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لتحقيق التشغيل ا'قتصادى ا�مثل وسرعة ا�داء لھا، واستعراض الخصائص الرئيسية التي تميز ا'ستثمار في  :الملخص
وأج6رى ذل66ك قط6اع الم6وانئ، وإب6راز أھمي6ة موق66ع مين6اء ش6رق بورس6عيد ودوره كمين6اء مح66وري ومرك6ز لوجس6تي ع6المي، 

لوجستية ومدى مKئمة استخدامه لتسعير خدمات ميناء شرق بورس6عيد الجدي6د لتط6وير وتحليل مدخل التكلفة الالبحث لدراسة 
ت6وافر : كان6ت أھ6م النت6ائج الت6ى توص6ل إليھ6ا البح6ث، ونظم التكاليف المطبقة في البيئة التقليدية الحالية لصناعة النقل البحري
 التعامل مع وظائفه ب6د' م6ن خس6ارة ف6رص على ميناءالالقدرة التنافسية للموانئ المصرية ومنھا ميناء شرق بورسعيد وقدره 

 وإع6ادة الھيكل6ة المالي6ة بورس6عيد مين6اء ش6رق خ6دماتالتك6اليف اللوجس6تية ف6ي تس6عير تطبي6ق أس6لوب السوق، وإن اس6تمرار 
ة مطل66ب ض66روري للمنافس66ة الحقيقي66ة ب66ين م66وانئ الع66الم، وإن تط66وير الم66وانئ أدى إل66ى زي66ادة المنافس66ة لتحقي66ق قيم66ة مض66اف

 النق6ل والش6حن والتفري6غ أداءوبالتالى تحولت إلى مراك6ز لوجس6تية ل^نش6طة الت6ى تحق6ق قيم6ة مض6افة للمين6اء، ولرف6ع كف6اءة 
يج66ب تحوي66ل المين66اء إل66ى مين66اء مح66ورى يعتم66د عل66ى اللوجس66تيات ليك66ون المين66اء مرك66ز مفص66لى أساس66ى ف66ي سلس66لة النق66ل 

ھو مطلب قومى بقدر ما ھ6و مطل6ب اقتص6ادى وأدراك م6دى خط6ورة س6يطرة المتكامل، وإن تطوير ا�داء التشغيلى الوطنى 
 .خدمات النقل البحري ا�جنبى ويبرر ھذا اھتمام الدولة بتطوير ميناء شرق بورسعيد وتحويله لمركز لوجستى عالمى

 . ميناء بورسعيد،التسعير،  التكاليف اللوجستية،إدارة : اXسترشاديةالكلمات

 لبحثية والمشكلة امقدمـةال

َتلعب الموانئ دورا ھاما ف6ي ا'قتص6اد المص6ري، فم6ن  َ
خKلھ66ا تحص66ل الدول66ة عل66ى ال66واردات المتنوع66ة م66ن آ'ت 
ومع666دات وس666لع مختلف666ة تس666ھم بص666ور متع666ددة ف666ي دع666م 
وتط66وير ا'قتص66اد المص66ري، وع66ن طري66ق الم66وانئ تق66وم 
الدولة بتصدير السلع المتنوعة إلى مختل6ف دول الع6الم مم6ا 

ى حصولھا على النقد ا�جنبي الKزم لدعم وتموي6ل يؤدى إل
المش66روعات ف66ي مختل66ف القطاع66ات ا'قتص66ادية وللم66وانئ 
دورھ66ا المتمي66ز ف66ى دع66م المن66اطق الص66ناعية الت66ي تش66مل 
المش6666روعات المختلف6666ة والت6666ي يمكنھ6666ا اس6666تغKل طاق6666ات 
الموانئ في تصدير منتجاتھ6ا المتنوع6ة فضK6 ع6ن اس6تيراد 

جية الKزمة، و' شك أن مثل ھذه المن6اطق احتياجاتھا اiنتا
الصناعية تس6اھم ف6ي خل6ق المزي6د م6ن ف6رص العم6ل �بن6اء 
مصر فضK عن الحصول على النقد ا�جنب6ي الK6زم ل6دعم 
النھض666ة ا'قتص666ادية بجمھوري666ة مص666ر العربي666ة وك666ذلك 
إمكانية استخدام تل6ك المن6اطق كإح6دى القن6وات الھام6ة لنق6ل 

 ف66ي القطاع66ات اiنتاجي66ة والخدمي66ة واس66تيعاب التكنولوجي66ا
كم6ا أن تج6ارة الترانزي6ت الت6ي تس6اھم ف6ي ت6وفير . المتنوعة

فرص عم6ل متنوع6ة وم6وارد ض6خمة م6ن النق6د ا�جنب6ي ' 

يمكن الحص6ول عل6ى النص6يب المKئ6م منھ6ا إ' ع6ن طري6ق 
إنش666اء وتش666غيل الم666وانئ المتط666ورة الت666ي تس666اير التط666ور 

 .)2014ذكى،  (لموانئالتكنولوجي العالمي في قطاع ا

 مشكلة الدراسة

المشاكل المرتبطة بدور المحاسب التقليدي ومحاسب  -1
 التكاليف فى تخطيط وتسعير الخدمات ومن ھذه المداخل

 .مدخل التكلفة اللوجستية

2- iا'ختصاصات جراءات المستخدمة وتعددھا وتداخلبطء ا 
مع قديمة 'تتناسب  معدات الشحن والتفريغ كما أن
 . الجديدة للسفنتالمحو'

اiدارة المركزية تؤدى إلى إضعاف روح المنافسة بين  -3
 .ھذه الموانئ مما يؤثر على كفاءة أداء التشغيل والتطوير

المشاكل المرتبطة بالتمويل لتطوير الميناء كما ھو  -4
الحال فى ميناء شرق بورسعيد والذى قدرت تكلفة 

 .2015 عام  مليون جنيه مصري380بحوالي تطويره 

 ھداف الدراسةأ

 الخصائص الرئيسية التي تميز ا�ستثمار في عرض -1
 .قطاع الموانئ
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أبراز أھمية موقع ميناء شرق بورسعيد ودوره كميناء  -2
 .محوري ومركز لوجستي عالمي

المساعدة في تعظيم اiيرادات وزيادة أرباح الميناء  -3
وخفض التكاليف للوصول لتحقيق التشغيل ا�قتصادى 

� .داء لھاا�مثل وسرعة ا

دراسة وتحليل مدخل التكلفة اللوجستية ومدى مKئمة  -4
استخدامه لتسعير خدمات ميناء شرق بورسعيد الجديد 
لتطوير نظم التكاليف المطبقة في البيئة التقليدية الحالية 

 .لصناعة النقل البحري

 أھمية الدراسة

َتعد ھذه الدراسة امتدادا لجھود الباحثين بشأن تطوير  -1
حن والتفريغ والتي تساھم في تحقيق عمليات الش

 .ا'ستخدام ا�مثل للموارد التي تمتلكھا الموانئ

مؤشرات "العمل على رفع كفاءة استخدام الرصيف  -2
 :وھناك مؤشران" استخدام ا�رصفة

ھي الفترة التي تقضيھا السفينة "نسبة إشغال الرصيف  - أ
لرصيف نفسه وفقا ل للوقت الكلىعلى الرصيف منسوبه 

 .س السنوي أو الشھريللمقيا

مده عمل الرصيف وھو جزء من بقاء السفينة على  - ب
الرصيف الذى يفترض أن يجرى فيه العمل وقت 

 .التشغيل الفعلي للسفينة على الرصيف

دراسة وتحليل مدخل إدارة التكاليف اللوجيستية 
 ستخدامه فى تسعير خدمات الميناءومدى م=ئمة ا

ًتلعب قرارات التسعير دورا ھاما  الموانئ نشاط فى ً
ًحيث تشكل بعدا حيويا يتعلق بتخطيط وتنفيذ ا'ستراتيجية  ً
الشاملة للميناء وتتميز قرارات التسعير بتداخل وتشابك 

يھا والتى يمكن تبويب أھمھا ا�بعاد والمحاور المؤثرة ف
 :النحو التالىعلى 

 .   البعد ا'قتصادى لقرار التسعير -أ

 . التسعيرالبعد المحاسبى لقرار -ب

 .    البعد التسويقى لقرار التسعير-ج

 .البعد القانونى لقرار التسعي -د

 اتو' ش66ك أن66ه مھم66ا تع66ددت المف66اھيم وا�بع66اد لق66رار
التس6666عير، يظ6666ل ا'عتم6666اد عل6666ى البيان6666ات والمعلوم6666ات 

ر الزاوي66ة ف66ي اتخ66اذ ق66رار المحاس66بية والتك66اليف ھ66ي حج66
 .)2012بدوى،  (التسعير

 التسعير للمنافسة العالميةرارات أبعاد ق

فيما يلى يتم تن6اول ك6ل بع6د م6ن أبع6اد ق6رارات التس6عير 
 :اختصار كما يلىب

 البعد اyقتصادي لقرار التسعير

تتناول النظرية ا'قتصادية موضوع ق6رار التس6عير م6ن 
خK66ل دراس66ة ا'قتص66اد أى ا'قتص66اد ف66ى المنش66آت داخ66ل 

  .Micro Economicالدولة 

يعى للطلب يقضى بأن الوحدة ا'قتصادية والقانون الطب
تحدد سعر بيع وح6دة المن6تج أو الخدم6ة عل6ى أس6اس عKق6ة 
السعر بمستويات مختلفة من الخدمات المباعة وبالتالى فإنه 

مي666ة الخ666دمات المباع666ة كلم666ا انخف666ض س666عر البي666ع زادت ك
 .)2012أحمد، ( والعكس صحيح

حدي66ده وطبق66ا لق66انون الطل66ب ف66إن الس66عر ا�مث66ل ي66تم ت
باختيار ھ6دف تس6عيرى مح6دد وتجمي6ع المعلوم6ات الKزم6ة 

 أن666ه م666ن Monroeع666ن تك666اليف الخدم666ة المباع666ة وي666رى 
الزاوي66ة ا'قتص66ادية ف66إن أھ66م أھ66داف التس66عير تك66ون عل66ى 

 :النحو التالى

-.   تعظيم اiي6رادات-. تعظيم الربح فى ا�جل القصير
 .تعظيم كمية الخدمات المباعة بالميناء

'قتص6اديون أن أفض66ل س6عر ممك66ن ھ6و الس66عر وي6رى ا
ال66ذى يحق66ق أكب66ر ف66ائض ب66ين إجم66الى اiي66رادات وإجم66الى 

 .)2016منصور، (النفقات للميناء ككل 

 البعد المحاسبى لقرار التسعير

واعتب6روا . ناقش المحاسبون موضوع تسعير المنتج6ات
ن تحديد التكلفة ھو نقط6ة البداي6ة الت6ى يتح6دد عل6ى أساس6ھا أ

 حي6ث تض6اف نس6بة مئوي6ة للتكلف6ة كنس6بة ،يع الخدمةسعر ب
ًبحيث تمثل التكلفة مضافا إليھا نسبة ال6ربح س6عر بي6ع ، ربح

 وق6د ،ثم اختلفوا بع6د ذل6ك ف6ي تحدي6د مفھ6وم التكلف6ة. الخدمة
أولھ666ا . ع666رض المحاس666بون �س666لوبين عن666د تحدي666د التكلف666ة

ة التكلف666ة الكلي666ة للخدم666ة المباع666ة والث666انى التكلف666ة المتغي666ر
 .للخدمة المباعة

 Absorption Costingأسzzلوب التكلفzzة الكليzzة 
Method  

 ھذا ا�سلوب لكيفي6ة تحدي6د س6عر البي6ع للخدم6ة يتعرض
ھا تحديد نص6يب الخدم6ة بويقصد . على أساس التكلفة الكلية

 فضK6666 ع6666ن نص6666يب. التك6666اليف المتغي6666رةالمنتج6666ة م6666ن 
ة وم66ن ث66م يض66اف نس66ب. ع66ادل محم66ل م66ن التك66اليف الثابت66ة

مئوي666ة إل666ى إجم666الى تك666اليف الوح666دة الكلي666ة كنس666بة رب666ح 
(Jeon and Amekudzi, 2005). 

 Variable Costing أسzzلوب التكلفzzة المتغيzzرة
Method 

يعتم66د ھ66ذا ا�س66لوب عل66ى التكلف66ة المتغي66رة ب66د' م66ن 
ة ف6ي  تحدي6د س6عر ت6مع تجاھ6ل التك6اليف الثاب. التكلفة الكلية

ب بأن6ه يمك6ن تجن6ب بع6ض ويتمي6ز ھ6ذا ا�س6لو. بيع الخدمة
المشاكل الناجمة عن ا'ستعانة با�سلوب ا�ول مثل مشكلة 
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ويفضل لك6ى . تحميل التكاليف الثابتة وتحديد معدل التحميل
نس66تفيد م66ن ممي66زات ھ66ذا ا�س66لوب أن يت66وافر ل66دى إدارة 

حت6ى . المنشأة تقدير دقيق ومقبول لحال6ة الطل6ب ف6ى الس6وق
لمتغي66رة ال66ذى يتح66دد عل66ى يمك66ن تطبي66ق أس66لوب التكلف66ة ا

أساس66ھا الس66عر ال66ذى يحق66ق الح66د ا�قص66ى ل^رب66اح ال66ذى 
 .رغبه الميناءي

 المحاس6666بية بص6666فة عام6666ة ب6666ع أھمي6666ة المعلوم6666اتنوت
والمعلومات المحاس6بية اiداري6ة بص6فة خاص6ة ف6ي إمكاني6ة 
استخدامھا في تطبيق طرق التسعير المختلفة والتى منھا م6ا 

 :يلى

 . إلى التكلفةطريقة إضافة نسبة -

 . ًالتسعير وفقا لحجم التعادل -

 . تسعير المنتجات الجديدة-

 .  التسعير على أساس معدل العائد عن ا�موال المستثمرة -

 .التسعير على أساس التكاليف المتغيرة -

 .  تسعير خطوط إنتاج الخدمات المينائية -

 . تسعير قنوات التوزيع-

لوجس66تية كعنص66ر ھ66ام و' ش66ك أن اس66تخدام التك66اليف ال
م666ن عناص666ر تخف666يض تك666اليف النق666ل والتوزي666ع واiم666داد 

اء بش6كل أفض6ل م6ن تساعد فى قرار التسعير لخ6دمات المين6
 .)2009خواسك،  (الطرق التقليدية

 البعد القانونى لقرار التسعير

  ف666ى بع666ض ال666دول ا�وروبي666ة وك666ذلك ف666ى الو'ي666ات 
 واس6تراتيجيات المتحدة ا�مريكية توجد العديد م6ن سياس6ات

التس66عير الت66ى ق66د تب66دو مغري66ة ومربح66ة ولكنھ66ا تعتب66ر غي66ر 
قانونية وت6ؤدى إل6ى ف6رض عقوب6ات ش6ديدة عل6ى الش6ركات 

 :التى تتبعھا ومن أمثلة ھذه السياسات ما يلى

 .    سياسة تثبيت السعر-

 .   سياسة التمييز السعرى-

 . سياسة ا�سعار غير العادلة -

 .لمعلنةسياسة ا�سعار غير ا -

 البعد التسويقى لقرارات التسعير

 أن الوظيف6ة التس6ويقية م خبراء التس6ويق عل6ىيتفق معظ
 :الشاملة تتكون من العناصر التالية

 .    تخطيط المنتج أو الخدمة المطلوب تسويقھا-

 .تسعير المنتج أو الخدمة -

 .   سياسات التوزيع الخاصة بالمنتج أو الخدمة-

 .الترويج سياسات الدعاية و-

ًويتضح مم6ا س6بق أن وظيف6ة التس6عير تلع6ب دورا ھام6ا  ً
ف66ى إتم66ام نج66اح الوظيف66ة التس66ويقية وذل66ك iرتب66اط س66عر 
المن666تج او الخدم666ة ب666الجھود المبذول666ة ف666ى تص666ميم الخدم666ة 
. وكيفي66ة توزيعھ66ا ونوعي66ة سياس66ات الت66رويج الخاص66ة بھ66ا
 وعل66ى ال66رغم م66ن أن المكون66ات ا�ساس66ية لسياس66ة التس66عير

تعتب66ر متماثل66ة ف66ى مختل66ف  )التك66اليف، المنافس66ة، الطل66ب(
ن66واع المنظم66ات إ' أن الم66زج ا�مث66ل لھ66ذه المكون66ات ف66ى أ

 ,Abdellah)الم666وانئ يتوق666ف عل666ى العوام666ل التالي666ة
2001).: 

 .  طبيعة منتجات وخدمات كل ميناء-

 .  طبيعة أسواق الميناء-

 .ا�ھداف العامة للميناء -

 ). ورى أو رافدىمح( نوعية الميناء -

 . الموانئ ا�خرى المنافسة للميناء-

 مصادر التعريف بخدمات الموانئ

ق66رار اختي66ار العم66ل للمين66اء ال66ذى يتعام66ل مع66ه يخض66ع  -أ 
لعوامل كثيرة مؤثرة فيه، أھمھا دواف6ع اس6تخدامھم لھ6ذا 

 . ومصادر تعريفھم بھذا الميناء) الميناء(

ب إدارة المين6اء ف6ى تأتى ا'تصا'ت الت6ى تب6دأ م6ن جان6 -ب
مقدمة وس6ائل التعري6ف بالمين6اء، تليھ6ا ا'تص6ا'ت م6ن 

 .قبل العمKء أنفسھم

كم666ا ت666أتى الم666ؤتمرات المKحي666ة ون666وادى المKح666ة  -ج666ـ
ووس666ائل اiعK666ن التقليدي666ة ف666ى المرتب666ة الثاني666ة بع666د 

 .)2009خواسك، ( ميناء والعمKءاتصا'ت إدارة ال

ل�عKن ع6ن المين6اء م6ن خK6ل ثم تأتى الوسائل الحديثة  -د
التقني66ات الحديث666ة مث66ل اiعK666ن ع66ن المين666اء وأس666عار 
خدمات66666ه عل66666ى ش66666بكة اiنترني66666ت ونق66666اط التج66666ارة 

 .اiلكترونية الدولية

ب6ل ل6ب . وتعتبر عملية اiعKم التسويقى للميناء من أھم
التسويق ذاته، وباiضافة إلى ما سبق فإن ھناك ع6دة ط6رق 

 :الميناء مثلل�عKن عن خدمات 

 .اiعKن بالصحف المKحية المتخصصة -1

عق66د الن66دوات الدولي66ة بالمين66اء والح66رص عل66ى وج66ود  -2
 .ممثلين للميناء بالندوات المتخصصة بالخارج

 التليفزيوني6ة لش6رح وا�فK6مإصدار النشرات والكتيب6ات  -3
 ت المين6666اء والتعري6666ف بجمي6666ع أنش6666طتهمزاي6666ا وخ6666دما

(Boukhatmi, 2002). 

م6ع الش6ركات ) Package deals(ات ش6املة عق6د اتفاق6 -4
 م666ع ًياالض666خمة لض666مان ح666د أدن666ى م666ن الحرك666ة س666نو

 .تخفيض فى ا�سعار المقدمة لھا

مKحقة ا'تص6ال المس6تمر بالش6ركات المKحي6ة الكب6رى  -5
 .بذكاء
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عق66د دورات تدريبي66ة عل66ى المس66توى الع66المى للعمK66ء  -6
الح66اليين والمس66تقبليين ع66ن كيفي66ة التعام66ل م66ع أنش66طة 

 .الميناء

 سياسات التسعير لخدمات الموانئ

ومن العرض السابق يتضح أن ھناك عده طرق لتحدي6د 
 :سياسات تسعير خدمات الموانئ من أھمھا ا�تى

 سياسة التعريفات المنشورة

�ى مين6666اء أن يق6666وم بنش6666ر تعريف6666ه يم6666ن الض6666رور 
مجموعة الخدمات التي يمك6ن أن يق6دمھا غل6ى عمKئ6ه وأن 

أس6اس ف6رض ھ6ذه الرس6وم وتمث6ل ا�س6عار يوضح للعمKء 
المنشورة لكل وحدة تكلفة، الحد ا�على للسعر لتوض6يح أن 

وھناك ھدف ھام . الخدمات قد تم تسعيرھا بطريقة صحيحة
وعل66ى . للتعريف66ة وھ66ى الت66أثير عل66ى ت66داول حرك66ة البض66ائع

س66بيل المث66ال ف66إن تس66عير خ66دمات التخ66زين بالمين66اء تك66ون 
) مكوثھ6ا(ى تقض6يھا بض6ائع العمK6ء على أس6اس الفت6رة الت6

بمخ66ازن المين66اء، وم66ن المنطق66ى ترتي66ب التعريف66ات ب66نفس 
طريقة وحدة التكلفة للسماح بالتوسع السليم ل�يرادات طبق6ا 
للخ66دمات الت66ى تق66دمھا إدارة المين66اء حي66ث تعك66س التعريف66ة 

ويجب أن تكون ھناك معايير لھيكل . السياسة المالية للميناء
باiض66افة . فاض66ل ب66ين الص66ادرات وال66وارداتالتعريف66ات ت

إلى ضرورة وج6ود ش6روط خاص6ة بالس6فن الخطي6ة ويج6ب 
أن تغطى ھ6ذه الرس6وم كاف6ة الخ6دمات المقدم6ة ا�م6ر ال6ذى 
 يس666اعد عل666ى ت666وفير إي666رادات مس666تمرة لتط666وير المين666اء

 ).2005 ،عيسى(

 الرسومالسياسة الخاصة بالتكلفة و

رس66وم عل66ى أس66اس وي66تم طبق66ا لھ66ذه السياس66ة تحدي66د ال
تحدي666د الس666عر بالس666اعة س666واء لعمال666ة المين666اء أو لمع666داتھا 
. ويشمل ھذا السعر تكلفة التشغيل باiضافة إلى ھامش ربح

وبض66رب ع66دد س66اعات العم66ل المطلوب66ة للخدم66ة ف66ي س66عر 
. الس6666اعة ي6666تم الحص6666ول عل6666ى تكلف6666ة الخدم6666ة المطلوب6666ة

اس6ة وباستخدام ھذه السياس6ة ي6تم خف6ض الخط6ر بالنس6بة لسي
تشغيل الميناء كم6ا يمك6ن تنفي6ذ العم6ل المطل6وب خاص6ة ف6ي 
ا�وق66ات اiض66افية لتش66غيل المين66اء طالم66ا أن س66عر تق666ديم 
الخدمة يشمل تكلفتھا وھامش من الربح وخاصة ف6ي وج6ود 
تص66ور م66ن جان66ب العمK66ء ف66إن ذل66ك ق66د ي66ؤثر عل66ى ھيك66ل 

 .التكلفة للميناء

 ح66وافز أم66ا عي66وب اس66تخدام ھ66ذه السياس66ة، فK66 توج66د
ل�نتاجية حيث يتم ربط الرصيف والمعدات لفترة أكبر م6ن 
الفترة الضرورية فكلما كان تدفق العمل بطريق6ة أبط6أ كلم6ا 

 كم6ا أن العمي6ل ل6يس لدي6ه أس6اس ثاب6ت لحس6اب ،زاد الدخل
الرسوم المطلوبة منه حيث يحسب الرسوم على أساس عدد 
 الس666اعات الت666ى تس666تغرق ف666ى عملي666ات الش666حن والتفري666غ

 ھ66ذا باiض66افة إل66ى أن إي66رادات المين66اء تعتم66د ،والتخ66زين
بشكل كبير على ميول العمKء فتزيد اiيرادات بزيادة ع6دد 

منصzzور،  (العم6ل وتق6ل ب66نقص ع6دد ھ6ذه الس6اعاتس6اعات 
2016(. 

 لخاصة باتفاقيات استخدام ا�رصفةالسياسة ا

تس66تخدم ھ66ذه السياس66ات ف66ى حال66ة ا�حج66ام الكبي66رة م66ن 
وھ66ذه . حي66ث ' تطب66ق سياس66ات الرس66وم العادي66ةالبض66ائع 

الطريقة لھ6ا مي6زات لك6ل م6ن إدارة المين6اء وعمKئھ6ا حي6ث 
ي66تم توقي66ع اتفاقي66ات خاص66ة بالس66فن النظامي66ة وكب66ار التج66ار 

 تحدي6د فئ6ات  وتتض6من اiتفاقي6اتالمصدرين والمستوردين
رة زمني66ة معين66ة وش66روط الرس66وم وش66روط دفعھ66ا خK66ل فت66

 .)2006ور، زرز (ميسرة لھم

 عير على تنافسية الموانئ البحريةأثر قرار التس

بن666اء عل666ى م666ا س666بق فإن666ه عن666د تحدي666د ق666رار التس666عير 
المناس666ب لخ666دمات مين666اء ش666رق بورس666عيد يج666ب مراع666اة 

 التك6اليف - نمط الخدمة المينائي6ة–العمKء (ناصر التالية الع
 ): وا�سواق الدولية– المنافسة –

 حور اھتمام إدارة الميناء ھم مCustomersالعم=ء 

ويج666ب أن ت666درس مش666اكل التس666عير م666ن وجھ666ة نظ666ر 
نظ66را �ن أى زي66ادة غي66ر مخطط66ة جي66دا �س66عار . العمK66ء

. الموانئ سوف ت6ؤدى إل6ى رف6ض العمK6ء لخ6دمات المين6اء
كم6ا يج6ب دراس6ة . واتجاھھم إلى خدمات م6وانئ المنافس6ين

م ينقل إل6ى قرار العميل نفسه، ھل يسدد ثمن الخدمة بنفسه أ
آخرين، وھل يمثل المبلغ المدفوع لسداد قيم6ة الخدم6ة نس6بة 
مؤثرة من إجمالى تكاليف العمK6ء، وھ6ل ھن6اك عKق6ة ب6ين 
ارتفاع السعر وارتفاع مس6توى الج6ودة ف6ى س6وق الخ6دمات 

 .المينائية الدولية

 الخدمة المينائية

ھل يتحمل العميل تك6اليف كبي6رة ف6ى البح6ث ع6ن خ6دمات  -
 .المنافسةالموانئ 

 .ھل يشكل توقيت أداء الخدمة عامل مؤثر بالنسبة للعميل -

ھ666ل ھن666اك ق666درة للعمي666ل عل666ى مقارن666ة مس666تويات أداء  -
 ا�سعار للخدمات البديلة؟       

) المين6اء(ميل بحرية اس6تبدال م6ؤدى الخدم6ة ھل يتمتع الع -
 رة أم أن خدم6ة المين6اء احتكاري6ةب6دون تحم6ل تك6اليف كبي6
(Abdellah, 2001). 

 المنافسة وا�سواق الدولية

م666دى اخ666تKف الخدم666ة المينائي666ة المقدم666ة ع666ن الخ666دمات  -
 .الموانئ المنافسة

العوامل غير الملموسة التى تؤثر عل6ى ق6رار التعام6ل م6ع  -
 ).مثل شھرة الميناء( الميناء وتلقى الخدمة 
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  الع=قة بين السعر والموقف التنافسى للميناء.1شكل 

 2017 من إعداد الباحثة، :المصدر

 

 فھ66م ' يقل66ون أھمي66ة Competitorsوأم66ا المتنافس66ين 
ھتم الميناء بالقوى التنافسية ف6ى يعن العمKء حيث يجب أن 

الس6وق، وم66دى ق66درتھا عل66ى تخف66يض ا�س66عار حت66ى تص66ل 
 فK66 ش66ك أن العم66ل ب66دون ،إل66ى مس66توى ا�س66عار التنافس66ية

ل6ذا فم6ن . ى ارتفاع ا�سعار سوف يؤدى إلrivalsمنافسين 
. الض66رورى التع66رف عل66ى معلوم66ات ع66ن تقني66ة المنافس66ين

وطاق66ة المين66اء والسياس66ات التش66غيلية، والق66درة عل66ى تقري66ر 
وم6ن الب6ديھى أن المين6اء يج6ب أن يتمت6ع . تكاليف المنافسين
تش6666تمل المنافس6666ين المحلي6666ين " كوني6666ة"بنظ6666رة ش6666مولية 

ل66ذلك فم66ن المھ66م . تس66عيروالع66الميين عن66د اتخ66اذ ق66رارات ال
لم6ا لھ6ا م6ن دور ) TC(ا'ستعانة بمفھوم التكلفة المستھدفة 

 .فعال فى تحليل قدرات المنافسين

وأم66ا م66ا يتعل66ق با�س66واق الدولي66ة فنج66د أن التس66عير ف66ى 
ظل ا�سواق الدولية المنافسة يختلف عن التسعير ل^س6واق 

تشار العدي6د ففى ظل التكتKت الدولية والعولمة وان. المحلية
من الم6وانئ المحوري6ة المنافس6ة ف6ى منطق6ة البح6ر ا�ب6يض 
المتوسط، يجب أن يراع6ى التس6عير لمين6اء ش6رق بورس6عيد 

 :كميناء محورى دولى ما يلى

 .التكاليف وقرارات التسعير -1

 . السعر التوازنى وسعر التعادل-2

 .  مرونات الطلب الخارجى-3

 .أسعار الصرف -4

 . اد ونفقات التطويرمعدل ا'ستير -5

 . الضرائب والرسوم الجمركية -6

 .التدخل الحكومى في ا�سعار -7

 التكاليف

فم66ن ا�ھمي66ة دراس66ة س66لوك التك66اليف، والتع66رف عل66ى 
دوالھا، ونماذجھ6ا، وأثرھ6ا عل6ى ال6دخل خاص6ة ف6ى ح6ا'ت 

أما الخ6دمات . وجود مزيج متعدد من أسعار الخدمة المباعة
 من تكلفتھا، فتك6ون بكمي6ات مح6دودة التى تسعر أساسا بأقل

من موارد الميناء وفى ظل ا�سواق العالمية التى تتص6ارع 
فيھا المنافسة، حتى تقبل ا�سعار التى تتحدد من قبل الق6وى 

أما فى ا�سواق العالمية ا�ق6ل منافس6ة فللم6ديرين . التنافسية

 السعر

 الموقف
 التنافسى

 ا�ستراتيجى

 

الموقف التنافسى 
 ا�ستراتيجى

 

 السعر

 تنافسى أداء

 التنافسية البيئة

 ا�سواق قطاعات
 العالمية الم حية

 الحدية التكاليف
 المنافسة للموانئ

 اللوجستية لتكاليف

عمKء تفصيKت ال
 فى ا�جل القصير

 المماثلة الموانئ
 العم ء أمام المتاحة

 احتياجات
 العم ء

 فى العم ء تفصي ت
 الطويل ا�جل
 على ميناء استخدام

 آخر

 القيمة مقاييس
 السينمائية للخدمة
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حي66ث تعتم66د ق66رارات . بع66ض ا�دوار ف66ى أع66داد ا�س66عار
عل666ى وجھ666ة نظ666ر العمK666ء ف666ى تق666ويم الم666نھج، التس666عير، 

/ واس66تراتيجيات التس66عير ل66دى المنافس66ين، وتك66اليف المن66تج
الخدم6666ة، والتك6666اليف اللوجيس6666تية والنم6666اذج ا'قتص6666ادية 
للتس66عير الت66ى تح66دد س66عر المن66تج والتفاع66ل ب66ين الع66رض 
والطلب حيث يؤثر العمKء عل6ى الطل6ب، م6ن ث6م ا�س6عار، 

 على العرض، وم6ن ث6م ا�س6عار أيض6ا كما يؤثر المنافسون
(Jeon and Amekudzi, 2005). 

 عير باستخدام التكاليف اللوجستيهالمدخل المقترح للتس

سبق القول أن مش6روع المين6اء يتطل6ب مش6اريع فرعي6ة 
أخ66رى يج66ب أن تواكب66ه للتكام66ل مع66ه وتس66ھم ف66ى نجاح66ه 

 :ويمكن تحديد أھمھا فيما يلى

لمح6دد ل6ه بش6رق تفريع6ة إنشاء ميناء مح6وري بالمك6ان ا -1
 .قناة السويس بكل مشتمKته

 .القيام بتطوير مينائى دمياط وبورسعيد -2

القي66ام بإنش66اء منطق66ة اقتص66ادية وص66ناعية كب66رى تتمت66ع  -3
 .بامتيازات خاصة

 .إنشاء شبكة النقل متعدد الوسائط -4

 Supplyلة اiم6داد ـ6ـسلس(إدخال أنظمة اللوجس6يتيات  -5
Chain.( 

 .    إدخال نظم ا'تصا'ت ونظم المعلومات المتقدمة -6

 :ويشتمل على عدة عناصر ھى كما يلى

 خفض تكلفة خدمات الميناء

حيث تعتبر خدمات الميناء الرئيسية ھي العمود الفق6ري 
للموانئ مھما تقدمت وتنحصر في عمليات الشحن والتفريغ 

 ف6ي والتخزين وتداول الحاويات، ولذا نجد أن ھذه الخدمات
م66وانئ الجي66ل الثال66ث ت66تم باس66تخدام مع66دات حديث66ة متقدم66ة 

وتقلي66ل زم66ن بق66اء الس66فن تكنولوجي66ا لزي66ادة إنتاجي66ة المين66اء 
 .)2009خواسك، ( با�رصفة

وھو ما يتضح في ھذا الميناء حيث نجد أن ا'تج6اه إل6ى 
كثافة رأس المال بد' من الكثافة العمالية ھو ا'تجاه الس6ائد 

ونظ66را لتغي66ر أنم66اط التخ66زين بع66د . حديث66ةف66ي الم66وانئ ال
استخدام الحاويات أصبح ا'ھتمام بالمخازن المسقوفة غي6ر 
ذى ج66دوى وا'تج66اه نح66و إنش66اء الس66احات المكش66وفة ذات 
المواص66فات الخاص66ة لتس66تيف الحاوي66ات بارتفاع66ات كبي66رة 
ھ66و ا'تج66اه الس66ائد ب66الموانئ حي66ث أمك66ن عل66ى مس66احات 

 ب666ل مKي666ين –آ'ف ا�طن666ان  تخ666زين – نس666بيا -مح666دودة
 مم666ا أدى إل666ى ض666رورة رب666ط المين666اء بمراك666ز –ا�طن666ان 

المعلوم666ات العالمي666ة والم666وانئ ا�خ666رى باس666تخدام تب666ادل 
 Electroni Data (EDI)المعلوم666ات اiلكترون666ى 

Interchange ض666666افة إل666666ى الخ666666دمات اللوجس666666تيةiبا 
Logisties (Abdellah, 2001). 

المحوري6ة (م6ن إنش6اء الم6وانئ ولذلك فالھدف الرئيس6ى 
 :ھو) مثل ميناء شرق بورسعيد

خفض تكلف6ة الخ6دمات الت6ى ت6ؤدى للس6فن بھ6ذه الم6وانئ  -1
مم66ا ي66ؤدى إل66ى اجت66ذاب العدي66د م66ن الخط66وط المKحي66ة 
للعمل بھا وخاصة سفن الحاويات وسفن البت6رول وس6فن 

 .وغيرھاالصب الجاف 

لعدي6د خفض تكلفة تداول البضائع وتخزينھا مما يش6جع ا -2
. م66ن أص66حاب البض66ائع للعم66ل م66ن خK66ل ھ66ذه الم66وانئ

 .باiضافة إلى

خفض التكلفة ا'س6تثمارية للش6ركات العامل6ة داخ6ل ھ6ذه  -3
الم66وانئ مم66ا ي66ؤدى إل66ى اجت66ذاب العدي66د م66ن الش66ركات 

 .ا�جنبية وا'ستثمارية

 توفير أحداث المعدات وبأقل ا�سعار  -4

ن أو خف666ض تكلف666ة الخ666دمات بھ666ا س666واء بالنس666بة للس666ف -5
 .البضائع على السواء

اiقKل م6ن فت6رة مك6وث الس6فن بھ6ذه الم6وانئ مم6ا يزي6د  -6
 .من سرعة دورن السفن

تع66اظم ا�نش66طة المكمل66ة للخ66دمات مث66ل تم66وين الس66فن  -7
 .بالوقود والمياه والمواد الغذائية

إصK666ح الس666فن والحاوي666ات وت666أجير الس666فن والمع666دات  -8
 .والحاويات

متعددة مما يؤدى فى النھاية ا�شغال البحرية بأنواعھا ال -9
إل66ى ت66دفق العمK66ت الص66عبة واس66تيعاب ا�ع66داد الغفي66رة 

 .من العمالة فى ھذه المجا'ت المختلفة

وبالت6الى يك66ون م6ن المھ66م لس66لطة المين6اء التع66رف عل66ى 
التك666اليف الخاص666ة بتق666ديم التس666ھيKت والخ666دمات لعمK666ء 

ف وض6ع ومعرفة ھذه التكاليف خاصة إذا كان الھد. الميناء
سياس66ة تس66عير لخ66دمات المين66اء تق66ارن ب66ين الرس66وم الت66ى 
يتقاض66اھا المين66اء م66ن العمK66ء نظي66ر اس66تخدام التس66ھيKت 
وتكاليف استخدام ھذه التسھيKت لخفض ھذه التك6اليف إل6ى 

في خف6ض تس6عيرة خ6دماتھا كم6ا أدنى حد ممكن مما يساعد 
 .2شكل يوضح 

 تش666غيل ويمك666ن تقس666يم تك666اليف المين666اء إل666ى تك666اليف
وت6666رتبط تكلف6666ة التش6666غيل . وتك6666اليف ' تخ6666ص التش6666غيل

أما التكاليف التى ' . بالخدمات التى تقدم إلى عمKء الميناء
تخ66ص التش66غيل فھ66ى عب66ارة ع66ن الخ66دمات الت66ى ' تق66دم 

كما يمكن . مباشرة إلى عمKء الميناء مثل التكاليف اiدارية
حج66م اiنت66اج تقس66يم التك66اليف إل66ى تك66اليف ثابت66ه ' تت66أثر ب

وعن6د احتس6اب التكلف6ة . وتكاليف متغيرة تتأثر بحجم اiنتاج
 :الكلية للتشغيل تؤخذ بنود التكلفة ا�تية فى ا'عتبار
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  فى ظل منظومة لوجستية متكاملة.2شكل 

  من إعداد الباحثة:المصدر

 

 .التكلفة الرأسمالية الخاصة بالفائدة واiھKك -1

 .نةتكاليف الصيا -2

 .التكاليف اiدارية -3

 والق666وى والمرتب66اتتكلف66ة التش666غيل الخاص66ة ب666ا�جور  -4
 .والوقود

وتتحدد أھداف حساب تكلف6ة اس6تخدام تس6ھيKت المين6اء 
 .)2012بدوى، : (في ا�تي

التع66رف عل66ى تكلف66ة اس66تخدام تس66ھيKت المين66اء وتكلف66ة  -1
 .الخدمات التى يقدمھا لعمKئه

 .الرقابة على بنود ھذه التكاليف -2

تق66ديم بيان66ات ومعلوم66ات تھ66م اiدارة ف66ى رس66م سياس66تھا  -3
 .الخاصة بتسعير خدمات الميناء

ومعنى ذلك أن وضع نظام محاسبة تكاليف مفصل ع6ن 
العمال66ة والمع66دات والتك66اليف اiداري66ة ي66ؤدى إل66ى تس66ھيل 

: اتخ666اذ الق666رارات الرش666يدة خاص666ة ف666ي المج666ا'ت ا�تي666ة
 )2012أحمد، (

م6ل ف6ي الوق6ت اiض6افى اقتص6اديا تحديد ما إذا ك6ان الع -1
وردي66ات تحدي66د المن66افع الناتج66ة م66ن تش66غيل م66ن عدم66ه و

 . إضافية

التع66رف عل66ى نت66ائج التغيي66ر ف66ى التكلف66ة نتيج66ة اقت66راح  -2
 .تشغيل جديد

 .تحديد السياسة المثلى iحKل المعدات -3

 .التعرف على تكلفة الصيانة للمعدات -4

 .التعرف على ما إذا كانت ھناك عمالة زائدة -5

كما تنقسم التكاليف الخاصة بتسھيKت وخدمات المين6اء 
 :إلى نوعين

تكاليف خاصة بالتسھيKت والخ6دمات البحري6ة وھ6ى أم6ا  -أ
تك6666اليف عام6666ة للتس6666ھيKت مث6666ل ح6666اجز ا�م6666واج أو 
للخدمات البحرية مثل المساعدات المKحية وأما تكاليف 
مح666ددة للتس666ھيKت مث666ل ا�ھوس666ة أو للخ666دمات مث666ل 

 .داiرشا

 تك666اليف خاص666ة بالتس666ھيKت والخ666دمات البري666ة وھ666ى -ب
أيضا أم6ا تك6اليف عام6ة للتس6ھيKت البري6ة مث6ل خ6دمات 

وأم6666ا . الط6666رق أو للخ6666دمات مث6666ل مكافح6666ة الحري6666ق
وتنقس66666م إل66666ى تك66666اليف خاص66666ة . تس66666ھيKت مح66666ددة

بالتس66ھيKت مث66ل المخ66ازن ا�مامي66ة أو تك66اليف خ66دمات 
 .مثل مناولة البضائع

اخل التسعير أساسا عل6ى تك6اليف خ6دمات كل مدتعتمد و
سوف يؤدى حتم6ا  أن تخفيض تلك التكاليفالميناء و' شك 

ل البحرى المصرى خفض تكلفة النق  
 فى ظل المنظومة اللوجستية المقترحة

خفض تكلفة خدمات 
 الميناء

  نئالموا من التحول
 من حديثة إلى التقليدية

الثالث الجيل  

تقليل زمن بقاء السفينة 
 بالميناء

زيادة معد�ت الشحن 
 والتفريغ وتداول الحاويات

 إنشاء مراكز 
 لوجيستية بالميناء

يف اللوجستيةتسعير بالتكال  

سفن متخصصة ذات 
 حم ت ضخمة

موانئ محورية ومحطات 
 متخصصة بالموانئ 
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يمك6ن إلى تخف6يض تعريف6ات خ6دمات الم6وانئ، ولك6ن كي6ف 
 .(Abdellah, 2001) تخفيض تكاليف خدمات الموانئ

 :إن ھذا الھدف يحتاج إلى عنصرين ھامين ھما

 . ن بالميناءإيجاد وعى تكاليفى لدى جميع العاملي -أ

 .اتخاذ إجراءات رقابية معينة للتحكم في التكاليف-ب

أما الوعى التك6اليفى للع6املين بالمين6اء فل6ن يت6أتى إ' إذا 
تغي6رت مف66اھيم عدي66دة، وأھمھ66ا ان6ه ل66يس م66ن الض66رورة أن 
يحقق الميناء أرباحا سنوية، وأن الميناء ما ھ6و إ' مص6لحة 

يص6بح عل6ى عك6س حكومية، ھذا المفھ6وم يج6ب أن يتغي6ر و
ذلك بالضبط فالميناء يقدم خدمات عليھا طل6ب، والمين6اء م6ا 
ھ666و إ' مش666روع اقتص666ادى يج666ب أن يحق666ق عائ666دا عل666ى 
ا'س66تثمارات المالي66ة المس66تثمرة في66ه بم66ا ' يق66ل ع66ن عائ66د 

ا�رب66اح تتحق66ق ع66ن طري66ق . الف66رص البديل66ة ف66ي المجتم66ع
ممك6ن، بأق6ل زيادة استغKل طاقة الميناء لتحقيق أكبر إيراد 

تكاليف ممكنة، أما من حي6ث اiج6راءات الرقابي6ة لتخف6يض 
التك66اليف بالمين66اء فيج66ب أن تب66دأ أو' بتحلي66ل ا�نش66طة ف66ي 
المين66اء واس66تبعاد ا�نش66طة الت66ي ' تحق66ق قيم66ة مض66افة أى 
الت666ي يمك666ن ا'س666تغناء عنھ666ا دون ان يت666أثر نش666اط المين666اء 

 تس66تھلك م66وارد فھ66ذه ا�نش66طة غي66ر الھام66ة. اiي66رادى بھ66ا
 .اقتصادية دون مبرر ومن ثم يجب استبعادھا

: كذلك يمكن ترشيد ا�نشطة الضرورية لتحقيق اiي6راد
ي666تم ھ666ذا ع666ن طري666ق التش666غيل الجي666د للعمال666ة والمع666دات، 

بع6ض الكت6اب ي6رى أن6ه . والتحكم الجيد فى الحركة بالميناء
يمك66ن ض66مان التش66غيل الجي66د والك66فء للتس66ھيKت المختلف66ة 

دون ( الميناء إذا فرضت كل رسوم المين6اء عل6ى الس6فن في
مما يجعل لدى مK6ك الس6فن ح6افزا عل6ى س6رعة ) البضاعة

الش666حن أو التفري666غ وع666دم البق666اء ط666ويK عل666ى ا�رص666فة 
 وتزي66د وبالت66الى يزي66د مع66دل اس66تخدام التس66ھيKت المتاح66ة،

 .(Boukhatmi, 2002) اiيرادات لكل فترة زمنية

ف6ى " ملب6ورن"تباعھا مؤخرا فى ميناء ھذه السياسة تم إ
استراليا، فقد أسفرت ھذه السياس6ة ع6ن ارتف6اع الكف6اءة لك6ل 

كم6ا )  رص6يف-مقاس6ة بع6دد ا�طن6ان لك6ل س6رعة(رصيف 
انخف66ض متوس66ط وق66ت أش66غال الرص66يف لك66ل س66فينة، وزاد 

 .)2014ذكى،  (ونش/ المناولة للحاويات لكل ساعةمعدل 

كلف6ة لك6ل وح6ده نش6اط وھذا يؤدى حتما إلى تخف6يض الت
وضرورة اتب6اع أس6تراتيجية جدي6دة ف6ى تس6عير ھ6ذه . منتجة

الخدمات باستخدام منظومة اللوجيستيك التى تضم التكاليف 
اللوجيستيه، كما يمكن إبراز أھمية إنش6اء مرك6ز للوجيس6تى 
بميناء شرق بورسعيد يشمل منظومة اللوجيستيك ككل التى 

اللوجيس66تيه ع66ن طري66ق م66ن أھ66م رواف66دھا، نظ66ام التك66اليف 
 :التحليل التالى

وھ66ذا التحلي66ل ي66دعم مرك66ز لوجيس66تيك المين66اء ويجعل66ه 
على غرار مراكز اللوجيستيك ا�وروبية التى اتسع دورھ6ا 

ياد أھمي6ة دور اللوجيس6تيات كواح6دة م6ن دزإبشكل متزايد و

مراكز التخزين والتوزيع الرئيسية ف6ى أوروب6ا كم6ا أوردت6ه 
، LIOYD'S' PORT MANAGEMENTمجل6ة اللوي6دز 

فقد قام ميناء ھامبورج بإنشاء عKقات مع بع6ض الش6ركات 
متع66ددة الجنس66ية العامل66ة ف66ى مج66ال المنتج66ات ا'س66تھKكية 

 -ى، كل666وازاكى، أوت666وايكي666ا، ف666وج/مث666ل ش666ركات ارنيك666و
 –ك، ريب666وك، ش666ارب، س666يمنس، تي666بش نوس666فرس666اند، بانا

 .كيبسك، ياماھا، فولفو وآخرين كثيرين

نجح666ت ھ666ذه المراك666ز اللوجيس666تيه ف666ى تخف666يض وق666د 
التكاليف إلى أدنى حد ممكن عن طريق اتباع نظام الت6زامن 
المحكم وضبط الوقت وتعد مجموعة فولفو أحد أھم العمKء 
الح66اليين للش66ركة، ويق66وم قس66م النق66ل الب66رى بھ66ا باس66تخدام 

 لتخزين ا�جزاء والمكونات، وإم6دادھا ف6ى (HLD)شركة 
 إل666ى مص666انعھا ف666ى الس666ويد، ھ666ذا (JIT) الوق666ت المناس666ب

باiضافة إلى التوزيع العالمى للمنتجات المصنعة بالس6ويد، 
وتتعام66ل الش66ركة أيض66ا ف66ى الس66لع الخفيف66ة ك66البن والتواب66ل 

والش6ركة مرخص6ة . والتبغ، وبض6ائع أخ6رى عام6ة وعادي6ة
م6666ن بورص6666ة لن6666دن للس6666لع والمت6666اع ويمكنھ6666ا إص6666دار 

 تخف66يض التك66اليف بھ666ذه التفويض66ات، وك66ل ھ66ذا أدى إل66ى
الشركات، حيث أنھم فعلوا كل ما بوسعھم حيال ال6تحكم ف6ى 
التك66اليف، ويس66تدعى ا'ن إج66راء ت66وفير أكب66ر ف66ى الم66وانئ 

 .والتحكم فى تكاليفھا لھم

جودة المن6تج بس6عر تنافس6ى، وھ6و م6ا تتطلب6ه الظ6روف 
الحالية فى ا�س6واق م6ن منافس6ة ض6اربة، تتطل6ب مث6ل ھ6ذه 

بzzدوى،  (يس66تية المتكامل66ة للم66وانئ البحري66ةلوجالمنظوم66ة ال
2012(. 

 المستخلصات

ت66وافر الق66درة التنافس66ية للم66وانئ المص66رية ومنھ66ا مين66اء  -1
شرق بورسعيد وقدره الميناء على التعامل م6ع وظ6ائفھن 

 .بد' من خسارة فرص السوق

إن استمرار التكاليف اللوجستيه في تسعير خدمات ميناء  -2
لھيكل6ة المالي6ة مطل6ب ض6روري شرق بورسعيد وإعادة ا

 .للمنافسة الحقيقية بين موانئ العالم

إن تطوير الموانئ أدى إلى زيادة المنافس6ة لتحقي6ق قيم6ة  -3
مضافة وبالت6الى تحول6ت إل6ى مراك6ز لوجس6تيه ل^نش6طة 

 .التى تحقق قيمة مضافة للميناء

لرف66ع كف66اءة أداء النق66ل والش66حن والتفري66غ يج66ب تحوي66ل  -4
 محورى يعتمد على اللوجستيات ليكون الميناء إلى ميناء

 .الميناء مركز مفصلى أساسى في سلسلة النقل المتكامل

إن تط66وير اiداء التش66غيلى ال66وطنى ھ66و مطل66ب ق666ومى  -5
بق66در م666ا ھ666و مطل66ب أقتص666ادى وأدراك م666دى خط666ورة 
سيطرة خدمات النقل البحري ا�جنبى ويبرر ھذا اھتم6ام 

ز يل66ه لمرك66الدول66ة بتط66وير مين66اء ش66رق بورس66عيد وتحو
 .   لوجستى عالمى
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مركز اللوجيستي فى ميناء شرق بورسعيد التحليل الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف لمشروع  .2جدول 
SWOT analysis 

 Internal Environmentالبيئة الداخلية للمشروع 
 Weaknesses (W)نقاط الضعف  Strengths (S)نقاط القوة  

 .ضعف النظم اiدارية • .موقع فريد ' نظير له •
 ضعف النظم  • سلعة متوفر ظھور فرضى متسع   •
 .عقبات مالية تعوق ا'سراع فى التنفيذ • وجود فى منطقة ميناء محورى •
)  ج6وى-بحرى(ضعف ا'ھتمام بمفھوم النقل متعدد الوسائط  • .عدم وجود انحراف عن خط السير المKحى •

 رغم تميز موقع مصر
 .ضعف معد'ت ا�داء بالموانئ الحالية • .إليهنقل مركز التجارة لمصر  •
  .ا'ستقرار السياسى فى مصر •
  .تزايد حركة اiصKح ا'قتصادى •
  وقوعه على قناة السويس  •

 External Environmentالبيئة الخارجية للمشروع 
 Threaten (T)التحديات   Opportunitiesالفرص 

 . فى المنظمةةمراكز اللوجيستيالوجود عديد من  • .يثة للوجستيكازدياد ا'ھتمام العالمى بالمفاھيم الحد •
اتج66اه ع66دد م66ن الم66وانئ المح66ور المنافس66ة ف66ى البح66ر المتوس66ط  • .ازدياد سعة سفن الحاويات من ا�جيال الحديثة •

 .iقامة مراكز لوجيستيك فيھا مثل جويا تاورو فى إيطاليا
 .عدم صدور التشريعات المصرية الداعمة للنقل متعدد الوسائط • (Just - in - time)ازدياد ا'ھتمام بتكاليف التزامن المحكم  •
ازدياد مدى سفن الروافد وبذلك يمكن للمرك6ز خدم6ة ش6رق ووس6ط  •

 .البحر المتوسط، وشرق أفريقيا والبحر ا�حمر بسفن الروافد
 .عامل الوقت •

  .باو أور–تزايد كبير في حركة التجارة بين الشرق ا�قصى  •
 :  بتصرف اعتمادا على:رالمصد

Johnson, James C. and Wood, Donald F., Contemporary Logistics, Fifth Edition, Macmillan Publishing Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رق بورسعيدش يوضح الع=قة بين عوامل قرار التسعير المبنى على التكاليف اللوجيستيه لخدمات ميناء .3شكل 
  الباحثة من إعداد:المصدر

 قرار التسعيراتخاذ مدخ ت عملية 

بيانات ومعلومات �زمة 
�تخاذ قرارات إدارية 

 مختلفة
بيانات ومعلومات قرارات 

 التسعير

دراسة العم ء وتطور 
 احتياجاتھم

 كاليفإمكانية المشروع   الت

 لموانئ ا�خرى المنافسةا

 البعد       البعد
 ا'قتصادى       المحاسبى 

 البعد        البعد       البعد
 التسويقى   القانونى   البيئى

 تشغيل

نماذج تحليلية 
 مختلفة

نماذج قرارات 
 التسعير

أركان المنظومة 
اللوجيستيه للنقل 

 البحرى

عملية مفاضلة بين 
البدائل فى ضوء 

 ت العملية دخم
 اللوجيستيه

مخرجات عملية 
اتخاذ قرار 
 التسعير

سياسيات 
وقرارات تسعيرة 

قياس تكاليف 
 ا�داء والجودة

سياسات وقرارات 
تسعيرة رشيدة مبينة 

على التكاليف 
 اللوجيستيه
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 التوصيــات

ض666رورة اس666تكمال منظوم666ة الخ666دمات اللوجيس666تية ف666ى  -1
مين66اء ش66رق بورس66عيد بالتكام66ل م66ع الم66وانئ المص66رية 

 .ا�خرى القريبة منه

دراس666ة وح666ل مش666كKت الم666وانئ المص666رية، وس666رعة  -2
تحويلھا من موانئ تقليدية إلى م6وانئ لوجيس6تية متكامل6ة 

 .من الجيل الثالث

مى ف666ى تس666عير خ666دمات الم666وانئ إلغ666اء ال666دور الحك666و -3
المص66رية بق66رارات س66يادية وزاري66ة أو جمھوري66ة وإنم66ا 

 .تترك للمنافسة الحرة

ض66رورة إعط66اء الم66وانئ المص66رية الحالي66ة نف66س أس66س  -4
ومقومات وآلي6ات المنافس6ة الح6رة المتن6افس م6ع الم6وانئ 

 .BOTالمحورية المنفذة بنظام الـ 

توص66666ى الباحث66666ة بض66666رورة ط66666رح مجموع66666ة م66666ن  -5
س666يناريوھات المختلف666ة عن666د تس666عير خ666دمات الم666وانئ ال

 .الحديثة، لمواجھة المنافسة العالمية

ض6666رورة ا'ھتم6666ام ب6666اiعKم ع6666ن خ6666دمات الم6666وانئ  -6
المص6666رية ب6666الطرق الحديث6666ة ومنھ6666ا اس6666تخدام ش6666بكة 

وكذا المؤشرات المKحية ) WWW(ا'نترنيت والويب 
 .العالمية وغيرھا

 عـــراجـالم

 الميزة التنافس6ية للم6وانئ ).2012(نعم  مروة عبد الم،أحمد
، عل66666ى مين66666اء ش66666رق بورس66666عيدالبحري66666ة ب66666التطبيق 

ا�كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق6ل البح6رى، 
 .مصررسالة دكتوراه، 

طوير النقل الدولى  ت).2012 (عصام الدين على، بدوى
 .مصر، جامعة الدول العربية، اiسكندرية، متعدد الوسائط

متطلبات المساعدات ). 2006(ر، محسن السيد زرزو
المKحية لميناء شرق بور سعيد، ا�كاديمية العربية 

 .للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الدور اللوجيستى ومدى ). 2009( محمد سعد ،خواسك
، كلية التجارة،  فى عملية تطوير ا�داء بالموانئتأثيره

 .31، يةالزقازيق، مجلة البحوث التجارجامعة 

، تخطيط وإدارة الموانئ ).2014(سامى عوض ، ذكى
 .مصرمنشأة المعارف، اiسكندرية، 

إطار مقترح iستخدام ). 2005 (حسين محمد عيسى،
iدارية فى ترشيد قرارات التسعير، ھندسة المحاسبة ا
 .مصرتجارة عين شمس، 

، دار العقود الدولية). 2016(محمد حسين  ،منصور
 .مصرة، اiسكندرية، الجامعة الجديد
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STUDY AND ANALYSIS OF THE ENTRANCE OF LOGISTICS COST 
MANAGEMENT AND ITS SUITABILITY IN THE EXPECTED 

PRICING OF EAST PORT SAID PORT SERVICES 

Heba A.M.A. Al-Baghdadi 

Fac. Int. Transport of Arab Acad. Logistics for Sci., Technol. and Maritime Transport, Egypt 

ABSTRACT: To highlight the importance of the East Port Said Port, its role as a pivotal 
port and a global logistic center, and to study and analyze the entrance of the logistics cost 
and the appropriateness of using it to price the services of the new East Port Said Port to 
develop the cost systems applied in the current traditional environment of the shipping 
industry. The most important results of the research: The availability of competitiveness of 
Egyptian ports, including East Port Said Port and the port capacity to deal with their jobs 
rather than losing market opportunities, and the continuation of logistical costs in the pricing 
of East Port Said Port services and financial restructuring is a necessary requirement to the 
real competition between the ports of the world, and that the development of ports led to 
increased competition to achieve value added and turned into logistics centers for activities 
that add value to the port, and to improve the efficiency of the performance of transport and 
shipping and unloading port must be converted to a logistics-based port to be enamel articular 
essential center in the integrated transport chain, and the development of operating 
performance of the National is a national demand is as much demand for economic and 
understand the gravity of the control of foreign shipping services and justify the state's interest 
in developing East Port Said Port and turn it into a center for global logistic. 
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