـٙٗى الاهخٍاس في ُٜاط معخىي ؤداء الخذمت في خلُذ ٍ٘ش

 .17ؿ ، 2018، الجضاثش، حىان 01الّذد 

 الىافدون  ضف الاهخظاز الاهخظاز محؿت

 الىحداث التي جطل الىظام وحدة املغادزة



ت ؾىابير الاهخظاز                                                       الفطل الثاوي  وحظُيرها هظٍس

 
23 

 

cعخخذم الشمض : جمثل ِذد مشا٠  ِذد مشا٠ض خذمت مخّذدة. Kمثل مش٠ض الخذمت واخذ ؤو ً  Mض الخذمت َو

d  ًمثل هٍام الىـى٥ :LCFS، FCFS .الخذمت الّامت 

e:  ٣ىن بما مدذدا     .∞ؤو ٔحر مدذد  Nًمثل همىرج خي الاهخٍاس ٍو

f ًمثل اإلاجخمْ الٝادس مىه الّىاـش وج٣ىن بما مدذدا :N  ؤو ٔحر مدذد∞. 

 املبحث الثاوي8 أهداف وخطائظ ضفىف الاهخظاز

 8  ؤهذاٗ ـٙٗى الاهخٍاساملؿلب ألاٌو

 جخلخق ألاهذاٗ ُ٘ما ًلي:

ىٗ في خي الاهخٍاس ومداولت الخخُٙن مىه ألن رل٤ ًى٢ّغ ِلى حجم  -1 جدذًذ مخىظي صمً الٜى

 .الخ٣الُٚ الثابخت واإلاخٕحرة

ادة حجم الىاٜت ؤلاهخاحُت مً خال٥ دِم مش٠ض الخذمت دساظت الىاٜت الاهخاحُت ٘ٝذ جمىش ؤلاداسة  -2 بلى ٍص

ادة في الضباثً ما ًادي بذوسه بلى جخُٙن  ٚ آخش ؤو خي بهخاجي آخش ورل٤ الظدُّاب مّذ٥ الٍض بمٌى

 الخ٣الُٚ، ٠ما مً ؼإن هزه العُاظت ؤن جدٝٞ الاسجُاح لذي الّمُل وجشدد في ؤخُان ؤخشي ٜادمت .

ت جٝذًم الخذمت وبزل٤ جٝذًم اإلاىّٙت جُُٝم حىدة الخذمت  -3 اإلاٝذمت بر جٝاط الجىدة بالعّش وظِش

ت والضمىُت واإلا٣اهُت والؽ٣لُت .  الخُاٍص

ٚ الخىا٘س ي في العىٛ ورل٤ مً ؤحل جدذًذ ؤزش واٜت مش٠ض الخذمت وؤظلىب وصمً جٝذًمها  -4 دساظت اإلاٜى

ادة  ُت مٝاسهت مْ مشا٠ض ؤخشي ورل٤ لٍض ٙها الخىا٘س ي في ١ل مشة .ِلى همى الخفت العٜى  مٜى

جشؼُذ ؤلاهٙاٛ وجخُٙن الخ٣الُٚ بر جذسط بداسة مش٠ض الخذمت ١ا٘ت العبل اإلام٢ىت لخدعحن الاهخاحُت  -5

ش  ت جخجاوص  ألاداءوجىٍى وجدذد ِالٜت الخ٣لٙت بالّاثذ بدُث ؤن الّىاثذ اإلاخإجُت مً الاٜتراخاث الاظدثماٍس

 .30الخ٣الُٚ اإلاشجبىت

 الخفاثق الّلمُت لفٙٗى الاهخٍاس8 املؿلب الثاوي

 :   الخالُت 31ودساظت الخفاثق العخت جدذًذخىبیٞ هٍشیت ـٙٗى الاهخٍاس یجب ل 

                                                                                           
م ِىاد،  ومدمذِلي الّالوهت   - 30 بذ ال٢ٍش  .320 -319، ؿ ؿ مشحْ ظابِٞبُذاث ِو
ت/ الخجاسة الىٝل البدشي وبؼ٣الُت حعُحر وىابُحر الاهخٍاسبلُٕث هىاسي،  - 31 ، مز٠شة جخشج لمً مخىلباث الخفى٥ ِلى ؼهادة اإلااظتر ؤ١ادًمي في الّلىم الخجاٍس

لىم الدعُحر ٜعم ِلىم ججاسة، واللىحعد٤ُ ألاوس مخىظىي، معخٕاهم، ١لُت الّلىم الاٜخفا ت ِو  .74، ؿ 2015دًت والخجاٍس
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ٝفذ بهمّذالث الىـى٥  جىصَْ .1 جىا٘ذ الضباثً بلى مش٠ض جٝذیم  ٌاهشة هالٝاهىن الاخخمالي الزي جخمْ ل : ٍو

ٝتت الخذمت، مْ اِخباس ؤن جىا٘ذ مجخمْ والبي الخذم  هزهفي مثل  ِؽىاثُت،مىخٍمت ؤي  ٔحر  بىٍش

 :  وهيجىا٘ذ الّمالء  لّملُتزالر خفاثق  جدذًذعخىحب ٌالخاالث 

  الخذمت ًىلبحجم اإلاجخمْ الزي.   

  ى٥    الّمالء.ؼ٣ل ؤو همي ـو

 خفى٥ ِلى الخذمت ؤو الخذماثلظلىٟ والبي الخذمت ل. 

( بدیث ؤن )الّمیل لىالبهاالخذمت  لخٝذًمرل٤ الضمً الالصم  : هى صیْ مّذالث الخذمت ؤو صمً الخذمتجى  .2

الي مّشوٗ ویّبر ًِ همي اخخم جىصَِْلى  ٣ًىن مخٕحرا ِؽىاثُا ٌّخمذزابخا ٠ما  ٣ًىن صمً الخذمت 

خمْالخذمت اث ؤداء الخذمت  الخىصَْالىمي مً الخذمت بلى  هزا ، ٍو ألاس ي اإلاخفل مْ ا٘تراك ؤن ؤٜو

دىادر اإلااض ي ( مْ ؤن مٝذم الخذمت واخذة یٝذم الخذمت ِالٜت ب لها لِغالبّن ) بّمهامعخٝلت ًِ 

 .لّمیل واخذ

٘ھىاٟ ؤهٍمت راث مش٠ض جٝذیم ، هخٍاس بدعب ِذد مٝذمي الخذمتجخخلٚ ؤهٍمت الا ت: ٜىىاث الخذم .3

٠ما هجذ بّن ألاهٍمت التي جخّذد ٘یھا  ت،اظعت مش٠ض واخذ للفیاهخذمت وخیذ مثل ؤن ی٣ىن في اإلا

ذ الاهخٍاس ٜىىاث الخذمت وھزا بھ یٝذم الخذمت أل٠ثر مً والب لھا  هِلى والبي الخذمت ألهذٗ جٝلیل ٜو

ذ    .في هٙغ الٜى

جٝذیم الخذمت  هواإلاٝفىد بھا الترجیب الزي یخم بهخٍاس وھي ِباسة ًِ هٍم ـٙٗى الا : ٜاِذة الخذمت .4

 لىالبیھا ویم٢ً ؤن هٝعم رل٤ بلى الخاالث الخالیت :  

 first in frist out  :FIFO ؤوال.: ؤي آلاحي ؤوال لىلب الخذمت یخذم 

 Lost in first out :LIFO.والب الخذمت الزي یإحي ؤخحرا یخذم ؤوال : 

 :first come first served :FCFS ِؽىاثیت جٝذیم الخذمت. 

 Lost come first served :LCFS :ِلى ؤظاط ألاظبٝیت. 

هخٍاس ؤو اد مً والبي الخذمت )١ل مً یىحذ في مشخلت حّٗش واٜت الىٍام ِلى ؤهھا ؤ٠بر ِذ: واٜت الىٍام .5

 ن: حمشخلت الخذمت( وھي جىٝعم بلى هِى

 خذود لّذد الّمالء اإلاعمىح بھم داخل ه واٜت ٔحر مدذودة: وھى رل٤ الىٍام الزي لیغ ل

 هٍام الخذمت.               

 ِذد مدذود لىالبي الخذمت هواٜت مدذودة: وھى رل٤ الىٍام الزي ل. 

في اإلادىت جل٤ الٙئت التي جىلب الخذمت مً مٝذمھا   هیّٗش والب الخذمت ِلى ؤه: مفذس ولب الخذمت .6

ذ إلاجخمْ مدذود ؤو ٔحر مدذود مْ الّلم ؤن والب الخذمت في هٍام خاـت بخذمخھمال . ورل٤ في ؤي ٜو

ْالبلى مش٠ض دْ٘ سظم الىشیٞ ـٙٗى الاهخٍاس ٔحر مدذود ورل٤ مثل العیاساث التي جفل  ه ٠ما ؤه .عَش
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للىـى٥ بما بمّذ٥ زابذ في ٘ترة صمىیت مّیىت ویٙترك في مٍّم ألاخیان ؤن  نبحن خالخح ًم٢ً الخمُحز 

ذ، وھي مخٕحرة ث الىـى٥ معخٝلت ًِ بّمھا البّنخاال  ىا ىما یم٢، ٠حٕیحرا ِؽىاثیا مْ مشوس الٜى

ذ الصمىیت مدذدة وخذة خذاث اإلاىٍمت بلى الىٍام فيالخّبحر ًِ ِملیت الىـى٥ بما بّذد الى  زي ، ؤو الٜى

ذ یخخلٚ ظلىٟ والبي الخذمت ویم٢ً جفيیٙھا بلى ما، یمض ي بحن واـلحن مخخالیحن  یلي :   ٜو

 والبي الخذمت یيخٍشون ختى یخلٝىا الخذمت مثل : ظًٙ الخٙشیٖ في اإلایىاء. 

 مىن الاهممام لفٚ الاهخٍاس  .والبي الخذمت ی٘ش

 ٝي الخذمت. والبي الخذمت یٕادسون ٜبل جل 

 والبي الخذمت یٕحر ـٚ الاهخٍاس ویيخٝل لفٚ آخش. 

 الخىصَّاث الاخخمالُت لفٙٗى الاهخٍاساملؿلب الثالث8 

ت ـٙٗى الاهخٍاس ؤهم الخىصَّاث الاخخمالُت اإلاعخخذمت في هٍمً   ٠ثحرا ما هجذ ؤن هزه الُٝم  ؤهه ٍش

ت، ٘ىـى٥ الّمالء ٠ثحرا ما ًدبْ الخىصَْ الىٍشي لبىاظىن،  حن مً الخىصَّاث الىٍٍش الّؽىاثُت جخمْ بلى هِى

ت ؤخشي ًم٢ً ؤن جدبّها ١ل  ؤما ٘تراث الخذمت ٘هي جدبْ الخىصَْ ألاس ي. ل٢ً هزا ال ًىٙي وحىد جىصَّاث هٍٍش

تراث الخذمت  :١32اآلحي ، وجخخفش مً الىـى٥ ٘و

خم الاظخٙادة مىه في الّذًذ مً الّملُاث الّؽىاثُت  جىشَع بىاطىن8 .2 ٌعمى بٝاهىن الاخخماالث الفٕحرة، ٍو

ى٥ الّمالء بلى مشا٠ض الخذمت ًدبْ اهُت مُّىتالتي جخىلذ مٙشداتها في وخذة صمىُت ؤو م٣ م٢ً الٝى٥ ؤن ـو ، ٍو

شث ؼشوه ظُاٜاث بىاظىن وهي  :  جىصَْ بىاظىن برا ج٘ى

 بن اخخما٥ جدٝٞ خذر في الٙترةt ،ٌّخمذ ٘ٝي ِلى وى٥ الٙترةt ، م٢ً الخّبحر ِنها بثباث ٍو

-λnبلى  λnالىظي الخعابي لّذد الخىادر في وخذة مً الضمً، ؤي اخخما٥ الاهخٝا٥ مً الخالت 

خُث ٣ًىن ،  مدعاو  1 n. 

 .ِذد الخىادر الىاّٜت في ٘ترة مُّىت معخٝل ًِ ِذد الخىادر في الٙتراث العابٝت 

 .اخخما٥ جدٝٞ خذزحن في هٙغ الٙترة ـٕحر حذا 

 ال ًم٢ً جدٝٞ بال خذر واخذ خال٥ الٙترةt. 

لٝاهىن بىاظىن بالؽ٣ل الخالي:     الفُٖ الّامت  ٢خبوج 
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n
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!
                                

                                                                                           
 .6، اإلالخٝى الىوجي العادط، ظ٢ُ٢ذة، ؿجىبُٞ همارج ـٙٗى الاهخٍاس لُٝاط حىدة الخذمت البى٢ُتالعّذي سحا٥ و هجاح بىلىدان،  - 32
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 عمالء ًطلىن 

ٜاث ٌعخٙاد مىه في جدلُل ِذد الّمالء الىاـلحن في ٘ترة صمىُت مُّىت، و ؤًما ألاو  س ي8الخىشَع ألا .0

ىلحن مخخابّحن، اث الخذمت. الٙاـلت بحن ـو  ٠ما ٌعخخذم في دساظت ؤٜو

    :وج٢خب الفُٖ الّامت لٝاهىن الخىصَْ ألاس ي بالؽ٣ل الخالي  
  t

n etP  
 

ذ    ت ـٙٗى الاهخٍاس ٜو الُت تهذٗ بلى مًجم٢ً الباخثىن الزًً ِملىا في مجا٥ هٍٍش  ولْ همارج ٍس

ْ. ذًذو جد دساظت ظلىٟ ؤهٍمت ـٙٗى الاهخٍاس وهٍشا للّذد ال٢بحر مً هزه  ماؼشاتها بؽ٣ل ظهل وظَش

الُت التي جدبْ الخىصَْ البىاظىوي في ِملُت الىـى٥ ٘ةهىا هش٠ض في هزه الذساظت ِلى الىمارج  الىمارج الٍش

اث الخذمت يس والخىصَْ ألا للىخذاث،  :33، ومً ؤهم اإلااؼشاثألٜو

µ: .مّذ٥ ؤداء الخذمت                                              λ.ى٥ الّمالء  : مّذ٥ ـو

LQ                    .ٚمخىظي ِذد الىخذاث في الف: LS الىخذاث في الىٍام.: مخىظي ِذد 

WQ               ٚذ اإلاعخٕٛش في الف ذ اإلاعخٕٛش في الىٍامWS : مخىظي الٜى  : مخىظي الٜى

 املبحث الثالث8  هماذج ضفىف الاهخظاز

 :34جٝعم ـٙٗى الاهخٍاس جبّا ألسبّت مّاًحر  

خ٣ىن مً خمغ همارج  .1  اإلاُّاس ألاو٥ مشا٠ض الخذمت: ٍو

 ألاو٥: خي واخذ ومش٠ض خذمت واخذ، وجخم الخذمت بمشخلت واخذة مثل مدل خالٜت به خالٛ واخذ. الىمىرج

 مٝذم خذمت ؤخادي –: ـٚ ؤخادي (II - 1الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 . 215 -214ؿ  ؿ، مشحْ ظابِٞضي ظهام،  -33
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الىمىرج الثاوي: ـٚ واخذ ومشا٠ض خذمت مخّذدة، وجخم الخذمت بمشخلت واخذة مثل اهخٍاس ظُاساث لخّبئت  

ىد.  الٜى

 ي مٝذمىا خذمت ِلى الخىاص  –: ـٚ ؤخادي ( II - 2) الشيل زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الىمىرج الثالث: ـٙٗى اهخٍاس مخّذدة ومشا٠ض خذمت مخّذدة، وجخم الخذمت بمشخلت واخذة مثل مىا٘ز بُْ 

 مخّذدة إلادل ججاسي.

 ومٝذمىا الخذمت ِلى مشخلت واخذة –ـٙٗى مخّذدة  ( II -  38الشيل )
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ابْ: خي واخذ ومشا٠ض مخّذدة، وجخم الخذمت بّذة مشاخل مثل خىىه الخجمُْ الفىاُِت الىمىرج الش 

 اإلاخّذدة.

 مٝذمىا الخذمت ِلى الخىالي -ـٚ ؤخادي  (II - 48الشيل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٙع٤ خي واخذ ومش٠ض خذمت جهاثُت واخذة، وجخم الخذمت بّذ مشاخل مثل مىاِم اخذم  الىمىرج الخامغ:

 .بىٙع٤

 ملدم خدمت أحادي –(8 ضف أحادي II - 5الشيل زكم )
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اإلاُّاس الثاوي آداء الخذمت: بن هىاٟ بّن الخٝعُماث لىمارج خىىه الاهخٍاس التي ٌّخمذها آداء  .2

 :35الخذمت ٠مُٝاط خُث ٌّخمذ ِلى الترجِب الزي ًخذم الّىاـش ) الّمالء ( وهي

 .FIFOمً ًذخل ؤوال مً الّىاـش ًىا٥ الخذمت   -ؤ

 .LIFOًذخل ؤخحرا مً الّىاـش ًىا٥ ؤوال  مً -ب    

ً ـٙٗى اهخٍاس لها. -ج      جٝذًم الخذمت بفىسة ِؽىاثُت للّىاـش التي ال ًم٢ً ج٣ٍى

 هٍام ألاظبُٝت خُث جٝذم الخذمت بلى وخذاث مُّىت مً مجخمْ هٍشا ألهمُتها ؤو دوسها اإلامحز. -د    

ؽحر بلى جٝعُم 36اإلاُّاس الثالث خاالث الىـى٥  .3 الىمارج خعب خاالث الىـى٥ وآداء الخذمت، : َو

الخذمت ج٣ىن مىخٍمت جبّا لزل٤ ؤو ٣ًىن ِؽىاثُا، وبزل٤ ٘ةن  ؤداءخُث ٣ًىن الىـى٥ مىخٍما ؤو 

 الخذمت اإلاٝذمت ج٣ىن ِؽىاثُا ؤًما:

ى٥ باهخٍام  -ؤ ذ ٘اثن (. وؤداءـو  الخذمت باهخٍام وبذون خي اهخٍاس ) وحىد ٜو

ى٥ باهخٍام  -ب ذ ٘اثن (. ون خي اهخٍاس ) وبذون الخذمت باهخٍام وبذ وؤداءـو  ٜو

ى٥ باهخٍام  -ج  .وبىحىد خي اهخٍاسالخذمت باهخٍام وبذون خي اهخٍاس  وؤداءـو

 اإلاُّاس الشابْ اإلافذس: خُث جفىٚ خىىه الاهخٍاس جبّا للمفذس خُث جٝعم بلى: .4

مثل هزا الخي جل٤ الّىاـش الٝادمت -ؤ    بلى مش٠ض الخذمت مً مجخمْ  همىرج خي اهخٍاس مدذد ٍو

 مدذد ُ٘ىلذ جبّا لزل٤ خي اهخٍاس ومدذد مثل آالث اإلافىْ التي جيخٍش الفُاهت.

همىرج خي اهخٍاس ٔحر مدذد وهى الزي ًمثل ِىاـش ٜادمت مً مجخمْ مما ًىلذ خي اهخٍاس  -ب

ل، ؤو ؤهه ًضداد بذون خذود زابخت.  وٍى

تطخخدام أطع معالجت ضفىف الاهخظاز با8  سابعاملبحث ال  في املىاوئ   الىظٍس

ذ وىیل ؤزبدذ هٍشیت ـٙىٗ الاهخٍاس ؤلٝذ   ھمیخھا في جدٝیٞ الخلى٥ اإلاثلى لٍاھشة الاهخٍاس مىز ٜو

مً ج٣افئ بحن ج٣الیٚ اإلاؽ٣ل وج٣الیٚ  هخاـت في الؽش١اث الطخمت إلاا جدٝٝوما صالذ جلّب دوسا ھاما 

لى ھزا ظٗى هخّٗش الى همىرج ـٙٗى الاهخٍاس في اإلایىاء .    اإلاؽاسیْ اإلا٣لٙت ، ِو

 

                                                                                           
دُاوي  - 35 ذي ؤخالم ٍو  .7، ؿمشحْ ظابٞ مُٙذة، دٍس
 .244ؿ  ،ظابٞ مشحْ، مذاوي وؤخمذ ؼهاب الخمذاويمدمذ ِبذ الّا٥ الىُّمي وس٘اه ؼهاب الخ - 36
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ٌ املؿلب ألا  ـــئ8 و ــــ  اإلاؽا١ل في اإلاىاهــــــ

تخاـت في دو٥ الّالم الثالث التي لم حّٗش ججاسجھا  ّذدث واخخلٙذ اإلاؽا١ل في اإلاىاوئ،لٝذ ح     البدٍش

ث، حّخمذ ِلى الفادساث الىٙىیت، وحّخمذ ِلى الىاسدا اتهاـادس الّاإلایت ؤي حٕیحر یز٠ش مْ الّلم ؤن مخخلٚ 

 :  37اإلاؽا١ل هزه بحنومً 

 ُىاء:وى٥ مذة م٣ىر العًٙ في اإلا .1

ذ یازش ھزا اإلاؽ٣ل جإزحرا  مباؼشا ِلى ا   لخ٣لٙت حّبر مذة م٣ىر العٙیىت في اإلایىاء ًِ ؤداء اإلایىاء ٜو

 .اإلاُىاءما صاد مّذ٥ الاهخٍاس في ، ٘خ٣لٙت الاهخٍاس جضیذ ١لحمالیت الظخٝبا٥ العًٙؤلا 

  ویشحْ ٌھىس ھزا اإلاؽ٣ل بلى ِذة ِىامل یم٢ً بیجاصھا ٘یما یلي :  

  .ذم ٠ٙاءجھا  هٝق الىظاثل والخجھحزاث ِو

  .جىا٘ذ ِذد ٠بحر مً العًٙ في ٘ترة وححزة 

  ٙت الظخٝبا٥ ِذد ٠بحر  مً العًٙ. ِذم ٠ٙایت ألاـس

 هالّشاٜیل ؤلاداسیت التي جىاح  
ا

 ٟ العًٙ . مال

 ولت.ِذم ٠ٙاءة ِما٥ اإلاىا   

اثج٢ذط  .2  اإلاُىاء:في  الخاٍو

، بر یشحْ الٕشك مً اظخخذامھا بلى ذر ؤؼ٣ا٥ الخىخیذ الىمىي للبماجْحّخبر الخاویاث مً ؤخ     

ئ، ٢٘ثحرا ما هفادٗ في اإلاىاوئ اظخخذاما في اإلاىاوحعھیل خش٠ت البماجْ  ویّخبر هٍام الىٝل بالخاویاث ألا٠ثر 

ذ جم٢ث في اإلایىاء لّذة ؤؼھِذاد ٠بحرة مً الخاؤ ، ویشحْ ٌھىس ھزا شویاث اإلاتراـت ِلى ؤسلیت اإلایىاء، ٜو

 :      إلاؽ٣ل ٔالبا لّاملحن سثیعیحن ھماا

 ،اإلاىلىبت الجىدة ظدیٙاثھا للؽشوه الٝاهىهیتاؤو ِذم  جخلي اإلاعخىسدیً ًِ الخاویاث. 

  حّٝذ ؤلاحشاءاث ؤلاداسیت لدعلم البماجْ )مثل ؼھادة اإلاىابٝت وبحشاءاث ٜمْ الٕؾ( ؤو وحىدھا

  في خالت هضاُ.

ْ الخ٣لٙت باإللا٘ت الى     ٚ.بخذار الخلىر للعلْ ظشیّت الخل ویازش ھزا اإلاؽ٣ل في ٘س

  ضیىث اإلاعخّملت واإلاىاد البالظدی٢یت والخذیذیت:الالخلىر الىاحم ًِ  .3

                                                                                           
، مز٠شة م٢ملت لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في ِلىم الدعُحر، ظ٢ُ٢ذة، جدعحن خذماث اإلاىاوئ باظخخذام همارج ـٙٗى الاهخٍاسسؼُذ ِالب،  -   - 37

 .109 -106ؿ ؿ  ،2006ٜخفادًت/ ِلىم الدعُحر، ١لُت الدعُحر والّلىم الا
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، مما یدعبب في ن الضیىث ؤو الصخىم مً ھزه العًٙیدعبب ٜذوم العًٙ بلى اإلایىاء في حعشب بّ 

ٙتجلىر ِلى معخىي ألا  ٠ما ؤن بّن العًٙ جٝىم بالخخلق مً بّن الىٙایاث البالظدی٢یت  .خىاك وألاـس

  لى صیادة الخلىر في اإلایىاء. ِذیت ِلى معخىي اإلایىاء مما یادي والخذی

 :  الشمل والىخل في ألاخىاكجشا٠م  .4

٥ والشما٥ في جٍھش ھزه اإلاؽ٣لت ِىذ جإخش الٝیام بإِما٥ جىٍیٚ ألاخىاك، خیث جترظب ألاوخا  

في الشمل ؤو الىخل،  ؤن حّلٞدخى٥ العًٙ راث الخمىلت ال٢بحرة ورل٤ مخا٘ت  اظخدالتا یدعبب في مما ، ّٜشه

لخٙشیٖ ت جدى٥ ھزه العًٙ ٔالبا بلى اإلاىاوئ اإلاجاوسة ظخخشاحھا ج٣الیٚ ضخمت وج٢ىىلىحیا ِالیابر یخىلب 

  . رل٤ مً خعاثش هوال یخٙى ما یعبب خمىلتها

 ج٢ذط آلاالث الّاولت: .5

حّاوي بّن اإلاىاوئ مً ج٢ذط في آلاالث اإلاّىلت، التي حؽٕل معاخت مّخبرة مً ؤسلیت اإلایىاء،    

خخال٥ اجدعبب ھزه اإلاؽ٣لت في  ، و ویّىد رل٤ ٔالبا بلى الّذد اإلادذود إلاشا٠ض الخفلیذ ؤو ٘ٛش الفیاهت

 ً.ى ِملیاث مىاولت العٙا یازش جإزحرا مباؼشا ِل، مما هحضء ٠بحر مً ؤسلیت اإلایىاء، وبِاٜت الخش٠ت داخل

 8 مًألا  .6

، وھي مً بحن ؤولىیت بداسة اإلایىاء بر یالخَ في بّن معإلت بالٕت ألاھمیت في اإلاىاوئ حّخبر معإلت ألامً 

مً ، مما یؽ٣ل خىشا خٝیٝیا ِلى ؤو دخى٥ بّن الٕشباء بلى اإلایىاءاالخاالث حّشك البماجْ للعىى 

اث حر : ١امذدة للخٙاً ِلى ألامً مثلٔالبا ما ججھض اإلاىاوئ بىظاثل مخّ ه، لھزا هجذ ؤهالعًٙ وواٜمھا

                                 ....شاٜبت، ؤِىان ألامً، ٠الب الخشاظتاإلا

ـــت اهخٍاس العـــــ8ًٙ املؿلب الثاوي ــــ      بؼ٣الیــــ

ا ، مما یخدٝٞ ِلى ؤسلیت الىاْٜمالء وما الّ ًىلبهمً خال٥ ما جٝٚ ة جٝذیم الخذماث حىد بنا      

ِلى  العُٙىتیق ٘ترة م٣ىر اإلایىاء مً خذمت بؽ٣ل دٜیٞ ختى یدعجى جٝل هذمؤوحب الخىاظٞ ٘یما یٝ

ُٚ نها  ،الـش خُث ج٣ىن خذمت العًٙ بمشاخل جبذؤ باظخٝبا٥ العًٙ وبّذها سظىها وجذاو٥ البماجْ وجخٍض

ذ مً  باِخباس ؤنا و  وحعلُمها وفي هزه اإلاشخلت جٝذم الخذمت وجىى٥ ٘ترة الاهخٍاس ختى مٕادسة اإلاُىاء، الٜى

مً الخ٣الُٚ وجخلخق  مبادت واحب اجباِها للخٝلُق ِلى هزه اإلاشاخل حّخمذ ٘ةنا ؼشاث ؤداء الخذمت ما 

 : 38ُ٘ما ًلي

                                                                                           
، مز٠شة جخشج لمً مخىلباث الخفى٥ ِلى ؼهادة اإلااظتر ؤ١ادًمي في الّلىم وىابُحر الاهخٍاسالىٝل البدشي وبؼ٣الُت حعُحر بلُٕث هىاسي،   - 38

ت/ الخجاسة واللىحعد٤ُ ألاوسو لىم الدعُحر ٜعم ِلىم ججاسة،  الخجاٍس ت ِو  .73، ؿ 2015مخىظىي، معخٕاهم، ١لُت الّلىم الاٜخفادًت والخجاٍس
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 ٝفذ به ظالمت ألا٘شاد بخإمُنهم، وظالمت  مبذؤ العالمت وهى مً اإلابادت الّامت لّملُت الصخً، ٍو

ذم  ب وجإمحن ؤما٠ً سظىها ِو ت والخلٚ والمُاُ، و٠زا ظالمت العًٙ مً الخخٍش البماجْ مً العٜش

 . اهخٍاسها وم٣ىثها مذة ؤوى٥ 

  مً مّذ٥ دوسان ْ ْ  لعُٙىتاال٘ش ّخبر ؤًما مً اإلابادت الّامت لّملُت الصخً، ورل٤ مً خال٥ ٘س َو

ٙت، وألاهم مً ١ل هزا جدُٝٞ مّذالث اهخٍاس مٝبىلت، واظخٝبا٥  بهخاحُتها والاظخخذام ألامثل لألـس

 ٠بحر للعًٙ.

  خُث ؤهه ًشجبي اسجباوا وزُٝا باإلابادت الّامت لّملُت الصخ جذ٘ٞ البماجْ وجحرةالدعشیْ في ،ً

ْ للبماجْ  ٖ وبالخالي جذ٘ٞ ظَش ٘اخترام جل٤ اإلابادت ًادي بالمشوسة بلى جدعحن ِملُت الخَٙش

ّا٥، ما ًادي في ألاخحر بلى الخد٢م في الخ٣الُٚ وجذهُتها  وحعهُالث حمش٠ُت وهٍام مّلىماث دُٜٞ ٘و

ّت. ذسة بهخاحُت ظَش  ؤ٠ثر ٘إ٠ثر ٜو

 الاهخٍاسالخدلُل الاٜخفادي لفٙٗى  8لثاملؿلب الثا

الهذٗ مً جدلُل الفٙىٗ هى جذهُت الخ٣لٙت ال٣لُت و الخىـل بلى معخىي الخذمت ألامثل والخ٣لٙت  بنا 

خحن ؤظاظِخحن مً الخ٣الُٚ، ألاولى جخمثل في ج٣الُٚ اهخٍاس الّمالء للخفى٥ ِلى  ال٣لُت جىٝعم بلى مجمِى

ٝفذ بخ٣لٙت الىاٜت  جل٤ الخ٣لٙت الخاـت باإلاداٍ٘ت ِلى ٜذسة الخذمت، والخ٣لٙت الثاهُت خاـت بالىاٜت ٍو

مىا٘ز بُْ جزا٠ش  الىٍام في جٝذًم الخذمت و مً ؤمثلتها ِذد الّما٥ الٝاثمحن بفُاهت ِىل آلاالث، ِذد

ىذما ج٣ىن الخذمت ِاولت ٘ةن  الٝىاساث، ِذد ما٠ُىاث ٔعُل العُاساث في مدىت خذمت العُاساث، ِو

 لّذم الٝذس 
ً
ً خذمت الىاٜت.واٜتها جفبذ مٙٝىدة هٍشا  ة ِلى جخٍض

ٖ شخىاث    ً جَٙش ت للّاملحن اإلاىخٍٍش ومً ؤمثلت ج٣لٙت الاهخٍاس جل٤ الخ٣الُٚ الخاـت باألحىس اإلاذِ٘ى

ظُاساتهم ؤو اهخٍاس بـالح آالتهم، باإللا٘ت بلى ج٣لٙت اإلاعاخت الخاـت بذجشاث اهخٍاس خذمت ألاوباء  ٠ما 

ن ِمالئها الاهخٍاس في الفٙٗى للخفى٥ ِلى الخذمت اإلاىلىبت، واخخما٥  جخممً خعاسة اإلااظعت التي ً٘ش

ىا بلى ماظعاث مىا٘عت ؤخشي في اإلاعخٝبل.  ؤن ًىف٘ش

وهىاٟ ـّىبت في خعاب ج٣لٙت اهخٍاس الّمالء خاـت وؤن حضء ٠بحر منها ال ًخممً في بُاهاث   

ذ الا  هخٍاس ؤو وى٥ الفٚ ِلى الخ٣الُٚ الخاـت باإلاىٍىمت، وؤخذ الىٛش للخٕلب ِلى هزا في مّاملت ٜو

ىحه  ؤظاط ؤهه مخٕحر العُاظت التي جيخهجها اإلااظعت، ٘مثال ًدذد اإلاذًش معخىي مٝبى٥ مً الاهخٍاس ٍو

 الىاٜت بما ًدٝٞ هزا اإلاعخىي.

هخٍاس هى جىاصن ج٣لٙت جٝذًم الخذمت و ج٣لٙت اهخٍاس الهذٗ مً جدلُل ـٙىٗ الا  هىا ٘ةنا  ومً 

معإلت الخ٣الُٚ ـاسث مبخغى ١ل ماظعت ظىاء ١اهذ بهخاحُت ؤو خذمُت بٝذس ما تهخم باإلاىاسد  الّمالء، ألنا 
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ت  اث مثل هٍٍش ت ما حّلها جدبْ هٍام مّلىماحي دُٜٞ واظتراجُجُت لىحعدُت ٜاثمت ِلى بدىر وهٍٍش البؽٍش

 .39وىابحر الاهخٍاس واإلاعاهمت بؽ٣ل ٜىي في الخٝلُل مً الخ٣الُٚ

 

 الفطل الثاوي8 خالضت

ل ِلى اإلااظعت ِملُت جٝذًمها،   ؤـبذ الّمُل ِىذ جلُٝه الخذمت ًٝٚ ًيخٍش في وابىس مما ٌّٜش

ادة الخ٣الُٚ؛ و٠زا ٔمب الّمُل، ت ـٙىٗ الاهخٍاس ألحل جذهُت صمً الاهخٍاس، وهي  وبالخالي ٍص ٘جاءث هٍٍش

اإلاؽ٣لت بىٛش جم٢ً مً جخُٙن الخ٣الُٚ ل٢ال  ال حّخبر مً ألاظالُب اإلاثالُت ل٢نها حّذ ؤظلىبا جىبُُٝا ًدل

حن ت، وٜذ جم التر٠حز في هزا الٙفل ِلى الجىاهب اإلاشجبىت بفٙىٗ  الى٘ش ٠إن جٝذم الخذمت خعب ألاولٍى

 ً الاهخٍاس، خُث اٜخض ى ألامش للخّشك بلى الؽ٣ل الّام لها، زم ِشلذ الىمارج التي باظخىاِت اإلاعحًر

ذ اظخّمالها ٠ىمارج معاِذة في ا ت، ٜو ت مذي جىبُٞ ىاخاولجخار الٝشاساث ؤلاداٍس ت مّ٘ش  مٙاهُم جل٤ الىٍٍش

ّتمُىاء معخٕاهم في ورل٤ ِبر اظخبُان ِشلذ ولُّاجه  ، والّىاثٞ اإلاعببت في اهخٍاس العًٙ، والخلى٥ اإلاخٜى

 .الٙفل اإلاىالي وهخاثجه في

                                                                                           
، مز٠شة لىُل ؼهادة اإلااحعخحر جخفق ِلىم لخدعحن ٘اِلُت الخذماث في اإلاشا٠ض الصخُتاظخخذام همارج ـٙٗى الاهخٍاس ظّذي هىذ،  - 39

ت/ جٝىُاث ٠مُت للدعُحر، اإلاعُلت، ١لُت الّلىم الاٜخفادً لىم الدعُحر، ججاٍس ت ِو  .57-56، ؿ ؿ 2011ت والخجاٍس
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 الفطل الثالث8 دزاطت حالت مُىاء مظخغاهم

 جمهُد8

م ؤهه ٌعاهم في الّاثذ  الاٜخفادي ٌّخبر مُىاء معخٕاهم مً بحن ؤهم اإلاىاوئ التي حعخذعي اهخماما ٘ٔش

للذولت بال ؤهه ٌّاوي حملت مً اإلاؽا١ل، البذ مً مّالجتها للخجذًذ ومىا٠بت الّفش ومً ؤهم مؽا١لها ـٙٗى 

ذ الماجْ.  الاهخٍاس والتي جازش ِلى حىدة الخذمت اإلاٝذمت والخ٣لٙت الضهُذة للٜى

ُذ  ء الذساظت اإلاُذاهُت ( ـّب ِلُىا بحشا19وبعبب الىلْ الخالي لهزه العىت )اهدؽاس وجٙص ي وباء ١٘ى

 وا٠خُٙىا بذساظت  وجدلُل الاظخبُان الزي ٜذم لّما٥ وبواساث اإلاُىاء. 

8 مىغىع الاطخاُان   املبحث ألاٌو

ِما٥ ٜذم لٙئت مً  اظخبُان ءمل ِلى اإلاّلىماث حمْاِخمذها في شبي الجاهب الىٍشي بالخىبُٝي ل

اث الّلمُت الّالُت، و٠زا ؤصخاب اإلاهىُتروي الخبرة اإلاُىاء داسة ب م ؤه اإلاعخٍى  مًذ الخإ٠ِلُىا ـّب ه ٔس

اإلاّلىماث الخاـت  جٝذًم ، باإللا٘ت لىحىد  شر في منهمل٣ل الخُٝٝي واٜخباط الشؤي الخُٝٝي  اإلاعخىي 

الفىسة اإلاُىاء خاـت مْ الٍشوٗ الصخُت واهدؽاس وباء ١ىسوها، مما ِخم في ؤخذار اإلاّاؼت بىاْٜ الخٝاثٞ 

م مً رل٤ جىـلىا بلى ؤلاحابت هزا،  بدثىامّلىماث التي جخذم لل الخُُٝٝت  لٙئت مخ٣ىهت ِلى الاظخبُانوبالٔش

ٙا 40 مً  .ساء مخبایىتآإلاعخىیاث مخخلٙت و  مٌى

 ٌ  مداوس الاظخبُان8 املؿلب ألاو

 جمدىسث ؤظئلت الاظخبُان ُ٘ما ًلي:

حر الفُاهت الالصمت و٠ُُٙت الّمل ِلى الخٙن مً الخ٣الُٚ وألا  .1  ِباء.ج٘ى

 جدلُل ظبب ٌاهشة الاهخٍاس. .2

 .ألاداءالخلى٥ اإلاٝذمت إلاّالجت الٍاهشة وجدعحن  .3

 الاظخبُان ؤهذا8ٗ املؿلب الثاوي

 : ألاهذاٗ الخالُتالاظخبیان الخىـل بلى  هزا مً خال٥  ىااولخ

 یىاثیت.اإلا عدیتاللىح یاثالّمل یتمؤه .1

ذ في الّملیاث اإلایىاثیت مذي .2  واسجباوه اإلاباؼش بالخ٣لٙت. ؤھمیت الٜى

  وخعً حعُحر وىابحر الاهخٍاس. بدساج الخىىس الخ٢ىىلىجي في اإلاىاوئمىا٠بت الّفشهت و  .3
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غ 8املبحث الثاوي  الاطخاُان  جفَس

مً خال٥ ولُّاث الاظخبُان جم ـبا الىخاثج في حذاو٥ والخّبحر ِنها في ؤؼ٣ا٥، وبّذها ٜمىا  

 بخٝعُم الّمل في اإلاىلبحن اإلاىالُحن. بخدلُل الىخاثج واإلالخفاث ورل٤

 8  جفيُٚ مّلىماث الاظخبُاناملؿلب ألاٌو

ٖ اإلاّلىماث في حذاو٥ خعب ١ل ولُّت:  اِخمادا ِلى ملخٞ   الاظخبُان جم جفيُٚ وجَٙش

ش ظلىت اإلاُىاء ٠ٙاءاث بؽش ًبحن هخاثج ولُّت  ( III- 28الجدٌو زكم ) .1 ى یتوبداس  یتج٘ى  یْفي حم یت٘و

 یىاء.ؤوؽىت اإلا

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 22 20 4 6 عماٌ املیىاء

 222 22 03 12 23 02 %  اليظبت

 

ىُت ال جخى٘ش ِلى ٠ٙاءة  اإلاُىاءمً خال٥ الجذو٥ وعخيخج ؤن ظلىت   - ت ٘و  حمُْفي خُٝٝت بداٍس

 الخإ٠ذ مً رل٤.الؽ٤ والىٙي ال٢بحرة مٝاسهت بيعب خعب وعبت  اإلاُىاءؤوؽىت 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 2زكم )الشيل   01ٜس

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 1ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس

0

5

10

15

20

25

30

 متأكد تماما

 متأكد

 أشك

 أنفي

 ال رأي



 دزاطت حالت مُىاء مظخغاهم                                                        الفطل الثالث

 
36 

 

 یىاء.لّما٥ اإلا یيیتبذوساث ج٣ى  یىاثیتجٝىم ؤلاداسة اإلاًبحن هخاثج ولُّت 8 (III- 0الجدٌو زكم ) .2

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 02 24 عماٌ املیىاء

 222 2 2 22 32 22 % اليظبت

 

مُّىت ولألشخاؿ  ثوعخيخج ؤن بداسة اإلایىاء جٝىم بذوساث ج٣ىیيیت لّما٥ اإلایىاء ورل٤ في خاال  -

ا ورل٤ وعبت لّذد اإلاخإ٠ذًً مً رل٤.خاـت  مُّىحن  بداٍس

 

 

 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 0زكم )الشيل   02ٜس

 
م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز  (.III- 2ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ىد ألاحىبًبحن هخاثج ولُّت  ( III- 18الجدٌو زكم ) .1  یىاء.التي جضوس اإلا یتجخم الاظخٙادة مً خبراث ال٘ى

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 22 20 4 22 0 عماٌ املیىاء

 222 03 12 23 03 3 % اليظبت

 

ٔحر مخإ٠ذًً مً اظخٙادة الّما٥ مً خبراث ِما٥ ؤلاداسة  ؤٔلبُتمً خال٥ الجذو٥ وعخيخج ؤن    -

 .ٍيُت الذاخلُتى ِذا الذوساث الخ٣، ؤحىبُت

 

 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 1زكم )الشيل   03ٜس

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 3ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 .یىاءؤوؽىت اإلا یحر في حع یتجىحذ ِشاُٜل بداس  ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 2الجدٌو زكم ) .2

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 24 02 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 22 42 % اليظبت

 

تراٗ ٠بحر بىحىد ِشاُٜل في حعُحر ألاوؽىت.   -  مً خال٥ الجذو٥ وعخيخج بإن الِا

 

 

 

 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 2زكم )الشيل   04ٜس

 

 
م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 4ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ش ؼب٢ت الاجفاالث ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 3الجدٌو زكم ) .3  .یىاءبحن معخخذمي اإلا اللىحعدُت جخ٘ى

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 6 24 4 4 عماٌ املیىاء

 222 22 02 22 23 23 % اليظبت

  

 ًفّب الخىاـل بحن ِما٥ اإلاُىاء. ماًىحذ ج٣امل لىحعتي بحن ألاوؽىت مومً هىا وعخيخج ؤهه ال   -

 

 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 3زكم )الشيل   05ٜس

 

 
             

م )ِخمادا ِلى الجذو٥ ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 5ٜس
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 .یىاءمعخّملي اإلا یْبوؽاء هٍام مّلىماحي مخ٣امل بحن حم ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 4الجدٌو زكم ) .4

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 0 0 0 22 18 عماٌ املیىاء

 222 0 0 0 55 45 % اليظبت

 

ٌّجى اإلایىاء حمیْ معخّملي  بحنوعخيخج مً خال٥ الجذو٥ ؤن بوؽاء هٍام مّلىماحي مخ٣امل   -

ذ ٠بحرة، بيعبت  اهخماما  .ورل٤ لدعھیل ِملیت ٠عب اإلاّلىماث وسبذ الٜى

 

 

 

 

م  ىلُّتالًبحن هخاثج 8 (III- 4زكم )الشيل   06ٜس

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 6ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 ظببا في اهخٍاس العًٙ. یّیتحّذ الٍىاھش الىب هخاثج ولُّت ًبحن8 (III- 5الجدٌو زكم ) .5

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 22 00 عماٌ املیىاء

 222 22 2 2 13 33 % اليظبت

 

سؤي  اهخٍاس العًٙ خعبالجذو٥ ؤِاله وعخيخج ؤن الٍىاھش الىبیّیت حّذ مً ؤظباب وى٥ مذة مً  -

لبُت  . ألٔا

 

 

 

م 8 (III- 5زكم )الشيل   07ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 7ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ذ وخعً حعھىاٟ ًبحن هخاثج ولُّت 8 (III- 6الجدٌو زكم ) .6 مً وٗش مخخزي  یحرهاھخمام بالٜى

 الٝشاس.

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 4 0 22 22 2 عماٌ املیىاء

 222 23 3 13 13 22 % اليظبت

 

م ؤهه مشجبي اسجباوا ؼذًذا  - خباس ٔس ذ ال ًشاعى بّحن الِا مً خال٥ الجذو٥ ًخطر ؤن ِامل الٜى

 بالخ٣لٙت. 

 

 

 

م 8 (III- 6زكم )الشيل   08ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 8ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ذ الاهخٍاس ج٣لٙت بلا٘ ًبحن هخاثج ولُّت یّخبر 8 (III- 7الجدٌو زكم ) .7  .یتٜو

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 0 0 0 10 30 عماٌ املیىاء

 222 0 0 0 25 75 % اليظبت

 

ٙى اإلاُىاء مٝخىّىن جماما ؤن ١ل اهخٍاس ٌعاوي ج٣لٙت بلاُ٘ت. مً خال٥ الجذو٥ ًٍهش  -  حلُا ؤن مٌى

 

 

 

 

م 8 (III- 7زكم )الشيل   09ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 9ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ذ الاهخٍاس ِلى الـش یخىًٜٚبحن هخاثج ولُّت 8 (III- 22الجدٌو زكم ) .22  یىتخعب هُى العٙ یٜٚو

   .وهُى البماِت

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 02 02 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 32 32 % اليظبت

 

ِلى ؤظاظهما  مهمانِىفشان  ٌّخبرانخال٥ الجذو٥ ؤن هُى العٙیىت وهُى البماِت  ًمهالخَ  -

ذ اهخٍاس ًخدذد  یٜٚو  . ختى جخلٝى الخذمت العًٙ ِلى الـش

 

 

 

م 8 (III- 22زكم )الشيل   10ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 10ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ذ خاسج اإلا یىٝعم ًبحن هخاثج ولُّت 8(III- 22الجدٌو زكم ) .22 ذ الاهخٍاس بلى ٜو وآخش ِلى  یىاءٜو

 .یٚالـش

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 6 02 20 عماٌ املیىاء

 222 2 2 02 32 12 % اليظبت

 

ُٚ. ٠ذ ال٢بحرةوعبت الخإخعب  - ذ الاهخٍاس ٣ًىن خاسج اإلاُىاء، ٠ما ٣ًىن ِلى الـش    هخىـل بلى ؤن ٜو

 

 

 

م 8 (III- 22زكم )الشيل   11ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 11ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ِىفشا معاھما في وى٥ مذة  یتحّذ ؤلاحشاءاث الجمش٠ ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 20الجدوٌ زكم )   .20

 اهخٍاس العًٙ.

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 20 24 20 عماٌ املیىاء

 222 2 2 12 22 12 % اليظبت

 

ٙحن ؤبذوا جإ٠ُذا ؤن  - في  حعاهمؤلاحشاءاث الجمش٠یت حّذ مً الّىاـش التي مً خال٥ ـبر آساء اإلاٌى

  مٝاسهت بالزًً ؼ٣ىا في رل٤.اسجٙاُ مذة اهخٍاس العًٙ 

 

 

 

م 8 (III- 20زكم )الشيل   12ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 12ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 العلّت. یتالخذمت خعب هِى یمجٝذ یتؤولى  ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 21الجدٌو زكم ) .21

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 0 2 4 00 22 عماٌ املیىاء

 222 3 2 23 33 03 % اليظبت

 

ٙحن مً خال٥ الجذو٥ وخعب - یت العلّت ورل٤ أل  سؤي اإلاٌى جىحذ هه ٘ةن الخذمت جٝذم خعب هِى

نهافّب لالهخٍاس ومً الٜابلت  ٔحر ظلْ  ً.وجدخاج بلى ٌشوٗ مالثمت  جخٍض   للخخٍض

 

 

 

م 8 (III- 21زكم )الشيل   13ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز  (.III- 13ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 جٝذم الخذمت للىاـل ؤوال.   ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 22الجدٌو زكم ) .22

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 22 22 24 2 عماٌ املیىاء

 222 2 03 03 22 22 % اليظبت

 

 

ت وعخيخج ؤن  الىلُّتمً خال٥  - ذ ومّاسك لخىبُٞ هٍٍش ، الخذمت جٝذم للىاـل ؤوالاليعبت بحن مٍا

ل ؤخحرا جٝذم له الخذمت ؤوال، هزا بن د٥ا  ورل٤ بشبي الخذمت خعب هُى البماِت ٘إخُاها مً ـو

اث ْ في جىبُٞ الىٍٍش  .  ِلى ش يء ٘ةهه ًذ٥ ِلى الخىَى

 

 

م 8 (III- 22زكم )الشيل   14ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 14ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 .یًالخخض  یتِمل یلمىاوئ حا٘ت لدعھ حر ج٘ى ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 23الجدٌو زكم ) .23

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 20 06 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 12 52 % اليظبت

 

 

حر مىاوئ حا٘ت   - في  مما ٌعاهمبيعبت ٠بحرة، ِملیت الخخضیً  ٌعهلوعخيخج مً خال٥ الجذو٥ ؤن ج٘ى

ذ وبالخالي  ذ الاهخٍاس للعًٙ .  جذهُتسبذ الٜى  ٜو

 

 

 

م 8 (III- 23زكم )الشيل   15ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 15ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ذ الاهخٍاس. یقؤخىاك ؤخشي حعاِذ في جٝل یادةص  ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 24الجدٌو زكم ) .24  ٜو

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 22 12 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 03 53 % اليظبت

 

اآلساء ألاخشي ، ب مٝاسهت ٠بحرةِلى صیادة خىك آخش ١اهذ  خإ٠ُذمً خال٥ الجذو٥ ؤن وعبت ال وعخيخج  -

ذ الاهخٍاس .  إلاعاهمتها فيورل٤   جٝلیق ٜو

 

 

 

م 8 (III- 24زكم )الشيل   16ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 16ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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ٙت ومىاولخھا لخٝل یخم ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 25الجدٌو زكم ) .25 ذ  یقالاظخٕال٥ ألامثل لألـس ٜو

 .الاهخٍاس

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 4 2 20 20 4 عماٌ املیىاء

 222 23 22 12 12 23 % اليظبت

 

ذ الاهخٍاس  ؤنمً خال٥ الجذو٥ وعخيخج  - ٙت واإلاىاولت لخٝلیق ٜو ذ  الاظخٕال٥ ألامثل لألـس بحن مٍا

 . ومّاسك

 

 

م 8 (III- 25زكم )الشيل   17ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م ) ِخمادا ِلىا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 17الجذو٥ ٜس
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ش  ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 26الجدٌو زكم ) .26  حزاثالالصمت للمّذاث والخجھ یاهتالف یىاءاإلا ی٘ى

 والعًٙ.

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 4 22 6 6 2 عماٌ املیىاء

 222 23 13 02 02 22 % اليظبت

 

م ِلمهم بإن الاِىا٥ مً خال٥ الجذو٥ ًٍهش ؤن   - اإلاُىاء ال ًى٘ش الفُاهت للمّذاث والخجهحزاث ٔس

ذ الخ٣لٙت.  جاخش وجٍض

 

 

 

م 8 (III- 26زكم )الشيل   18ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 18ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 والّفشهت ومىا٠بت الخىىس. یذبلى الخجذ یىاءاإلا یدخاج ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 27الجدوٌ زكم )   .27

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 2 14 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 22 72 % اليظبت

 

دخاج بلى مىا٠بت الخىىس  - الؼ٤ في هزه الىدُجت ٣٘ل ٜىاُ ٌعاهم في بوّاػ الاٜخفاد بال ٍو

 بالخجذًذ دوما.

 

 

 

م 8 (III- 27زكم )الشيل   19ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 19ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 حعُحر ـٙىٗ الاهخٍاس  ًم٢ً مً جخُٙن الخ٣الُٚ. ًبحن هخاثج ولُّت8 (III- 02الجدوٌ زكم )   .02

 

 

 املجمىع ال زأي أهفي أشً مخأهد مخأهد جماما 

 22 2 2 2 24 02 عماٌ املیىاء

 222 2 2 2 22 42 % اليظبت

 

الىلُّت جإ٠ذها ؤن خعً حعُحر وىابحر الاهخٍاس ًٝلل مً الخ٣لٙت ورل٤ مً خال٥ ـبر آساء وبهزه  -

ما٥ اإلاُىاء. ٙي ِو  مٌى

 

 

 

 

م 8 (III- 02زكم )الشيل   20ًبحن هخاثج الىلُّت ٜس

 

 

 
 

 

م )ا تمً بِذاد الىالب 8املطدز   (.III- 20ِخمادا ِلى الجذو٥ ٜس
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 هخاثج الاظخبیان جُُٝم8  املؿلب الثاوي

 

خُث بلٕذ وعبت  مً خال٥ الاظخبُان والىخاثج اإلاخدفل ِلُه، اإلاؽا١ل اإلایىاثیت ؤهمالخّٗش ِلى  جم 

تراٗ ب ش ظلىت اإلاُىاء الِا ى یتوبداس  یت٠ٙاءاث بؽش ِلى خ٘ى هزا ما ٌّجي   % 13  ب یىاءؤوؽىت اإلا یْفي حم یت٘و

تؤن ال٢ٙاءاث مدذودة والخبرة ٜلُلت في مىاحهت الّشاُٜل ؤلا  والتي ١اهذ وعبت  یىاءؤوؽىت اإلا یحر في حع داٍس

بُت  یيیتبذوساث ج٣ى  تهخم بةحشاء یىاثیتؤلاداسة اإلامما حّل ، % 222 جإ٠ُذها ذ جإ٠ذث  یىاءلّما٥ اإلاجذٍس ٜو

ٙى اإلاُىاء ال ٌعخُٙذون  ل٢ً س ، % 72بيعبت  ىد ألاحىبٔم هزا ٘مٌى وهزا  یىاءالتي جضوس اإلا یتمً خبراث ال٘ى

دهم اإلاٝذسة   .% 12  بخعب وعبت جفٍش

 

م ظعي مخخزي الٝشاس باإلاُىاء في   باليعبت  یىاءمعخّملي اإلا یْهٍام مّلىماحي مخ٣امل بحن حم بوؽاءٔس

ش بال  % 222ال٣املت  ، هزا ما % 12بال بيعبت  یىاءالاجفاالث اللىحعدُت بحن معخخذمي اإلاؼب٢ت ؤهه ال جخ٘ى

ذ جىضر مً خال٥  ذ الثمحن ما ًجّل الخ٣الُٚ باهمت؛ ٜو ًٙٝذ الخ٣امل والىجاح بحن ألاوؽىت وحهذس الٜى

ذ وخعً حعالا الىلُّخحن  م اِخباسهم    % 23  ب ٗ مخخزي الٝشاسمً وش  یحرهھخمام بالٜى ذ الاهخٍاس ٔس ٜو

  .% 222بيعبت  یتبلا٘ج٣لٙت 

 

ل   ذ ؤٜش الّما٥ ومً بحن ألاظباب التي حّٜش العًٙ و جىُل في مذة اهخٍاسها الٍىاهش الىبُُّت ٜو

 % 52بيعبت  ِىفشا معاھما في وى٥ مذة اهخٍاس العًٙ٘هي حّذ  یتؤلاحشاءاث الجمش٠ ، و٠زا % 72 بيعبت 

ذ الاهخٍاس  هزا ومْ الّلم ؤن  ذ خاسج  یىٝعمٜو ٙى اإلاُىاء   یٚوآخش ِلى الـش یىاءاإلابلى ٜو ٠ما ـشح به مٌى

ٚ ، و% 62  ب ذ الاهخٍاس ِلى الـش یخٜى وهىا ٌّجي ؤن مخخزي وهُى البماِت  یىتخعب هُى العٙ یٜٚو

ت ـٙىٗ الاهخٍاس  ٘ةما ُت الخذمت للىاـل ؤوال جٝذم الٝشاس باإلاُىاء ٌعخخذمىن هٍٍش ، ؤو جٝذم خعب هِى

 . %( 222 – 42مً ) العلّت ورل٤ بيعب جتراوح

  

ٙي اإلاُىاء واإلاعبباث التي ججّل مذة اهخٍاس العًٙ جىى٥ بال ؤجهم   م الّشاُٜل التي جىاحه مٌى ٔس

حر ٌعّىا دوما إلًجاد خلى٥  ً وصٍادةمىاوئ حا٘ت ٠خ٘ى ؤخىاك ؤخشي حعاِذ في  لدعهُل ِملُت الخخٍض

ذ الاهخٍاس جٝلُق حر  الاظخٕال٥ ألامثل، وٜو  والعًٙ. والخجهحزاثالالصمت للمّذاث الفُاهت  وج٘ى

 

 ـٙىٗ الاهخٍاس  ًم٢ً مً جخُٙن الخ٣الُٚ حعُحر بإن  %٠222ما ؤجهم مٝخىّحن جماما وبيعبت  

 والّفشهت ومىا٠بت الخىىس. یذالخجذورل٤ ب
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 8 الفطلخالضت  

ؤوؽىت اإلاُىاء ورل٤ بخىاـل  الاظخبُان اإلاّمى٥ ٌهش حلُا لشوسة الخ٣امل اللىحعتي بحن مً خال٥   

ذ، و٠زا جذهِخه  ٙحن ُ٘ما بُنهم ِبر هٍام مّلىماحي دُٜٞ مما ٌّىد بالٙاثذة في خعً اظخٕال٥ الٜى اإلاٌى

اث ومداولت الخد٢م في الّىامل الخاسحُت  بدعً حعُحر وىابحر الاهخٍاس مً خال٥ جىبُٞ ؤهم الىٍٍش

ت الجمش٠ت....، والٙىُت ١الفُا ت باالظخٙادة مً خبراث ١الّشاُٜل ؤلاداٍس هت الالصمت للخجهحزاث....، والبؽٍش

و٠ٙاءاث ١ل هزا ًٝلق مً الخ٣الُٚ مما ًادي بدؽ٢ُل ظلعلت لىحعدُت هاجخت في ١ل اإلااظعاث 

ل بحن الذو٥؛ ما ٌّىد بذوام الىجاح  خاـت اإلاُىاء ألهه ٌعاهم بيعبت ٠بحرة في الاٜخفاد بد٢مه همضة ـو

ًا٠ذ صخت ٘شلُاث بدثىا والتي اسجبىذ باليؽاه اللىحعتي الٝاثم في اإلاُىاء  ومىا٠بت الخىىس، وهزا ما

 والزي ِلى ؤظاظه ًخم الخٝلُق مً مذة اهخٍاس العًٙ وبالخالي جخُٙن الخ٣الُٚ.   
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 8العامت الخاجمت

اث الهامت التي حعاِذ في خل مؽ٣ل الاهخٍاس الزي وِّؽه ب٢ثرة   ت وىابحر الاهخٍاس مً الىٍٍش بن هٍٍش

ذ، خُث ؤن خاـت اإلاىاوئلشاهً، وجخّذد مجاالث اظخخذامها في ١ل اإلااظعاث في واّٜىا ا  في ًمش الزي الٜى

ى٥  ٕها شخنها و البماجْ ـو  اإلاىاوئ جىـٚ لزل٤ الاٜخفادي، الخىىس  ظماث ؤهم ٌؽ٣ل ؤـبذ اإلاىاوئ في وجَٙش

ه ما ِلى ٘ٝي لِعذ جىىسها خُث مً اللىحعدُت  هٝل ؤو حمش٠ُت وبداسة ومخاصن  ومّذاث ججهحزاث مً جدخٍى

ْ بشي  ت ِلى وبهما ظَش ٖ الصخً في العِش ش التي واإلاّذاث الخجهحزاث ١ل في ألاظاط ٌّذان اللزان والخَٙش  في جخ٘ى

ٖ الصخً ِملُاث ١اهذ ٣٘لما ء؛اإلاُىا ّت والخَٙش  ١ىن  وؤ٠ثٚ ؤ٠ثر اإلاُىاء رل٤ في العًٙ خش٠ت ١اهذ ١لما ظَش

ت الؽش١اث ت الخجاٍس ّت خش٠ت حؽهذ التي اإلاىاوئ مْ الخّامل جٙمل البدٍش ٖ الصخً ِملُاث في ظَش  نأل  والخَٙش

ش هزا  جإخش بعبب الؽش١اث جل٤ جذّ٘ها نؤ ًم٢ً التي اإلاادًت الخعاسة وعبت جٝلُل البدشي  الىٝل لؽش١اث ظُ٘ى

 .اإلاىاوئ في العًٙ

ذ ؤـبذ ِامل مً ِىامل ُٜاط دسحت الىمى الاٜخفادي في   اإلاىاوئ والتي مً وبهزا ٘ةن ِىفش الٜى

ذ  خاللها جفىٚ دسحت الخخلٚ والخٝذم في الّالم؛ ت وىابحر الاهخٍاس لخثمحن ُٜمت الٜى ورل٤ لهزا حاءث هٍٍش

لى ، مً خال٥ الىمارج التي ِشلذ الىخاثج في ا البدث زهمً خال٥ صخت الٙشلُاث ش هظاط جٍزا ألا هِو

 ت: ُالخال

 م مً اسجٙاُ س اٜخفادًت  وجدُٝٞ جىمُتالذو٥ اٜخفادًاث في  لىحعدُاث اإلاىاوئ تُمؤه ط ؤِلى الٔش

 . هااإلاا٥ اإلاعخخذم ٘ي

 اجخار الٝشاساث و  للمىاوئ اثداءٞ ؤخعً ألا ُاإلاّلىماث وال٢ٙش اللىحعتي في جدٝ هٍام معاهمت

ت  . ؤلاداٍس

  ت  .اهـٙٗى الاهخٍاس في اإلاىاوئ ومىابٝاتخفاثق الىٍٍش

 ذ في ُمهؤ  . جدعحن ؤداء الخذمتجذهُت الخ٣الُٚ وفي ت الٜى

  ذ وشر في ِلُىا ت ٘ٝذ اظخدا٥ ٍللىٍش  ُذاويٞ اإلاُخق الخىبًؤما ُ٘ما رل٤ في ٌل لیٞ الٜى

مما ١ىسوها اإلاخٙص ي خال٥ هزه العىت ما حّل الذساظت اإلاُذاهُت ـّبت، هٍشا لىباء اإلاّلىماث، 

  .بالٍاھشة اإلاذسوظتوجلخیق ١ل ما یدیي  لذِم بدثىا باظخبیان ظھل لىا ٘ھممش اظخذعى بىا ألا 

 :ما ًليومً بحن الخلى٥ اإلاٝترخت 

  ت والجمش٠ُت ودمجها في اإلاّامالث الال٢تروهُت واللىحعتي، بُٕت سبذ الىٜذ جىٍُم ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

ٙي اإلاُىاء.  وجخُٙن الخ٣الُٚ وحعهُل الخّامل بحن مٌى

  والزي ١ان بحشاءاتها مً بحن مؽا١ل الاهخٍاس للمُىاء اللىحعدُتعلعلت الداسة الجماٟس في بدمج. 

 ٙي اإلاُىاء، والاظخٙادة مً خبراث وؽاء هٍام مّلىماحي مخ٣امل ةمىا٠بت الّفشهت والخىىس ب بحن مٌى

 .ؤحىبُت
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 ادة ً  ٍص ٙت، وحعهُل ِملُاث الخخٍض ؤخىاك ومىاوئ حا٘ت للخٝلُل مً مذة م٣ىر العًٙ في ألاـس

  دون ب٘عاد الخمىلت.

  ت ـٙٗى الاهخٍاس اإلاخخلٙت ألاظالُب ال٢مُت،لشوسة اظخخذام  .  وهٍٍش

  ؤظالُب الدعُحر الخذًثت ومّالجت اإلاؽا١ل وبصالت الّىاثٞ لشوسة بلا٘ت م٣اجب مخخففت لذساظاث

  في اإلاُىاء.
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 طخایانالا 

 في اإلاشبْ اإلاىاظب. × ظخبیان بىلْ بؼاسة الىاسدة في الا  الىلُّاث ًِ الخّبحر ًشجى

شاك البدث الّلمي ٘ٝي.   بهىا ها٠ذ ؤن اإلاّلىماث التي ظیخم ؤلادالء بھا ظٗى حعخخذم أٔل

  سم واللقب( اال ء)لیس من ضروري مل                            ؤهثى                ر٠ش             : الجيغ

 الخبرة اإلاهىُت: ........ ظىت.           د٠خىساه ؼهادة             ماحعتر ؼھادة لیعاوغ           اإلاعخىي: ؼھادة 

 ال

 زأي لي

 مخأهد مخأهد أشً أهفي  

 جماما

 

 الىغعُاث 

 السكم

هفاءاث بشسیت وإدازیت وفىیت في حمیع أوشؿت  املُىاءجىفس طلؿت           

 املیىاء  

22 

 20 .یت بدوزاث جىىیيیت لعماٌ املیىاءجلىم إلادازة املیىائ          

 21 .ىفىد ألاحىایت التي جصوز املیىاءطخفادة مً خبراث الجخم الا           
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 24 ن حمیع مظخعملي املیىاء.يإوشاء هظام معلىماحي مخيامل ب          

 25 حعد الظىاھس الؿبیعیت طابا في اهخظاز الظفً.          

 26 اھخمام بالىكذ وحظً حظیيره مً ؾسف مخخري اللساز.ھىان           

 27 غافیت.إهخظاز جيلفت یعخبر وكذ الا           
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هخظاز اجمسهیت عىطسا مظاھما في ؾىٌ مدة حعد إلاحساءاث ال          
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 21 أولىیت جلدیم الخدمت حظب هىعیت الظلعت.          

 22 لىاضل أوال.  لجلدم الخدمت           

 23 جىفير مىاوئ حافت لدظھیل عملیت الخخصیً.          
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 ملخظ البحث8 

بلٓى ألاهذاٗ التي خىىذ لها معبٝا، وحب  ١اهذ خاـت منها اإلاىاوئ برا ؤسادث ؤي ماظعت 

ت، ومً بحن هزه ألادواث الخد٢م في الخ٣الُٚ  ؛ِليها اِخماد ؤدواث وؤظالُب ٠مُت الجخار الٝشاساث ؤلاداٍس

ت  وحّخبر  ـٙٗى الاهخٍاس و٠ُُٙت حعُحرها ؤداة للخخُٙن مً الخ٣الُٚ بُٕت جٝذًم ؤ٘مل خذمت هٍٍش

جُت لىحعدُاث اإلاىاوئ والتي حّخمذ ِلى جذهُت الخ٣الُٚ مْ الخٙاً ِلى اظتراجُومً زم جدُٝٞ  لّمالئها،

ا  ًازش باإلًجاب في الاٜخفاد الٝىمي و  ِلى اٜخفادًت  وجدُٝٞ جىمُتالذو٥ اٜخفادًاث ٠ٙاءة الجىدة، مما

م مً اسجٙاُ س  في  بيعبت ٠بحرة اإلاّلىماث وال٢ٙش اللىحعتي هٍام ؛ ٠ما ٌعاهمهاط اإلاا٥ اإلاعخخذم ٘يؤالٔش

ت للمىاوئ اثداءٞ ؤخعً ألا ُجدٝ ت ـٙٗى الاهخٍاس خفاثق ورل٤ بخىبُٞ  واجخار الٝشاساث ؤلاداٍس هٍٍش

ذ في ُمههٍشا أل  ىاوئفي اإلا ، وبالخالي سلا الّمالء الخ٣الُٚ وفي جدعحن ؤداء الخذمتجخُٙن ت الٜى

 واسجُادهم ِلى ولب الخذمت بذ٥ الّضوٗ ِنها.

 

ت ال٢مُت، ألاظالُب اليلماث املفخاحُت8  لىحعدُاث  ـٙٗى الاهخٍاس، جخُٙن الخ٣الُٚ، ،الٝشاساث ؤلاداٍس

 اإلاىاوئ، ؤداء الخذمت.

Abstract : 

 If any institution, including ports, wants to achieve its pre-planned objectives, it must 

adopt quantitative tools and methods for administrative decision-making, including cost 

control; The information system and logistics thought also contribute significantly to achieving 

the best performance of ports and administrative decision-making by applying the 

characteristics of port queue theory due to the importance of time in reducing costs and 

improving service performance, and thus customer satisfaction and wearing them to request 

the service instead of refraining from it. 

 

 

Key words :  quantitative methods, administrative decisions, queues, cost reductions,  Port logistics, 

service performance. 


