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 دور شركات خدمات الشحن الدولً لخلق مٌزة تنافسٌة للشركات الصناعٌة

The role of international freight forwarding companies to 

create competitive advantage for industrial companies 

 الملخص

االطراف المختلفة لعملٌة النقل و اهم الخدمات التى تقدمها شركات تهدف هذة دراسة علً توضٌح 

خدمات الشحن واظها الدور الهام لتلك الشركات فى مساعدت الشركات الصناعٌة فى تركٌزها 

على تطوٌر منتجاتها وتوفٌر كافة مقومات الصناعة لجعلها قادة على تحقٌق المٌزة التنافسٌة فى 

 مجالها .

هاما فى تحقٌق المٌزة المكانٌة للمنتجات المختلفة سواء فى نقل المواد وٌوى ٌلعب النقل دور ح

للمصنع او لالسواق المختلفة وبالتالى مساعدة الشركات الخام او نقل المنتج النهائى سواء 

،ومن هنا ٌجب تسلٌط الضوء على اهمٌة ادارة منظومة النقل الصناعٌة فى تحقٌق مٌزة تنافسٌة 

عدة عناصر مختلفة منها وسٌلة النقل واالدارة التشغٌلٌة لوسائل النقل وكذلك والتى تتكون من 

الشركات الخدمٌة المساعدة فى تقدٌم خدمة النقل بجود افضل وهو الدور الذى تقدمة شركات 

خدمات الشحن والتى تمٌز دورها حسب طبٌعة الخدمة التى تقدمها من تسهٌالت للشاحنٌن الى 

 تلك الشركات الصناعٌة .مرحلة شركاء النجاح ل

ة النقل التى تحتاجها محٌث تقدم شركات خدمات الشحن بالعدٌد من المساعدات المؤثرة فى خد

الشركات الصناعٌة ومنها على سبٌل المثال توفٌر فى تكلفة النقل حٌث ٌتم اختٌار افضل وانسب 

تجنب تج نهائى وبالتالى وسٌلة نقل تتناسب مع نوعٌة البضاعة المنقولة سواء كانت خامات او من

اخطاء اختٌار الوسٌلة الغٌر مالئمة وكذلك تحدٌد التكلفة الحقٌقة لعملٌة النقل وكذلك المستندات 

 المصاحبة لعملٌة النقل والتى قد تتسبب فى العدٌد من المشكالت اثناء عملٌة النقل ٌترتب علٌها

 .مما ٌؤثر علً المٌزة التنافسٌة زٌادة التكلفة

 النقل –الشركات الصناعٌة  -المٌزة التنافسٌة -شركات الشحن الدولًاالفتتاحٌة:الكلمات 
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Abstract 

This study aims to clarify the different parties to the transportation process 

and the most important services provided by freight forwarding companies 

and showed the important role of these companies in helping industrial 

companies in their focus on developing their products and providing all the 

elements of the industry to make them leaders in achieving competitive 

advantage in their field. 

Transport plays a vital and important role in achieving the spatial 

advantage of different products, whether in the transfer of raw materials or 

the transfer of the final product, whether to the factory or to different 

markets, and thus help industrial companies to achieve a competitive 

advantage, and from here it must be highlighted the importance of 

managing the transportation system, which consists of several different 

elements Including means of transportation and operational management of 

transportation means as well as service companies assisting in providing 

transportation service with better quality, which is the role provided by 

freight forwarding companies, which distinguish their role according to the 

nature of the service they provide from facilities to shippers to the stage of 

success partners for those industrial companies. 

Where shipping service companies provide many assistance in the 

transportation service needed by industrial companies, including, for 

example, saving in the cost of transportation, where the best and most 

appropriate means of transport is chosen that is commensurate with the 

quality of the transported goods, whether raw materials or a final product, 

and thus avoiding mistakes in choosing the inappropriate method, as well 

as Determining the real cost of the transportation process, as well as the 

documents accompanying the transfer process, which may cause many 

problems during the transportation process, resulting in an increase in the 

cost, which affects the competitive advantage. 

Competitive  -Companies  ForwardingFreight International  Key words:

Advantage - Industrial Companies - Transport 
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 المقدمة

ها حرفة غٌر منتجة اال تلعب صناعة النقل دورا هاما فً العملٌات االنتاجٌة المختلفة صحٌح ان

لها او قٌمتها محدودة  لعملٌة االنتاج الن الخامات و المنتجات اٌا كان طبٌعتها ال قٌمة انها مكملة

ا من مكان المنشأ الً مكان اذا لم تتوافر لها وسائل النقل المختلفة التً تضاف لها قٌمة بنقله

ٌعرف النقل بانه لتكون جاهزة الشباع احتٌاجات المستهلك . و لذلك  االستهالك او االستخدام 

ٌر قٌمة مضافة تزداد على تغٌٌر مكان السلع من مكان الى اخر ، بحٌث ٌترتب على هذا التغٌ

كبٌر وهاما فى  ناعة النقل خالل العقود الماضٌة له اثرتطور صفان  .اثرها قٌمة السلع المنقولة

التطور فى نظم المعلومات وتحسٌن  القصٌرة والطوٌلة وقد ساعد ذلك  نقل البضائع على المسافات

  .ظروف االمن على شبكات النقل االرضٌة والبحرٌة والجوٌة

و ٌعد النقل من العوامل الرئٌسٌة التً تؤثر فً كل من اماكن التركز الصناعً مرورا بكافة  

العملٌات االنتاجٌة علً حسب خصائص وطبٌعة الصناعات المتاحة و التً تستخدم المقومات 

نً الصناعٌة  المختلفة لذلك ٌساهم النقل و شبكاته المختلفة فً التنمٌة العمرانٌة  و التوزٌع السكا

 .(2002)الجرفعلى مستوي خرٌطة الدولة 

خاللها النشاط االقتصادى وٌعتبر النقل البرى على من مثل شبكة النقل الشراٌٌن التى ٌتدفق تو

الطرق البرٌة وكذلك السكك الحدٌدٌة من اهم وسائل النقل المنتشرتان فى جمٌع انحاء العالم وال 

 % من حركة التجارة الدولٌة  00نغفل وجود النقل البحرى والذى ٌسهم بنقل ما ٌعادل اكثر من 

 النقل. حد كبٌر مع طول المسافةلسهولة النقل و انخفاض التكلفة الً 

وتعتبر تطور صناعة النقل فى مصر لٌس ببعٌدا عن التغٌرات التى تحدث فى العالم فعلى سبٌل 

و العربٌة مصر جمهورٌة فً سكك حدٌدٌة أول خط  كان 5081المثال ال الحصر انه فى عام  

كما انها اول دولة فى  5021فى نفس العام وذلك بعد ظهوره فى انجلترا عام  أول خط فً بلجٌكا

الشرق االوسط وافرٌقٌا تدخل صناعة النقل الجوى ، وذلك فى بداٌة الثالثٌنٌات من القرن 

العشرٌن والتى ساهمت بصورة ملحوظة فى كافة برامج التنمٌة فى الدولة ،ومع التطور 

بٌن مصر التكنولوجى وتحسن ظروف النقل البحرى والمائى وقد ساهم ذلك فى زٌادة الترابط 



 دور شركات خدمات الشحن الدولي لخمق ميزة تنافسية                                     حسن شهيرة إبراهيم

870 
  0202 –العدد الثالث                                   مجمة الدراسات المالية و التجارية                  

.)عبد ودول العالم وتنمٌة التجارة الخارجٌة بصورة ملحوظة فى كل من شقٌها السلعى والخدمى 

 (2051المنصف،

 الدراسات السابقة:

 

 ( بعنوان el Bary & el-sayeh,2018, ElMokadem, Helmyدراسة ) (1

THE IMPACT OF LOGISTICS PERFORMANCE ON COMPETITIVE ADVANTAGE: 

THE CASE OF FREIGHT TRANSPORTATION IN EGYPT 

تهدف هذه الدراسة الً تحدٌد مجاالت األداء السلبً فً الخدمات اللوجستٌة المقدمة للعمالء  

وتقدٌمه وتحدٌد العالقة بٌن األداء اللوجستً والمزاٌا التنافسٌة فً المجال اللوجستٌات المصري 

 .حلول للتحدٌات التً تواجه نقل البضائع فً مصر

وقد قاموا الباحثون باستخدام تحلٌل االرتباط الختبار الفرضٌات البحثٌة. والتً أثبتت ان تأثٌر أداة 

مٌزة التنافسٌة فً الشركة وبالتالً ٌنبغً لشركة الخدمات لالخدمات اللوجستٌة ٌتغٌر وفقا ل

ستً التً اللوجٌستتبع للتمكن من التفكٌر فً ممارسات األداء اللوجستٌة تحدٌد االستراتٌجٌة التً 

 .ا داخل الشركةتحتاج إلى التركٌز علٌه

 

ٌعتبر هذا البحث من البحوث التوضٌحٌة الوصفٌة حٌث ٌقوم علً عمل توصٌف العالقة بٌن 

 الخدمات لعمالء مصمم استبٌان خالل من البٌانات جمعاألداء اللوجستً والمٌزة التنافسٌة. تم 

 ونالباحث استخدم .التنافسٌة والمٌزة اللوجستً األداء بٌن العالقة تحلٌل خالله من تم اللوجستٌة،

 الخدمات ٌستخدمون عمٌالا  020 جمع مجموعه تم حٌث االحتمالٌة، العٌنات أخذ طرٌقة

  .٪51 ثقة لفاصل مناسب هذا العٌنة حجم. استمارة 010 توزٌع بعد اللوجستٌة،

 توصلت الدراسة الً اهم النتائج التالٌة:

 تحدد حٌث التنافسٌة المٌزة تكلفة على كبٌر تأثٌر له اللوجستً األداء أن النتائج ظهرت - 

 ثم بالتكلفة ٌتعلق فٌما المستقلة المتغٌرات أهمٌة االنحدار تحلٌل فً المحسوبة القٌاسٌة المعامالت
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 أهمٌة األقلوالتعقب واألبعاد  النقلو التحتٌة البنٌة تلٌها أهمٌة، األكثر المرتبة فً المناسب الوقت

 والجمارك. الكفاءة هً

 البحثً للمتغٌر أن وجد فقد التنافسٌة، المزاٌا فً التمٌٌز على اللوجستً األداء لتأثٌر بالنسبة  -

 ٌٌز.التم على ضئٌل تأثٌر لها والتعقب والكفاءة التحتٌة البنٌة أبعاد أن حٌن فً كبٌر تأثٌر ككل

 النقل هً أهمٌة األكثر لتأثٌرها وفقاا المصنفة األخرى المهمة األبعاد فإن أخرى، ناحٌة من -

 على التركٌز على كبٌر تأثٌر له ككل اللوجستً األداء فإن مماثلة، وبصورة. والجمارك والتوقٌت

 ةالنقل تصنٌف تم .التركٌز على ضئٌل تأثٌر لها والتوقٌت والتتبع الجمارك ولكن التنافسٌة، المٌزة

 .الكفاءة ثم التحتٌة بالبنٌة متبوعة قٌاسٌة بٌتا قٌمة أعلى مع أهمٌة أكثر أنها على

 لكسب المٌزة التنافسٌة. التركٌز مٌزة على تأثٌر أكبر له اللوجستً األداء أنب وقد اوصت الدراسة
 

 بعنوان  ( Khan,2018& Balakrishnanدراسة ) (2
“Influential Factors of Competitive Advantage Progression on SME Third-
Party Logistics in Selangor Malaysia” 

 
استهدف هذه الدراسة العوامل المؤثرة للمٌزة التنافسٌة فً مجال الخدمات اللوجستٌة من 

 ( الموجودة فً سٌالنجور مالٌزٌا. SMEالصناعات التحوٌلٌة للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة )

مجال الخدمات اللوجستٌة كشركات تعمل فً  (SMEوهذه المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة ) 

 . انسالسل تعمل كحلقة وصل بٌن الموردٌن والعمالء فً التورٌد التً الطرف الثالث لوجستٌات

الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً مالٌزٌا لها ثالثة تصنٌفات لألحجام على أساس عدد من 

 .الموظفٌن

 اشخاص  1: الشركات الصغٌرة توظف اقل من اوال

 اشخاص  01الً  1شركات صغٌرة الحجم من  ثانٌا:  -

 موظف. 200الً  01الشركات المتوسطة الحجم توظف من  ثالثا: -

مدٌر مشارك فً مجال الخدمات اللوجستٌة  800تم تطبٌق الدراسة على عٌنة مكونة من 

 (. تم ارسال قائمة استقصاء لهم لتحدٌدSMEواألنشطة اللوجستٌة للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة)
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وتحلٌل العوامل المؤثرة الرئٌسٌة للمٌزة التنافسٌة وقد اجري تحلٌل االرتباط واالنحدار الختبار 

 البحث الفرضٌات.

قد تم تحدٌد أربعة عوامل مؤثرة للمٌزة التنافسٌة وهم: استراتٌجٌة المنافسة، هٌكل الشبكة،  

 تكنولوجٌا المعلومات وإدارة عالقة العمالء.

 هم النتائج التالٌة:توصلت الدراسة الً ا
 

بٌن المٌزة التنافسٌة واستراتٌجٌة المنافسة الممثلة فً )التغٌرات المتخصصة فً وجود عالقة  -5

التسلٌم  –توفٌر الموارد واالستراتٌجٌة المفاجئة التغٌرات  –خطوط مواعٌد االجتماع –الجداول 

ء موقف دفاعً لشركات العاجل( ان استراتٌجٌة المنافسة هدف طوٌل االجل لذلك ٌتطلب انشا

الكتساب مٌزة تنافسٌة على منافسٌها مما ٌترتب علٌه ارتفاع عائد اعلً على االستثمار وخلق 

 مٌزة تنافسٌة فً السوق.

االلتزام -التعاون التبعٌة –وجود عالقة بٌن المٌزة التنافسٌة وهٌكل الشبكة الممثل فً )االتصاالت  -2

الثقة( هٌكل الشبكة بالنسبة لشركات لوجستٌات الطرف الثالث للمشارٌع الصغٌرة  –العالقة  –

التً تعمل فً مجال الخدمات اللوجستٌة لها أهمٌة فً تلبً توقعات العمالء  (SMEوالمتوسطة )

 بتحقٌق اقتصادٌات الحجم واالستفادة من الموارد.

ت التً لها فوائد على األنشطة اللوجستٌة وجود عالقة بٌن المٌزة التنافسٌة وتكنولوجٌا المعلوما -8

بدمج الموردٌن والمصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة وشركات النقل الخدمات ومقدمً الخدمات 

والعمالء النهائً معا. تساعد تكنولوجٌا المعلومات الموظفٌن فً الشركة على تلبٌة طلب العمالء 

 التنافسٌة.ومطالبهم بدون تأخٌر لرضائهم وتحقٌق المٌزة 

وجود عالقة بٌن المٌزة التنافسٌة وإدارة عالقة العمالء التً تعمل على جذب عمالء جدد االمر  -0

الذي ٌتطلب تكلفة أكثر من االحتفاظ بالعمالء لذلك ٌجب على الشركات ان ٌكون عندهم األنشطة 

 عمالء جدد. المناسبة التً تهدف الً تعزٌز رضا العمالء واالحتفاظ بهم وفً نفس الوقت جذب

 

  (  بعنوان Gajić, Stanković, Brkljač, 2113دراسة ) (3
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"Gaining a Competitive Advantage by Integration of Marketing and 

Logistics” 
 

الً ضرورة التطوٌر داخل المنظمة لتلبٌة طلب واحتٌاجات العمالء بشكل تهدف هذه الدراسة 

أفضل وسرٌع االستجابة وذلك من خالل التكامل بٌن التسوٌق واللوجستٌات الذي ٌؤدي الً 

اكتساب مٌزه تنافسٌة. ثم تم لقاء الضوء على أهمٌة استراتٌجٌة التسوٌق اللوجستً الذي ٌضاف 

 على مٌزة تنافسٌة.  قٌمة فعالة للعمالء للحصول

اعتمدت الدراسة فً مجال التطبٌق علً أسلوب دراسة الحالة لشركة واحدة تعتبر الرائدة فً 

سوق او اكثر و لدٌها  52تٌسكو التً تعمل فً  ”Tesco»مجال البٌع بالتجزئة وهً شركة 

وجهتهم  5555موظف عندما قررت إدارة تٌسكو الدخول الً السوق الكوري عام  100،000

مشكلة ان الكورٌون لدٌهم صعوبات للذهاب للتسوق الٌومً لضٌق الوقت الن بعد جمع البٌانات و 

فً نسبة كثافة العمل و العمل لفترات  دوله المعلومات عنهم كانت النتائج ان كورٌة ثانً اعلً

طوٌلة  فكان الحل هو توفٌر مخازن افتراضٌة تم وضعها فً محطات المترو و بعد ذلك فً أماكن 

اخري من التً ٌتردد علٌها معظم الناس بشكل ٌومً . وكان الواقع لم تكن هناك منتجات بل 

ن طرٌق الهواتف الذكٌة وطلبه الخاص لكل منتج ٌتم مسحه ضوئٌا ع QRصور لكل منتج وعلٌه 

من الشركة عبر االتصال باألنترنت مع تحدٌد المكان والوقت المناسب للعمالء مع سرعة 

مع االخذ فً “ Home Plusالً " Tesco”سم الشركة من "االستجابة من الشركة ولذلك تم تغٌر ا

فاع المبٌعات على االعتبار حفض سعر النقل للوصول الً إرضاء العمالء مما ترتب علٌه ارت

" رقم plusو أصبحت شركة " 2055حتً ٌناٌر  2050% من نوفمبر 580االنترنت بنسبة 

 واحد لمتاجر التجزئة االفتراضٌة والسوق االلكترونٌة.

 توصلت الدراسة الً اهم النتائج التالٌة:

تنافسٌة عندما تتوسع الشركة فً مستوي التكامل الداخلً والخارجً معا من اجل تحقٌق مٌزة  -

على منافسٌها بتقدٌم لعمالئها زٌادة القٌمة ولٌس فقط المنتجات مع سرعة االستجابة لطلبات 

 واحتٌاجات العمالء.
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ان متطلبات العمالء فً السوق الحدٌث ٌتطلب لتطوٌر شبكة من األنشطة الخدمات اللوجستٌة  -

 لرضاء العمالء والوصول لمٌزه تنافسٌة.

ضافة خدمات اللوجستٌة ٌؤدي الً االبتكارات فً تقدٌم القٌمة المان المزٌج بٌن التسوٌق وال -

 للمنتجات وكسب مٌزة تنافسٌة.

 

 الدراسةمشكلة 

تتلخص مشكلة الدراسة فً كٌفٌة استخدام انشطة خدمات شركات الشحن الدولً لتحقٌق المٌزة 

المنافسٌة للمنتجات الشركات الصناعٌة حٌث شدة المنافسة لتلك الشركات الصناعٌة و راغبتها فً 

لة فً تحقٌق اهدافه و هنا تكمن مشكفتح اسواق جدٌدة تحتم علٌها استخدام اسالٌب جدٌدة تساعدها 

لمساعدة الشركات الدولً فً كٌفٌة توظٌف و االستفادة من انشطة شركات الشحن الدراسة 

 الصناعٌة فً تحقٌق اهدافها. 

 اهداف الدراسة:

 نحو تحقيق األهداف االتيةفي ضوء تحديد مشكمة الدراسة تسعي الباحثة 

السوقية في ظل عمى تحديد التغيرات  صناعيةشركات الالاإلطار النظري الذي يساعد توصيف -1

 .المنافسة الحادة بين الشركات

تحديد كيفية استخدام انشطة شركات الشحن الدولي في مساعدة الشركات الصناعية لموصول -2

 لتحقيق اهدافها.

 همية الدراسة :ا
 عهي اهى االنشطت انتي تقىو بها شركاث انشحن نتحقيق سرعت االستجابت نهعًيم تسهيط انضىء  -1

كيفيت انتنسيق بين انشطت شركاث خدياث انشحن و احتياجاث انشركاث انصناعيت نتحقيق اهدافها   -2

 نهىصىل اني رضاء انعًالء و تحقيق انًيزة انتنافسيت



 دور شركات خدمات الشحن الدولي لخمق ميزة تنافسية                                     حسن شهيرة إبراهيم

875 
  0202 –العدد الثالث                                   مجمة الدراسات المالية و التجارية                  

 إطار نظري للبحث 
 ح االطار النظري لفكرة للبحثوضٌفً ضوء ما سبق تقوم الباحثة بت

 مفهوم  شركات خدمات الشحن الدولًاوال: 

السلع  نقلشحنات لألفراد أو الشركات لالتنظم التً  اتهً الشرك الشحن الدولًخدمات شركات 

التً هً مكان الوصول علً سبٌل  النهائٌة  البداٌة التً تتمثل فً بلد المنشأ  الً نقطة  من النقطة

ضمن ت، الوصول الً العمالء فً مختلف االنحاء  و للتوزٌع(  لتكون جاهزة 2-5المثال شكل )

لتحقٌق  وقطرالأفضل بستخدام الشحن أن تصل الشحنة بأمان إلى وجهتها المطلوبة، شركات 

 (www.eiffa.org)رضا العمالء و الوصول الً مٌزة تنافسٌة. 

 

 

 تنظٌم الشحنات من نقطة الٌداٌة الً نقطة النهاٌة                                                            ( من اعداد الباحثة 2-5)شكل 

خدمات النقل الدولً الدولً  المسجلة لدي شعبة  مختلفة من شركات خدمات الشحننواع و ٌوجد ا

 و هم : واللوجٌستٌات

 شركات النقل المشتركة  -1

Vessel Operating Common Carrier (VOCC) 

هذا النوع من شركات خدمات الشحن الدولً تمتلك جمٌع انواع وسائل النقل الدولً البحري ، 

 و سكة الحدٌدٌة. البري، الجوي، النهري

            شركات النقل المشتركة التً ال تمتلك السفن  -2

Non Vessel Operating Common Carrier(NVOCC) 

تتضمن هذا النوع من الشركات خدمات الشحن الدولً بتجمٌع الشحنات المتنوعة من العمالء    

النوع من الشركات ٌقوم  المختلفٌن ووضعها فً الحاوٌات للحصول علً اقل سعر للشحن و هذا

بلد 

 نقل بري المنشأ
التجمٌع 

التعبئة و 

 التخزٌن
 نقل بحري

 الجمارك
 كة حدٌدٌةنقل س

مكان 

 الوصول 
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بالتعافد مع شركات النقل البحرٌة التً تمتلك السفن لعدم امتالكهم الي نوع من السفن لتسهٌل 

 استخدام النقل البحري اذا طلبت الشحنه لذلك و الهدف منه االحتفاظ بالعمالء.

 شركات مشغلى النقل متعدد الوسائط  -3

Multimodal Transport Operators (MTO) 

الدولً ال تمتلك اي وسٌلة من وسائل النقل المختلفة لذلك  شحنالنوع من شركات خدمات ال هذا

تقوم باالستعانة و التعاقد مع شركات النقل االخرة التً تمتلك وسائل النقل المتعدده لتوفٌر خدمة  

 النقل من الباب الً الباب .

  Customs Brokersوسطاء الجمارك   -4

الدولً كوكالء للمصدرٌن و المستوردٌن من  شحنشركات خدمات الذه  االطراف من تعمل ه

اجل متابعة القرارات الجمركٌة و اجراءات دفع الرسوم و الضرائب و الغرامات الجمركٌة . و 

ٌكون وسطاء الجمارك علً العلم بكل التعرٌفات او الغرامات الجمركٌة العطاء الشاحن التعلٌمات 

 (Duong,2016)ر عملٌه الشحن البضائعو االستشارات المطلوبه لتسٌٌ

 وكٌل المٌناء )المٌناء البحري,المطارات او محطة الشحن(  -5

Port (Seaport, Airport or Cargo Terminal) agent 

ٌمثل هذا النوع من شركات الشحن الدولً كوكٌل للناقل سواء فً المٌناء البحري او المطار 

 الجوي حٌث ٌسهل اجراءات استقبال و متابعة عملٌات الشحن و التفرٌغ حتً مغادرة وسٌلة النقل. 

ا فً عملٌة التواصل بٌن مختلف االطراف، السٌما  شحنتلعب شركات خدمات ال الدولً دورا كبٌرا

فً حركة التجارة التً أصبحت أكثر سهولة مع وجود مثل هذه الشركات،التً توفر وصول 

المنتج بحالة جٌدة وفى وقت المطلوب و بافضل التكالٌف لذلك هً تلعب دور الوسٌط فً نقل ما 

تحتاجه، مع ضمان السالمة للشًء المنقول للوصول فً الوقت المناسب و التكلفة المناسبة.إضافة 

بعض المتاجر العالمٌة لٌس لدٌها شركات شحن خاصة بها، أو هى ذاتها ال تقدم خدمة إلى أن 

الشحن وهو ما ٌدعوها لالستعانة بشركة خدمات النقل الدولً للتعاقد معها لتوصٌل البضائع 
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للعمالء فً مختلف االماكن و هذه الشركة تقوم بخدمات النقل من الباب الً الباب و ٌقصد بها هً 

 Klosster ,2009 ))اب المصدر و التوصٌل الً باب المستورد.شحن من ب

وعندما ٌتعلق األمر بالنقل الدولً، فهناك الكثٌر من المصطلحات والتعبٌرات التً ٌجب القاء 

 الضوء علٌها مثل:

بمعنً نقل البضائع من مكان الخر او من دولة الً اخري باستخدام وسائل النقل  شحن البضائع: -1

المختلفة علً سبٌل المثال شحن البحري عبر الموانئ  بواسطة السفن ،شحن الجوي عبر 

 المطارات بواسطة الطائرات، شحن البري بواسطة الشاحنات او القطارات.

 من المتفق علٌهٌشتري البضائع مقابل الث (: Buyerالمشتري ) -2

 ٌبٌع البضاعة و ملزم بتوصٌلها المكان المتفق علٌه طبقا لشروط العقد .  (:Sellerالبائع ) -3

من ٌرسل البضاعة ) ربما ٌكون مختلفا عن بائع البضاعة األصلً  (: Consignorالمرسل)  -4

) 

من ٌستقبل البضاعة ) العنوان المروض وصول البضاعة  (: Consigneeالمرسل الٌه ) -5

 لٌه (ا

المسؤول عن توصٌل البضاعة و هو الطرف المتعاقد مع الناقل فً   (: Shipperالشاحن ) -6

 عقد النقل .

ٌحمل البضاعة من مكان تجمٌع البضاعة الً مكان الوصول طبقا للعقد ( :  Carrierالناقل )  -7

 المتفق علٌه. و هو المسؤول  عن اي تلف أو خسارة  أو تأخٌر للبضاعة 

ٌنظم عملٌة النقل تحت اسمه و لكن على حساب الشاحن  )   ( : Forwarderوكٌل الشحن ) -8

 . على انه وسٌط ( كما ٌكون مفوضا من قبل الشاحن فً اختٌار الناقلٌن و التعامل معهم

  Bill of Lading بولٌصة شحن -9

لة وتبٌن وثٌقة تصدرها الشركة الناقلة وهً عبارة عن عقد نقل بٌن المصّدر )البائع( والشركة الناق

مٌناء الشحن ومٌناء الوصول ووسٌلة النقل وأجرة الشحن وكٌفٌة دفعها. وتعتبر بولٌصة الشحن 
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تأكٌدا من قبل الشركة الناقلة باستالم البضاعة فً عنابر السفٌنة، وهً أٌضا عقد تملك للجهة 

 المصّدرة إلٌها حٌث تصف البولٌصة البضاعة والجهة المرسلة إلٌها

 Airway Bill الجوي بولٌصة الشحن - 50

 وثٌقة تشكل تأكٌد الناقل باالستالم واستعداده لنقل البضائع. قائمة الشحن البري.

 Waybillبولٌصة الشحن للنقل البرى  - 55

هً قائمة مكتوبة بأسماء وأوصاف البضائع المشحونة على عربة أوقطار أو سٌارة، وهً الوثٌقة 

مطالبة صاحب البضائع شركة النقل أو شركة التأمٌن  الرسمٌة التً تقبل بها شركة النقل فً حالة

 باسترداد ثمن ما فقد أو عطب منها أثناء الشحن

 :  وظائف بولٌصة الشحن

  Contract to carrierعقد نقل  –       

  Receipt to shipperاذن استالم البضائع من قبل الشركة المالحٌة    -  

  Evidence at arrivalدلٌل عند الوصول  -  

  Proof of Insurance دلٌل علً التامٌن -  

     Basis for Freight calculation         النقل  النقل  اساس لحساب تكلفة -

  Customs Duties الجمركٌة الرسوم - 52

هً ضرائب تفرض عادة على السلع المستوردة إلى الدولة أو المصّدرة منها، وقد تكون هذه 

الضرائب قٌمٌة تقدر بنسبة مئوٌة من قٌمة السلعة، أو قد تتخذ شكل مبلغ ثابت ٌفرض على السلعة 

مهما كانت قٌمتها وتعرف هذه باسم الضرائب النوعٌة، وخالفا للتعرفات فان الرسوم الجمركٌة 

 األجنبٌةتستخدم أساسا كأداة لجمع إٌرادات للحكومة وكأداة لحماٌة المنتجات المحلٌه من المنافسة 

  Storage Feesرسوم أرضٌة رسوم تخزٌن - 58

بدل أرضٌات وتخزٌن فً ساحات المٌناء تدفع من قبل المستورد أو المفوض بالتخلٌص على 

 البضاعة بعد انقضاء فترة السماح المعطاة، وفترة السماح فً الموانئ .
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  Customs Clearance تخلٌص جمركً - 50

تتضمن دفع الرسوم وإبراز الوثائق والمستندات الجمركٌة الالزمة هً المعامالت والشكلٌات التً 

 لتخلٌص بضاعة مستوردة بعد إنزالها فً نقطة تفتٌش جمركٌة جوٌة أو بحرٌة أو برٌة.

  Customs Bond تعهد جمركً - 51

هو تعهد ٌطلب تقدٌمه من المستوردٌن وأصحاب المستودعات وشركات النقل واألشخاص الذٌن 

راد ومناولة بضائع خاضعة للرسوم الجمركٌة، والغرض من هذا التعهد حماٌة ٌقومون باستٌ

مصلحة الحكومة أثناء وجود هذه البضائع فً المستودعات أو أثناء مناولتها وتخلٌص معامالتها 

 قبل تخلٌص الرسوم الجمركٌة عنها.

  Customs Declaration تصرٌح جمركً - 52

رة على نقاط التفتٌش أو التخلٌص الجمركٌة ٌنبغً أن لدى مرور البضائع المستوردة أو المصدّ 

تكون مزودة بتصارٌح لتسهٌل مرورها، والتصارٌح الجمركٌة عدة نماذج تتناسب مع العملٌة 

 الجمركٌة المحددة

  Clearance Papers أوراق تخلٌص - 50

إلى أن السفٌنة هً األوراق التً تعطٌها السلطات الجمركٌة فً المٌناء إلى قبطان السفٌنة لإلشارة

 قد وفت بما علٌها من التزامات ولها حق مغادرة المٌناء

  Customs Declaration Form (CDF) نموذج بٌان جمركً - 50

وثٌقة رسمٌة ٌعدها وكالء تخلٌص معتمدون ٌقومون بتخمٌن واحتساب الرسوم الجمركٌة 

ان الجمركً بشكل دقٌق والضرائب التً ستقوم بجباٌتها السلطات الجمركٌة. وٌجب إعداد البٌ

ومطابق لبٌان حمولة الباخرة الذي ٌتم تقدٌمه من قبل شركة النقل للسلطات الجمركٌة تفادٌا 

 ((Carallo,2013 لغرامات جمركٌة

  Bonded Areas مناطق المخازن الجمركٌة - 55

هً مخازن عامه أو خاصة تحت إشراف سلطات الجمارك تخّزن فٌها البضائع بإشراف دائرة 
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الجمارك قبل خضوعها إلجراءات التخلٌص، وفً حال إخراج هذه البضائع من المخازن ٌتم 

استٌفاء الرسوم الجمركٌة المترتبة علٌها بدال من استٌفائها وقت االستٌراد، أما إذا أعٌد تصدٌر 

 السلعة فال حاجة إلى دفع .

  Bonded Goods بضائع بمخزن الجمارك - 20

ت العمومٌة من قبل أصحابها تمهٌدا لدفع الرسوم أوالضرائب بضائع مخزونة فً المستودعا

 المستحقة فً حالة التخلٌص علٌها أو جزء منها أو إعادة تصدٌرها.

  Backing List قائمة تعبئة - 25

وثٌقة ٌصدرها المصدروتبٌن محتوٌات كل طرد ورقمه، وزن الشحنة، اسم المستورد، ورقم 

 واصفاتها بدقه.الفاتورة التجارٌة،وتصف المنتجات وم

  و اهمٌته  ر الذي تقوم به شركات خدمات الشحنالدوثانٌا :

الدولً فً التجارة سواء الدولٌة او المحلٌة فً  الشحنٌتمثل الدور الذي تقوم به شركات خدمات 

 تسٌٌر حركة التجارة من خالل المهام التالٌة :

  التصدٌر بما فً ذلك تكالٌف الشحن،المشورة للشاحن بشان تكالٌف  الشحنشركات خدمات  تقدٌم 

نفقات الموانئ، رسوم القنصلٌة ،وثائق الخاصة ، تكالٌف التأمٌن ،تكالٌف التخزٌن و 

التجمٌع،تكالٌف الجمارك ،تكالٌف التعلٌف و التعبئة  و تكالٌف النقل سوء كان بري ،بحري ،سكك 

 Svanes,2010))  حدٌدٌة او نهري

 لطبٌعة الشحنه مع مراعاة عدم التلف و  طرٌق االكثر مالئمةال شركات خدمات الشحن  خططت

 و سالمة الشحنه و االخذ فً االعتبار البضائع الخطرة.للتسلٌم الوقت ضبط التكلفة والزٌادة فى 

 حجز و التعاقد  علً مساحة الشحن الالزمة علً متن السفٌنة او بال تقوم شركات خدمات الشحن

 .شاحنةالالطائرة او القطار او 

  االستشارات و التعاقدات التأمٌنٌة لنقل البضائع نٌابة عن الشاحنٌن  شركات خدمات الشحن تقدٌم

 و مساعدتهم فً حالة وقوع اي مشكلة .
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  المشورة للشاحن بشأن أنسب وسٌلة لنقل البضائع و تنفٌذ االجراءات  شركات خدمات الشحنتقدٌم

 و التخزٌن. الخاصة بها لتحمٌل البضائع وللتعبئة و للتغلٌف

 اعداد و عرض المستندات الخاصة بالنقل و التجارة المطلوبه ب تقوم شركات خدمات الشحن

 للتصدٌرو االستراد و بولٌصة

   الشحن البحري واو بولٌصة الشحن الجوي. 

  التعامل مع وكالء الجمارك فً الخارج للتأكٌد من أن السلع و بتقوم شركات خدمات الشحن

 لالنظمة الجمركٌة.الوثائق مطابقة 

 العمل كوسٌط فً المفاوضات الجمركٌة  و التشرٌعات حول  ب تقوم شركات خدمات الشحن

التجارة الدولٌة و المواقف السٌاسٌة و االجتماعٌة و العوامل االخري التً تؤثر علً حركة 

 البضائع  لتوصٌلها بكفاءة عالٌة.

 رونٌة عن طرٌق االنترنت و االنظمة الحدٌثة استخدام التجارة االلكتب تقوم شركات خدمات الشحن

 للسماح بالتتبع البضائع عن بعد.

و هذه المهام ساعدات كثٌرا فً تنشٌط حركة التجارة المصرٌة و خاصة ان تواجد مثل هذه 

 الشركات اصبح عرفا دولٌا ٌعتمد علٌه كل من المصدرٌن و المستوردٌن فً جمٌع انحاء العالم.

 توصٌات النتائج و ال

 اوال النتائج:

تم وضعها لهذه الدراسة تقوم الباحثة ٌعرض النتائج و تقٌٌم مدي فً ضوء االهداف التً 

 مساهمتها فً تحقٌق اهداف الدراسة وذلك عن نحو التالً:

ً جودة الخدمة المقدمة اتفقت النتائج فً ان جمٌع الشركات الصناعٌة علً ان اهم عنصر ف -5

شركات الشحن التً  تضمن وصول المنتج المناسب للعمٌل المناسب و فً  للعمالء من خالل

المكان المناسب و اٌضا خلٌة من اي خطأ و ٌلٌها فً االهمٌة مدي تقبل الشركة الشحن الدولً  

 لراي العمالء ومدي االستجابة للمتطالباتهم.
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ٌم التنوع فً الخدمات هً تقد ات الشحن الدولً كما اشارت النتائج ان اهم عنصر تقدمه الشرك -2

 .لكتساب المٌزة التنافسٌة الرضاء كافة عمالئها المقدمة طبقا لنوعٌة العمالء المختلفٌن

كما اوضحت النتائج ان نسبة كبٌرة من المتعاملٌن مع الشركات الشحن الدولً  ٌفضلون التنوع  -8

 فً العروض و طروق تقدٌم الخدمات المختلفة.

ت شركات الشحن الدولً هً خدمة العمالء التً تسهم اسهاما كما تبٌن ان اهم صورة لخدما -0

 معنوٌا فً تبٌن عنصر جودة الخدمة المقدمة بٌن الشركات و بناء المٌزة التنافسٌة.

ان اهم عنصر لتحقٌق المٌزة التنافسٌة لشركات الشحن الدولً و التً تسهم اسهاما معنوٌا فً  -1

االستجابة لطلب العمالء والتوصٌل السلٌم رضاء العمالء هً سرعة االستجابة و توقٌت 

 للمنتجات.

فً  بٌن شركات الصناعٌة و شركات الشحن الدولً اوضحت النتائج ان اهم مجاالت التعاون  -2

خدمة العمالء و تسعٌر الخدمة و التروٌج للخدمة علً الترتٌب و هً بذلك تسهم  المنتج وتقدٌم 

 تحقٌق المٌزة التنافسٌة.اسهاما معنوٌا فً 

 ثانٌا التوصٌات:

التً تم التواصل الٌها فً الدارسة النظرٌة قامت الباحثة بوضع مجموعة من فً ضوء التنائج 

التوصٌات التً ممكن ان تسهم فً زٌادة الوعً باهمٌة التركٌز علً اهمٌة اختٌار السلٌم لشركات 

 الشحن  بالنسبة الشركات الصناعٌة علً النحو التالً:

و الدورا الرئسً فً ازدهار االعمال اذا لم الشحن الدولً ً كافً بالشركات مازال هناك عدم وع -5

ٌتم توفٌر السلع فً المكان المناسب و فً الوقت المناسب فقد ٌؤدي ذلك الً عواقب قد ال تكون 

 مواتٌة للشركات لذلك تتجة هذة الشركات الً توفٌرالتسوٌق اللوجستً لهذه االسباب 

 فذلكضمن شركات الشحن توفرها فً الوقت المناسب و المكان المناسب :التً تت اتاحة البضائع -2

 ٌزٌل عائق المكان .

 ان شركات الشحن الدولً تخطط لمناولة البضائع طبقا: المحافظة على البضائع من التلف  -8

تلف لفترة طوٌلة. ٌجب إرسالها فً أقرب وقت لللذلك ال ٌمكن تخزٌن البضائع القابلة  هالطبٌع
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سبٌل المثال ، المنتجات الغذائٌة. ٌضمن قسم اللوجستٌات إرسال البضائع فً أقرب  ممكن. على

ا على الطلب ومتطلبات المنتج.  وقت ممكن ، اعتمادا

على تحسٌن الكفاءة حٌث ٌمكن لألعمال التركٌز  شركات الشحن الدولً: تعمل تحسٌن الكفاءة -0

 للبضائع.الرئٌسٌة  على العملٌات

 خارج )الصادرات( ، فٌمكن إتاحت: إذا كانت البضائع ستنقل إلى الالجغرافٌةإزالة الحواجز  -1

 .لوصولها للعمالء فً اي مكان ٌحدده العمٌل بسهولةوسائل النقل المناسبة 

السمعة الجٌدة : إذا تم توفٌر البضائع للعمٌل فً الوقت المناسب ، فإنها تبنً  الجٌدة  بناء السمعة -2

 بالتلى تحقٌق المٌزة التنافسٌة .و فً السوق الشحن للشركة

له تاثٌر مباشر علً زٌادة الحصة السوقٌة و  الشحن الدولًزٌادة القدرات اللوجستٌة لشركات  -0

 و ذلك من خالل بعض االنشطة اللوجستٌة التً تقدم بشكل متمٌز للعمالء. المٌزة التنافسٌةتحقٌق 

ساهم بعدة  للبضائعتشجٌع و تطوٌر العالقة التعاونٌة و التكاملٌة بٌن شركات الشحن الدولً   -0

 عوامل. 

ادى الى العدٌد من انشطة االعمال الدولٌة مثل ظاهرة ازدهار التجارة اإللكترونٌة وأوال ، دفع -

 . العولمة

فى العدٌد من دول العالم حٌث  ان التعاون الدولى ٌتطلب تغٌرا فى  استراتٌجٌة التصنٌعثانٌا ،  -

ظهور الصناعات التجمٌعٌة والتى تتطلب الً التعاون بٌن مختلف الدول علً تجمٌع  المنتجات 

نصف المصنعة الى دول تتمٌز بالموارد البشرٌة االرخص من الدول التى لدٌها تكنولوجٌا متقدمة 

 . فسٌةوذلك من اجل تجمٌع السلعة النهائٌة و الوصول الً مزاٌا تنا

ٌدفع الصناعات المحلٌة لتروٌج  ، مثل منظمة التجارة العالمٌة ، والعولمة ضغوط السوق ثالثا، -

 .المنافسة العالمٌة مواجهنفسها للوصول إلى مستوى عالمً و

حٌث تبٌن ان لها فً شركات الشحن الدولً  مٌزة التنافسٌةان االهتمام و التاكٌد علً عنصر  -0

سرعة االستجابة لطلبات العمالء و توقٌت االستجابة حٌث ٌصل الخدمة للعمٌل تاثٌر اٌجابً علً 
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فً المكان المناسب و الكمٌة المطلوبه و فً التوقٌت المناسب بالجودة المطلوبة لكتساب رضا 

 .  العمٌل

ضرورة خلق بٌئة داخلٌة و تشجٌع الجهود المبذلة لتحسٌن خدمة العمالء و اعداد البرامج -1

التدرٌبٌة للعاملٌن فً الشركات  الشحن الدولً لتعمٌق مفهوم المٌزة التنافسٌة لخلق قٌمة مضافة 

 و ذلك  من خالل للعمالء 

 : تحسٌن الخدمات• 

األعمال مع المنافسة الشدٌدة ادارة متطلبات تشغٌل  ٌصبح تقدٌم خدمة عمالء جٌدة أمراا ضرورٌاا 

لجذب العمالء الى شركة بعٌنها هً العامل الرئٌسً المقدمة جودة الخدمات ان للسوق العالمٌة. 

تتضمن أنظمة الخدمة العدٌد من وبناء علٌه . فى منتجاتها او خدماتهاشابه تمع ت بٌن الشركاتمن 

 ECR)  ( )Efficientكاستجابة فعالة للمستهلكٌن  المثالعلى سبٌل التقنٌات المتقدمة اآلن 

Customer Response        ) واستجابة سرٌعة(QR)  (Quick response.) فً المستقبل

 سٌتم تطبٌق المزٌد من التقنٌات الجدٌدة فً تقدٌم خدمات أفضل للعمالء. القرٌب،

 :  دورة حٌاة المنتجقصر• 

امع االتجاه الحالً ، ٌتغٌر  أقصر اصبحت ، وبالتالً ، فإن دورة حٌاة المنتج  تصمٌم البضائع ٌوما

العمل على ٌجب على النظام اللوجستً  لذلك ،استخدمات التكنولوجٌا الحدٌثة  ، خاصة فًفاقصر

 لٌتمشً مع متطالبات العمالء وفقا بالبحوث التسوٌقٌة. كفاءتهتطوٌر وتحسٌن 

 : تحسٌن التسهٌالت اللوجٌستٌة• 

تقنٌات نظام النقل الذكً باستخدام الحاسب االلى وااللكترونٌات بناء على  وتطور اللوجستٌات تقدم

واالتصاالت والتحكم لمواجه العدٌد من التحدٌات التى تواجه منظومة النقل البرى مثل توظٌف 

للحصول على معلومات     Intelligent transportation system(  ITSنظام النقل الذكى )

داء مرافق النقل من ازدحام الطرق والمشاكل المرورٌة واالحوال الجوٌة وتوفٌر كل تلك عن ا

المعلومات على مستخدمى التطبٌقات الذكٌة بهدف تحسٌن مستوى حركة النقل زٌادة كفاءة التشغٌل 
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وتحسٌن مستوى السالمة المرورٌة وتخفٌض استهالك الطاقة مما ٌؤدى الى رفع كفاءة منظمة 

 برى .  النقل ال

  :كفاءة العملٌات اللوجستٌة  

ان كفاءة العملٌات اللوجستٌة باستخدام تقنٌة الباركود فى ادارة المخزون وعملٌات البٌع ساعدت  

على تقلٌل الوقت لمعرفة الكمٌة المخزونة واصدار اوامر التورٌد بشكل تلقائى وحالٌا ٌتم استخدام 

( وهى التقنٌة االكثر تطورا باستخدام  Radio Frequency Identification)  RFIDتقنٌة 

موجات الرادٌو االسلكٌة للتعرف االوتوماتٌكى على مستوى المخزون الحالى بالمتجر او المخزن 

 للتواصل الصدار امر التورٌد لما هو غٌر متوفر فى كالهما 

 : شركات قناة التعاون بٌن ال• 

وتعظٌم استخدام سعة النقل المتاحة وتكامل المنظومة  من أجل توفٌر التكالٌف اللوجستٌة ،

اللوجستٌٌات فٌمكن تجمٌع االحتٌاجات المختلفة من العدٌد من الشركات الصغٌرة والمتوسطة ذات 

المقصد المشترك بسعة النقل المتاحة بما ٌحقق التعاون المشترك فى قنوات النقل وهو مفتاح توفٌر 

 .التكالٌف اللوجستٌة

 

 : اللوجستٌة المتخصصةالتسوٌقٌة تقدٌم الخدمات • 

من اهم االتجاهات الحدٌثة للصناعات اللوجستٌة هو خدمات النقل المتخصصة حٌث ٌتم نقل 

المنتجات الغذائٌة فى وسائل نقل او حاوٌات مجهزة بنقل بوحدات تبرٌد متخصصة ٌمكنها لٌس 

ن رطوبة والعدٌد من العناصر التى لها فقط التحكم فى درجات الحرارة بل فى مناخ الحاوٌة م

التاثٌر المباشر على جودة وسالمة المنتجات الغذائٌة كذلك بالنسبة للمواد السائلة والغازٌة تنقل 

داخل تنكات متخصصة ٌراعى فى صناعتها طبٌعة المادة السائلة المنقولة مثل نقل المنتجات 

 لتنك وبالتالى حدوث التسرب اثناء عملٌة النقل الكٌمٌائٌة التى ٌمكن ان تتفاعل مع مكون صناعة ا
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  :اللوجٌستً التسوٌقمراكز• 

ان لتطوٌر المراكز اللوجستٌة بشكل جٌد ٌساعد على تطوٌر النظام االقتصادى الوطنى حٌث ٌمكن 

لتلك المراكز تقصٌر المسافة بٌن مناطق االنتاج والتسوٌق للعمالء وقدرتها على الدمج بٌن العدٌد 

تجات فى مكان واحد وبالتالى البد من اقتراح اماكن اقامة مثل تلك المراكز والخاصة من المن

بتقدٌم المنتجات المختلفة والخدمات اللوجستٌة وذلك للحد من حٌازة مساحات متعدد من االراضى 

ٌمكن االستفادة منها فى مشروعات اخرى توسعٌة والخدمات اللوجستٌة المستقبلٌة سوف تتعاون 

مة التجارة االلكترونٌة عبر االنترنت لخق افاق جدٌدة من انظمة االعمال منها النقل من مع منظو

 الباب الى الباب 

لشحن لتسهٌل لنقل البضائع من نقطة االنتاج الً نقطة بٌن شركات ا التعاون: ٌعتبر نقل البضائع 

تساعد فً الشحن راتٌجٌة ٌمكن لالستف لتوفٌر متطلبات العمالء اتجاه مهم فً المستقبل. االستهالك 

الرحلة و سرعة  جودة الخدمة ، وفً الوقت نفسه لتقلٌل تكالٌف  توسٌع مجاالت الخدمة وزٌادة

 .بأمان التسلٌم
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