وزاره قطاع االعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
شركة القناة للتوكيالت المالحية

خطة التطوٌر والرؤٌة المستقبلٌة للشركة للفترة
من ٌولٌو 2016إلى ٌونٌه 2017
أوال  :الرؤٌة المستقبلٌة إلٌرادات النشاط الجاري :
تم تقدٌر اإلٌرادات تمسكا بمبدأ الواقعٌة وباالعتماد علً التحلٌل الشامل للعوامل
االقتصادٌة التً تتأثر بها إٌرادات الشركة  ،مع األخذ فً االعتبار عوامل المنافسة والقرارات
السٌادٌة التً تؤثر علً إٌرادات الشركة .
البرامج والسٌاسات التً سٌتم اتباعها خالل خطة التطوٌر عن الفترة من ٌولٌو
 2017فهً تعتمد علً محورٌن أساسٌٌن -:

 2016إلى ٌونٌه

احملور األول :
الحفاظ علً النشاط األساسً للشركة والذي ٌتمثل فً نشاط المالحة والبضاعة
كمصدرٌن أساسًين لموارد الشركة ولقد قامت الشركة بعدد من اإلجراءات للنهوض بهذه
األنشطة كما ٌلً :
 -1االهتمام بالنشاط التسوٌقً مع منح تخفٌضات للمالك وخصم مسموح به للحفاظ علً
العمالء الحالٌٌن باإلضافة إلى فتح مجاالت عمل جدٌدة بمشروع شرق التفرٌعه بعقود
عمل حتى ٌونٌه . 2016
 - 2تقدٌم تسهٌالت ائتمانٌة لفترات محددة للخطوط المنتظمة وتحسٌن الخدمة للخطوط
والعمالء المتعاملٌن مع الشركة .
 - 3االستمرار فً تطوٌر جودة الخدمات بإتباع النظم التكنولوجٌة الحدٌثة مثل نظم االتصاالت
والحاسبات اآللٌة .
 - 4القضاء علً المعوقات التشغٌلٌة وتحسٌن أداء اإلدارة المساعدة وإدخال المفاهٌم اإلدارٌة
الجدٌدة فً التطبٌق العملً مع التوسع فً تدرٌب العاملٌن لرفع مستوى األداء .
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احملور الثاني :

تطوٌر فً األنشطة المكملة لنشاط الشركة األساسً كما ٌلى :
 - 1االهتمام الكامل بنشاط السٌاحة حٌث يتم تزوٌد هذا القطاع بعدد من السٌارات السٌاحٌة
الجدٌدة إلمكان المنافسة مع الشركات السٌاحٌة الخاصة وسوف ٌتم زٌادة عدد
األتوبٌسات السٌاحٌة الحدٌثة خالل السنوات القادمة وبتموٌل ذاتً ووفقا لظروف السوق
نظرا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خالل الخطط االستثمارٌة السنوٌة للشركة ،
كذلك االهتمام بنشاط السٌاحة الدٌنٌة ( حج وعمرة ) طوال العام.
 - 2االهتمام بالنقل السٌاحً ووضع خطة لإلصالح والصٌانة للسٌارات واللنشات التً ٌمكن
االستفادة منها واستخدام حصٌلة بٌع السٌارات واللنشات المستغنً عنها فً اقتناء
سٌارات ولنشات جدٌدة تنفٌذا لسٌاسة اإلحالل والتجدٌد وذلك ألداء أفضل خدمة لعمالء
الشركة.
 - 3االهتمام بالتسوٌق لنشاط البحارة والطرود والتخلٌص كأنشطة مكملة لنشاط المالحة
والبضاعة وكذلك العمل بمٌنائً السوٌس وسفاجا.
ثانٌا  :خطة الشركة فً ترشٌد المصروفات :
ٌتم تقدٌر المصروفات طبقا لما تحقق من إٌرادات النشاط الجاري وأثره بالزٌادة أو
النقص علً المصروفات.
وفً سبٌل ذلك تم وضع خطة لترشٌد المصروفات عن طرٌق ترشٌد مستلزمات
اإلنتاج والتشغٌل ولمراعاة تخفٌض تكلفة اإلنتاج بالرغم من االرتفاع الملحوظ فً
األجور وأسعار الخدمات المشتراة من عام آلخر.

ثالثا :بالنسبة لتحسٌن أداء الخدمات بالشركة :
 تهدف الشركة إلى االرتقاء بخدماتها المقدمة للعمالء األجانب سواء كانوا مالك سفن أو
مشغلٌن األمر الذي ٌتطلب إظهار القدرات الخاصة لتحقٌق هذه الخدمات بأعلى جوده
وبأسعار تنافسٌة وفً أقل وقت ممكن  ،ومن هنا حددت الشركة سٌاستها تجاه الجودة من
خالل نظام توكٌد الجودة  (iso) 9001/2000المطبق فً الشركة طبقا لمعاٌٌر
القٌاس العالمٌة المحددة والتزاماتها التى تتوافق مع متطلبات وأهداف موكلٌها  ،وتتم
عملٌة القٌاس لمعاٌٌر الجودة فً إطار دورة مستندٌه موثقة ٌراعى فٌها المتطلبات
والتطورات لتحقٌق المستهدف منها هذا فضال عن مراجعة هذا النظام علً فترات زمنٌة
محددة لضمان استمرار مالئمة النظام للمعاٌٌر الدولٌة وتحقٌق فاعلٌته لتلبٌة متطلبات
العمالء المحلٌٌن واألجانب .
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 بذل كل الجهود المتاحة لتوفٌر المعلومات والبٌانات السرٌعة التى ٌطلبها مالك السفن
والمشغلٌن وخاصة قواعد المرور بقناة السوٌس وتعدٌالتها وأٌضا تزوٌدهم بأٌة
معلومات أو أحداث تتم داخل الموانً المصرٌة فً إطار تحسٌن أداء الخدمات بالشركة .
 االهتمام بالتدرٌب للعاملٌن بالشركة لرفع مهاراتهم وقدراتهم العملٌة فً أداء الخدمات
باعتبار أن التدرٌب ٌعد أحد العناصر األساسٌة فً زٌادة القدرة التنافسٌة للشركة.
 علما بأن عدد العاملٌن المتدربٌن خالل الفترة  2015/7/1وحتى 237( 2015/3/31
عامل بعدد  56دورة) .
 وان الخطة المقترحة للدورات التدرٌبٌة التً سٌتم تنفٌذها خالل فترة الموازنة
( 2017/2016عدد  60دورة بحضور  200متدرب من العاملٌن بالشركة ).
 توثٌق العالقة واالتصال الدائم بمنظمة الٌاتا العالمً ة (والتً نشرف بعضوٌتنا فٌها)
للوقوف الدائم علً كل ما هو حدٌث وتقنً فً العمل السٌاحً بمجاالته المختلفة (سٌاحة
المؤتمرات  /السٌاحة الدٌنٌة  /سٌاحة الرحالت للمزارات والمشافً )  ،إلى جانب
االستمرار فً إٌفاد سائقً الوحدات الناقلة للسائحٌن داخلٌا وخارجٌا إلى البرامج
التدرٌبٌة بوزارة السٌاحة حتى ٌمكنهم المتابعة الدائمة عن كٌفٌة التعامل مع قواعد
المرور وكذلك شركات السٌاحة والسائحٌن بما ٌحقق التمٌز فً الخدمة السٌاحٌة المؤداه.
 االهتمام بالنقل السٌاحً من خالل اقتناء السٌارات األكثر تجهٌزا وتطوٌرا بما ٌكفل الراحة
التامة لعمالئنا سواء أكانت شركات سٌاحٌة تستأجر سٌارات الشركة  ،أو أفراد وأفواج
رحالت الحج والعمرة والرحالت الداخلٌة والخارجٌة .

رابعا :بشأن دراسة األسعار الحالٌة واألسعار المنافسة :
 نظرا للظروف الحالٌة بالسوق ولمواجهة المنافسة من قبل القطاع الخاص الوطنً
واألجنبً فقد تم إصدار تعرٌفة داخلٌة معتمدة من مجلس إدارة الشركة بسعر موحـــــــــد
( )FLAT RATEوذلك لسفن العبور.
 ولشدة المنافسة وتماشٌا مع األسعار السائدة فً السوق المالحً فقد تم النزول بأتعاب
الوكٌل المالحً بالشركة إلى ما هو أدنً من السعر الموحد المشار إلٌه ونتج عنه توقٌع
تعاقدات خاصة ملزمة للعمالء (نسب خصم) علً هذه التعرٌفة وبنسب مختلفة لتحقٌق
قدرا مقبوال من الموارد  .إضافة لتحقٌق نوعا من المرونة إلمكان مواجهة المنافسة
والتدنً باألسعار.
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خامسا :خطة تسوٌق خدمات الشركة :
ٌ تم اآلن تنفٌذ خطة تسوٌقٌة لخدمات الشركة سواء منها األساسٌة أو الفرعٌة وٌمكن أن
نورد فٌما ٌلً رؤٌتنا لخطة تسوٌق مستقبلٌة للفترة من ٌولٌو  2016إلى ٌونٌه :2017
 تطوٌر وتحدٌث موقع الشركة علً شبكة االنترنت وتزوٌدها بكافة مقومات وأنشطةوتسهٌالت الشركة وذلك لتقوٌة المركز التنافسً لها .
 تنظٌم حملة إعالنٌة فً الصحف والمجالت المحلٌة ألنشطة الشركة . تطوٌر النشرة اإلعالنٌة الخاصة بالشركة وذلك باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة . تجدٌد وتحدٌث المنشورات التً ترسل للمالك أو العمالء األجانب لتضم أنشطةومقومات وتسهٌالت الشركة توكٌدا لزٌادة حجم التعامل للعمالء الحالٌٌن وتنمٌة
أعمال اإلضافة بالجذب لعمالء جدد.
 عرض بعض التسهٌالت االئتمانٌة لفترة معٌنة وذلك ألصحاب الخطوط المنتظمة أوالمشغلٌن ذات السمعة الطٌبة التً ٌمكن التعرف علٌها من خالل التعامل الطوٌل
معهم.
 تفعٌل األنشطة األخري فً قطاع السٌاحة مثل حجز تذاكر الطٌران والرحالت السرٌعةللبحارة وربانٌة السفن العابرة لقناة السوٌس  ،والسٌاحة العالجٌة.
 عقد لقاءات مستمرة مع سماسرة العمرة المحلٌون المنتشرون فً بورسعٌدوالمحافظات المجاورة وتحفٌزهم للعمل والتعاون مع (قنال تورز) .
 نشر حملة إعالنٌة دعائٌة عن نشاط السٌاحة بالشركة تكون ضمن دلٌل غرفةالسٌاحة وتغطٌة كافة المواقع باإلعالنات الالزمة .
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وفى ظل ما عرضته الشركة كموجز للمؤشرات التى أتبعتها فى إعداد موازنتها للعام
المالى  2017/2016ما أحٌط بخططها التطوٌرٌة المستقبلٌة ـ

فإن التحدي الكبٌر الذى

تواجهه الشركة حالٌا هو حاجتها لبذل جهود مضاعفة للجهود المبذولة مقارنة بالعام الماضى
لتجاوز تأثٌرات الظروف الحالٌة التً تمر بها البالد .
علما بأن الشركة مستمرة بمعاونة الشركة القابضة للنقل البحري بتقدٌم بعض
المقترحات والضوابط بخصوص القانون رقم (  )1لسنة  1998لكافة الجهات المعنٌة ومازال
األمر تحت الدراسة.
رئيس جملس اإلدارة
والعضو املنتدب

(لواء حبري /حممد عبدالقادرعبداهلل جاب اهلل)

