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ملخص البحث:
زادت المخاطر االقتصادية في الفترة األخيرة منذ بدأيه انتشار فيروس كورونا المستجد في اغلبيه دول العالم علي جميع
قطاعات الصناعة والتجارة الدولية مما اثر علي سالسل التوريد العالمية وتعطيلها في بعض الدول اضافه الي توقف عجله
االنتاج ومحركاته في بعض الصناعات والخدمات اللوجستية او بطئ في عمل خطوط االنتاج المحلية وتعطيل عمليات
االستيراد والتصدير المحتمل في بعض االوقات مما ادي الي ظهور سالسل االمداد والتوريد ببه هشة والذي قد يكون
بسبب تمركز بعض الصناعات العالمية في دوله معينه واحتكار بعض الدول لبعض الصناعات األخرى
الكلمات المفتاحية :فيروس كورونا ،كوفيد –  ،21سالسل االمداد والتموين ،الخدمات اللوجستية.
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A scientific and statistical study on the impact of increasing rates of Corona virus on
the quality of the performance of supply chains in Egypt

By: Ahmed Samir khorshid Abd Elrahem

Abstract:
Economic risks have increased in the last period since the beginning of the spread of the new
Corona virus in most countries of the world on all sectors of industry and international trade,
which affected global supply chains and disrupted them in some countries in addition to the
suspension of the production wheel and its engines in some industries and logistical services
or slow work Local production lines and the disruption of potential import and export
operations at some times, which led to the emergence of semi-fragile supply and supply
chains, which may be due to the concentration of some global industries in a particular
country and the monopoly of some countries for some other industries.
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اإلهداء
لمن دواعي سروري ان اقدم هذه الدراسة العلمية الي وطني الحبيبة والغالية مصر والتي عشت علي اراضيها واكلت من خيرها
 فانه في ظل تكريس وتوجيه الجهود المبذولة لقطاعات الدولة المختلفة، وبربت من نيلها وتعلمت بها ونضجت ورزقت منها
خاصه ألفراد القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وجميع افراد الطاقم الطبي المصري للحد من انتشار فيروس كورونا
 ويمثل هذا البحث جزء من رد الجميل الي مصرنا الحبيبة والذي قد يساعد ان يكون بارقه امل في تقديم الحلول االقتصادية،
لمواجهه مخاطر زيادة معدالت فيروس كورونا وتأثيرها السلبي علي مستوي جودة اداء سالسل االمداد والتموين في مصر في
. الوقت الراهن
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عناصر البحث
 .1المبحث االول :اإلطار العام للدراسة:



( )2-2تمهيد.



( )1-2متغيرات الدراسة.



( )0-2مشكله الدراسة.



( )1-2فرضيات الدراسة.



( )1-2اهداف الدراسة.



( )6-2اهميه الدراسة.



( )0-2حدود الدراسة.



( )0-2محددات الدراسة.



( )1-2التعريفات اإلجرائية للدراسة.

 .2المبحث الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة:



( )2-1اإلطار النظري.



( )1-1الدراسات السابقة.



( )0-1ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.



( )1-1دراسة مقارنه للحدود الزمنية للدراسة.



( )1-1اسباب توقع العالقة االحتمالية بين متغيرات الدراسة.

 .3المبحث الثالث :اجراءات وتطبيقات الدراسة:



( )2-0منهج الدراسة.



( )1-0مجتمع الدراسة.



( )0-0عينه الدراسة.



( )1-0ادوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات.



( )1-0صدق وثبات اداه الدراسة.



( )6-0المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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 .4المبحث الرابع :النتائج واختبار الفرضيات:



( )2-1المؤبرات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة.



( )1-1اختبار فرضيات الدراسة.

 .5المبحث الخامس :مناقشه نتائج وتوصيات الدراسة:



( )2-1المقدمة.



( )1-1االستنتاجات.



( )0-1التوصيات.



( )1-1المصادر والمراجع العربية واألجنبية والمالحق.

المبحث االول :اإلطار العام للدراسة

.1
( )1-1تمهيد:

 زادت المخاطر االقتصادية في الفترة األخيرة منذ بدأيه انتشار فيروس كورونا المستجد في اغلبيه دول العالم
علي جميع قطاعات الصناعة والتجارة الدولية مما اثر علي سالسل التوريد العالمية وتعطيلها في بعض الدول
اضافه الي توقف عجله االنتاج ومحركاته في بعض الصناعات والخدمات اللوجستية او بطئ في عمل خطوط
االنتاج المحلية وتعطيل عمليات االستيراد والتصدير المحتمل في بعض االوقات مما ادي الي ظهور سالسل
االمداد والتوريد ببه هشة والذي قد يكون بسبب تمركز بعض الصناعات العالمية في دوله معينه واحتكار بعض
الدول لبعض الصناعات األخرى .
 والجدير بالذكر زيادة صعوبة انتقال االفراد وبحن المنتجات وجميع أبكل البضائع وصعوبة تقديم بعض
الخدمات الطبية والسياحية والدينية نتيجة لتوقف حركه النقل وبطئها بشكل عام على مستوي اغلبيه دول العالم.
 واستنادا لما هو مذكور اعاله فان هذه الدراسة تسعي الي توضيح االثر المحتمل لفيروس كورونا على مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر اضافه الي النتائج التي تم التوصل اليها والتوصيات لمواجهه
مخاطر الفيروس المحتملة على سالسل االمداد.
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( )2-1متغيرات الدراسة:
 المتغير التابع في الدراسة :سالسل االمداد والتموين.
 المتغير المستقل في الدراسة :فيروس كورونا.



( )3-1مشكله الدراسة:
 تكمن مشكله البحث في توضيح مدى التأثير المحتمل من انتشار فيروس كورونا وذلك على سالسل االمداد
والتوريد في مصر واكتشاف طبيعة العالقة بينهما.
 واستنادا الي ما ذكر سالفا يمكن اظهار مشكله الدراسة من خالل اثاره االسئله االتيه :
 )2هل توجد عالقة بين زيادة معدالت فيروس كورونا وسالسل االمداد والتموين في مصر؟
 )1هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر واستيراد المواد الخام من الخارج؟
 )0ها يوجد عالقة بين استراتيجيات تسعير بعض الصناعات والخدمات في مصر وبين انتشار فيروس كورونا؟
 )1هل يوجد عالقة بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين مستوي جوده الخدمات اللوجستية في مصر؟
 )1ما هو تأثير زيادة معدالت فيروس كورونا على مستوي رضاء العمالء في مصر؟



( )4-1فرضيات الدراسة:
 تم صياغة الفرضيات الخاصة بالدراسة كاالتي والتي ستخضع لالختبار:
 .2الفرضية االولي :H1



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده سالسل االمداد
والتموين في مصر.

 .1الفرضية الثانية :H2



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وحركه استيراد المواد الخام
والمنتجات من الخارج.

 .0الفرضية الثالثة :H3
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يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء
العمالء.

 .1الفرضية الرابعة :H4



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين تأخير توصيل المنتج او

الخدمة في الوقت المناسب للمستهلك النهائي.
 .1الفرضية الخامسة :H5



يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات
والخدمات في مصر.



( )5-1اهداف الدراسة:
 الهدف الرئيسي من الدراسة هو قياس مدي مخاطر االثر المحتمل لفيروس كورونا المستجد وتأثيره على مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين وذلك من خالل تحقيق االهداف األتية:
 .2ان يتم توضيح وتفسيرا لعالقة بين فيروس كورونا المستجد ومستوي جوده سالسل االمداد والتموين واألنشطة
اللوجستية في مصر.
 .1معرفه العوامل المؤثرة على مستوي جوده عمليات االستيراد والتصدير نتيجة زيادة معدالت فيروس كورونا.
 .0تفسير ظاهره االستراتيجيات التسعيرية المتباينة لبعض الصناعات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في
مصر.
 .1تفسير العالقة بين معدالت فيروس كورونا ومستوي اداء الخدمات اللوجستية المقدمة في مصر.
 .1توضيح الحلول البديلة نتيجة تعطل سالسل االمداد والتموين نتيجة انتشار فيروس كورونا.



( )6-1اهميه الدراسة:
 تستمد الدراسة اهميتها من توضيح الحلول البديلة عن التعطل المحتمل لسالسل االمداد والتوريد وتعطل عمليات
النقل اللوجستية بين الدول نتيجة زيادة معدالت انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثير تلك االنتشار على مستوي
جوده سالسل االمداد والتموين في مصر.
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 وتعد هذه الدراسة بدأيه للقيام بالعديد من الدارسات القادمة لمعرفه اهميه العوامل المؤثرة على مستوي جوده اداء
سالسل االمداد والتموين في مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 وتفسير العالقة بين انتشار الفيروس والعوامل المؤثرة علي حركه النقل والعمليات اللوجستية وجميع الخدمات
اللوجستية من خدمات طبيه وسياحيه وصناعيه وتجاريه وتخزينيه وتتبع عمليات التوريد البري والجوي
والبحري.

 )7-1( حدود الدراسة:
تتضمن حدود الدراسة االتي:
 الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة في عينه مختاره من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية
الحكومية منها والخاصة في نطاق جمهوريه مصر العربية.
 الحدود الزمنية :تتمثل الحدود الزمنية للدراسة خالل الفترات األتية:
 .2الفترة االولى :منذ بدأيه اكتشاف اول حاله لفيروس كورونا في مصر بتاريخ 1717-1-21م وحتى نهاية
بهر مارس بتاريخ  1717/0/02م
 .1الفترة الثانية :بدأيه انتشار الفيروس في مصر بتاريخ  1717/1/2حتى 1717/1/07
 .0الفترة الثالثة :بدأيه فتره ذروه الفيروس في مصر بتاريخ  1717/1/2حتى 1717/1/07
 الحدود البشرية :تتمثل في الموظفين العاملين الذين لهم صله وعالقة وثيقة بسالسل االمداد والتموين داخل
الحدود المكانية :في جمهوريه مصر العربية.



( )8-1محددات الدراسة:
ا .قياس المتغير التابع للدراسة وايضاح وتفسير العالقة المحتملة بين مخاطر انتشار معدالت فيروس كورونا
علي سالسل امداد وتموين بعض القطاعات في مصر من خالل جمع المعلومات وتحويلها الي بيانات إحصائية
من خالل تقديم نموذج استبيان لبعض هيئات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في مصر
ب .عمل مقابالت وزيارات ميدانيه في بعض المؤسسات ممن لهم عالقة بسالسل االمداد والتموين في مصر.
ج .قياس المتغير المستقل للدراسة والتي بملت قياس معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر منذ تاريخ بداية
اكتشاف اول حاله للفيروس بتاريخ 1717/1/21م حتى 1717/1/07م .
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( )9-1التعريفات التطبيقية واإلجرائية للدراسة:
 .1فيروس كورونا:
" فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان .ومن المعروف أن
عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض
األبد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرس) والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) .ويسبب
فيروس كورونا ال ُمكتشف مؤخراً مرض كوفيد( ." 21-تعريف منظمه الصحة العالمية)( .منظمة الصحة العالمية،
2

 ،1721مرض فيروس كورونا (كوفيد((21-
 .2مرض كوفيد:19-

" مرض كوفيد 21-هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا .ولم يكن هناك أي علم
بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  .1721وقد
تحوّل كوفيد 21-اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم "( .تعريف منظمه الصحة العالمية)( .منظمة الصحة
1

العالمية ،1721 ،مرض فيروس كورونا (كوفيد((21-

(صوره ملتقطه لفيروس كورونا من قرب)
 .3سالسل االمداد والتموين:

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

1

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

2
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هي مجموعه العمليات واألنشطة اللوجستية التي تتم من بدء توريد المنتج او الخدمة او المادة الخام مرورا بمراكز
التخزين ووصوال في النهاية الي مراكز االستهالك والمستهلك النهائي.
 .4االقتصاد القومي:
" National Economyهو علم االقتصاد الذي يدرس ناتج كل أمة من وجهة النظر االقتصادية باعتبارها
كائن اقتصادي لهُ بيئته وظروفه الخاصة .وبالرغم من إن إجراءات الدول قد تختلف وتتباين فيما بينها من حيث
تـخصصها الزراعي أو الصناعي ،إال أن وحدة اللغة والتعامل في الدولة الواحدة تعطي صفة الشمول
لوحدة النظام االقتصادي فيها " (الدجفي حسن2100 ،م ،ويكبيديا)

0

 .2المبحث الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
( )1-2اإلطار النظري:
سالسل االمداد والتموين :تعتبر ببكه سالسل االمداد والتموين نموذج متكامل من الموردين والعمالء والمستهلكين
والوكالء والموزعين وهيئات النقل المختلفة بين مكونات السلسلة والمؤسسات المالية اضافه الي مجموعه من
التدفقات العكسية متمثلة في التدفقات المالية العكسية من العمالء والمستهلكين والبضاعة التالفة والغير صالحه
للعرض او االستخدام.
وتهدف سالسل االمداد الي تناغم وتوافق جميع مكونات السلسلة والتي تؤدي الي تحقيق نجاح كافة مكونات السلسلة
وتحقيق ربح مناسب لجميع مالكو السلسلة.
وتتضمن سلسله االمداد جميع العمليات اللوجستية التي تتضمن عمليات الشراء والبيع والتخزين والمناولة والتعبئة
والتغليف والنقل والتوزيع بدءا من منطقه التوريد مرورا بقناه االمداد المادي وصوال الي مراكز التخزين مرورا
بقناه التوزيع المادي وصوال الي مراكز االستهالك وتتأثر جوده اداء مستوي السلسلة بعمليات االستيراد والتصدير
التي تتم من خاللها فمع انتشار األوبئة على مستوي العالم تتأثر حركه النقل والعمليات اللوجستية بين الدول.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%88%D9%85%D
9%8A
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و في ظل انتشار فيروس كورونا وتزايده بشكل ملحوظ تسعي جميع المؤسسات والمنظمات اإلنتاجية والصناعية
والخدمية في مصر الى توفير المواد الخام الخاصة بخطوط االنتاج في حين انه في بعض االحيان تواجهه سلسله
االمداد صعوبة في توفير التدفقات المالية الالزمة او التدفقات البشرية الالزمة إلنهاء عمليات واجراءات االستيراد
والتصدير فقد يواجه بعض مالكو المصانع والشركات التجارية وجود اصابات بفيروس كورونا الحدي موظفيها
ووقتئذ تقوم هذه الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة باتخاذ اجراءات وتدابير احترازيه للحد من
انتشار المرض والذي يؤدي الي تعطل في سريان سلسله االمداد والتموين والتوقف بشكل مؤقت للعمليات اللوجستية
بين مكونات السلسلة.
وقد تواجهه الحكومة اضطرابات غير مسبوقة في ببكه سلسله االمداد منذ بداية اكتشاف الفيروس وانتشاره نظرا
إلقبال المستهلكين علي براء بعض المنتجات والسلع بطلب غير معلوم وفي بعض االحيان بشكل عشوائي مما
يؤدي الي ضعف محتمل في سالسل االمداد والتموين نظرا للنفاذ المحتمل للمواد الخام والسلع االستهالكية في
االسواق وخاصه في ظل النظريات السائدة قبل انتشار الفيروس لتقليل المخزون االستراتيجي لتقليل التكاليف وفي
ظل ارتفاع اسعار بعض المواد الخام نظرا لنقص االنتاج نتيجة لعدم التخطيط السابق علي انتشار الفيروس في
مصر فيجب ان تتمتع سالسل االمداد بالمرونة في االوقات الحالية والقادمة وذلك في ظل بحث جميع الموردين
علي تخفيض التكاليف وتقليل الوقت المستغرق في التوريد.
ولضمان سريان تدفقات العمليات واألنشطة اللوجستية في سالسل االمداد والتي ستؤدي الي سرعه االستجابة
لطلبات وتلبيه واحتياجات العمالء والمستهلكين فيجب ان تتوفر للحكومة المعلومات الكافية والالزمة للمنتجات
والمواد الخام المعرضة للخطر من خالل توضيح هويه جميع الموردين وما هي البدائل المتاحة المتواجدة ألدراجها
بسالسل االمداد والتموين.
وفي ظل ان معظم الصناعات في مصر تعتمد على استيراد المواد الخام لها من دوله
الصين ومنذ بداية انتشار الفيروس بها تم اصدار ما يقرب من  0777تصريح من موردين
الصين بتعرضهم لظروف قهريه تمنعهم من التوريد.
واخيرا هناك مخاطر اقتصاديه ضخمه تهدد سالسل اإلمداد التي قد يكون تصميمها ضعيف وغير قوي لتحملها
هذه الجائحة بما يكفي للتعامل مع اآلثار الناتجة لهذه الكارثة فقد تكون سالسل التوريد التي تم تخطيطها لتناسب
احتياجات االعمال قبل اكتشاف الفيروس هشة للغاية بحيث ان هذه االضطرابات امر غير متوقع حدوثه من قبل
فقد يكون تصميم وتخطيط سلسله االمداد جزء من المشكلة واالضطرابات الناتجة عن جائحه فيروس كورونا وليس
حل او لمواجهه هذا الوباء.
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( )2-2الدراسات السابقة:



وباستعراض بعض الدراسات السابقة عن هذه الدراسة ونظرا لحداثه مشكله الدراسة في هذا المجال كاالتي:

 دراسة لجنه االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب اسيا (االسكوا) حول اثار فيروس كورونا:
بعنوان 8.3 :ماليين يقعون في شباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا
وهدفت هذه الدراسة انه " ال بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية بعوبها من
الوقوع في براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا .وال بد من أن تكون االستجابة اإلقليمية
داعمةً للجهود الوطنية ،وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء واألبخاص المعرّضين للمخاطر".
 تقرير رئيس غرفه تجاره االتحاد االوروبي بعنوان التحذير من نقص المضادات الحيويه بسبب فيروس
كورونا .واضح التقرير بانه من المحتمل ان تواجه الصيدليات في جميع انحاء العالم نقصا في المضادات
الحيوية واألدوية األخرى إذا لم يتم حل مشاكل االمدادات بعد انتشار فيروس كورونا في الصين( .صحيفة
1

بوابة األهرام اإللكترونية 1717 ،م)

 مقاالت وتقارير اخباريه من خالل البيانات اإلحصائية واإلعالمية المحلية والعالمية والتي تم نشرها اعالميا
على المواقع اإللكترونية بدءا من فتره اكتشاف فيروس كورونا في مصر بتاريخ  1717/1/21حتى
 1717/1/07والتي سيتم االخذ بها كمؤبر مبدئي لوجود هذه العالقة االحتمالية بين زيادة معدالت فيروس
كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين ويذكر على سبيل المثال وليس الحصر:
 )2منشور البنك المركزي المصري والذي افاد فيه بان " انخفض احتياطي مصر من النقد األجنبي خالل بهري
مارس وأبريل الماضيين بنحو  0.1مليار دوالر ليصل إلى  00مليار دوالر ،وذلك بعد خروج نحو 21
مليار دوالر من استثمارات األجانب في أدوات الدين الحكومية ،بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف
االئتماني ".
" )1وتوقعت موديز حدوث ارتفاع مؤقت في عجز الحساب الجاري إلى  %1.1من الناتج المحلي اإلجمالي في
العام المالي الجاري ،وهو ما يتفق مع توقعات نعمان خالد بأن يكون العجز بين  1و ،%1وأن تصل الفجوة
التمويلية إلى بين  21و 20مليار دوالر".
عيد مصطفي ،1717 ،كيف سيتأثر اقتصاد مصر من تداعيات أزمة فيروس كورونا؟ (تحليل) ،موقع
مصراوي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2373078.aspx
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 )0تقرير صندوق النقد الدولي " :أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدل النمو االقتصادي لمصر إلى
 %1في  ،1717و %1.0في  1712مقارنة بـ %1.6في  1721علما ً بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في
منطقة الشرق الوسط وبمال أفريقيا التي سيظل بها معدل النمو “موجب” بحسب تقديرات الصندوق أما
بالنسبة للدول المستوردة للنفط فتشير األرقام إلى تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثل دول الخليج
العربي بنسب تتفاوت ما بين  %1-إلى  %1-في ".1717
"وأوضح أن معدالت البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين  %0.6في عام  1721إلى
 %27.0في  1717ومن المتوقع أن تصل إلى  %22.6للعام المالي المقبل  1712ما يستوجب إجراءات
سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار
في المجاالت الجديدة على مستوى كافة المحافظات لتوفير فرص عمل"( .محي الدين محمود 1717 ،م،
جريدة البورصة)

1

 " )1قال رجل األعمال العربي الدكتور طالل أبو غزالة ،رئيس مجموعة بركات طالل أبو غزالة الدولية ،إن
القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام وسيتضرر منها بشدة ،مشيراً إلى أهمية تغير
الشركات خططتها للتعايش مع الجائحة على أنها واقع مستمر".
" )1وحول حجم الخسائر المالية واالقتصادية المتوقعة ،أكد الدكتور طالل ابو غزالة ،أنه ال يمكن ألحد التنبؤ
بحجم الخسائر ألننا نعيش ازمة تباعتها المتوقعة ستكون أخطر من مرحلة الكساد العالمي لم تتعامل معها اي
دولة من قبل".
" )6وحول القطاع الخاص ودوره في تجاوز أزمة كورونا أكد رجل االعمال “أبو غزالة” ،انه ال توجد أي دولة
تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كافة وسائل االنتاج وصانع للثروات،
قائال ” :في وقت األزمات ال توجد أهمية أو قيمة للمواد األولية او الثروات المصرفية ،فالثروة الحقيقة في اإلبداع
واإلبتكار"( .ابو غزالة طالل ،1717 ،أزمة كورونا ستفرض نفسها على القطاع الخاص لمدة عام ،صحيفة
المال اإللكترونية)

( )3-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

https://alborsaanews.com/2020/04/23/1323756
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تعد هذه الدراسة من الدراسات التي قامت بشكل تحليلي واحصائي وبمولي لدراسة مخاطر فيروس كورونا
على مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر وذلك على بعض مؤسسات المجتمع المصري
سواء الصناعية او التجارية او الخدمية.



وتتميز هذه الدراسة عن سابقتها من الدراسات واالبحاث بانها قامت بدراسة األنشطة والعمليات اللوجستية
سواء الصناعية او التجارية او الخدمية وتوضيح وتفسير العالقة المحتملة بين انتشار فيروس كورونا ومستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتوريد وبيان موقف الموردين من ظروف التوريد المختلفة منذ بداية الجائحة
واظهار العالقة بين االستراتيجيات التسعيرية المتباينة لبعض الصناعات وبين انتشار فيروس كورونا المستجد
في مصر وذلك على سالسل االمداد والتموين.



كما تستمد اهميه هذه الدراسة الحالية في الوقت الراهن لمواجهه المخاطر المحتملة النتشار فيروس كورونا
المستجد من الحاجة الماسة للبحث عن الحلول والتوصيات االقتصادية نتيجة لضعف سالسل االمداد والتموين
وتوقف العمل بشكل كامل او بشكل جزئي بكثير من المصانع والشركات خالل هذه الفترة في بعض الصناعات
والخدمات والتي ستؤثر بالسلب على مستوي سالسل االمداد والتوريد لمصرنا الغالية.



وتعتبر هذه الدراسة بداية للعديد من الدراسات المحتملة والتي ستؤدي حتميا الي كثرة الحلول االقتصادية
المقدمة والتي قد تكون أكثر تخصصا في المجاالت المختلفة وفي سالسل التوريد والتي بدورها ستؤدي الي
تغيير وجهه النظر االقتصادية للمؤسسات في تعامالتها مع بعضها البعض او مع كافة المواطنين وذلك لدعم
سالسل االمداد والتموين والتي ستؤثر على مستوي مستوى االقتصاد القومي بشكل عام.

( )4-2دراسة مقارنه للحدود الزمنية للدراسة:



وتتضمن الدراسة دراسة معدالت حاالت المصابون بفيروس كورونا والمتعافون والوفيات خالل عدد 270
يوم بدءا يوم من تاريخ ( 1717/1/21بداية اكتشاف اول حاله صينيه في مصر) وحتى تاريخ 1717/1/07
والتي توضح دراسة إحصائية للمتغير المستقل وهو معدالت فيروس كورونا.



وتم تقسيم فتره الحدود الزمنية للدراسة على ثالثة فترات زمنيه تبين مؤبرات ومعدالت انتشار الفيروس في
مصر خالل  270يوم بدءا من  1717/1/21الي  1717/1/07كاالتي:
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الفترات
الفترة االولي

التاريخ

اجمالي الفترة باليوم

اجمالي المصابون

اجمالي المتعافون

اجمالي الوفيات

عدد المصابون خالل الفترة

عدد المتعافون خالل الفترة

عدد الوفيات خالل الفترة

متوسط عدد المصابون خالل الفترة

متوسط عدد المتعافون خالل الفترة

متوسط عدد الوفيات خالل الفترة

معدل عدد االصابات

معدل المتعافون

معدل الوفيات

14/2/2020:31/3/2020

47

710

157

46

710

157

46

15.11

3.34

0.98

0

0

0

الفترة الثانية

1/4/2020:30/4/2020

30

5537

1381

392

4827

1224

346

160.90

40.80

7.52 7.80 6.80 11.53

الفترة الثالثة

1/5/2020:30/5/2020

30

5693 23449

913

4312 17912

521

1.51 3.52 3.71 17.37 143.73 597.07

متوسط عدد الحاالت اليومية
متوسط عدد الحاالت خالل
الساعة

219

53

9

107
9.13

2.22

0.36

 ويتم احتساب نسبه معدل اصابات فيروس كورونا خالل كل فتره وذك من اجمالي عدد االصابات االجمالي خالل
كل الفترة للحدود الزمنية للدراسة ( 270يوم) وذلك كاالتي:
 النسبة = مجموع االصابات خالل الفترة الواحدة مقسوم على اجمالي عدد الحاالت المصابة خالل الفترات الثالثة
مضروبا في .111
نسبه معدل االصابات خالل الفترة الواحدة لفيروس كورونا من اجمالي
عدد االصابات خالل  117يوم
النسبة

460

الفترة االولي
%3.127

الفترة

الفترة

الثانية

الثالثة

%20.59

%76.39
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معدل حاالت االصابه خالل الفتره

3

2

1

17912

4827

710

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Series1

معدل شفاء الحاالت خالل الفتره الواحده

3

2

1

4312

1224

157

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Series1

معدل حاالت الوفاه خالل الفتره الواحده
600
500
400
300
200
100

461

3

2

1

521

346

46

0
Series1
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متوسط عدد الحاالت اليوميه خالل الفتره من
 14/0/0202حتي  / 32/5/0202اجمالي
المده 127يوم
250
219

200

150
Series1

100
53

50
9

اجمالي المصابون

اجمالي المتعافون

0

اجمالي الوفيات

متوسط عدد الحاالت خالل الساعه الواحده
للفتره من  14/0/0202حتي 32/5/0202
 /اجمالي المده 127يوم
10.00
8.00

4.00

Axis Title

6.00

2.00
اجمالي المصابون
9.13



اجمالي المتعافون
2.22

اجمالي الوفيات
0.36

0.00
Series1

( )5-2اسباب توقع العالقة االحتمالية بين متغيرات الدراسة:
 من خالل القرارات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا المستجد في
مصر وبالرجوع الي القرارات واالحصائيات التي قامت بإصدارها لبعض الهيئات الحكومية والخاصة
واتخاذها لبعض التدابير االحترازية لمواجهه انتشار الفيروس والتي كان منها بعض اجراءات الغلق الكلي
او الجزئي لبعض الهيئات والمؤسسات او المحال التجارية او اجراءات العمل من المنازل لبعض الموظفين
والهيئات او تأجيل مواعيد الدراسة او االلتزام بفتح بعض المحال التجارية في مواعيد معينه علي مدار اليوم
462
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او ايقاف بعض األنشطة بشكل كامل مثل ايقاف عمل النشاط الرياضي واألنشطة الترفيهية وانديه الجيم
وايقاف ايضا بعض المؤسسات الخدمية كإيقاف حركه النقل الجوي واقتصارها علي رجوع العالقين
المصريين فقط من الدول األجنبية وايقاف ايضا وحدات مرور تراخيص المركبات ومكاتب توثيق الشهر
العقاري وذلك بعض الوقت واعاده فتحها بشكل جزئي فيما بعد وغيرها الكثير من القرارات التي تم اصدارها
منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا في مصر بتاريخ  1717/1/21م حتي انتهاء الحدود الزمنية للدراسة
بتاريخ 1717/1/07م ونتيجة لكل هذه القرارات والتي حتما ستؤدي الي احتماليه تأثير انتشار معدالت
فيروس كورونا علي مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر.

 .3المبحث الثالث :اجراءات وتطبيقات الدراسة
( )1-3منهج الدراسة:
 هدف الدراسة الحالية هو ايضاح وتفسير العالقة بين زيادة معدالت انتشار فيروس كورونا و والتي لها االثر
علي اضطراب مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر ومحاوله الوصول الي حلول اقتصاديه
وبامله لدعم سالسل االمداد والتموين وايجاد حلول وبدائل للمشاكل التي تواجهه وتعيق عمل سالسل االمداد
نتيجة انتشار فيروس كورونا.
 ولقد اتبع الباحث في دراسته الحالية المنهج الوصفي التحليلي عن طريق دراسة تحليليه للواقع وعمل المسح
الميداني للحصول على البيانات من المصدر الرئيسي لها من خالل عمل نموذج استبيان لطرح بعض األسئلة
على عينات البحث المستهدفة ثم معالجه وتحليل هذه البيانات احصائيا للوصول في النهاية الي اختبار
فرضيات الدراسة السابق ذكرها واإلجابة عن التساؤالت التي تم طرحها في مشكله الدراسة.
 اضافه الي بعض الزيارات الميدانية والمقابالت التي تيسر لنا عملها.
( )2-3مجتمع الدراسة:
 يتكون مجتمع الدراسة من موظفي اإلدارة العامة للمؤسسات في التخصصات التي لها عالقة بسالسل االمداد
والتموين سواء الصناعية والتجارية او الخدمية في عدد  17مؤسسه حكومية وخاصه صناعيه وتجاريه
وخدميه وتم استبعاد  1مؤسسات ليصبح العدد االجمالي  01مؤسسه وتم تقسيمها كاالتي:
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نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
صناعي
سامسونج
1
صناعي
اوليمبيك
2
صناعي
لوروا
3
صناعي
السويدي للكابالت
4
صناعي
السعودية لألمالح
5
صناعي
الموزعون
6
صناعي
لييز
7
صناعي
حول العالم
8
صناعي
مونجيني
9
صناعي
ارما
10
صناعي
اإلسكندرية للكيماويات والمنظفات
11
صناعي
نستله
12
صناعي
ليفر
13
صناعي
افكو
14
صناعي
البردي لصناعه الوريقات
15
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
تجاري
سنتر شاهين
1
تجاري
رنين
2
تجاري
خير زمان
3
تجاري
الصعيدي لتوزيع المواد الغذائية
4
تجاري
المتحدة للتجارة والتوكيالت
5
تجاري
سوزوكي لالستيراد
6
تجاري
التوحيد والنور للتجارة
7
تجاري
الراية للتجارة والتوريدات
8
تجاري
اوالد رجب للتجارة
9
تجاري
بيبي كالس الستيراد مالبس االطفال
10
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
خدمي
مستشفى االمل
1
خدمي
شركه المجد لخدمات النقل البري
2
خدمي
مطار القاهرة الدولي
3
خدمي
العز للسياحة الدينية
4
خدمي
المصرية لالتصاالت We
5
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6
7
8
9
10

صيدليه العزبي
فندق انتركونتيننتال
ميناء العين السخنه
محطه بنزينه توتال
مجموعه اسما جروب للشحن

خدمي
خدمي
خدمي
خدمي
خدمي

( )3-3عينه الدراسة:
تم تحديد حجم العينة من خالل عدد  17مؤسسه مختلفة األنشطة وتم استرداد عدد  36استمارة استبانة (بنسبه 90
 %من اجمالي االستبيانات) وتم استبعاد عدد  1نموذج استبانة (بنسبه  )% 7.71لعدم كفاءته للتحليل االحصائي
ليصبح عدد االستبيانات الصالحة للتحليل االحصائي هي  01استمارة استبانة لعدد  01مؤسسه (بنسبه % 00.1
من اجمالي االستبيانات) وتعد تلك النسبة مقبولة إلجراء التحليل االحصائي علي مشكله الدراسة.
( )4-3ادوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات:
لقد اعتمدت الدراسة على االدوات األتية للحصول على المعلومات الوصفية والبيانات اإلحصائية من خالل:
 .2من خالل تصميم نموذج لالستبانة (البيانات األولية) علي عينه مختاره من المجتمع للحصول علي أكبر
قدر من البيانات والمعلومات الستكمال الجانب التطبيقي والعملي للدراسة ومن ثم معالجه أسئلة االستبانة
وتحويلها الي بيانات إحصائية ورقميه واختبار فرضياتها.
 .1المعالجة اإلحصائية وتحليل البيانات التي جمعها من خالل نموذج االستبيان.
 .0المقابالت والزيارات الميدانية.

وقد تتضمن نموذج االستبانة على عدد من المتغيرات من حيث:
 .2مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين.
 .1معدل عمليات سريان تدفق المنتج والخدمة.
 .0معدل حركه عمليات االستيراد من الخارج.
 .1معدل ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات.
 .1مستوي رضاء العمالء وتقديم المنتج في الوقت المناسب.
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 .6معدالت التدفقات المالية والبشرية.
 .0حجم المبيعات.
 وتم االستناد في الدراسة الي اسلوب المقياس الثنائي في عدد  1أسئلة (من فقره  2الي  )1وسؤاالن مفتوحان
(من  6الي  )0وتم استبعادهما لتباين اآلراء بشكل واضح من افراد العينة وصعوبة وضعهما للتحليل
االحصائي.
نعم ال

( )5-3صدق وثبات اداه الدراسة:
اوال :صدق اداه الدراسة:
 تم االستعانة بنخبه واصحاب الخبرات من العاملين بمجال سالسل االمداد والتموين في مصر من بعض
المؤسسات وتم االخذ بمالحظتهم وذلك بهدف جعل المقياس أكثر دقه وموضوعيه.

ثانيا :ثبات اداه الدراسة:
 تم حساب معامل كرونباخ الفا للتأكد من ثبات اداه القياس للتثبت من العوامل الموجودة باالستبانة وبالرغم من
ان قيمه المعامل المثلي غير محدده اال انه تم االتفاق في احدي الدراسات علي ان ( ALPHA ≥ .60علي
انه يعتبر من الجانب التطبيقي في العلوم اإلدارية واإلنسانية نسبه مقبولة .) Sekaran ,2003
 معامل الثبات البعاد ومتغيرات االستبيان (باستخدام معامل كرونباخ الفا) :
األسئلة

البعد (المتغير)

عدد
الفقرات

نعم

ال

االجما
لي

اجمالي السؤال
االول

مستوي جوده اداء سالسل االمداد

1

31

4

35

88.57%

اجمالي السؤال
الثاني

درجه تأثير عمليات االستيراد

1

26

9

35

74.29%

اجمالي السؤال
الثالث

معدالت ارتفاع االسعار

1

14

21

35

60.00%
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اجمالي السؤال
الرابع

مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت
المناسب

1

26

9

35

74.29%

اجمالي السؤال
الخامس

مستوي رضاء العمالء

1

22

13

35

62.86%

5

119

56

175

70.86%

23.8
0

11.2
0

االجمالي
الوسط الحسابي لإلجابة بنعم  /ال

 ويتضح ان معامل الثبات لكافة ابعاد االستبيان  % 07.06وتعتبر نسبه مقبولة يتضح من خاللها ترابط فقرات
االستبيان.
 ويتبين لنا من النتائج السابقة ان اعلي معامل الفا كان للبعد الرئيسي واالساسي لالستبيان وهو مستوي جوده اداء
سالسل االمداد والتموين بنسبه  % 00.10وان اقل معامل الفا هو لبعد معدالت ارتفاع االسعار بنسبه .% 67
 وباستخدام الوسط الحسابي يتضح ان متوسط اإلجابة بنعم هو  10.07فرد.
 وباستخدام الوسط الحسابي يتضح ان متوسط اإلجابة بـ ال هو  22.17فرد.
 وباستخدام المدي لحساب الفرق بين اعلي معامل واقل معامل حصل على مستوي ثبات محدد كاالتي:
10.10 = 67 – 00.10 

( )6-3المعالجة اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:


من اجل الوصول الي تحليل البيانات واختبار الفرضيات احصائيا فقد تم استخدام االساليب اإلحصائية األتية في
الدراسة:
 .2معامل كورنباخ الفا.
 .1الوسط الحسابي.
 .0المدى.
 .1االنحراف المعياري.
 .1الوسيط.
 .6النسب المئوية.
 .0الوزن النسبية (الترجيحي).
 .0المنوال.
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.4المبحث الرابع :النتائج واختبار الفرضيات
( )1-4المؤشرات اإلحصائية لمتغيرات الدراسة:

 يعد الهدف االساسي من المؤبرات اإلحصائية هو معرفه اتجاهات اإلجابة ألفراد العينة والتي تم اعتمادها لقياس
العالقة المحتملة بين زيادة انتشار معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد ودرجه تأثيرها على
عمليات االستيراد ومعدل ارتفاع االسعار ومستوي مدي تواجد المنتج والخدمة في الوقت المناسب ومستوي رضاء
العمالء من تقديم المنتج او الخدمة.
 فقد تم استخدام اسلوب تحديد الوزن النسبي (الترجيحي) لكل بعد (متغير) وتم حساب الوسط الحسابي والنسبة
المئوية والمدي واالنحراف المعياري والوسيط والمنوال لجميع االبعاد في فقرات االستبيان كما يلي:

البعد (المتغير)

نعم

ال

االجمالي

الوزن النسبي

مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت
المناسب

26

9

35

15%

مستوي رضاء العمالء

22

13

35

15%

االجمالي

119

56

175

100
%

الوسط الحسابي

23.8
0

11.2
0

35.0
0
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المعالجة الرياضية
(ال)
المعالجة الرياضية
(نعم)

معدالت ارتفاع االسعار

14

21

35

10%

النسبة المئوية
(نعم)

درجه تأثير عمليات االستيراد

26

9

35

20%

النسبة المئوية
(ال)

مستوي جوده اداء سالسل االمداد

31

4

35

40%

0.3
5
0.1
5
0.0
4
0.1
1
0.0
9
0.7
5

0.0
5
0.0
5
0.0
6
0.0
4
0.0
6
0.2
5

89
%
74
%
40
%
74
%
63
%
68
%

11
%
26
%
60
%
26
%
37
%
32
%
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 ويتم حساب مقاييس النزعة المركزية عن طريق حساب الوسيط في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:
()21/11/16/02
 الوسيط = (11 = 1 ÷ )11+16
 ويتم حساب الوسيط في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي)1/1/20/12( :
 الوسيط = (22 = 1 ÷ )1+20
 ويتم حساب المنوال في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي :قيمته  16لتكرارها مرتان.
 ويتم حساب المنوال في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي :قيمته  1لتكرارها مرتان.
 ويتم حساب مقاييس التشتت عن طريق حساب المدي في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:



20 = 21 -02

 ويتم حساب المدي في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي:
20 = 1 -12 
 ويتم حساب االنحراف المعياري في جميع فقرات اإلجابة (نعم) كاالتي:



= 11 = 1 ÷ 221 = 11+21+16+16+02

106 = 11 × 11 



101+216+606+606+16 )11(11+)21(21+)16(16+)16(16+)02(02
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

1110
= ــــــــــــــــ = 110.6
1
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= 4.75 = 11.6 = 106 – 110.6
 ويتم حساب االنحراف المعياري في جميع فقرات اإلجابة (ال) كاالتي:



= 22.1 = 1 ÷ 16 = 20 + 1+ 12 + 1 + 1

211.11= 22.1×22.1 



)20(20+)1(1+)12(12+)1(1+)1(1

261+02+112+02+26

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

1
000
ــــــــــ = 210.6

=
1

= 5.67 = 01.26 = 211.11 – 210.6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2-4اختبار فرضيات الدراسة:
 .2تم وضع فرضيات الدراسة االحتمالية لدراسة واقعها وطبيعتها واكتشاف العالقة بين متغيرات الدراسة والبحث
عن وجود العالقات من عدمه لوضع توصيات البحث بناء على تلك النتائج.
من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر وبين سالسل االمداد والتموين الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1الفرضية االولي : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر
النشاط الخدمي

النشاط الصناعي

النشاط التجاري

النسبة المئوية

النسبة المئوية

النسبة المئوية

نعم

90%

80%

100%

89%

ال

10%

20%

0%

11%

االجمالي

100%

100%

100%

100%

الرد
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 ويتبين من الرد علي الفرضية االولي من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة الخدمية
و % 07من قطاع األنشطة الصناعية و % 277من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين زيادة
معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر بينما يري
 % 27من قطاع األنشطة الخدمية و % 17من قطاع األنشطة الصناعية و  % 7من قطاع األنشطة التجارية انه ال
يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا ومستوي جوده اداء سالسل االمداد والتموين في مصر ويالحظ ارتفاع نسبه
الموافقة علي وجود العالقة ويرجع ذلك الي وجود الكثير من األنشطة والعمليات اللوجستية التي تعطلت منذ اكتشاف
الفيروس والتي تتم منذ بدء توريد المواد الخام والمنتجات والخدمات من مصادر توريدها وصوال في النهاية الي
المستهلك او المستخدم النهائي.



ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية جدا وهو ما يؤكد صحة الفرضية االولي.
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من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد السلع والمنتجات الخاصة بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس كورونا
في مصر ادي الي تعطيل عمليات البيع والشراء؟
 .2الفرضية الثانية : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وحركه استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج
الرد
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 ويتبين من الرد علي الفرضية الثانية من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 07من قطاع األنشطة
الخدمية و % 00من قطاع األنشطة الصناعية و % 07من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين عمليات استيراد المواد الخام والمنتجات بينما يري % 17
من قطاع األنشطة الخدمية و % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 07من قطاع األنشطة التجارية انه ال يوجد
عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين عمليات استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج ويالحظ ارتفاع نسبه
الموافقة النسبية في النشاط الصناعي عنه في النشاط التجاري علي وجود العالقة وذلك يرجع الي اعتماد اغلبيه
المصانع علي استيراد معظم المواد الخام في مراحل التصنيع المختلفة مقارنه بالمؤسسات التجارية والتي تكتفي
باستيراد منتج تام الصنع مبابره.



ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية.

الفرضيه الثانيه
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

472

0%

النشاط الخدمي
80%

النشاط الصناعي
73%

النشاط التجاري
70%

Series1

20%

27%

30%

Series2

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب علي مستويات تواجد السلع والمنتجات
والخدمات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب علي مستويات رضاء
العميل؟
 .3الفرضية الثالثة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء
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 ويتبين من الرد علي الفرضية الثالثة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة
الخدمية و  % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 67من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة
بين زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء بينما يري  % 27من
قطاع األنشطة الخدمية و % 10من قطاع األنشطة الصناعية و  % 17من قطاع األنشطة التجارية انه ال يوجد
عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين انخفاض مستوي رضاء العمالء ويالحظ انخفاض نسبه الموافقين النسبية
علي وجود العالقة في النشاط الصناعي عنه في النشاط التجاري وايضا الخدمي وذلك يرجع الي التزايد في
عمليات الشراء التي تمت في بداية انتشار الفيروس من  1717/1/21حتي  1717/0/02ألغلبيه السلع االستهالكية
واالستراتيجية والتموينية وايضا جميع انواع المنظفات والمطهرات والمناديل الورقية فيتضح من وجهه النظر
الصناعية انه قام باستيفاء جميع طلبات العمالء بينما تتضح وجهه النظر مع الفرضية البحثية بوجود العالقة متمثلة
في القطاع التجاري متمثلة في المحال التجارية وخاصه سالسل السوبر ماركت التي تواجد بها نقص بديد في
بعض االصناف مما اثر بالسلب علي رضاء العمالء لديهم في السوق المستهدف من وجهه النظر التجارية او
الشرائية .
 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 60
وتعتبر هذه النسبة متوسطة وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة.
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هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتى
 2121/5/31وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟

 .4الفرضية الرابعة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين تأخير توصيل المنتج او الخدمة في الوقت المناسب للمستهلك
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 ويتبين من الرد علي الفرضية الرابعة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 07من قطاع األنشطة
الخدمية و % 67من قطاع األنشطة الصناعية و % 17من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت المناسب بينما
يري  % 17من قطاع األنشطة الخدمية و  % 17من قطاع األنشطة الصناعية و % 27من قطاع األنشطة التجارية
انه ال يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين مستوي تواجد الخدمة والمنتج في الوقت المناسب ويالحظ
ارتفاع نسبه الموافقة النسبية في النشاط التجاري مقارنه بباقي األنشطة وذلك علي وجود العالقة وذلك يرجع الي
وقوع الشركات التجارية والتوزيع كالمحال التجارية والسوبر ماركت بين المورد او الموزع او الوكيل والعميل
النهائي مما اثر بالسلب علي تقديم المنتج في الوقت المناسب للمستهلك النهائي.
 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة موافقه على وجود هذه العالقة بنسبه % 01
وتعتبر هذه النسبة قوية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة.

474

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

الفرضيه الرابعه
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

النشاط الخدمي
80%

النشاط الصناعي
60%

النشاط التجاري
90%

Series1

20%

40%

10%

Series2

هل تم ارتفاع اسعار في بعض السلع والمنتجات والخدمات من قبل الموردين منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا بتاريخ
 2121/2/14حتى  2121/5/31ادي الي اضطراب في اسعار المنتجات والسلع والخدمات الخاصة بمؤسساتكم؟

 .5الفرضية الخامسة : H1
يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر
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 ويتبين من الرد على الفرضية الخامسة من خالل عينات الدراسة التي تم اختيارها ان  % 17من قطاع األنشطة
الخدمية و % 00من قطاع األنشطة الصناعية و % 67من قطاع األنشطة التجارية موافقون علي وجود عالقة بين
زيادة معدالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر بينما يري 07
 %من قطاع األنشطة الخدمية و  % 60من قطاع األنشطة الصناعية و  % 17من قطاع األنشطة التجارية انه ال
يوجد عالقة بين معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات في مصر.
 ويتضح ان هذه النتائج تخالف صحة الفرضية الخامسة وهو ما يعطي بارقه امل عن عدم ارتفاع اسعار المنتجات
والخدمات بشكل نسبي مع مالحظه ارتفاع نسبه الموافقة علي وجود العالقة في النشاط التجاري وهذا يدل على انه
يوجد بعض المنتجات تامه الصنع التي تم ارتفاعها
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 ويتبين ايضا ان النتيجة اإلجمالية للمعالجة الرياضية لجميع األنشطة غير موافقه علي وجود هذه العالقة بنسبه 67
 %وموافقون علي وجود العالقة بنسبه . % 17
 وعلى هذا االساس يتم رفض الفرضية الخامسة  H1وقبول الفرضية الصفرية (فرضيه العدم )H0
" ال يوجد عالقة ذات دالله إحصائية بين زيادة معدالت فيروس كورونا وبين ارتفاع اسعار المنتجات والخدمات
في مصر".
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 .2المقابالت والزيارات الميدانية:
 تيسر لنا اجراء عده مقابالت بخصيه مع ثالثة مؤسسات احداهما خدميه واألخرى صناعيه واألخرى تجاريه
لها عالقة باالستيراد كاالتي:
 .2زيارة إحدى فروع سالسل التوحيد والنور (نشاط تجاري له عالقة باالستيراد)
 .1زيارة إحدى فروع قطاعات القاهرة الكبرى للشركة المصرية لالتصاالت ( WEنشاط خدمي).
 .0مقابله مع إحدى الموظفين بإدارة االمداد والتموين بشركه ارما الصناعية.
وسنقوم بسرد ما توصلنا اليه من نتائج ومالحظات حول هذه الزيارات والمقابالت الميدانية:

 .1زيارة احدي فروع سالسل التوحيد والنور (شركه تجاريه له عالقة باالستيراد).
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
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 تم مالحظه عدم وجود الكثير من المنتجات المستوردة لديهم بالفرع في منطقه العرض بنسبه  % 07عن
الظروف الطبيعية قبل انتشار الفيروس وتم اإلفادة بانه نظرا لبطيء عمليات االستيراد وتأثرها بانتشار فيروس
كورونا واتخاذ التدابير االحترازية والتي من بانها البطيء في عمليات التوريد للسالسل.
 ارتفاع اسعار بعض المنتجات بنسبه  % 27 : % 1والتي لها عالقة بأدوات التعقيم وتم اإلفادة بانه نظرا
الرتفاع اسعار منتجات بعض الموردين وزيادة الطلب عليها وقله المعروض.
 تم مالحظه زيادة الطلب على االدوات الرياضية بنسبه حوالي  % 07والتي من بانها ان تقوم بتقويه جهاز
المناعة لألفراد وخاصه وقت جلوسهم والعمل من المنزل ونتيجة اغالق األندية الرياضية وأنديه الجيم والتي
من بانها عدم التمكن من ممارسه الرياضة والبحث عن بديل وبراء االدوات الرياضية.
 نفاذ مخزون بعض المنتجات والذي من بانه تأخير عمليات التوريد لنفس السلع خالل فتره قصيره مما ادي
الي انخفاض مستوي رضاء العمالء بنسبه .% 17
 استياء بعض العمالء لعدم وجود خدمه التوصيل للمنازل لبعض السلع وعدم امكانيه الشراء من خالل ببكات
التسوق االلكتروني.
 .2زيارة إحدى فروع قطاعات القاهرة الكبرى للشركة المصرية لالتصاالت ( WEنشاط خدمي)
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
 تم اإلفادة بانه تم مالحظه ارتفاع معدالت بيع خدمه االنترنت المنزلي بشكل ملحوظ لألفراد بنسبه % 17
وانخفاض معدل بيع خدمات االنترنت للشركات بنسبه  % 17ويرجع ذلك تنفيذ لقرار مزاوله العمل االداري
من المنزل.
 تم انشاء ما يسمي بالمحفظة اإللكترونية لدفع العميل من خاللها مقابل الحصول على الخدمة وبدون تكاليف
اداريه.
 تأخير وصول خدمه توصيل التليفون االرضي وخدمات االنترنت المنزلي الي العمالء نتيجة الطلب المتزايد
عليها وتخفيض نسبه العمالة الفنية بنسبه  % 17مما أثر بالسلب على مستوي رضاء العمالء بنسبه  % 67عن
الظروف الطبيعية.
 لم يتم ارتفاع في اسعار الخدمة مطلقا سواء على العمالء الحاليين او العمالء الجدد.
 انخفاض مخزون بعض المواد الخام المستخدمة لتوصيل الخدمة بنسبه  % 17مثل كابل الفايبر واألجهزة
السلكية والالسلكية (الراوتر) بسبب بطيء عمليات االستيراد واالكتفاء بالمخزون الحالي بالمخازن المركزية
والذي سيؤدي الي تأخير وصول الخدمة للمستخدم النهائي.
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 .3مقابله مع إحدى موظفي اداره االمداد والتموين بشركه ارما الصناعية:
 وتم التوصل الي هذه النتائج من خالل المقابلة:
 تم اإلفادة بارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات وخاصه خالل الفترة من منتصف بهر فبراير -2020وحتي نهاية
بهر مارس  2020 -بنسبه  % 07عن السنه الماضية خالل ذات الفترة .
 يوجد مخزون كافي لمده تقارب من اربعه أبهر قادمه من المواد الخام المستخدمة في عمليات االنتاج.
 يوجد تأخير نسبي في عمليات االنتاج لزيادة الطلب على منتجات النظافة بشكل عام وانه سيتم حل المشكلة عن
طريق زيادة ساعات العمل وزيادة الشيفتات للعمال بالمصنع.

 .5المبحث الخامس :مناقشه نتائج وتوصيات الدراسة
( )1-5المقدمة:
 يتناول هذا المبحث اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها في ضوء النتائج السابقة للدراسة والتي يترتب عليها
التوصيات والحلول االقتصادية المقترحة من قبل الباحث مرتكزة على النتائج واالحصائيات والعالقات التي تم
التوصل اليها.

( )2-5االستنتاجات:
 اثبتت نتائج البحث صحه اربعه فرضيات من الفرضيات الخمسة وتم رفض صحه الفرضية الخامسة لعدم
تطابقها مع نتيجة االستبيان الذي تم تجميعه من خالل عينه الدراسة المختارة وايضا هناك عده نتائج اخري تم
التوصل اليها:
 .2ان جائحه كورونا منذ ظهورها في مصر بتاريخ  1717/1/21وقد اثرت باإليجاب في حجم المبيعات علي
بعض القطاعات مثل محال السوبر ماركت فقد زاد حجم المبيعات بشكل ملحوظ جدا في الفترة من
 1717/1/17حتي  1717/0/02وخاصه في جميع منتجات النظافة والمطهرات وادوات التعقيم مثل اصناف
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الكلوريكس وجميع منظفات االسطح وجميع انواع صابون االيدي المطهرة ومن ناحيه اخري زادت معدالت
الطلب علي المنتجات والسلع االستهالكية األساسية للمجتمع المصري مثل الزيوت واالرز والمكرونة
والصلصة وتم مالحظه ايضا زيادة حجم المبيعات علي االصناف الغذائية التي لها عالقة بالتعقيم والتي من
الممكن استخدامها كمطهر مثل الملح والخل .
 .1تم زيادة عمليات التحويالت المالية بين البنوك واالبخاص للخوف من تداول االوراق المالية وتغيير سلوك
العميل الي طرق دفع اخري غير التعامل النقدي او الكاش كالدفع بالفيزا او بالماستر كارد او من خالل قسائم
الشراء.
 .0ان زيادة الطلب واالقبال الكبير على ادوات التعقيم كالكمامات ومحلول الكحول وجميع انواع الصابون المعقم
لأليدي ادي الي ظهور جشع واستغالل بعض التجار وارتفاع اسعار بعض المنتجات في بعض المناطق وادي
ايضا الي ظهور منتجات وادوات غير اصليه مما ادي الي ظهور سوق سوداء لهذه المنتجات وبأسعار اعلي
بكثير من تكاليف انتاجها.
 .1تم زيادة الطلب علي خدمه توصيل الطلبات للمنازل نتيجة خوف العميل من االختالط والتكدس في مكان بيع
المنتج او الخدمة.
 .1ال بديل عن االهتمام بالقطاع الصحي والطبي من قبل الحكومة وتعظيم ميزانيه وزاره الصحة والحفاظ على
جميع مكونات المنظومة الصحية.
 .6انه بالرغم من اكتشاف العديد من الحاالت المصابة بالفيروس بالعديد من المؤسسات الخدمية او الصناعية او
التجارية منذ بداية الجائحة اال ان حركه االنتاج والتوزيع لم تتوقف اال لبعض الوقت فقط وهي فتره االغالق
التي تمر بها المؤسسة لحين تعقيم المنشاة واعاده الفتح مره اخري او توقف الخدمة او تقديم المنتج خالل ساعات
الحظر المقررة فقط.
 .0تم زيادة الطلب واالقبال من خالل العمالء على اجراء اغلب عمليات الشراء ألغراضهم من خالل التسوق عبر
االنترنت وهذا يدل على تغيير سلوك المستهلك في عمليه الشراء وان التكنولوجيا لها دور هام وفعال في تغيير
سلوك الشراء للعميل.
 .0تم استنتاج ان تعظيم وزيادة حجم المبيعات في بعض الصناعات هو نتيجة الطلب العشوائي للعميل والغير مبرر
في بعض االحيان ونتيجته هو خوف المستهلك من نفاذ بعض المنتجات من االسواق او مد فتره الحظر في
البالد او الخوف من االغالق الكامل وعدم القدرة على براء احتياجاتهم اليومية مما ادي الي تخزين الكثير من
العمالء للمنتجات مما ادي الي ارتفاع نسبي في بعض المنتجات نتيجة زيادة الطلب وقله المعروض.
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 .1ان زيادة معدالت اإلصابة بفيروس كورونا ادي الي تعطيل حركه الطيران فيما عدا العالقين فقط في البالد
األجنبية وذلك أثر بالسلب على القطاع الخدمي لشركات الطيران والمالحة الجوية وأثر ايضا بالسلب على حجم
مبيعات بركات السياحة الداخلية والخارجية سواء الدينية او بغرض الترفيه او بغرض التعليم او بغرض العمل.
 .27انه مع زيادة انتشار الفيروس تم اغالق عمل الفنادق والقري السياحية وذلك أثر بالسلب علي حركه السياحة
الداخلية للبالد مما ادي الي حدوث خسائر كبيره ألصحاب الفنادق والقري السياحية وال سيما جميع العاملين
بقطاع السياحة والذي قد يؤدي الي ارتفاع نسبه البطالة.
 .22ان زيادة معدالت فيروس كورونا في مصر ادي الي وجود فرص بيعيه لبعض المؤسسات والشركات والمصانع
للتخلص من المخزون الراكد لديها وتحقيق مبيعات وارباح ضخمه في وقت قصير نسبيا وفي المقابل ادي في
بعض الصناعات األخرى الي حاله من الركود وتهديد لكيان وجود المؤسسة ذاتها وتعرضها لخسائر مؤكده.
 .21ان تعطيل حركه االستيراد من الخارج للمواد الخام والمنتجات المستوردة ادي الي تعطيل الكثير من طلبات
العمالء او الغائها وعدم تسليمهم في الوقت المناسب لهم وذلك التأخير ادي الي البطيء في االستجابة لطلب
العمالء.
 .20ان مع زيادة معدالت فيروس كورونا تم تعليق األنشطة الدراسية واغالق المدارس والجامعات وتعطيل العملية
التعليمية بأكملها واالكتفاء بتقديم االبحاث العلمية واصدار التكليفات للطالب لنيل درجات النجاح وانه ال بديل
عن تطبيق وتفعيل نظام التعليم عن بعد وسرعه العمل علي تنفذه اليته خالل الفترة المقبلة.
 .21تأثرت حركه التدفقات البشرية في بعض القطاعات والمؤسسات نتيجة عمل بعض المؤسسات الحكومية والخاصة
بالعمل بنصف قوه الموظفين اضافه الي تنفيذ قرار اعفاء النساء من العمل ممن لهم اطفال دون  21عام مما
أثر بالسلب على تقديم الخدمات بشكل مناسب وفي الوقت المناسب للعمالء وانه ال بديل اال اللجوء للعمل عن
بعد لبعض االعمال التي تسمح بذلك.
 .21ال بديل عن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة والتي لجات اليها بعض الدول األجنبية مثل االستعانة بالروبوتات التي
تقوم بنقل األطعمة واألدوية لمرضي هذا الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي بشكل امن وايضا اكتشاف
مرضي الفيروس عن طريق ببكه معلومات ضخمه.
 .26تأثرت حركه التدفقات المالية بالسلب في بعض المؤسسات في القطاع الخدمي مثل بركات السياحة والطيران
بينما تم التأثير باإليجاب على معظم بركات النقل البري لزيادة حجم الطلب عليهم وذلك نتيجة زيادة الطلب
علي نقل المواد الخام والمنتجات والسلع تامه الصنع الي مراكز االستهالك.

( )3-5التوصيات:
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من خالل االستنتاجات السابقة واإلطار النظري لدراسة المشكلة ومن واقع النتائج التي تم التوصل اليها من خالل
التحليل االحصائي للبيانات فتم الخروج بالتوصيات األتية:

 )2اننا بحاجه الي سالسل امداد وتموين اكثر مرونة من التي كانت عليه قبل اكتشاف فيروس كورونا ومرونة
جميع النظريات الخاصة بعدم وجود مخزون استراتيجي لمواجهه حاالت الطوارئ وضرورة اهتمام جميع
مؤسسات الدولة المصرية بتقديم الخدمات والمنتجات في الوقت والمكان والسعر والجودة المناسبة للعميل
بشكل اكثر فاعليه في حاله الطوارئ عن طريق مرونة سالسل التوريد المتعامل بها بين المؤسسات وموردين
المنتج او المادة الخام او الخدمة عن طريق اعاده هيكله نظريات مستويات المخزون واالحتفاظ بمخزون امان
مناسب للحاالت الطارئة ألطول فتره ممكنه .
 )1ال بديل عن تطبيق نظام التعليم عن بعد في المدارس والجامعات عن طريق االستعانة بخبراء التعليم عن بعد
وسرعه عمل اليه تطبيقها وتنفيذها وكيفية اعتماد الشهادات والتأكد من صحتها ومصداقيتها من خالل استخدام
التكنولوجيا الحديثة وتطبيق برمجه بلوك تشين في المنظومة التعليمية.
 )0ضرورة ايالء قطاع الصحة باالهتمام واألولوية االكبر من خالل تعظيم الميزانية السنوية لوزارة الصحة
والقائمين على قطاع الصحة في مصر من رعاية طبيه كافيه لهم واجراءات وقائية أكثر امانا وسعي الحكومة
الفعال في توفير رعاية صحية لكل مواطن وبشكل فعال وملحوظ.
 )1تعظيم الميزانية السنوية لوزارة البحث العلمي واالهتمام بالعلم والعمل على وضع خطه حتى عام  1707م
للوصول الي منصة علميه مرموقة لمصر على مستوي العالم واالهتمام باألبحاث العلمية وتنميتها من خالل
لجان حكومية وخاصه وتكون متخصصة في بتي المجاالت بعيدا عن اي وساطة وان تتمتع بالنزاهة العلمية.
 )1تغيير طريقه الدفع لدي القطاع الخدمي وخاصه المؤسسات الحكومية بغرض منع التداول باألوراق المالية
والتي قد تؤدي الي سرعه انتقال الفيروس.
 )6تشجيع التسوق االلكتروني من خالل مؤسسات القطاع الخاص والبيع عبر االنترنت وهذا يحتاج الي ببكه
معلوماتية قوية بين الشركة وعمالئها.
 )0التشجيع الحكومي والخاص على تقديم االستشارات الطبية والهندسية والقانونية والتجارية والمالية عبر
االنترنت وتحديد طريقه الدفع الكترونيا.
 )0منع استيراد اي مالبس او اقمشه مستعمله من الخارج او من اي سوق خارجي لمنع انتشار األوبئة.
 )1تفعيل خدمات توصيل المنتجات او الخدمات الي منازل العمالء من خالل جميع المؤسسات الخاصة.
 )27ال بديل لدينا اال توجه الدولة المصرية نحو الصناعة المحلية ألغلبيه الصناعات وتبني مبدا التخصصية في
اغلب النشاطات الصناعية واعاده هيكله فتح المصانع العاملة والمعتمدة على استيراد قطع الغيار والمنتجات
من الخارج واصدار قوانين وتشريعات لمنع المنافسة الضارة بين الشركات والمصانع فبعد سرد النتائج السابقة
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تبين ان جميع عمليات االستيراد والتصدير كعمليه لوجستية وخدميه هامه جدا في االقتصاد القومي المصري
فيجب العمل على تصنيع المواد الخام وقطع الغيار الالزمة ألغلبيه الصناعات في مصر.
 )22يتضح لنا اهميه االعتماد على الزراعة المحلية لكوننا بلد زراعية منذ القدم ونمتلك التربة الزراعية الخصبة
ونهر النيل ولتحقيق االكتفاء الذاتي لجميع المواطنين فيجب اتخاذ كافة االجراءات التي تمنع اي اجراء غير
قانوني على االراضي الزراعية في كافة محافظات الجمهورية وان ال تتم عمليات التصالح في اراضي الدولة
الزراعية واالستغناء عنها.
 )21اصدار تشريعات من الدولة المصرية لمنع تصدير المنتجات الغذائية والزراعية اال بعد تحقيق االكتفاء الذاتي
للمواطنين من مختلف السلع والمنتجات وباألسعار المناسبة للمستوي االقتصادي للبالد ومواكبا لمستوي دخل
الفرد.
 )20عمل جميع مؤسسات الدولة علي عدم االستيراد من الخارج اال في حاله الضرورة والعمل على بدائل السلع
والمنتجات سواء الزراعية او الصناعية او الخدمية واالعتماد علي المنتج المحلي والتشجيع عليه في بتي
المجاالت.
 )21نحن بحاجه الي سرعه االستجابة في تقديم الخدمات اللوجستية والصحية والسياحية واإلنتاجية والصناعية
اضافه الي خدمات النقل لجميع المواطنين وهذا االمر يتطلب سرعه اعاده فتح المصانع والشركات وجميع
الهيئات والمؤسسات التي تأثرت باي بكل من االبكال سواء باإلغالق الكلي او الجزئي واستعادتها لعافيتها
للبدء في حركه النشاط وبأسلوب طبيعي مع اخذ التدابير االحترازية الالزمة.
 )21اهميه توجه الحكومة نحو الرقابة على أسعار المنتجات والخدمات بأكثر فعالية واصدار تشريعات أكثر صرامه
لمنع االحتكار والتالعب باألسعار في االسواق.
 )26التشجيع الحكومي علي نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمواجهه مشكله البطالة المحتملة وخاصه
مع زيادة معدالت انتشار الفيروس وايقاف عمل بعض القطاعات في البالد.

( )4-5المصادر والمراجع العربية واألجنبية والمالحق:

 )1اوال  /المصادر والمراجع:
النجفي ،ويكيبيديا
منظمة الصحة العالمية ،الموقع اإللكتروني لكوفيد 21
بوابة األهرام ،فوتيكا (ي)
عيد(م) مصراوي
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محي الدين(م) جريدة البورصة
أبو غزالة(ط) جريدة المال
دراسة لجنه االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب اسيا (االسكوا) حول اثار فيروس كورونا :عنوان 0.0 :ماليين
يقعون في بباك الفقر في المنطقة العربية بسبب فيروس كورونا.

 )2ثانيا  /المالحق:
 .2اداه الدراسة األساسية (االستبيان الخدمي  /الصناعي  /التجاري).
 .1قائمه بأسماء المؤسسات التي تم اخذها عينه من المجتمع.
 .1اداه الدراسة األساسية:
( .Iاالستبيان الخدمي)

استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي من المحتمل انه سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما
لذا يرجي من حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من
مؤسساتكم الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام

خدمي صناعي تجاري

البيانات المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.
االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
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من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال
 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا وبين سالسل االمداد والتموين في مؤسساتكم
والذي قد يكون ادي الي تعطيل او تأخير او ايقاف وصول الخدمة الي عمالئكم؟

نعم

ال

 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات سريان تدفق الخدمات في مؤسساتكم بالسلب منذ اكتشاف فيروس كورونا في
مصر وحتى 1717/1/07؟

نعم

ال

 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض الخدمات المقدمة لديكم بالمؤسسة منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا في مصر منذ
 1717/1/21حتى 1717/1/07؟

نعم

ال

 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المقدمة للعمالء في توصيل الخدمة في الوقت المناسب للعميل بالسلب منذ
 1717/1/21حتى  1717/1/07وتسبب ذلك في تأخير بحن وتوصيل طلبات
واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟

نعم

ال

 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب على مستويات رضاء العمالء في السوق
المستهدف الخاص بمؤسساتكم؟
نعم

ال

 .6هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟ واي
فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................
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 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتى 1717/1/07؟ وهل
تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه التأثير من وجهه نظرك خالل الفترة من  1717/1/21حتي 1717/1/07
مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي 1721م ؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
( .IIاالستبيان الصناعي)
استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما لذا يرجي من
حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من مؤسساتكم
الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام البيانات

صناعي تجاري خدمي

المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.

االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال
 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في مصر وبين سالسل االمداد والتموين
ال
نعم
الخاصة بمؤسساتكم؟

نعم
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 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد المواد الخام الخاصة بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس
كورونا في مصر ادي الي تعطيل إحدى خطوط االنتاج او تعطيل عمليات التصنيع واالنتاج؟
 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض المواد الخام من قبل الموردين منذ بداية اكتشاف

نعم

ال

فيروس كورونا بتاريخ  1717/1/21حتى  1717/1/07ادي الي اضطراب
في اسعار المنتجات والسلع الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت

نعم

ال

المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتى 1717/1/07
وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب لهم او تأجيلها او الغائها؟
 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب

نعم

ال

على مستويات تواجد السلع والمنتجات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق
المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب على مستويات رضاء العميل؟

 .6هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟
واي فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................
 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتي  1717/1/07؟
وهل تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه تأثير المبيعات خالل الفترة من  1717/1/21حتى 1717/1/07
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1721؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
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( .IIIاالستبيان التجاري)
استبيان
 oاتشرف بعمل استبيان لتوضيح العالقة المحتملة بين معدالت زيادة حاالت فيروس كورونا المستجد في مصر وبين مستوي
جوده اداء سالسل االمداد والتموين والذي سيؤثر على االقتصاد القومي للبالد في حاله وجود عالقة بينهما لذا يرجي من
حضراتكم ملئ استمارة االستبيان مع ضمان سريه المعلومات المقدمة من مؤسساتكم تجاري صناعي خدمي
الجليلة وحق الغاء االستبيان في اي وقت قبل تقديمه علما بانه سيتم استخدام البيانات
المستخلصة من االستبيان ألغراض علميه وأكاديمية فقط.
االســــم(.................................. :اختياري) الوظيفة ............................... :نشاط المؤسسة:
العمــــر(.................................. :اختياري) رقم التليفون(........................... :اختياري) اسم المؤسسة:
.......................
من فضلك اختر اإلجابة المناسبة لك بـنعم او ال

 .2من وجهه نظرك اقتصاديا هل يوجد عالقة بين انتشار فيروس كورونا في

نعم

ال

مصر وبين سالسل االمداد والتموين الخاصة بمؤسساتكم؟

 .1من وجهه نظرك هل تأثرت عمليات استيراد السلع والمنتجات الخاصة

نعم

ال

بالمؤسسة بالسلب مع زيادة انتشار فيروس كورونا في مصر ادي الي تعطيل
عمليات البيع والشراء؟

 .0هل تم ارتفاع اسعار في بعض السلع والمنتجات من قبل الموردين منذ بداية

نعم

ال

اكتشاف فيروس كورونا بتاريخ  1717/1/21حتى  1717/1/07ادي الي
اضطراب في اسعار المنتجات والسلع الخاصة بمؤسساتكم؟
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 .1هل تأثرت الخدمات اللوجستية المصاحبة لتقديم المنتج للعمالء في الوقت
المناسب لهم بالسلب منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا حتي 1717/1/07

نعم

ال

وتسبب ذلك في تأخير وصول طلبات واحتياجات العمالء في الوقت المناسب
لهم او تأجيلها او الغائها؟
 .1من وجهه نظرك مع انتشار فيروس كورونا في مصر هل أثر ذلك بالسلب على
مستويات تواجد السلع والمنتجات الخاصة بمؤسساتكم للعمالء في السوق

نعم

ال

المستهدف الخاص بمؤسساتكم ادي ذلك بالسلب على مستويات رضاء العميل؟
.6
 .0هل تأثرت عمليات التدفقات المالية والبشرية لديكم بالمؤسسة منذ اكتشاف فيروس كورونا في مصر؟ ولماذا؟
واي فتره تأثرت المؤسسة بالسلب او باإليجاب في حركه التدفقات (بهر فبراير  /مارس  /ابريل  /مايو)؟
..........................................................................................................................................

 .0هل تأثر حجم المبيعات لديكم بالمؤسسة منذ بداية انتشار الفيروس بتاريخ  1717/1/21حتى 1717/1/07؟
وهل تأثر باإليجاب ام بالسلب؟ وكم تبلغ نسبه تأثير المبيعات خالل الفترة من  1717/1/21حتى 1717/1/07
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1721؟
..........................................................................................................................................
ونشكر سيادتكم على حسن التعاون والمشاركة،
 .2قائمه بأسماء المؤسسات التي تم اخذها عينه من المجتمع:
المسلسل
1
2
3
4
5
6
7
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اسم الشركة
سامسونج
اوليمبيك
لوروا
السويدي للكابالت
السعودية لألمالح
الموزعون
لييز

نشاط الشركة
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
صناعي
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صناعي
حول العالم
8
صناعي
مونجيني
9
صناعي
ارما للمنظفات
10
صناعي
اإلسكندرية للكيماويات والمنظفات
11
صناعي
نستله
12
صناعي
ليفر
13
صناعي
افكو
14
صناعي
البردي لصناعه الورقيات
15
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
تجاري
سنتر شاهين
1
تجاري
رنين
2
تجاري
خير زمان
3
تجاري
الصعيدي لتوزيع المواد الغذائية
4
تجاري
المتحدة للتجارة والتوكيالت
5
تجاري
سوزوكي لالستيراد
6
تجاري
التوحيد والنور للتجارة
7
تجاري
الراية للتجارة والتوريدات
8
تجاري
اوالد رجب للتجارة
9
تجاري
بيبي كالس الستيراد مالبس االطفال
10
نشاط الشركة
اسم الشركة
المسلسل
خدمي
مستشفى االمل
1
خدمي
شركه المجد لخدمات النقل البري
2
خدمي
مطار القاهرة الدولي
3
خدمي
العز للسياحة الدينية
4
خدمي
المصرية لالتصاالت We
5
خدمي
صيدليه العزبي
6
خدمي
فندق انتركونتيننتال
7
خدمي
ميناء العين السخنة
8
خدمي
محطه بنزينة توتال
9
خدمي
مجموعه اسما جروب للشحن
10
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