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 أظهــرت جائحــة كوفيــد19- يف أوجهــا نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف سالســل اإلمــداد اللوجســتية. مــن املعــروف أن
 األنظمــة اللوجســتية تعرضــت لضغــط كبــري ناتــج عــن الحظــر العاملــي وفجــاءة الجائحــة، وبالتــايل كشــفت عــن
 نقــاط الضعــف فيهــا. إال أن هــذه األنظمــة أثبتــت أنهــا قــادرة عــىل النجــاح يف مهامهــا الرئيســية وهــي نقــل

البضائع حول العامل.ت

اإلشارة األوىل
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نبذة عن التقرير 



الحديديــة والســكك  الصغــرية  النقــل  رشكات   تنمــو 
األوروبيــة الــدول  ألن  الوســائط  متعــدد   والنقــل 
 ســتحاول زيــادة اإلنتــاج داخلهــا أو بالــدول القريبــة
 منهــا، كــام ستســتمر التجــارة اإللكرتونيــة يف النمــو،
مــن املزيــد  إىل  حاجــة  هنــاك  ســتكون   وبالتــايل 

املركبات ومناطق التخزين والتوزيع.ي

 ســتتجه املنظومــة اللوجســتية نحــو حلــول أكــرث اســتقاللية وصديقــة للبيئــة، وســتنمو رشكات النقــل الصغــرية ألنــه ســيكون هنــاك توجــه لإلنتــاج بالقــرب مــن البلــد األم
 أو محليــاً. مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك دول تســتثمر يف تقنيــة "هايربلــوب"، ومــن املتوقــع أن تصبــح أول قطــارات "هايربلــوب" التجاريــة قابلــة لالســتخدام خــالل العقــد

القادم.ي

ــع ــز انتقــال البضائ ــط العــامل يف القــرون األخــرية. وأدت هــذه الشــبكات إىل تعزي  تطــور ســكك الحديــد والخطــوط البحريــة كان العامــل الرئيــيس يف رب
 وتطوير الصناعات املحلية ويف املناطق املجاورة.ظ

دعم املنشآت  الصغرية و املتوسطة املتخصصة يف الخدمات اللوجستية، و إعطاء حوافز الستخدام حلول بيئية مستدامة لبناء منظومة لوجستية متقدمة.ي

 شــهدت الــدول األوروبيــة مؤخــراً متويــالً جزئيــاً لقطــارات
 "هايربلــوب"، وهنــاك العديــد مــن الــرشكات التــي تعمــل
ــة ــارت                 الهولندي ــة ه ــك، فرشك ــىل ذل ــل ع  بالفع

.لديها بالفعل منوذجاً أولياً لهذا النوع من القطارات

[BVL, 31 March 2020] [GreenTech Media, 11 June 2020]
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 تُســتخدم الروبوتــات التــي تســاعد يف تجهيــز البضائــع
 لتحقيــق املزيــد مــن األمتتــة يف سلســلة التوريــد،
تقنيــة أدوات  تُســتخدم  املثــال  ســبيل   فعــىل 
وتُســتخدم التالفــة  الطــرود  لتحديــد   املعلومــات 
املــرن العمــل  ســاعات  لجعــل  اللوجســتية   األنظمــة 

ممكنة.ط

الخدمات اللوجستية ما بعد الجائحة

تعزيز الشبكات اللوجستية املحلية
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(Hardt)

https://www.bvl.de/blog/die-logistik-in-der-corona-krise-und-danach/
https://www.greentechmedia.com/articles/read/how-coronavirus-could-accelerate-european-hyperloop-project
https://www.produktion.de/technik/diese-veraenderungen-kommen-auf-die-intralogistik-zu-319.html


تحالــف إطــار  يف  كــربى  دوليــة  رشكــة   11  تتعــاون 
 لترسيــع التحــوُّل نحــو اســتخدام الطاقــة املســتدامة
يدعــم مبــا  اللوجســتية،  والخدمــات  النقــل   يف 

العمليات الصديقة للبيئة.ذ

 ستارشيب تكنولوجيز                                                           هي
 رشكــة ناشــئة يف مجــال التوصيــل اآليل عملــت مؤخــراً
 عــىل التوســع يف خدمــات توصيــل الطعــام إىل مــدن

.متعددة بالواليات املتحدة واململكة املتحدة

إجــراء اتخــاذ  مــن  التصنيــع  رشكات  إحــدى   متكنــت 
 اســتباقي لتوقعهــا قيــام جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة
 بإغالق البالد قبل 3 أيام، حيث استخدمت برنامج "ريسك
 ميثــودز" الــذي يعمــل بالــذكاء االصطناعــي ويحــدد
 مخاطــر سلســلة التوريــد بنــاًء عــىل مراقبــة املصــادر
الهائلة عىل اإلنرتنت ويف وسائل التواصل االجتامعي.ط

صــة وصديقــة للبيئــة، وبالتدريــج ســيكون  ســوف تســتوعب الخدمــات اللوجســتية عــىل نحــو أفضــل البضائــع القابلــة للتلــف مــن خــالل آليــات توصيــل ذاتيــة التشــغيل مخصَّ
نة ملراعاة التأثري البيئي أيضاً.ط  التوازن بني املرونة وتحسني العمليات اللوجستية آلياً أكرث باستخدام التحليالت التنبؤية املضمَّ

 ميكــن للبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي مــن رفــع الكفــاءة وإيجــاد حلــول مرنــة للشــبكات اللوجســتية. وســيعطي الــذكاء االصطناعــي الجهــات املتنافســة بعــًدا آخــر
 لكسب أكرب رشيحة من السوق.ي

 انشــاء سياســات تقنــني و مشــاركة بيانــات البضائــع و الطــرق و مــزودي الخدمــات إلضافــة عنــرص تحليــل البيانــات بغــرض تطويــر خدمــات لوجســتية تعتمــد عــىل التقنيــات
املتقدمة مع حفظ خصوصية املستهلك.ي

[Forbes, 15 April 2020][NASDAQ, 3 July 2020]
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الذكاء االصطناعي يف الشبكات اللوجستية 
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 (Starship Technologies )

https://www.nasdaq.com/press-release/total%3A-coalition-for-the-energy-of-the-future%3A-11-major-international-companies-join
https://techcrunch.com/2020/04/09/starship-technologies-is-sending-its-autonomous-robots-to-more-cities-as-demand-for-contactless-delivery-rises/
https://techcrunch.com/2020/04/09/starship-technologies-is-sending-its-autonomous-robots-to-more-cities-as-demand-for-contactless-delivery-rises/


ــادة ــىل إع ــة ع ــادة الصناع ــد 19 ق ــة كوفي ــربت جائح  أج
واالســرتاتيجيات التوريــد  سلســلة  يف   النظــر 
ــه ــع التوج ــة إىل ترسي ــؤدي األزم ــد ت ــتية، وق  اللوجس
 نحــو التوطــني، حيــث تختــار رشكات التصنيــع التحــوُّل

إىل العمل محلياً لتلبية الحاجات املحلية.ذ

 تعمل الرشكات، مدفوعة بضغط جائحة كوفيد 19، عىل
 تنويــع سالســل التوريــد الدوليــة الخاصــة بهــا، ونقطــة
ــود ــي وج ــرتاتيجيات ه ــذه االس ــل ه ــاح مث ــكاز لنج  االرت
ــال مــن  قطــاع لوجســتي عاملــي متكامــل جغرافيــاً وفعَّ

حيث التكلفة.ي

روبنســون" إتــش  "يس  رشكتــي   وقعــت 
للمســاعدة يف تحســني اتفاقيــة   و"مايكروســوفت" 
الرشكتــني بــني  التعــاون  ويركــز  الشــحن،   عمليــات 
ــات ــفافية العملي ــني ش ــىل متك ــدة ع ــني بش  العمالقت
الشــحن برشكــة "يس لعمــالء  الفعــيل  الوقــت   يف 
متطلبــات تلبيــة  إىل  باإلضافــة  روبنســون"،   إتــش 

ة.ط سلسلة التوريد العاملية املتغريِّ

 أظهــر انهيــار الخدمــات اللوجســتية العامليــة خــالل ذروة أزمــة كوفيــد 19 أوجــه القصــور يف منظومتهــا الحاليــة، وبالتــايل ســرتكز صناعــة الخدمــات اللوجســتية إما عىل
 املستوى املحيل أو املستوى العاملي- وستتحوَّل الشبكات إىل الرتكيز التام عىل أحد املستويني.س

 أثبتت تقنيات االتصال نجاح منوذج الشبكات املتداخلة. وميكن للشبكات اللوجستية البدء يف التطور إىل شبكتني متداخلتني – محلية وعاملية.ي

 القيام بدراسة تقييم مخاطر تأثر شبكات سالسل االمداد، و إعادة تصميم شبكات الخدمات اللوجستية مبا يضمن مرونتها خالل أزمات مستقبلية محتملة.

[C.H.Robinson, 16 June 2020][Forbes, 20 June 2020][Business Facilities, 19 June 2020]
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https://www.chrobinson.com/en-us/newsroom/press-releases/2020/07-14-20_ch-robinson-announces-alliance-with-microsoft-to-digitally-transform-the-supply-chain/
https://businessfacilities.com/2020/06/logistics-industry-focus-rethinking-the-global-supply-chain/
https://www.forbes.com/sites/harrybroadman/2020/06/30/digitalization-is-upending-global-logistics-now-augmented-by-covids-social-distancing-imperative/#42a568ec313a


سنوياً ربعياً أسبوعياً
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آلية بناء االسترشاف املستقبيل



إشارات التغري  التقني

 الفوائد و التوصيات
املبدئية

توقع

مستقبيل 

مراحل بناء التوقعات
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التقني 

البحث عن إشارات
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االستدالل باإلشارات
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املستقبلية

 بناء مجموعة
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اإلشارة األوىل

اإلشارة الثانية
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آلية بناء التوقعات األسبوعية



شكراً

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش


