
 

 

 

 

 

 

 قراءة تحليلية

  م2030في رؤية اململكة العربية السعودية  
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رؤية الواردة ب االقتصادية التنمية مجالب استكماال للقراءة التحليلية لألهداف االستراتيجية

 اململكة اقتصاد حجم ارتفاع) هدافلأل  قد استعرضنا قراءة كنا حيث ،م2030اململكة 

 أصول  ورفع قيمة، العالم مستوى  على األولى( 15) الـ املراتب إلى( 19) املرتبة من وانتقاله

 ،سعودي ريال تريليونات( 7) على يزيد ما إلى مليار ( 600) من العامة االستثمارات صندوق 

 .(األولى 10 املراكز  أحد إلى العالمي التنافسية مؤشر  في 25 املركز  من االنتقالو 

قراءة تحليلية للهدف الرابع من االهداف االستراتيجية بمجال التنمية  نقوم اليوم باستعراض

 25 إلى ٤9 املرتبة من اللوجستية الخدمات أداء مؤشر  في اململكة ترتيب تقدماالقتصادية وهو )

  1و عامليا
 
 (.إقليميا

 Logisticsاللوجستية يعد مؤشر اداء الخدمات وفي البداية نستعرض نبذة عن املؤشر حيث 

Performance index أفضل  بهدف الوقوف على أحد املؤشرات التي تصدر عن البنك الدولي

 كفاءة وأسوأ أداء في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة وذلك عن طريق الوقوف على،

 التجارة بمجالي املرتبطة التحتية البنية وجودة ،وادارة الحدود الجمركي التخليص عمليات

 املقدمة، اللوجستية الخدمات جودةو  ،تنافسية بأسعار  الشحنات ترتيب سهولةو  ،والنقل

 إلى الشحنات وصول  معدالتو  ،مسارها وتتبع الشحنات سير  خطوط متابعة على القدرةو 

 .لها املحدد الوقت في الشحنات أصحاب

ويتم الوصول إلى . األفضل األداء تمثل األعلى الدرجة حيث 5 إلى 1 من املؤشر  قيمة وتتراوح

 مؤسسات مع باالشتراك الدولي البنك يجريهاالتي  استطالعات الرأيالتقييم للدول من خالل 

 الخدمات في مشاركون  آخرين وأفراد الخاص للقطاع تابعة وشركات ودولية أكاديمية

  . الدولية اللوجستية

 



 : تشملمجموعة من املكونات والتي  اللوجستية الخدمات أداء ويضم مؤشر 

 Internationalالدولية  ، الشحناتInfrastructureالتحتية  ، البنيةCustoms الجمارك

shipmentsوالكفاءة اللوجستية الخدمات ، جودة Logistics quality and competence ،

 .Timeliness التوقيت ،Tracking and tracing ب للشحناتتعقالو  تتبعال

ونستعرض من خالل الجدول والرسم البياني التاليين تطور وضع اململكة على مؤشر الخدمات 

 اللوجستية:

 الترتيب العالمي (1-5النقاط ) العام

2007 3.02 41 

2010 3.22 40 

2012 3.18 37 

2014 3.15 49 
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ية تطور ترتيب وضع المملكة على مؤشر الخدمات اللوجست

(5-1)النقاط  الترتيب العالمي



السابقين وضع اململكة على مؤشر الخدمات اللوجستية يتضح من الجدول والرسم البياني 

الصادر عن البنك الدولي خالل األربع مرات التي تم فيها اصدار املؤشر، حيث كان أفضل ترتيب 

، ويعتبر وضع اململكة 2012عالمي للمملكة عام 
 
م حيث احتلت املركز السابع والثالثين عامليا

بة التاسعة هو األسوأ حيث تحتل اململكة املرت م201٤على مؤشر الخدمات اللوجستية عام 

نقطة  3.22م هو األفضل بعدد نقاط بلغ 2010واألربعين، أما من خالل نقاط املؤشر فيعد عام 

على  نقطة 3.02فكان األسوأ بعدد نقاط بلغ م 2007على مؤشر الخدمات اللوجستية، أما عام 

 مؤشر الخدمات اللوجستية.

نستعرض من خالل الجدول والرسم البياني وللمقارنة بين اململكة والدول ذات الترتيب،  

 واالمارات العربية املتحدة صاحبة 
 
التاليين مقارنة بين اململكة وأملانيا صاحبة املركز األول عامليا

 
 
 م:201٤عام  املركز األول عربيا

 أملانيا مكونات املؤشر

 االمارات

العربية 

 املتحدة

اململكة 

العربية 

 السعودية

 Customs 4.1 3.42 2.86الجمارك 

 Infrastructure 4.32 3.7 3.34البنية التحتية 

 International shipments 3.74 3.2 2.93الشحنات الدولية 

 Logistics quality and competence 4.12 3.5 3.11جودة الخدمات 

 Tracking and tracing 4.17 3.57 3.15التتبع والتعقب 

 Timeliness 4.36 3.92 3.55التوقيت 

 Logistics Performanceاللوجستية مؤشر الخدمات 

index 
4.12 3.54 3.15 
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حيث يوضح الجدول والرسم البياني وضع اململكة على مؤشر الخدمات اللوجستية عام 

 وكذا االمارات صاحبة املركز السابع 201٤
 
م باملقارنة بأملانيا صاحبة املركز األول عامليا

 واألولى عربيا حيث يبلغ نقاط املؤشر ألملانيا 
 
 3.5٤نقطة، واالمارات يبلغ  ٤.12والعشرين عامليا

في حين  نقطة 2.86 بها، وتعتبر الجمارك هي االقل تقييما للمملكة حيث يبلغ نقاط املؤشر نقطة

، أما البنية نقطة 3.٤2نقطة، وفي االمارات العربية املتحدة تبلغ  ٤.1أن الجمارك في أملانيا تبلغ 

حيح، وكما التحتية فالفرق في النقاط بين اململكة وبين الدولة األولى عامليا ال يصل للواحد الص

 .
 
 هو الحال في باقي مكونات املؤشر  تقريبا

وعلى املستوى العربي نستعرض ترتيب عدد من البلدان العربية وترتيب اململكة بينها وذلك من 

 خالل الجدول والرسم البياني التاليين:

 

Customsالجمارك  

Infrastructureالبنية التحتية 

 Internationalالشحنات الدولية 
shipments

 Logistics quality andجودة الخدمات 
competence

Tracking and tracingالتتبع والتعقب 

Timelinessالتوقيت 

مملكة مقارنة بين مكونات مؤشر الخدمات اللوجستية أللمانيا واالمارات وال
م 2014العربية السعودية عام 

ألمانيا االمارات المملكة العربية السعودية 



 الدولة
نقاط 

 املؤشر

الترتيب 

 العربي

الترتيب 

 العالمي

 27 1 3.54 االمارات العربية املتحدة

 29 2 3.52 قطر

 49 3 3.15 اململكة العربية السعودية

 52 4 3.08 البحرين

 56 5 3.01 الكويت

 59 6 3 عمان

 62 7 2.97 مصر

 68 8 2.87 األردن
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عد دولة قطر والتي تأتي املرتبة الثالثة بوعلى املستوى العربي تحتل اململكة العربية السعودية 

كما يتضح أيضا أن دول مجلس التعاون الخليجي  املتحدة،في املركز الثاني بعد االمارات العربية 

3.543.52

3.153.083.0132.972.87

االمارات العربية
المتحدة 

المملكة العربيةقطر
السعودية 

األردنمصر عمانالكويتالبحرين

م 2014ترتيب عدد من الدول العربية على مؤشر الخدمات اللوجستية عام 



 
 
 والثانية والستين عامليا

 
تحتل املراكز الست األولى على املستوى العربي في حين تأتي مصر سابعا

 و 
 
 واألردن في املرتبة الثامنة عربيا

 
 .الثامنة والستين عامليا

م هو املركز الخامس والعشرين 2030ونود أن نشير إلى أن املركز املستهدف في رؤية اململكة 

ن م فإ201٤وبحسب احصاءات مؤشر الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي عام 

يا واململكة ماليزيا هي صاحبة هذا املركز، ونعرض من خالل الجدول التالي مقارنة بين ماليز 

 العربية السعودية.

 ماليزيا مكونات املؤشر

اململكة 

العربية 

 السعودية

 الفرق 

 Customs 3.37 2.86 -0.51الجمارك 

 Infrastructure 3.56 3.34 -0.22البنية التحتية 

 International shipments 3.64 2.93 -0.71الشحنات الدولية 

 Logistics quality and competence 3.47 3.11 -0.36جودة الخدمات 

 Tracking and tracing 3.58 3.15 -0.43التتبع والتعقب 

 Timeliness 3.92 3.55 -0.37التوقيت 

 Logistics Performanceاللوجستية مؤشر الخدمات 

index 
3.66 3.15 -0.51 
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م والوصول بترتيب اململكة إلى املركز الخامس 2030اململكة وحتى نستطيع تحقيق رؤية 

والعشرين على مؤشر الخدمات اللوجستية والذي يصدر عن البنك الدولي فيجب علينا 

 االهتمام بتلك املوضوعات:



  ذات البلدان إن»وضع رؤية لتقليل الرسوم والتكاليف حيث يؤكد خبراء البنك الدولي 

 تفقد التي البلدان هي عامة صفةب املرتفعة التجارية اللوجستية الخدمات تكاليف

وتشمل تلك الرسوم رسوم املوانئ ورسوم  .«العوملة عن الناشئة الفرص األرجح على

املطارات، رسوم النقل على الطرق، رسوم النقل بالسكك الحديدية، رسوم التخزين، 

 رسوم الوكالء.

  ك كاملوانئ واملطارات والطرق والس فع جودة البنية التحتية فير العمل على استكمال و

 الحديدية وخدمات التخزين وجودة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

  الطرق،  خدمات وجودة ةكفاءع كفاءة وجودة الخدمات املقدمة والتي تشمل فر

، والتوزيع الشحنات نقل/  التخزين، البحري  النقل، الجوي  النقل، حديديةال كسكال

/  الصحة وكاالت، الجودة فحص معايير  وكاالت، الجمارك وكاالت، الشحن وكالء

 .الجمركيين املخلصين، النباتية والصحة الصحة

  رفع كفاءة العمليات مثل التخليص الجمركي للواردات والصادرات، الشفافية، توفير

 تنظيمية.املعلومات الكافية وفي الوقت املناسب عن أية تعديالت 

  ،العمل على الحد من مصادر التأخير واملرتبطة بعمليات الفحص ما قبل الشحن

إعادة الشحن، التخزين االلزامي، كما يتطلب تحسين املركز القضاء على املدفوعات 

 غير الرسمية، وعمليات سرقة البضائع. 

 


