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 بد  والدي  العيزية    عاشةة    حفهها هللا و أاا  في عمرها حقها ألزلي ولن أرد لها فضلها لا 
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 رحمهم هللا  

ه لهما بجيزل الةكر     و إلى زميل الدرب و لاخ   حاجي نذار   و إلى زميلي   أحمد بن عطية   أتوج

 و العرفان  
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 مقدمة عامة :

يعتبر موضوع إلامداد من املواضيع الهامة والحديثة حيث لم يبدأ الاهتمام به إال أثناء الحرب العاملية 

ية الثانية أين تم تطبيقه في املجا   العسكر  وهذا بتوفير متطلبات الحرب للمحاربين ، وتوزيع املواد الغذائ

بطرزقة و وقت مناسبين ونقل الذخائر وقطع الغيار ولم يقتصر على هذا فقط إذ أصبح يقترن  أيضا بالتنهيم    

وتوجيهها نحو ، اـة عليهـسيقها والرقابـعملياته وتن  متعددة أسهمت ف  تكام  وقد مر بمراحو التخطيط  

،  فقد بدأ المفهوم من المفاهيم الحديثة  يعد هذا،هذا في املجا  العسكر  ،أما اقتصاديا تحقيق األهداف 

الاهتمام باإلمداد للضرورة امللحة التي  تفرضها  املنافسة الناجمة  عن  تطور املؤسسات  والتي  تتطلب تقليص 

التكاليف وتحسين الخدمات لليبائن  من ناحية الكم والنوع  من أجل تحقيق  مردودية عالية وتوسيع نةااها 

 للتباد  إلى جانب حصولها على  مكانة  داخل السوق   وفتح مجاالت أوسع

تلجأ املؤسسة الجيائرزة لعدة عوامل لدعم وتحسين تنافسيتها كالجودة  و املرونة و إلابداع تركي عليه  

املؤسسات بةكل كبير ملا له من تأثيرات على تمكينها من التقدم وإلاستمرار ، كما تقوم بإعادة النهر في مختلف 

وإلاستراتيجيات التي تتبناها في مختلف أنةطتها إلاقتصادية ، وذلك حتى ، يتسنى لها إستغال  الفرص  الجوانب

املتاحة لها بةكل جيد من خال  تحسين ارق التسيير  لذلك يعتبر  التحكم الجيد من قبل املؤسسة في مختلف 

اءها في سوق  يطالب فيه العمالء دائما إستراتيجياتها ضرورة حتى تتمكن من يعيزي قدرتها التنافسية و تضمن بق

بكل ماهو جديد و متطور من جهة ، وتنافس فيه املؤسسات بمختلف الوسائل والطرق املتاحة لديها من جهة 

 أخرى ، والقادرة على جذب العميل من أ  مكان وتلبية إحتياجاته  

 إلاشكالية : -0

إلادراك أل همية الوظائف إلامدادية إلى مرحلة إلاعتراف و عليه فإن إلانتقا  من مرحلة التجاهل أو عدم      

بأهميتها وتأثيرها على التكاليف والربحية ورضا العمالء يعتبر  أمرا جيدا و ساعد العديد من املنهمات على 

التقدم لألمام في خطوات ملموسة نحو تحقيق أهدافها ، ولكن تحقيق التميز إلامداد  في سوق يسوده املنافسة 

 سة يتطلب أكثر من مجرد إلاعتراف بأهمية إلامداد ،وهذا ما دفعني إلى ارح إلاشكالية الرئيسية التالية :الةر 

 كيف تؤثر وظيفة الامداد على تنافسية املؤسسات ؟ -

 في هذا السياق تتفرع جملة من التساؤالت الفرعية تتمثل في :

 اتية ؟ما هي أنةطة الامداد التي يمكن ممارستها في مؤسسة خدم –أ 

 كيف يتم تقييم تنافسية املؤسسات ؟ –ب 

 ما نوع العالقة بين وظيفة الامداد و تنافسية املؤسسات ؟ –ج 

 فرضيات الدراسة -8

 من بين أنشطة الامداد املمكن ممارستها في مؤسسات خدماتية نجد :-أ

/ الارشاد / خدمة وظيفة النقل/ وظيفة التخيزن / نهام املعلومات / التوزيع / املناولة / القطر  -

 العمالء  
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يتم تقييم تنافسية املؤسسات من خال  قياس نتائج و حصص السوقية لكل مؤسسة حسب املجا   -ب

 الذ  تنةط فيه و من تم مقارنته مع نهيراتها من املؤسسات لاخرى و ترتيبيها حسب لاولوزة  

املوجودة داخل عمليات املؤسسة        يسمح وظيفة الامداد بتدارك و الكةف عن الخلل أو العوائق  -ج

 و هذا ما يؤد  الى رفع و تطوزر مستوى تنافسية املؤسسة  

 أسباب و دوافع اختيار هذا املوضوع  -2

جميع املؤسسات              ـداد فـاإلمتحتله وظيفة   ـالتللدور الهام ة ـمن أسباب اختيار هذا الموضوع كان نتيج

 باالضافة الى :والقطاعات، 

ذا الموضوع ـة هـررات لدراسـد المبـر أحـغياب مفاهيم اإلمداد ف  المؤسسات الجزائرية الذ  يعتب -

طته ـنعدام التنسيق بين هذه األنةطة رغم أن أنةى إلى إالتنظيمية أدـل   الهياكـداد فـاب إدارة اإلمـع غيـم،

 ;ا ـة داخلهـمطبق

 مداد و الوصو  الى مدى تأثيره على تنافسية املؤسسة    دراسة موضوع الا الباحث إلى   ميو -

 أهداف الدراسة  -0

يمكن القو  أن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح العالقة بين إلامداد و التنافسية ويسعى كذلك إلى تحقيق 

 لاهداف التالية: 

 ; سيةمحاولة إلاملام بمختلف املفاهيم التي لها عالقة بوظيفة إلامداد و التناف - 

 استنتاج مجموعة من التوصيات التي تمكن من تحسين أداء وظيفة إلامداد داخل وخارج املؤسسة   -

 أهمية الدراسة  -3

ن يصبااملوضوعين كال ن  لكوفي محاولة الربط بين  وظيفة امداد املؤسسة و التنافسية، سة رالدتكمن أهمية ا

 استمرارزة املؤسسة  هو الهدف  ونفس في 

 الدراسةحدود  -0

 املوضوعية : الحدود  -أ

حيث ، الدراسةـه ت عليـذ  أجريـر  الـالبة  اـن المجـأ  ه  عبارة عاملتضمنة للبحث ،ف  الجوانب   تتمث

    اء وظائف وإطارات وعماـن رؤسـة مـالدراسـل مح مؤسسة ميناء أرزيو  اـى عمـاقتصرت فقط عل

 الزمنية : الحدود  -ب

ك ـذلفي بما أربعة شهر ة ـة قرابـتغرقت الدراسـث اسـة حيـية الت  يغطيها البحث أو الدراسف  المدة الزمن  تتمث

  50/50/9502ة  ـى غايـإل 50/50/9502نـذ  دام مـ  الـر  والتطبيقـب النظـالجان

 الحدود املكانية :  -ج

ة ـدود المكانيـت الحـد كانـا وقـفيهالامداد ع ـواقدراسة ة ـوهذا ف  محاولفي مؤسسة ميناء أرززو جرت الدراسة 

 املؤسسة  مصالح وأقسام   للدراسة داخليا من خال

 منهج الدراسة -0

الدراسة، وع ـة  بموضـات المتعلقـات والمعلومـع البيانـعتماد على المنهج الوصف  التحليل  ف  جمإلاتم 

ة الموضوع بجميع ـأ  دراس، يره ـفسائن  وتـو  كـا  هـف  مـوم  بوصـ   يقـحيث أن  المنهج الوصف   التحليل

إلى   ة  ثم محاولة الوصوـات  المجمعـتنادا  للبيانـاسبالتحليل  وم  ـف  إطار معين و يقه وأبعادخصائصه 
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   ـتحكم  فـبط  والـة  ضـستخالص النتائج ومعرفة  كيفيإدف ـك  بهـوذل، اـالت  تتحكم فيه  أسبابها والعوام

 ـل   ذه  العوامـه

 در جمع املعلوماتمصا -2

م ـا تـكم، المقاالتو رات ـى المحاضـافة إلـب إضـن الكتـة مـى مجموعـاد علـعتمإلف  الجزء النظر  تم ا

 ت لغرض الوقوف على آخر ما تم كتابته عن هذا الموضوع  ـى االنترنـاد علـاالعتم

ة الميدانية ـالمالحظ نـات مـع المعلومـى جمـ  علـرئيس  كـأما الجزء التطبيق  قد تم االعتماد بة

وفر من الوثائق ـا تـتخدام مـى اسـافة إلـإضاملؤسسة والمقابالت الةخصية مع رؤساء بعض مصالح 

، و الاعتماد كذلك على نتائج الاستبيان الذ  تم توزيعه على جميع عما  والتسجيالت الخاصة بالمؤسسة 

 املؤسسة  

 هيكل الدراسة  -2

نهر  جزء ، زأين ـى جـث إلـالبحـل يم هيكـم تقسـالتساؤالت الفرعية تلإلجابة على اإلةكالية واإللمام ب

مباحث، اللذان يبرزان تطور  50  الـن خـداد مـة اإلمـلوظيف  األو  الفص  تناوفيه تم ، ويحوى على فصلين 

لق بهذا وظيفة الامداد باالضافة الى سلسلة التورزد ،أما الفصل الثان  احتوى على مفهوم التنافسية و كل ما يتع

 املوضوع  

مباحث،  50أما الجيء التطبيق  كان عبارة عن دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء أرززو و الذ  يضم كذلك 

بالنسبة للمبحث لاو  فقد تناو  باالجراءات املنهجتية املتعلقة باملوضوع ،أما املبحث الثان  فقد تم فيه تقديم 

 فيه تحليل النتائج املتعلقة بالدراسة   املؤسسة محل الدراسة ،أما املبحث الثالث تم
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  تمهيد

في الجيش مه استخدأ احيث بد ، لعسكرفي امليدان ا  Logistiquesت للوجستيام امفهور تطو

م ستخدممكنة ثم ابأمثل اريقة املالئم ولوقت في الذخائر   املؤن واصو، بهدف تأمين و 0250م  لفرنس  عاا

الحرب ضعت إن  وما ش الحلفاء وجيور نتصاامل احد عون أحيث كا،لثانية ن الحرب العاملية اباإثافة بك

باسم ف فيما عر ، ألعمات في مجاالللوجيستيااتطبيق الى ترمى ت سار دراظهوأ بدحتى ها العاملية أوزار

Business Logistiques   من تكلفة %في  املتوسط 05حوا املجا  أن نهذفي جريت ت التي أسارالدامن تبين حيث

   1للوجيستية األنةطة الى اها و  املتقدمة يمكن ردلدا يفسلعة ج أ  نتاإ
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 ماهية الامداد :  املبحث ألاول 

 املطلب ألاول : مفهوم الامداد

لفكر اسة الى درانا دللوجستيك تقوايخ رسة تادراأوال :  نبذة تاريخية حول مصطلح الامداد :

 تارزخه في املؤسسة   سة ودرالعسكرية م العلوت والرياضيافي ا اللوجستي

للغة الى  اللوجستية اصل كلمة د أيعو :1لعسكريةم العلوت والرياضيااللوجستي في الفكر :ا 10

لكلمة اكذلك ب" وخطا، سببب، حسا، "نسبة ، ويعني λόγοςس   من كلمة لوجوالقديمة و تأي  إلغريقية ا

ستعمل كلمة امن أو  هو ف اليونان  أفالاون لفيلسوا ربيعتاملعنى ،ونفس   LOGISTICUSلالتينية ا

LOGISTIKOS   

للداللة على  0000م عا يفة مرو  ستخدمت ألاللوجستيك ا:كلمة  تلرياضيااللوجستيك في ا -أ

 تلية للحساباوألت العمليااللداللة على فن    0000م عافي ستخدمت ، ثم العقل ط اباالستنبار املتعلقة ألموا

ت، املنحنيات، للوغريتما، حيث شملت ا 0090معار حتى لتطوا يفت لعمليااهذه ت خذأقد ، ولرياضيةا

،   Logit Modelياضيا يسمى  نموذجا رلرياض  د  االقتصاا يفنجد كما ر لكسو، املعادالت والفلكيةالحسابات ا

  2Logisticsمستمد من كلمة  Logitهو املعادلة وسم هذه أن اضعه ى وايرو

دارة، إلء اقبل كل ش  ينتع LOGISTEUOليونانية الكلمة : إن العسكريةم العلواللوجستيك في ا-ب

ت هما لتدفقاالجمع بين عاملين أساسيين في إدارة امن التي تمكن ألنةطة التحديد ا هذم الجيش ستخدوا

 ن                                                        ليما:املكان وا

م لطعات اشاحنا  الستعماالحاجة على ء لضواسلط  H Nikolopoulouد مليالابع قبل الرا نلقرافف  

لك لك  ال تعيق وذسيا   آلبحرية حواحلته ر يفوع لةراقبل ت لعربااهذه بحرق جمبع مر أ ربألكر االسكنداما أ

نةأ اصر خوليو قيالرومان  يضا ادات أإلمداملؤونة واسبق حركة جيوشه بتنهيم  يفجيةه  حيث فكر تحركات 

جل تنهيم امانية من ولرالفيالق ت ابتحركام لضابط باالهتمااحيث يكلف  ،لقائد ا« LOGISTAظيفة »و

 املدن املحتلة   يفء مخازن نةاوإلليلية ت التخييماا

ه  دارة وعسكرية خاصة باإلاد إلمدت والتنقالاتنهيم مجموعة نةأ و  أألن انابليو 0050سنة في 

ن تموزن بضماالخباززن  و الجيارزن و الحرفيين مكلفين تتألف من مبرااور  الحرس الا من مجموعات عن رة عبا

ت :الاستراتيجي، قطاعاالجيش الى خمسة تقسيم تم  0000سنة ن و الجيوش امللكية ،وفي نابليوش جيو

 ة     ريلصغت التكتيكا، اللوجستي، الهندس ي، التكتيك ا

مل احد عوأللوجستيك ن الثانية كارب العاملية االح يفتحرزك الجيوش ،وبفن اك نذآللوجستيك ف اعرو

   0200ان  جو  في ماندرائ نواهبواهم على شوء ثناش الحلفاء أجيور نتصاا

التفكير اللوجيستي باملؤسسات ظهر ن املاض ي لقرامن ت لستينااية ابد يفلمؤسسة:اللوجستي في الفكر : ا18

 ئو أواألمريكية ت املتحدة الواليات في السبعيناامنتصف ن في لكن تطبقيه فعليا كا، ولصناعيةا

                                                           
1 - http //www.army-tech.net-18-09-2013 

   50حواس فاتح، مصدر سابق، ص  - 2
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ئل واألا املمثلين اصبحوأخدمتهم هم من ن املنتهية لعسكريون اللوجستيوأن اعلما ، باأورو يفت لثمانيناا 

، Tixierم أ ،و لو في ا   Heskettية مثل  دارإلم العلوالى الباحثين في مجا  اباإلضافة املؤسسة للوجستيك 

Mathe وColin  فرنسا  في 

التفكير اللوجستي العسكر  و ذلك باختالف الغايات و لاهداف       مع از  ضع بالتواللوجستي املدن  وفالفكر 

 و لكن املةاكل لاساسية تبقى نفسها   

يمكن العسكر  لذلك امليدان  يفاإلمداد كان ملصطلح نهرا لكون أو  ظهور : ثانيا : تعريف الامداد   

يليم " متى ما يليم أين و نوفير  يف"يكمن اإلمداد لهذا املصطلح  األصل يعتبر   توضيح التعريف العسكر  الذ

و الذخائر من املؤونة و العتاد و الجنود عن اريق نقل املجهود الحرب  لدعم في املوارد أ  إدارة تدفقات األفراد 

ممكن       أقصر وقت  فيميادين القتا  البعيدة و ذلك الى منااق عسكرية معينة  يفاملستودعات و املعسكرات 

الثانية نتيجة نهاية الحرب العاملية االقتصاد  مع املفهوم الى امليدان بعد ذلك انتقل هذا ممكنة   و بأقل تكلفة 

ثم فن من فنون اإلدارة ذو األثر االقتصاد  البالغ ومن اعتبر العسكر  حيث في امليدان حققها التي النجاحات 

 نذكر منها :م لهذا املفهو فقد تباينت التعاريف 

  الخبراءحسب بعض   -10

عليها     الحصو  من حيث كيفية يحدد الحاجيات اإلمداد بأنه  "علم و فن   Stoneلقد عرف ستون  -أ

 ; 1حالة جاهية للتةغيل "بها في و توزيعها و االحتفاظ 

لتالي ابإعطاء التعريف     James.L.H esketteاإلمداد  هسكت املختص في قام  0200سنة في  -ب

خلق في و تنسيق العرض و الطلب املنتجات تسهل حركة التي األنةطة جميع لإلمداد : "هو إدارة 

أوسع    يعتبر هذا التعريف املحدد"، و الوقت بتوفير املواد في املكان و اليمانية وذلك املنفعة املكانية   

و الذ  الخدمة ى ركي هسكت على مستو 0200سنة املنفعة، في و ذلك ألنه أضاف  مصطلح خلق 

  وقد ECR (efficient consomer réponseلليبائناملثلى األساسية لالستجابة ، أصبح احد الركائي 

وبأقل الخدمة هدف مستوى الى تحقيق االمثلية و ذلك ألنه يسعى الى أشار هنا بان اإلمداد يؤد  

 ; 2املمكنةالتكاليف 

هيم أنةطة النقل و التخيين و التسويق علم و فن إدارة و تنبأنه كما عرف البعض اإلمداد  -ج

املنتج أيا تدفق الى تؤد  هذه العمليات بحيث و االلكترونية الحديثة باالستعانة  باألساليب العلمية 

املكان املناسب و املناسب الوقت في النهائ  خام الى وصولها الى املستهلك كان نوعه من مرحلة مادة 

تحديد املواقع املثلى ملراكي عن املسؤو  باختصار هو النهام  أ ممكنة و بأقل تكلفة املستهلك لذوق 

اقل تكلفة و أعلى تغطية           يحقق السلع على النحو الذ  لهذه التخيين و التوزيع األمثل ،التصنيع 

 .فعالية و خدمة أكبر و 

                                                           
 .41،ص0222تيككبديلللميزةالنسبية،دارالمعارفللنشر،االسكندرية،مصر،عبيدعليأحمدالحجازي،اللوجيس-1

2 - Pierre médian.Anne Gratacap.La logistique et supply chain management.DUNOD.paris2008.p11. 
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  الجمعياتحسب بعض   -18

يسمى فيما بعد مركي البحوث حو    و الذ  أصبح CRETاقتصاد النقل  بحوث تعريف مركي في  -أ

أواخر السبعينات على انه :''تكنولوجيا التحكم و في   عرف اإلمداد  LOG -CRETالنقل و اإلمداد  

 ;1السيطرة على التدفقات''

أبعاد متكاملة        خمسة   فقد عرفت اإلمداد من خال  AFNORالتقييس الفرنسية  جمعية  أما  -ب

و اإلمداد الداعم لعملية املؤسسة اإلمداد داخل ، التموين و الةراء  يفل و منسقة فيما بينها و تتمث

 املنتجات املنتهية صالحيتها خدمة ما بعد البيع و اإلمداد الذ  يقوم باسترجاع و إعادة تصنيع ، اإلنتاج

ألنةطة اتنهيم  إدارة وعلم وللوجستيك هو فن " ا 0200للوجستيك اهندسة جمعية :عرفت   -ج

اف ألهدلخدمة الدعم اصيانة  ولتموين ايد رلتواسيلة وتصميم لقة باملتطلبات واملتعلتقنية ا

 ت "لعملياات  والتنبؤوا

ن مازكل كثيرا في لة اومتداد كلمة إلمدبعد التطرق الى التعارزف املختلفة للخبراء و الجمعيات  اتضح أن ا

لعسكرية املنهومة اتعقد عدات وو املألسلحة في السريع التكنولوج  ر التطوامع مضمونها يتجلى ن، ومكاو

ات لقوت احتياجااحجم ة في ريلكبدة اليياالعسكرية مع ات الوحدبين التباعد ت والعملياح امسرع تساوا

ص        خااد مدب إسلوع أتباالحالة إلرئيسية كما تقتض  هذه اد اإلمداعد اقو،  وتعقيدهاوتنوعها املسلحة و

و األجياء    املواد كل تخيزن اإلدارة اإلستراتيجية لعملية يةير الى مداد ان اإلص، و من هنا نستنتج خاو تجهيز 

العمالء    نحو و داخل مرافق الوحدة االقتصادية و املوردين التامة الصنع و نقل هذه العناصر من و املنتجات 

ء باألحجام و األجيااملواد تامة الصنع و من املنتجات من توفير املخيون هذا النةاط هو ممارسة من الهدف و 

و ال ممكنة حالة تسمح باالستخدام و ذلك بأقل تكلفة في و املكان املناسب و املناسب الوقت في و املطلوبة  

في يتمثل الحديث اإلدار  الاتجاه حيث أن الحديثة أنةطة النقل و التخيين مثال من األنةطة يعتبر أن يمكن 

 يفة اإلمداد وظيفة متكاملة ه  وظالى الربط والتنسيق بينهما للتوصل 

لإلمداد و هذا حسب اختالف ابيعتها و مختلفة عدة أنواع بين التفريق يمكن ثالثا : أنواع الامداد :  

 :2أهدافها

األولية املواد  ري   : يسمح هذا اإلمداد بتوفLogistique d’approvisionnementالتموين  امداد  -50

 ;اإلنتاجية املراكي و املصتنع الالزمة ألنةطة 

بجلب   :  يسمح هذا اإلمداد Logistique d’approvisionnement généralلتموين العام إمداد ا-59

 ;مثال  املكاتب و اإلدارات  مستليمات املؤسسات الخدمية ألنةطة املواد املختلفة الالزمة 

الضرورية املركبات و بجلب مختلف املواد    : يهتم Logistique de productionإمداد اإلنتاج  - 50

 ;اإلنتاج تخطيط اإلنتاج و لعملية 

                                                           
1 - Gilles pachés et Alain Spalanzani .la logistique des chaines logistiques multi-acteurs :perspectives 

stratégiques.presses universitaires de grenoble 2007 .p167. 
2 - Yves Primor . Logistique –production-distribution-soutien. op cit .page 04 
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من املستهلكين النهائيين باحتياجاتهم   : يتعلق بإمداد   Logistique de distributionإمداد التوزيع  -50

 ;الكبيرة البيع الةخصية أو األسواق التجارية في محالت و يتم ذلك إما املوزعين و السلع من قبل املواد 

في للجنود الحرب  و العتاد بتوفير املؤونات    : يهتم Logistique militaireاإلمداد العسكر    -50

  ;املعاركميادين 

الى أنه امتد غير العسكر  في امليدان   : ظهر هذا النوع Logistique de soutienإمداد الدعم  -50

   و يقوم بتنهيم كل ما هو ضرور  من أجل ، الصناعة، الطاقةالطيران، ميادين  أخرى مثل : ميدان 

 ;ستمرار عمل أ  نهام معقد ا

   : يقترب مفهوم هذا Activité dite Service après venteإمداد او نةاط خدمة ما بعد البيع   -50

أسواق أن هذا النةاط يتم على مستوى في أن هناك فرق بينهما يتمثل غير اإلمداد من اإلمداد الداعم 

 ;قيادة هذا النةاط  ىلإ الخدمات "لتةيرو تستعمل غالبا "إدارة املنتجات بيع 

 ىلتكون من اليبائن إالتي  : يهتم هذا اإلمداد بالتدفقات  Retro logistiqueاإلمداد العكس     -50

الفضالت الى للتصليح إضافة املرسلة او ،مباعةاملواد املستردة غير ا  يفاملتمثلة و املنتجين أو املوردين 

 التخلص منها بصفة  عقالنية  التي يجب  

  1لثاني : عالقة وظيفة الامداد بالوظائف ألاخرى في املؤسسةاملطلب ا

لقد تم تجميع مجموعة من لانةطة املرتبطة فيما بينها بعالقات تكاملية و فقا ملدخل النهم و جعلها في 

وظيفة واحدة هي وظيفة إلامداد ، ال تقل أهمية عن الوظائف لاخرى  في املؤسسة و هذا بعد ادراك مختلف 

 ت ألهمية التنسيق و تجميع هذه لانةطة من اجل رفع أداءها و ززادة ربحيتها  املؤسسا

حتى سنوات الثمانينات ظلت وظيفة إلامداد وظيفة عملية حيث اهتمت بالتنسيق بين لانةطة 

املختلفة داخل املؤسسة من نقل، تخيزن، يغليف، مناولة       وفي سنوات  التسعينيات أصبحت هذه الوظيفة 

كية حيث عملت على الربط بين مختلف الوظائف لاساسية لنةاط املؤسسة من شراء ، إنتاج ، يسوزق       تكتي

 و توزيع و اهتمت بالتسيير و التنسيق لامثل مع مختلف هذه الوظائف 

في الوقت الحاضر وظيفة إلامداد وظيفة جد إستراتجية من حيث سعيها إلى خلق ميزة أساسية 

من اجتياح لاسواق البعيدة و بالتالي الرفع من مرد وديتها وهذا في ظل البيئة التنافسية التي للمؤسسات تمكنها 

تميز محيط املؤسسة   وذلك من خال  القرارات إلاستراتيجية  املتخذة التي تخص املنبع  إختيار موردين دوليين    

 وكذا املصب    توزيع املنتجات إلى منااق بعيدة جغرافيا     

لنهام املتكامل لإلمداد يعمل من داخل نهام كلي للمؤسسة و من ثم نجد أن هناك عالقة إن ا

الدور الحيو   Dwight Eisenhowvديناميكية بين وظيفة إلامداد و الوظائف لاخرى داخل املؤسسة و يبرز 

 على صواب''   لإلمداد داخل النهام الكلي للمؤسسة في قوله'' عندما ترفض وظيفة إلامداد أمرا ما فإنها

من أولوزات إدارة إلانتاج خدمة مصالح إلانتاج و ذلك بتوفير عالقة إدارة إلامداد ة بإدارة إلانتاج :  -10

احتياجاتها  من مستليمات إلانتاج بالةكل الذ  ال يعطلها أو يتسبب في يعقيد مهمتها وهذا يتطلب التعاون 

 تام في املعلومات و البيانات  املستمر بينهما و يتضمن قبل كل ش يء التباد  ال
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 فعلى ادارة إلانتاج أن  تمد ادارة إلامداد باملعلومات عن  :   

 ;خطط و برامج الانتاج و تخطرها بكل التغيرات التي تطرأ على هذه الخطط   -

 ;عدم كفاءة بعض أنواع املواد في العملية إلانتاجية  -

على أسس واقعية حتى يمكن إلدارة إلامداد  تخطيط تحديد مواعيد الحاجة إلى هذه املستليمات  -

 برامجها للةراء و النقل و التخيزن ابقا لهذه املواعيد و أيضا للكميات املطلوبة   

 أما ادارة إلامداد فيجب أن تمد  ادارة إلانتاج بمعلومات عن :  

خذ هذا العنصر في  مواعيد ورود الطلبيات و احتماالت التأخير حتى تتمكن ادارة إلانتاج من أ -

 ;الحسبان عند  وضع خطط إلانتاج و جدولة هذا إلانتاج 

التطور التكنولوجي و الفني في صناعة املواد و مستليمات إلانتاج التي تحتاجها العملية  إلانتاجية مما  -

 ;يتيح إلدارة إلانتاج تطوزر و يعديل أساليب و ارق إلانتاج بما يتماش ى مع هذه التطورات 

واد و الخامات البديلة أو الجديدة التي تههر في لاسواق حتى يمكن إلدارة إلانتاج من أن تختار بين امل -

 هذه البدائل بما يحقق أعلى كفاءة للعملية إلانتاجية مع تحقيق أقل تكلفة  

 من خال  ما سبق يتضح أن عدم الكفاءة في التنسيق و الربط بين الادارتين يؤد  إلى : 

 ;اعيد التسليم تأخير مو  -

 ;ارتفاع تكاليف النقل و التخيزن و هذا نهرا لشحن و تخيزن كميات غير اقتصادية  -

 ارتباك جداو   إلانتاج و غيرها من املةاكل الناتجة عن إهما  عالقة الارتباط القوزة بين الوظيفتين   -

بد و أن يتعامل مع إلادارة املالية      إن أ  نةاط في املنةآت ال عالقة إدارة إلامداد باالدارة املالية:  -18

و ينسق أنةطته وفقا ملوارد و خطط هذه الادارة ، لذلك يجب التنسيق الدائم بين إدارة إلامداد و الادارة املالية 

حتى تكون  ادارة إلامداد على علم تام باملوارد املتاحة و التي يمكن تخصيصها لإلنفاق على لانةطة املختلفة لها، 

الادارة املالية فيجب أن تضم معلومات خاصة على أنةطة إدارة إلامداد و النفقات املطلوبة لهذه لانةطة  أما

حتى يمكن أخذ هذه إلاحتياجات بعين إلاعتبار عند وضع الخطط املالية املتعلقة بالنفقات و إلايرادات و تخطيط 

 لارباح 

لهروف الراهنة نجد أن مةروعات لاعما  يسير وفق في ظل اعالقة إدارة إلامداد بادارة التسويق:  -12

فلسفة تحكمها الاعتبارات التسوزقية ومعنى ذلك أن غيو لاسواق و عقد صفقات رابحة يمثل لاهداف التي 

يجب الالتزام بها لضمان البقاء و الاستمرارزة لذلك أصبح من الواجب أن يعمل جميع وظائف املؤسسة                 

 إنتاج، إمداد،      بةكل متكامل نحو تحقيق أكبر عدد ممكن من الصفقات املربحة مع العمالء     يسوزق،

إن املفهوم التسوزق  يركي الاهتمام على احتياجات املستهلكين بدال من التركيز على املنتجات أ  أنه من 

ن، معنى ذلك أن لاساس الضرور  دراسة السوق وذلك لتحقيق نوعية املنتجات التي يرغب فيها املستهلكو 

الفلسف  الذ  تقوم عليه وظيفة التسوزق هو نفسه الذ  تقوم عليه وظيفة إلامداد و هو خدمة العمالء و 

 إشباع حاجياتهم   

إن املوارد البةرزة يعتبر عالقة ادارة الامداد بالجوانب التنظيمية و الادارية و املوارد البشرية :  -10

اللوجستيك حيث هذا يحتاج إلى عمالة ماهرة، كما أن الةكل التنهيمي يلعب دورا  مهمة جدا بالنسبة إلدارة

 هاما في تحقيق أهداف و وظائف املؤسسة ومنها اللوجستيك وتكمن هذه العالقة في : 
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 ;نوع وشكل ومكونات الهيكل التنهيمي للمنهمة  -

 ;زات الهيكل التنهيمي للمنهمة الاختصاصات والعالقات التنهيمية و الادارزة بين مكونات ومستو  -

نوع الوحدات التنهيمية املعاونة ومستواها إلادار   في الهيكل التنهيمي مثل بحوث الةراء وخدمة  -

 ;املوردين وغيرها 

أنهمة الاتصاالت الادارزة داخل املنهمة ومجاالت التعاون  والتنسيق بين الوحدات التنهيمية  -

 ;واملستوزات إلادارزة 

 ;ومعايير وأدوات قياس وتقييم كفاءة وفعالية لانةطة الرئيسية في املنهمة أسس  -

 .كذلك يعتمد اللوجستيك على موارد بةرزة ذات مهارات عالية  -

 

 املطلب الثالث : تصميم , مهام و أهداف وظيفة الامداد

ادة ـة جـبدراس امـرورة القيـتوجب ضـإن إنةاء نظام إمداد مالئم يسأوال: تصميم وظيفة الامداد : 

، ذلكـوكاملرغوب تحقيقها من خال  هذا النهام تراتجية ـات اإلسـفية و كمية لألهداف والغايـة وصـوذات طبيع

الدراسة على النحو هذه ر ـ  لعناصـور عملـديم تطـن تقـويمك، ه ـأن تؤثر على أدائيحتمل المختلفة الت    العوام

 :1التال 

نقطة البداية األساسية   تمث: ،  اإلمدادل لي بالمؤسسة ألعمامراجعة وتقييم النظام الحا -10

وليس   المثا  يم الجوانب التالية على سبيـة والتقيـة المراجعـعملي  مـد وتةـام الجديـعند تصميم النظ

 الحصر :

  اج وتةغيـتلزمات إنتـام ومسـواد الخـن مـة مـات المؤسسـدخالت ومخرجـطبيعة وحجم الم -

ذ بعين االعتبار احتماالت ـع األخـة مـداد الحاليـاإلم  اـأعم  الـداولها خـوالت  يتم ت ومنتجات نهائية

 ;التوسع والنمو المستقبلية 

  ممارسة هذه ـتخدمة فـالمست هيالـذلك التسـا وكـتخدمة حاليـداد المسـطة اإلمـتحديد وتقييم أنة -

 ;األنةطة مع التركيز على مجاالت القوة والضعف الت  تتصف بها  

ة العمالء ـخدم  اـ  مجـة فـداف المؤسسـق أهـ  تحقيـاإلمداد الحالية ف  تقييم مدى كفاءة أعما -

 ;وبالتكاليف المناسبة 

  ة للتةغيـة اإلجماليـى التكلفـة إلـذه التكلفـبة هـداد ونسـالتكلفة الحالية ألداء أنةطة اإلمقياس  -

 ;سنويا 

ا إلدارة معينة ف  ـتقالليتها أو تبعيتهـث اسـن حيـم ةـاإلمدادي  اـال  لألعمـالوضع التنظيم  الح -

  ;التنظيم    الهيك

 ;مدى مساهمة أنةطة اإلمداد الحالية ف  ربحية المؤسسة  -

ات وأداء أنةطة ـو ممارسـة نحـ  المؤسسـة فـات المختلفرذلك اإلداـاتجاهات اإلدارة العليا وك -

 ;اإلمداد الحالية 
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وء ـى ضـ: يجب أن يتم تصميم نظام اإلمداد الجديد ليس فقط علئصه  خصادراسة السوق و -18          

ة ـة المنافسـولكن كذلك ف  ضوء ظروف السوق واتجاهاته وطبيع، ة بالمؤسسة ـالداخليـل روف والعوامـالظ

 دـة العديـذا دراسـب هـيتطلالنهائية ،وق المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج أو سوق المنتجات ـواء سـس،ه ـفي

ال  والمتوقع على ـب الحـم الطلـحج،عار ـات األسـاتجاه، وردين ـاكن المـواع وأمـن المتغيرات مثال عدد وأنـم

ة ــنظم اإلمداديــتهدفة والــوق المسـ  السـة فـالمنافسـل وتحلي، ة ـة بالمؤسسـات الخاصـام والمنتجـواد الخـالم

 ;ة وخصائصهم المختلفة ــللمؤسسحتملين املالء ــوع العمــة نــودراس، ديهم ــة لــالمتبع

: يجب تحديد أهداف نظام اإلمداد الجديد المطلوب تحقيقها معايير األداء -تحديد األهداف  -12

  ـوف، هـن تقييمـميم المعايير الخاصة بأداء نظام اإلمداد والت  على أساسها يمكـن تصـا يمكـن خاللهـ  مـوالت،

ايير ـداف والمعـد األهـد تحديـارب عنـدم التضـالتنسيق وع، الموضوعية ، يةب مراعاة الواقعـة يجـذه المرحلـه

 المعاييرعلى: -هذه األهداف  فمثال يمكن أن تةم، ألداء النظام الجديد 

 ;وضمان عدم تعطلها أوتوقفها   تدفق عمليات اإلنتاج والتةغي -

 ;تحقيق المستويات االقتصادية للتخزين  -

 ;ت المنتجا  المحافظة على سالمة وةك -

 ;فترات زمنية  محددة  الفعا  للطلبيات خال  لتسليم ا -

 ;املناسبة انتظار عمليات تسليم المنتجات للعمالء ف  المواعيد  -

 الدقة ف  تسليم الطليبات للعمالء ف  ضوء المواصفات المتفق عليها   -

ث ـن حيـداد مـنظام اإلم  ف  ضوء ما سبق يتم تحديد هيك الجديد :نظام اإلمداد ل تحديد هيك -10

ائف أو ـالوظ،  ـالتنظيمـل كله التنظيم    إدارة أم مصلحة   موضعه ف  الهيكـةالتنهيمية، اته ـاختصاص

رية ـاءات البةـالكف، هـئولين عنـنح للمسـب أن تمـه ويتولى القيام بها السلطات الت  يجـ  تتبعـطة التـاألنة

 ;وغيرها من االعتبارات التنظيمية الالزمة له ة ـالمطلوب

ف  ضوء ما سبق وكذلك ظروف وإمكانيات المؤسسة  الجديد :تحديد المتطلبات المالية للنظام  -13

امليزانية د ـد أ  تحديـداد الجديـام اإلمـنظ  ة الالزمة إلقامة وتةغيـات الماليـد المتطلبـتم تحديـة يـالمالي

دات ـزة والمعـاليف األجهـ  وتكـلتنظيمه اـاء هيكلـاليف إنةـن تكـد والت  تعبرعـام الجديـة للنظـالتقديري

 ;وغيرها من التسهيالت الالزمة لممارسة أنةطة اإلمداد التابعة ، يارات ـوالس

ة ـد المقترحـام الجديـ: يتم بعد ذلك عرض مناقةة النظدعم وتأييد اإلدارة العليا للنظام الجديد -10

م الموافقة عليه وإصدار القرارات الالزمة ومن ث، ى دعمها وتأييدها لهـعل  وـا للحصـى اإلدارة العليـعل

 ;لتنفيذه عمليا 

وأخيرا فإنه يجب القيام بتطوير مؤةرات التقييم  تطوير مؤشرات تقييم أداء النظام الجديد: -10

داف أو ـذ ويالحظ أن هذه المؤةرات يمكن صياغتها من األهـاء التنفيـد أثنـام الجديـة ألداء النظـالالزم

ة ـومرتبطو يتم التعبير عنها كميا، يال ـا والخاصة بأداء هذا النظام أكثر تفصـارة إليهـق اإلةبـ  سـايير التـالمع

 وتتعلق بنةاط محدد محددة ة ـرة زمنيـبفت
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 ثانيا: مهام وظيفة الامداد 

واد ـن المـات مـاف  االحتياجـد صـوالذ  يهدف إل  تحديمن المواد : الاحتياجات تخطيط   -10

  ;الذ  يساعد عل  تنفيذ خطط وبرامج اإلنتاج الموضوعة  ليها بالةكومواعيد الحاجة إ

ع إمكانيات ـ  مـى تتماةـاج حتـاإلنت  داوـع جـعند وضعلى الانتاج : لتنسيق مع جهاز الرقابة  -18

 ;التوريد ومواعيد التنسيق بين اإلنتاج وظروف التوريد 

تخطيط   الـن خـتم مـ  تـوارد والتـن المـ: وتبدأ أنةطة الةراء فور تحديد االحتياجات مالشراء -12

 وتلخص أهم هذه األنةطة ف  : ،االحتياجات 

 ;ة الةراء ـعملي  هـا يسـة ممـات نمطيـ  مجموعـفحص مواصفات المواد المطلوبة وتصنيفها ف - 

، ر التوريدـدار أوامـإصوراء ـروط الةـ  ةـم علـاختيار مصادر التوريد المناسبة والتفاوض معه - 

التزامهم مدى وردين وـواد وأداء المـعار المـات أسـن اتجاهـالحتفاظ بسجالت تتضمن بيانات عا

 ;  ف  المستقباملوردين ار ـد اختيـد عنـ  تفيـات التـمن المعلومو غيرها بةروط التعاقد 

تعاقد فات المـة وبالمواصـات المطلوبـواد بالكميـد المـمتابعة أوامر التوريد بما يساعد عل  توري -

 ;عليها 

تطور تكنولوجيا املواد وواع ـور أنـتط،دـروف التوريـظ، وردينـن المـتجميع البيانات والمعلومات ع-

لوب اإلنتاج وتخفيض ـوير أسـأة وتطـات المنةـين منتجـاعد تحسـوالت  تسذلك، اإلنتاج إلى غير 

 ;تكلفته مما ينعكس ف  النهاية عل  أداء المنةأة 

ابات  ـحسـل أة مثـالمنةـل ة داخـالمختلف  صاالت الموردين بأقسام العمات  تنظيم وتسهي-

 ;املوردين الخزينة وغيرها مما يساعد عل  االحتفاظ بعالقة طيبة مع ، الموردين

توريدها ـى د علـواد المتعاقـتالم المـق باسـ  تتعلـطة التـ: ويتضمن مجموعة من األنة االستالم -10

لمة لألنواع المتعاقد ـواد المسـة المـن مطابقـد مـ  للتأكـالفحص األولوالتعرف عليها وإجراء عمليات 

التوريد ووظيفة االستالم ـر   أمـوارد فـا والـق عليهـات المتفـط  والكميـعليها   من الناحية الةكلية فق

حنة الموردة والذ  يحتو  عل  أنواع ـتالم الةـر اسـة تقريـ  متابعـدف إلـاب  يهـابع كتـذو طـل عم

 ;وكميات المواد الموردة 

الفحص إل  و يهدف واد ـاز إدارة المـية لجهـطة الرئيسـد األنةـ: يعتبر احالجودةالفحص ومراقبة  -13

ك باستخدام الفحص ـا وذلـد عليهـالمتعاقللمواصفات وردة ـواد المـفات المـة مواصـالتأكد من مطابق

 ;الفن  والعمل  

  طة النقـة أنةـن أهميـد مـا يزيـواد ممـة المـءا أساسيا من تكلفجز  تكلفة النق  تةك النقل : -10

د أدى إل  ـريع قـو  السـالجـل ار النقـفانتة،زون ـ  المخـوتأثيرها البالغ عل  سياسات الرقابة عل

 تخفيض كبير ف  مستويات المخزون لبعض العناصر  

 ف  مجموعتين أساسيتين  :   ويكمن جمع أهم أنةطة النق

المناسبة   غ قبـار التفريـة باختيـطة الخاصـن األنةـة مـذه المجموعـوتتضمن ه  ابة أنةطة النقرق -

يم أداء وكالء الةحن المتعاقد ـتقي،واد ـحن المـة ةـمتابع، دـوالتعاقـل عار النقـوالتفاوض عل  أس
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هم بعد إتمام عملية حن للوكالء المتعاقد معـة الةـة تكلفـع قيمـدفعلى ة ـة والموافقـم والمراجعـمعه

 ;الةحن 

  وتةمـل   ة للنقـة الكليـد التكلفـرض تحديـك بفـة وذلـالمختلف   الةحن  النق  أداء وسائ  تحلي -

ذلك ضرر المخزون المستغرق ـف    وكـالتل، رقةـالس، ف ـة والتغليـالتعبئ، غـوالتفريـل مصاريف التحمي

 ;  ف  النق

ة لعناصر ـجالت حديثـاظ بسـزون االحتفـ  المخـة علـل  جهة الرقاب:وتتو الرقابة على املخزون -10

اف  االحتياجات ـين صـا وبـة بينهـدة والمقارنـنف واألرصـة الصـالمخزون المختلفة ومتابعة حرك

 ;المخططة من المواد وإصدار طلبات الةراء ف  الوقت المناسب 

  نيف وتحليــع وتصــة بتجميــطة المتعلقــةة األنــمن مجموعــوتتض راء:ــواد والشــوث المــبح -12

 ;  اإلنتاج ـا فـتخدمة حاليـر المسـة للعناصـواع بديلـوير أنـرض تطـالبيانات وذلك بغ

ن تخزينها ـ  يمكـدها والتـتم توريـ  يـناف التـ  لألصـوتتولى مسؤولية التخزين الفعلالتخزين:  -12

ات ــجالت والبطاقــاك السـازن   إمسـ  المخـراف علـا اإلةـن بينهـ  مـالتلانةطة ن ـوتتضمن العديد م

األصناف الت  يتم تخزينها ووضعها على ة ــتالم والمحافظــص واالســإجراءات الفحــزام بــااللت، ةــالالزم

 ;دة والتالفة ـناف الراكـر األصـحصوا ـبة لطبيعتهـاكن المناسـف  األم

  على أعلى وـوث والحصـن التلـمالبيئة ة ـك حمايـ: ويستهدف ذلالتخلص من األصناف الراكدة -01

 ودات المخازن  ـ  موجـتثمر فـم المسـيض الحجـدة وتخفـناف الراكـذه األصـقيمة ممكنة له

غ بلوالى سطتها ابواملؤسسة معينة تسعى اف هدأعلى اد إلمد  اينطوثالثا : أهداف وظيفة الامداد : 

 : 1التاليلنحو ائم على ود;امستمر ط نةاأكبر وية دودمر

عليها بأقل تكلفة لتناسب التي يجب الحصو  لنوعية اتلك بالجودة يقصد لمناسبة : دة الجوا -10

مكانية ى إمدبمالئمة وهنا مرتبطة م الجودة مفهواء بمعنى أن لةراجلها يتم أمن الحاجة التي 

 املواد املطلوب توفيرها من ى معين على مستوالحصو  

بصفة عامة الخاصة باملواد أو لتكلفة الجودة واعلى ايجابية قابة اد رإلمداظيفة ارس و:تم دةلجورات اعتباا

لطويل األجل في الةركة اد التي يةتريها اللموى الجودة مستو يفذات التأثير ساسية أبع عناصر أركر يمكن ذ

 ه :و

 هي: دة وللجوى لمستوالكاملة ت اصفاالمواتضع أن  -أ 

 املنتج تصميم ت متطلبا -

 ;ج إلنتاامل اعو -

 ;ر  لتجااء ابالةررات الخاصة العتباا -

 لسوقية  امل العوا - 

                                                           
   90،ص  9500/9500عبد هللا بن قالوز هوار ، مذكرة ماستر،ادارة شبكة الامداد في القطاع اليراعي ،جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم ،-1
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 ية:دقتصاابتكلفة ى لمستوا اهذج لفنية إلنتات اإلمكانياالذين لديهم اين ردلمور اختباا -ب 

 ; Product Testingتجربة املنتج  -

ء ذو  ألكفااملورد أو املوردين ار ختباءة في الكفا: اProposal Analysisء لعطاتحليل الاقتراح أو ا -

 ;منهم ء املقدم لعطا  تحليل امن خالتوفير املواد باملواصفات املطلوبة على رة لقدا

   Capability Surveyلفنية املقدرة اسة درا -

لديهم الحافي تنمية ملتطلبات الجودة وقع  ووافضل ألتحقيق فهم ين :ردلموامع ت لعالقااتنمية  -ج

 ;املستوى  لهذافقا ج ولإلنتا

 املناسبة لرقابة امن ع نووممارسة لتكلفة الجودة وامن حيث  ين:ردلموأداء اتقييم  -د

املطلوب لصنف ج افيما يتعلق بإنتااملورد للتكاليف عند ت الحتماالاقيمة لمناسب :السعر ا -59

 لعامة   ء األعباوالتصنيع ء اعبار، أألجواه تكاليف اؤشر

لقيمة اهذه ت املطلوبة والحتياجااء أو توفير الةرامقابل بها لتصفية التي يمكن ا لقيمةاتعريفه بأنه تلك يمكن 

 مل ه :العوامن بكثير قع مرتبطة الوفي ا

م فيها عدو يةترط ية دور بصفة ء لعمالاملوردون الى ائم يرسلها اه  قوور :ألسعاانين اقوذج ولنماا -أ

 ;اد كثيرة بأعدن وتكب أن جيكما ر ألسعافي املواصفات أو اتعديل يغيير أو 

بعض ر سعاألية ولداق املحلية واألسوا يفت صارلبواتنةر  ت:صارلبواها رلتي تصدات النشرا -ب

كمية ن تكوع، وتب كل نواع، ور ألنواهذه ر سعاملعرفة أيعتمد عليها  ولقطن  البترو ، السلع مثل ا

 ;ت كبيرا لصفقااحجم اء كبيرة مما يجعل لةرا

م لسعرية كما تقواملعلومات اعلى املصادر الهامة في الحصو  من ون يعتبر لبيع :ابي ومند -ج 

 ;مندوب  املؤسسات املةترية مع ر بأسعاط تبارالاملعلومات أو ابيها بسلطة ويد مندوبتياملؤسسات 

لتعامل ايخ رتاولتعامل معهم السابق ون بها أسماء املوردين اتدت : ه  بطاقار ألسعات ابطاقا -د 

 ;كل عملية املةتراة في لكمية اء بها والةرار التي تم ألسعاوا

وط املوردين شرر وسعاأعلى ف للتعراملصادر حسن أه  من و عه( :ابأنوت لمناقصاءات )العطاا -ه

 ;ف املطلوبة لألصنا

إدارة تنجح ا، وألقل سعرء العطاامع ءات أو لعطاب اصحاأمع وض بالتفام املؤسسة :تقو تضاولمفاا -و

 اردة في عطاءاتها  لواألقل من تلك ر األسعا  الى الوصووضات في ااملفاعن اريق املواد 

املواد مل منها ابيعة العوالعديد من املناسبة يحكمها الكمية : تحديد ا لمناسبةت ابالكميااء لشرا -12

املتوفرة لتخيين ت امكانياو إلطلب ض والعرو اتجاهات اية دالقتصاوف الهرج، اإلنتااابيعة املةتراة و

 للمؤسسة  وف املالية لهروالتخيين والطلب و تكلفتي ابه ت الخاصة لتسهيالوا

يتناسب مع و أن فيه املستليمات يد ريتم تو  لذالوقت ايقصد به  لمناسب :الوقت افي اء لشرا -10

م املؤسسات مل تقوالعوامن مجموعة حيث توجد ج إلنتااتعطيل م يضمن عد  لذوالطالبة دارة اإلت احتياجاا

 اء لةراتوقيت تحديد عند ر العتباابعين بأخذها 
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 منها: الشراء قت وعند تحديد ر العتبااتؤخذ بعين عوامل  -أ

املخيون لسحب من ت ايناسب معدال  لذالوقت املواد واملستليمات في اتسليم ج : إلنتادورة اتوقيت  -

 ;لتةغيل وف اظرج وإلنتااو  افق جدو

ت بالتسهيالم لقياايتم الى املخازن بحيث لطلبية ا  صواء الى ولةرامن نقطة املرحلة هذه أ لنقل :تبدا -

 ;وث املةاكل لتجنب حد

عن اريق اء أو لةرأو التخيين اجل أمن ف ألصنااء املواد أو اها :شراؤشرب لمرغوالسلعة اابيعة  -

 ;ية رالستثماالسلع األجل مثل ااويلة ت قصيرة أو فعاديد على رلتوتجيئة ا

و خلية الدالنقدية ت التدفقااتوقيت ولنقدية اولة لسي:و تخص اية للمؤسسة دلماوف الهرا -

 ;لطلب ض والعراتقلب ار أو ستقرة والفائداسعر ت معدالالخارجية و

حسب ت أ  لكميااء في الةراسياسة ت املتبعة، لسياسااهم أمن و اء: لشراتوقيت ت سياسا-ب

 و غيرها   بة رللمضااء لةرواللتخيين اء املقدم لةرالحاجة وا

حيث اهمية، ألكثر الخطوات امن ر املورد املناسب ختيااعملية يعتبرلمناسب :رد المور اختياا -13

  يمكن لذب األسلوالتحليل ينصب على ن الذلك فإاملوردين، عن جمعها سبق تحليل املعلومات التي تتطلب 

علرفة ورة املضرالى باإلضافة ا هذاملصادر، كل من هذه بها تتصف الخصائص التي هم ألكةف عن امن خالله 

  لذتحديد املعيار املناسب األمر ايتطلب ا لذ، عليهات املواد املطلوب الحصو  صفااموبخصائص ولتامة ا

 رد لسليم للمور االختيافي ايساعد يمكن أن 

 نذكر منها:املعاييراملختارة من و  ر:لمعيار اختياا -أ  

ر ختياايتم بحيث لعامل فقط ا اهذ سساأعلى املفاضلة فإنه تتم ، لوحيدالعامل السعر هو ن اكاإذا  - 

املعيار أو لسعر يعتبر اال الحاضر، ولوقت في الكن ى، وألخرامل العوو  امع تساا ألقل سعراملورد ا

أو جد اتوى مدو الجودة ولسعر بحيث يجب الجمع بين ايد رلتودر امصافي املفاضلة بين لوحيد العامل ا

 ;لطويل األجل ا املورد في اية هذارستمرا

إذا ية   مثال ارالستمر، الجودة، السعر امل العوالنسبية لكل من هذه املةتر  أن يحدد لاهمية ا على -

لسعر امن أهمية كثر املحددة أيخ ارلتواملواد في امه بتسليم التياملورد واقة الخاص بمدى دلعامل ن اكا

لهذا لنسبية همية اى لا مدر يقراملةتر  أن على   لذالعقد في اعليه ط الجيش  املنصوص لةرابسبب 

س ساأعلى ر وملختاعيار املس اساأعلى املوردين املتنافسين تقسيم يجب  ين:ردلمواتقسيم  -ب لعاملا

ى مدالى مه التيت املورد ملعرفة افحص سجالاض وستعرءات، اإلحصاام انةااه باستخدءة كفاى مد

 ;ت املؤسسة البات وية للمعلومارلفووالسريعة االستجابة ا

 املوردين: تقييم املستخدمة في مل للكمية العواهم أمن و

لسعر   كالجودة، الخدمة، اجب تقييمها الوامل العوتحديد المرجحة: يتم   املوازن التقييم من خالا -

 ;لنسبية لاهمية احسب وزن نسبي مل العوالكل من هذه ء عطاثم إمن و
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تكلفة ف اجمالي يعرللمةتر  أن ا املدخل يمكن على هذءا لتكلفة: بنا  امعدس ساألتقييم على ا -

 لتالية: الخطوات افق اء معين، وبالنسبة لطلب شراملورد املعين مع ت لتعامالا

 ;لتكاليف م محاسبة انهاس ساأعلى الحاسب آلالي من املعلوامت * تدفق 

 ;لتسليم للصنف اسعر *صافي 

 ط املرجحة  لنقام ا*نها

 رد :كثر من موأللتعامل مع تدفع ب التي ألسباا رد:كثر من مور أختياا -ج

د جوو -لفنية الخدمات اعريضة من ة من قاعددة املةتر  الستفامجاال يعط  د املوردين تعدإن  -

فضل ت أخدمابتقديم  لسوقية دة حصته ايسعى بييارد وحيوية حيث يبحث كل مونةطة ومنافسة 

 ;فضل أسعر و

ى خررات أألنه لديه خياد معين ر توقف مصنع موس أو إلفالمخاار انفسه من يحمي املةتر   -

 ;حتياجاته اعلى   للحصو

أ  له ،عميال   يعتبره لذاملورد التعامل مع في التفضيل أو الوية وألاملةتر  الة: يعط  دلمبااعامل  -

 ;ملنتجات املةتر  مستخدما 

بين ة لعالقاتقوية املوردين املحليين لتحسين ولتعامل مع في الوية وألء اعطا:إالجتماعية اف األهدا -

 د املحلي القتصااعم املؤسسة    و املجتمع و بالتالي د
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 املبحث الثاني : سالسل التوريد :

 املطلب الاول: مفهوم ادارة سلسلة التوريد 

إلى ثالث فئات رئيسية   بين املستوزات في القنوات   الاعتماد Svensson   يقسم:  1أوال: ادارة سلسلة التوريد

الوظيف    وثالث فئات فرعية  أ  أحاد  الاتجاه / ثنائية   عتماد العالئق  والاعتمادأ  الاعتماد اليمني، الا 

إدارة سلسلة   الاتجاه ، مباشرة / غير مباشرة والاتجاه العمود  / لافق   حيث يمكن النهر إلى

وزات املختلفة من كفلسفة تجارزة يسعى إلى دمج لانةطة التابعة والجهات الفاعلة واملوارد بين املست التورزد 

 نقطة املنةأ ونقطة الاستهالك في القنوات 

وهذا يعني أن إدارة سالسل التورزد تضم أنواعا مختلفة من التبعيات في و بين وعبر الةركات في 

او   وإدارة إلامداد  بين إدارة سالسل التورزد  وهناك فرق   القنوات من املصنعين / املوردين العمالء،

دون التمييز بين أنةطة هذه   ستخدام العديد من الكتاب هذه املصطلحات بةكل مترادفا  رغم  التزوزد

املواد   تصاحب  هو الادارة الدقيقة التي  ان التورزد  التزوزد  إلادارات، فعلى سبيل املثا  يرى مجلس إدارة

 لحين الوصل الى املستهلك   لاولية

من القرن املاض ي الا ان   عقد الثمانينات والتسعينات  يوجهة النهر هذه ف  وقد تبنت غالبية لادبيات

اكثر من التزوزد حيث يعتبر إدارة   بين ان سالسل التورزد يةتمل على وظائف  مجلس إدارة التزوزد

عرف الكثيرين من الكتاب إدارة سالسل التورزد بانها: التكامل في   وعلى ضوء ذلك  داخل املنهمة،  متكاملة

 منتجات او خدمات   وحتى املستعملين النهائيين سواء كانت  اتإلادار   عمليات

وزتكون مصطلح إدارة سلسلة التورزد من ثالثة أجياء هي   التورزد  ، ويعني تورزد مواد وسلع وخدمات 

ومعرفة، و سلسلة  ويعني الترابط بين لاجياء الرئيسة، أما  إلادارة  فتعني لانةطة الرئيسة  التخطيط ، 

 م ،التوجيه، الرقابة   التنهي

وزمكن يعرزف إدارة  لذا فسلسلة التورزد هي تتابع وسلسلة من املوردين واملخازن والعمليات والتوزيع 

والسلع النهائية   بأنها إدارة الانسياب العلو  والانسياب السفلي لتدفقات إضافة القيمة للمواد سلسلة التورزد 

 واملنهمة والباشعين واليبائن النهائيين   واملعلومات املرتبطة بين املوردين 

كمدخل لتعرزفها بأنها عرض مدخل شامل    الفكرة املركيزة إلدارة سلسلة التورزد Chaseوقد تناو   

 إلدارة تدفق املعلومات واملواد والخدمات من موردين مواد الخام من املصانع واملستودعات إلى اليبون النهاش  

لسلة التورزد بأنها شبكة من الوسائل لتحصيل املواد وتحوزل املواد الخام   سLaudoneفي حين عرف  

إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع املنتجات النهائية إلى اليبائن، وان إدارة سلسلة التورزد هي ربط قرزب 

 ألنةطة تقع في الةراء ، والتصنيع ، وتحوزل املنتج وتورزده والعمل على توزيعه الى اليبون 

هي عالقة اليبون وانجاز الطلب وعمليات عالقة املورد وروابطها   ان سلسلة التورزدنيا : سلسلة التوريد : ثا

في حين تبحث إدارة سلسلة  واملعلومات واليبائن لسلع وخدمات املنهمة،   الداخلية بين مورد  الخدمات واملواد

يات عالقة املورد وتيامن هذه العمليات مع عن تصميم عالقات زبون املنهمة وانجاز الطلب وعمل التورزد 

 واملعلومات مع الب اليبون   العمليات لاساسية ملورديها وزبائنها في الطلب على تنافس تدفق الخدمات واملواد 

                                                           
 .01،ص4،0222ارالميسرةللنشروالتوزيع،طالعليعبدالستاردمحموالكنعانيخليلإبراهيم،إدارةسالسلالتوريد،د-1
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 املطلب الثاني: اهداف سلسلة التوريد :

لاجل، حيث يةمل الفعالة العديد من امليايا التنافسية قصيرة واوزلة  تؤد  إدارة سلسلة التورزد 

امليايا اوزلة لاجل  امليايا قصيرة لاجل ززادة إلانتاجية وتقليل املخيون والوقت وخفض تكلفة النقل، في حين أن 

التي يمكن تحقيقها تتمثل في ززادة رضا اليبائن والحصة السوقية والربح لكل ارف وعضو في 

لى كل من تخفيض التكاليف ويعهيم القيمة للمستهلك بناء سلسلة من املوردين مع التركيز ع بهدف  السلسلة 

 النهاش   

ونهام املعلومات والتي تمثل   وتقسم أنةطة مدير  سلسلة التورزد على املحاسبة واملالية، والتسوزق

الهدف لاساس ي إلدارة سلسلة التورزد بالسيطرة على املخيون عن ارزق إدارة تدفقات املواد، كما يسعى أيضا 

  ن وظائف الةركة مع وظائف مورديها لك  يتالئم تدفق املواد والخدمات واملعلومات مع الب اليبون  إلى تيام

 : 1وزمكن تلخيص أهداف سلسلة التورزد فيما يلي

: حيث يجب أن تتركي أنةطة التورزد على قضايا املساهمة في  تحسين املوقف التنافسية للمنظمة -0

يحدد مديرو التورزد كيفية استثمار الفرص التي تلوح في لافق من خال  إدارة  لاهداف وإستراتيجية املنهمة وان

 دخل املنهمة وإدارة لاصو  فضال عن خفض النفقات  التورزد وذلك لإلسهام في ززادة

وذلك في سبيل خفض الخسائر الناجمة عن الاحتفاظ  : الاحتفاظ بمخزون أمن وبحده ألادنى - 8

قليدية للوقاية من انقطاع التورزد لضمان التدفق غير املنقطع للمواد واملكونات باملخيون من الطرق الت

والخدمات من والى املنهمة والتي تتطلب إدارة املخيون مع الاحتفاظ به، والستخدام رأس املا  الذ  ال يمكن 

من قيمته إلاجمالية  %95استثماره في مواقع أخرى وبةكل عام فان تكلفة الاحتفاظ باملخيون تتراوح عموما بين 

 سنوزا  

حيث يعتمد نجاح أنةطة التورزد على مدى قابلية تلك لانةطة العثور على املوردين املحتملين :  -2

مع ربط قرارات التورزد مع إلاستراتيجية الكلية للمنهمة والعمل على الاستمرار في اختيار املورد لاكثر مالئمة 

النتائج على لامد البعيد، والتي يعتبر عملية إدامة واستمرارزة في الحفاظ  للعمل مع املنهمة للحصو  على أفضل

 على نةاط التورزد وإيصاله الى اليبون 

باملعيارزة وضع مواصفات أو خصائص عامة   : يقصد معيارية املكونات املشتراة وعمليات إلانتاج -0

دماتها، وغالبا ما تؤد  املعيارزة إلى مخاار اقل في للمواد املةتراة من املوردين ولعمليات املنهمة ومنتجاتها وخ

 بيئة لاعما  التي يعمل على خفض لاسعار من خال  املةتريات كبيرة الحجم  

وذلك لخفض النفقات والعمل على يعيزي إلانتاجية شراء القطع واملكونات بأدنى تكلفه ممكنة :  -3

 ر تنافسية دون التضحية بالجودة للمنتج والربحية مع مراعاة املنهمات توفير املنتج بأسعا

: حيث ال يستطيع مديرو التورزد إتمام وانجاز مهامهم  رسم عالقات إنتاجية داخلية متناغمة -0

وأهداف التورزد دون التوصل إلى التعاون الفاعل مع لافراد املناسبين في الوظائف لاخرى للمنهمة، وعليه فمن 

ة بين مجموعات التورزد ولاعضاء آلاخرزن املةاركين داخل أقسام ووظائف املفيد فحص العالقات املتبادل

 املنهمة لاخرى، كالهندسة وإلانتاج والتصميم  
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 املطلب الثالث : عناصر ادارة سلسلة التوريد 

 :1هناك عدة عناصر للتنفيذ الناجح لبرنامج إدارة سلسلة التورزد هي

قامة عالقة ناجحة بين الباشع واليبون ، فبدون الثقة ال تكون الثقة هي العنصر الرئيس ي في إ :الثقة -0

 العوامل لاخرى ممكنة ، والثقة تمنح الباشعين التطبيق ويساهم في دورة تطوزر املنتج الجديد  

: إذ أنها ضرورزة لتطوزر عالقات اوزلة لاجل التي تخترق حصة الرؤزا  عالقات طويلة ألاجل -8

ح غالبا ما يستعمل في إقامة هذه العالقات اوزلة لاجل هي اتفاقات دائمة الخضرة ، تد  إلاستراتيجية   واملصطل

 على تجدد أوتوماتيك  على او  وتنا  املوافقة من اغلب لااراف  

: حيث تتطلب إدارة سلسلة التورزد الناجحة املةاركة باملعلومات بين الباشعين  املشاركة باملعلومات -2

ملعلومات يةتمل على أ  ش ي من مواصفات تصميم املنتج الجديد إلى تخطيط وجدولة الطاقة ، واليبائن   وهذه ا

 وحتى العبور إلى قاعدة بيانات اليبون الداخلي 

: إذا دخلت املنهمة في عالقات اوزلة لاجل مع الباشع ، يستفيد منها  مقدرات خاصة للمنظمات -0

عما  لفترة اوزلة من اليمن ولذلك فاليبون الجيد يستعمل مع بةكل أفضل للمنهمة فانها تبقى الباشع في لا 

 وظيفيا    الباشع لضمان الربحية وأنها تبقى قوزة
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 املبحث الثالث : شبكة الامداد في املؤسسة 

 املطلب ألاول : ادارة شبكة الامداد

، مستقرةغير نية الديناميكية متحركة و األعما  باملنهمات تواجه  أوال : مفهوم ادارة شبكة الامداد :

القدرة على مواجهة تقلبات تجعلها تمتلك من التكيف و تمكنها إستراتيجية متينة تبين األمر الذ  يتطلب منها 

النجاح               تحقيق على ميية تنافسية مستدامة من أجل الحصو  من الى تمكينها السوق بسرعة باإلضافة 

في فلسفة و توجه جديد التي يعتبر لةبكة اإلمداد و املثلى اإلدارة في ذه اإلستراتيجية و االستمرار وتكمن ه

في و تتمثل شبكة اإلمداد املنهمات مستوى التكلفة و مستوى أداء بين و أداة لتحقيق التوازن الحديثة اإلدارة 

جميع أ  ه  ، زبائنهم زبائن  ىلإاملنتجين من مورد مورد  املنتج إلنتاج وتوزيع مجموعة املراحل املتتالية 

تحوزل املواد الخام و ذلك أثناء محدودة لعدة مرات من خال  قنوات املتكررة األنةطة الوظيفية اللوجستية 

  1يحصلون عليها نهر العمالء الذين لها في مع إضافة قيمة ملموسة نهائية منتجات الى 

 ″Supply Chain( يبين: ادارة شبكة الامداد 0-0الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : Gilles Paché. la gestion des chains logistique multi acteurs: startégique.op cit .p168
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 ادارةالمرجعات
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في  0225  مصطلح جديد ظهر سنة Supply Chain Managementيعتبر مصطلح شبكة إلامداد   -

فاهيم الحديثة في إدارة منهمات لاعما  حيث يعتبر امتداد و تطور الواليات املتحدة لامرزكية و من أبر ز امل

ملفهوم إدارة إلامداد و ذلك في ضوء إعادة تقييم إستراتيجية املنهمات التي تمكنها من التحكم في التكاليف 

ابرز  إلاجمالية لامر الذ  أدى لتمتع هذه املنهمات  بمستوى من املرونة السعرزة و يبرز  الجدو  املوالي

 التطورات التي عرفها مفهوم إلامداد   

  

 ( يبين:  " أبر ز تطورات مفهوم إلامداد"0-0الجدول رقم)

 ألاهداف املفاهيم الفترة

 –توزيع  –وظائف تقليدية :نقل  0201سنوات 

 تخزين ....

السعي للسيطرة على التكاليف و 

 ذلك في بيئة املنظمة .

ر املوردين و سياسة الشراء و اختيا ادارة الامداد 0221سنوات 

 ذلك في بيئة دولية.

تخفيض تكلفة لانةطة  ادارة شبكة الامداد 0221سنوات 

اللوجيستية و تحسين جودتها 

 اضافة الى تحسين معد  الخدمة 

André Marchal .logistique globale-Supply Chain management Ellipes Edition marketing  S.A 

,2006..page 12. 

 املطلب الثاني : أنشطة و وظائف شبكة الامداد 

 : 1أوال : تحدد شبكة إلامداد ثمانية أنةطة رئيسية  هي

يعتبر خدمة العمالء ( :Customer Relationship managementإدارة العالقة مع العمالء ) -10

كون مبنيا على متطلبات هذا النةاط الرئيس ي لاو  الذ  تهتم به املؤسسة  وإن أ  تخطيط لألنةطة لاخرى ي

النةاط الذ  بدوره يحتاج إلى دراسة رغبات وتطلعات العمالء حتى تتمكن  من العمل بةكل جيد، فاملؤسسة 

تقوم بدراسة إلاستراتيجيات والتكنولوجيات من أجل تقديم أحسن العروض املتوقعة للعميل فمن الصعب بناء 

 ;ت فعالة ملتطلباتها و احتياجاتها وبأقل تكلفة   عالقات جيدة مع اليبون دون القيام بدراسا

يجب تصنيف املوردين ( ( :supplier Relationship managementإدارة العالقة مع املوردين  -18

وفقا لدرجة وأهمية كل واحد منهم بالنسبة للمؤسسة، ثم القيام بالتنسيق معهم من أجل تحقيق استمرارزة 

 ;د بالفائدة على كل من املورد و املؤسسة عملية التورزد وذلك بما يعو 

يجب على املؤسسة أن ( :Customer service managementإدارة الخدمة املقدمة للعمالء )-12

تضمن تلبية متطلبات و توقعات العمالء املتمثلة في املنتجات والخدمات وزتم هذا بتوفر املؤسسة على نهام 

                                                           
 .02،ص0243/0244العكرميدمحم،مذكرةماستر،دوراالمدادفيتحسينتنافسيةالمؤسسة،جامعةعبدالحميدابنباديس،مستغانم،-1
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إمداد العمالء بكافة املعلومات املتعلقة باألسعار و خصائص املنتجات          للمعلومات يتميز بالسرعة و الدقة في

 و استقبا  أوامرهم الواردة للمؤسسة  

يسعى هذا النةاط إلى تحقيق درجة عالية من التوازن   ( :order fullfilmentمعالجة الطلبيات  :) -10

تنفيذ أوامر العمالء في الوقت املناسب  دون أن و التكامل بين خطط التصنيع والتوزيع و النقل، بحيث يتم 

 ;يترتب على ذلك أ  ززادة في التكاليف 

يةير هذا النةاط إلى ( :manufacturing flow managemenإدارة تدفق املواد و املنتجات)  -13

  ;ير تلك إلاحتياجات الرقابة على املخيونات ، املوازنةبين احتياجات العمالء و إمكانيات املؤسسة و قدرتها على توف

يتطلب هذا النةاط تحقيق التوازن  بين قدرات شبكة ( :demand managementإدارة الطلب ) -10

إلامداد و متطلبات العمالء ، و يمثل التنبؤ مفتاح ادارة الطلب على منتجات املؤسسة حيث يتم تحديد أنواع 

 ;خ الطلب املنتجات التي يتوقع بيعها والكميات املطلوبة و توارز

البد على املؤسسة ان يستعين باملوردين و العمالء في عملية تطوير وتسويق منتجات جديدة :   -10

 ;تطوزر منتجاتها  وكذا يسوزق املنتجات الجديدة   و خاصة في حالة املنتجات التي تتميز بدورة حياة قصيرة 

بد من ة إدارة املردودات في الاتجاه ال ( :returns managementإدارة املرجعات أو املردودات ) -12

العكس ي عبر شبكة إلامداد بنفس كفاءة ادارة املبيعات و هذا من أجل  تحديد فرص تقليل املنتجات املرجعة       

 و تدعيم املركي التنافس ي للمؤسسة  

أساسية  فان كل أنةطة شبكة إلامداد السابقة تندرج تحت ثالثة عمليات Chopra et Meindlحسب كل من  

 تتمثل في  :

 ;  supplier relationship management) SRMإدارة العالقة مع املوردين  -أ

   ;  customer relationship management) CRMإدارة العالقة مع العمالء -ب

   internal supply chain management) ISCMإدارة شبكة إلامداد داخليا -ج 

 مداد :ثانيا : وظائف ادارة شبكة الا 

املتمثلة اإلمداد و املتعلقة بمصطلح كل الوظائف الرئيسية : تمثل وظائف اإلمداد التقليدية -10

 بأنها :و تتميي هذه الوظائف املاد      التوزيع ، النقل ، التخيين، وظيفة الةراء في أساسا 

ية اإلنتاج كما عملفي وظيفة التخيين تتواجد نجد أن كل مراحل شبكة اإلمداد فمثال في تتواجد  -

 ;عملية التوزيع في توجد 

عملية بين مثال إن وظيفة النقل تتواجد ، إلدارة شبكة اإلمدادمختلفة مراحل بين تتم هذه الوظائف  -

 بين هاتين العمليتين  وه  تقوم بالربط املنتج  ، وعملية التموين  املورد   التوزيع 

وظيفة متكاملة و مسؤولة عن التخطيط نها أتعريف وظيفة الةراء على يمكن  وظيفة الشراء : -أ

عملية اإلنتاج من في تدخل املواد التي و كافة ،املواد املصنعة قيد التصنيع املواد و املسبق لتوفير املواد الخام 

إليها ألداء  وظائفها على أكمل وجه          املؤسسة التي تحتاج معدات    و آالت و قطع الغيار و كافة مستليمات 

و ما يرتبط بذلك من متابعة املناسبة اختيار مصادر الةراء مواصفاتها، كميات الةراء و اهمة في تحديد املسو 

و فحصها  للتأكد من سالمتها و مطابقتها للمواصفات املةتريات ستالم االتوريد من حيث مواعيد التسليم و 

يتعلق مع السياسة العامة بما و املواد  املناسبة املتعلقة بتوفير مع العمل على تطبيق كافة اإلجراءات املحددة 
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في و الجودة املناسبة بالكمية و توفير املتطلبات من خال  الربحية زيادة الى  للمؤسسة و تسعى هذه الوظيفة 

األهداف تحقيق من خال  الهدف هذا يمكن تحقيق و من أفضل مصادر التوريد و املناسبين الوقت  و السعر 

 الفرعية التالية :

تكلفة بأقل عملية الةراء ذ تنفياملناسبة، تكلفة الةراء و يكون هذا بالةراء بالكميات  تخفيض -

 ;املوردين على خصومات من مكنة، الحصو  

املؤسسة بالجودة املناسبة                 مستليمات و احتياجات بتوفير التنافسية و ذلك املساهمة في تحقيق امليزة  -

 ;املواصفات املطلوبة و 

الجدارة         حسب الكفاءة و املوردين تقييم و ترتيب ، التوريدأوامر متابعة ، اختيار مصادر التوريد  -

   1و مدى التيام كل منهم

لحين وظيفة االحتفاظ باألشياء أنها تعريفها على يمكن :ان وظيفة التخيين  وظيفة التخزين -ب  

حدوث التي يعني توفير املنتجات حتى حتى اليمانية املنفعة  تحققفان هذه الوظيفة بالتالي إليها و الحاجة وقوع 

 هذه الوظيفة تقوم على أساس:أن القو  ،و يمكن الطلب عليها 

 ;املواد املخينة و تنهيم تخطيط  - 

لغرض ضمان استمرار تدفقها: ويتم ذلك بوضع نهام للتصنيف و تبويب املواد السيطرة على هذه  - 

شبكة اإلمداد في عنصر تكلفة تمثل هذه الوظيفة وألن بأمان تخيزنها أماكن تحديد و توفير املواد و 

هذه الوظيفة املؤسسة، و نجد أن على يمثل عبئا حيث أن ارتفاعها ما يمكن لذلك البد أن تكون اقل 

 املواد املخينة   و نقل املناولة بعض األحيان تكون مسؤولة عن في 

 مايل  :  تهدف الى تحقيق اإلمداد  وظيفة التخيين كأحد أهم وظائف شبكةإن  

  ;لتحقيق استمرارية التدفق املطلوبة و ذلك باالحتفاظ باألصناف املواد ضمان تدفق  -

أسعارها انخفاض بعد شراءها وقت املواد تخيين ان االستفادة من فروق األسعار حيث  -

 ;فعة اليمانية املنزيادة يعني للتكاليف و هذا توفير واستخدامها عند ارتفاع األسعار فيه 

 ;بها انتهارا للتصرف النفايات و تخيزن املواد املستردة استالم و  -

   2املواقع الخاصة باملخيونو املالئمة األماكن تحديد  -

وظيفة في حين أن وظيفة النقل احد الوظائف األساسية إلدارة شبكة اإلمداد : تمثل  وظيفة النقل -ج

السلع تحرزك من خال  املنفعة املكانية ه الوظيفة تعمل على خلق فان هذتخلق املنفعة اليمانية التخيين 

أهم هذه الوظيفة تمثل و الحاجة أماكن أخرى تةتد فيه هذه الى إليها الحاجة من مكان تقل فيه املختلفة 

لوظيفة في يسييرها وفقا لالمثلية تحدد فلسفة شبكة اإلمداد املؤسسات التي تتبنى عناصر التكلفة لذلك فان 

 ل  النق

ككل و الكفاءة النهام اللوجيستي عمليات النقل تنعكس على مستوى كفاءة في زيادة الكفاءة إن 

الى تحسين املوقفنةاط النقل تؤد  في من ناحية أخرى فان الكفاءة ، اإلنتاجية للمؤسسة بوجه عام

                                                           
 .40،ص0225،الثالثة،الطبعةالشراءوالتخزين.داروائلللنشر-الموادمنعمزمزير.إدارة،عمروصفيعقيلي-1
 .418،ص0223،دارالفكر.طبعةالثانية،مدخلحديث-دمهديحسنزويلف.إدارةالشراءواإلمدا-2
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و ير املنتجات يسععلى مستوى خدمة  العمالء و على سياسة تأثيرها التنافس  للمؤسسة و ذلك من خال   

 كذلك على اإلدارة الفعالة للمخيون  

األسواق          املؤسسات باتجاه من املنتجات يبدأ بتهيئة املاد  تقليديا فإن التوزيع  :املاديالتوزيع  -د

فإن الحاضر الوقت في زبائنها و لكن املنتجات الى تكلفة إيصا  تلك تخفيض حلو  تركي على محاولة ايجاد و 

يبدأ بالسوق و يعمل املاد   التوزيع أن من حيث ،نوعا ما اتجاها مختلفا قد تعدى هذه النهرة ليأخذ التفكير 

 مفهومين هما:ظهر لدينا بالتالي و حتى املؤسسة للخلف 

 العمالء املؤسسة باتجاه من املنتجات نقل  : و يعني  out bound distributionالحدود    التوزيع خارج  -

املعادة و أالتالفة املنتجات   :  الذ   يتضمن إعادة  in bound  distributionالحدود    التوزيع داخل  -

 املستهلك يد بوصولها الى ال تنته  املنتجات اليائدة عن حاجات قنوات التوزيع حيث أن حركة تدفق و 

ب و التقنيات و األسالياملهارات هو عبارة عن املاد  "التوزيع البريطان  التسويق خبراء املعهد حسب 

 معقولة  و بتكلفة املكان املناسبين الوقت و املستهلك في احتياجات و تلبية رغبات توفير بوتقة في تصب التي 

تتضمن مختلف ما هو إال جيء حيو  من سلسلة اإلمداد الذ  املاد  آخرون بأن التوزيع يةير كما 

 النهائ   حتى املستهلك إنتاجها من أماكن الخدمات تساعد على انسياب السلع و العمليات التي 

الء بتةغيل وتسليم الطلبيات للعماملرتبطة نةطة اإلمداد املاد  يةير الى جميع أالقو  بان التوزيع يمكن إذن 

 :1 إلاستراتيجيتينبإتباع إحدى 

املؤسسات أو املستهلكين النهائيين الوسطاء و مخازن املؤسسة الى من املباشر: إستراتيجية التوزيع  -

وسيلة حمولة تصلح الستفاء التي للمبيعات كبيرة حالة أحجام في األخرى و تستخدم هذه إستراتيجية 

يترتب على بالتالي و املنخفضة بالكامل ألن ذلك يسمح باالستفادة من أسعار النقل املستخدمة النقل 

النقل و  تكاليفانخفاض العمالء أو الوسطاء الى من مراكي اإلنتاج او التخيين املباشر التوزيع 

 ممكن    حد املاد  الى أدنى التوزيع 

املنتةرة من خال  االستعانة بنهام متكامل من مراكي التوزيع  مباشر:غير إستراتيجية التوزيع  -

يتم توزيعها التي حالة منتجات تامة الصنع و في جغرافيا و يتم االعتماد على هذه اإلستراتيجية 

مراكي في عن عملية التخيين الناتجة غم من  زيادة التكاليف على الرالحالة هذه صغيرة  و في بكميات 

اجمالي من ممكن اقل مستوى الى اإلستراتيجية لهذه التجميع و التوزيع إال أنه يتم التوصل وفقا 

للعمالء من حيث خلق الخدمات املقدمة رفع مستوى كفاءة الى هذا باإلضافة املاد ، تكاليف التوزيع 

  من خال  وظيفة النقل    املكانية    التخيين   و اليمانية   من خالاملنفعة 

بين تعمل على التنسيق التي الوظائف جميع :  ه  بقيادة شبكة اإلمداد املتعلقة الوظائف  -18

بعد ظهور مصطلح إدارة شبكة اإلمداد      الكافي الا باالهتمام ، و نجد أنها لم تحهى الوظائف السابقة مختلف 

املعلومات املرتبطة من البيانات و ملعالجة الحجم الكبير و الوسائل الالزمة عدات املو التطور الذ  شهدته 

و العمليات و الرقابة املعلومات ،تخطيط املوارد أنهمة ، التنبؤفي: باإلمداد و تتمثل هذه الوظائف أساسا 

عليها 

                                                           
 .041،ص0224،إلسكندريةالجامعية.،الدار،إدارةمنافذالتوزيع-التسويقية،المنشأتنإدريسمحثابتعبدالردمحمالمرسي،الدينجمال-1
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أو غير نبؤ بةكل مباشر بالوظائف السابقة الذكر تعتمد على التالقرارات املتعلقة معهم : إن  التنبؤ -أ

التنسيق االمثل الى دقة التنبؤ تؤد  املؤسسة ، إن الطلب على منتجات تجاهل اتجاه فمثال النستطيع ،مباشر 

حالة ما كبير في له دور أن التنبؤ  كما املناسب، توفير املخيون     الوقت في الوظائف اللوجستية  التوزيع بين 

 عملية اإلنتاج و التوزيع   ما بين شبكة اإلمداد و في لتموين مصادر اانحرافات بين كان هناك إذا 

املحددة و االتصا  احد العناصر الرئيسية املعلومات نهام يمثل  و االتصال:أنظمة املعلومات  -ب

من ناحية و سرعة املعلومات املتبادلة على دقة لاخيرة لكفاءة وظائف إدارة شبكة اإلمداد حيث تتوقف هذه 

 مكوناته  اإلمداد  واهم املعلومات في نهام املوالي الةكل يبرز و ،ق من ناحية أخرىاالتصا  و التنسي

 

 ( يبين: نظام املعلومات الامدادي .8-0الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Source : Alexandre K.samii .Stratégie logistique –Supply chain management .op cit. page 205. 
 

 
 

Source : Alexandre K.samii .Stratégie logistique –Supply chain management .op cit. page 205. 

بخطط و باملبيعات  تستند هذه الوظيفة على التنبؤ  و العمليات و الرقابة عليها :تخطيط املوارد  -ج

لك تقدير االحتياجات من األجياء االحتياجات و الرقابة عليها و يةمل ذتخطيط اإلنتاج وعلى أساس ذلك يتم 

قياس األداء على ضوء التنبؤ ، جدولة أوامر الةراء بمستوزات املخيون، التنبؤ ، لكل صنف على حدة 

   1و جدولة اإلنتاجباملبيعات 

 

 

 
 

                                                           
 .02،ص4225المشترياتوالمخازن،الجزءاألول،الدارالجامعية،-االمدادعبدالغفارحنفي،ادارةالموادو-1

 
 مدادنظامالمعلوماتفياال

 وظائفادارةاالمداد
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يمكن التفرزق بين ثالثة مستوزات للقرارات في شبكة املطلب الثالث : مستويات القرار في شبكة الامداد :

،املستوى الاستراتيجي  أثاره  على املدى البعيد  ،املستوى التكتيك    لاجل املتوسط من أسبوع إلى سنة                  إلامداد 

   1و املستوى العملي   قرارات يومية  

أكثر من أفق في مجا   هذا املستوى  تخص قرارات ( :niveau stratégiqueاملستوى الاستراتيجي ) -4

ةهر  ،السنو  وتتركي أساسا في اقتراح  الحلو  والخطط البديلة لتحسين لاداء و تحقيق لامثلية التخطيط ال

في استخدام املوارد التي تمثل لاهداف النهائية التي يسعى لتحقيقها شبكة إلامداد و يتطلب هذا املوازنة بين 

من بين أهم القرارات املتخدة في هذا املستوى املتطلبات العملية و التنهيمية في التسيير و بنية شبكة إلامداد و 

نجد اختيار مراكي إلانتاج و التخيزن   العدد، املواقع، القدرات     ، تنمية و تطوزر منتجات جديدة ، توسيع 

 النةاط و اكتساح أسواق جديدة ،   وزتم على هذا  املستوى :

 ;شبكة إلامداد تحديد لاهداف و الغايات و مدى تأثير كل منها على أداء  -

 ;تحديد بنية شبكة إلامداد   أعضاء شبكة إلامداد    -

توضيح ايجابيات اعتماد إدارة شبكة إلامداد على مستوى املؤسسة و ذلك باالستعانة بوسائل  -

 .التخطيط الاستراتيجي 

 

لأليام، لاسابيع او لقراراتعادة يتم اتخاذ هذا النوع من ا( :niveau tactiqueاملستوى التكتيكي ) -18             

لاشهر املقبلة و هذا بعد وضع الخطط إلاستراتيجية على املستوى السابق والتي يمكن يعديلها في هذا املستوى     

و ذلك وفقا لالحتياجات ،إن قرارات املستوى  التكتيك  تتطلب نماذج التخطيط أكثر توضيحا وهنا البد من 

 املواد، وذلك من اجل تلبية الرغبات و تحقيق لاهداف املتوقعة   ضمان توفر املوارد البةرزة ،

وكأمثلة لهذه القرارات: مةاكل التوزيع   املوردين، املنتجات     ،تحديد مستوى املخيون،  اختيار نمط 

لنوع النقل ، نوع قناة التوزيع ،هذه القرارات يعمل على تنفيذ قرارات  املستوى الاستراتيجي و هي قرارات من ا

  والتي  DRP,MRP,JIT …العملي تصدر من عدد محدد من أعضاء شبكة إلامداد و تتطلب أنهمة للمعلومات مثل 

يعتبر ضرورزة من اجل يسير شبكة إلامداد ومن بين أهداف هذه القرارات أنها يعمل على إقامة العالقات بين 

سيير لامثل لوظيفة النقل و التوزيع املاد  إضافة أعضاء الةبكة   أعضاء املنبع و املصب   ،ربط العمليات و الت

 إلى تطوزر أنهمة املعلومات املستخدمة   

تمثل قرارات هذا املستوى العمليات اليومية الروتينية      ( :niveau opérationnelاملستوى العملي  )-12

و التوزيع بأفضل الطرق من اجل   ال يتعدى مداها أسبوعين  و تتمثل في قرارات يسيير أنةطة مراكي إلانتاج أ

 الاستجابة السريعة للطلبيات و بالتالي تحقيق اكبر مردود و يمكن تقسيم املةاكل العملية إلى  : 

 ;مةاكل يسير املخيون و املراقبة  -

 ;مةاكل إلانتاج، التخطيط و الجدولة  -

 مةاكل تباد  املعلومات ، التنسيق و الرقابة    -

لية و لاساليب املساعدة على اتخاذ القرار من اجل تحسين أداء شبكة مةاكل تطوزر الوسائل العم -

إلامداد  

                                                           
 .04العكرميدمحم،مرجعسابق،ص-1
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 وفيما يلي جدو  يوضح بعض لامثلة عن القرارات اللوجيستية وفقا للمستوزات الثالث :

 

 ( يبين: أمثلة عن القرارات الاستراتيجية و التكتيكية والتشغيلية لألعمال اللوجستية8-0جدول رقم )

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

املصدر: ثابت عبد الرحمان إدريس ، مقدمة في إدارة ألاعمال اللوجيستية، إلامداد والتوزيع املادي ، الدار 

.32،ص 8118/8112الجامعية ، إلاسكندرية ،مصر ،

 مستوىالقرارنوعالقرار 

استراتيجيتكتيكيتشغيلي

 الموقعالتسهيالت،الحجموضعيةالمخزونالطرق،النفقات

االرسالوالشحنوالمواقع

 النقلاختيارنمطالنقلمزيجالخدمةالفصليجداولالكميات

 والوقت                                                 

 تشغيلاألوامراختياروتصميمقواعداألولوياتتسهيلوتعجيل

نظامادخالاألوامرلطلبياتالعمالءتنفيذالطلبيات

خدمةالعميلوضعمعاييرخدمة//

 العمالء

 المخازنالتنظيمالداخلياختيارالمساحاتالوفاءباألوامر

والمكانالفصلية      

                   الشراءوضعسياساتالتعاقدواختياراصدارأوامر

 الشراءالموردالشراء
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 خالصة الفصل ألاول :

 

داد وظيفة إستراتيجية يعمل على من خال  ما تم التطرق إليه في هذا الفصل ، يمكن القو  بأن إلام    

تحقيق أهداف املؤسسة بالجودة و التكلفة املناسبة و في الوقت املناسب ، كما أن يشخيص إلامداد 

يضيف قيمة للمؤسسة من خال  املساهمة في اقتناص الفرص املتاحة     و مواجهة املخاار املحتملة 

ف اما يساهم هذه العملية في البحث عن مصدر باالضافة الى تطوزر نقاط القوة و معالجة نقاط الضع

 املةكل و معالجته نهائيا  

 

 



 الفصل الثاني : تنافسية  املؤسسة

 

31 
 

 

 تمهيد :

يعتبر مفهوم امليزة التنافسية، ثورة حقيقية في عالم إدارة لاعما  على املستوى لاكاديمي والعملي، 

جة الكثير من الهموم الداخلية                 فأكاديميا أصبح ينهر لإلدارة كعملية ديناميكية ومستمرة يستهدف معال

و الخارجية لتحقيق  التفوق املستمر للمؤسسة على آلاخرزن أ  على املنافسين و املوردين واملةترين و غيرهم من 

لااراف الذين تتعامل معهم، وبطبيعة الحا  لن يكون تحقيق التفوق هذا عمال و قتيا أو قصير املدى ولكنه 

ئمة لحفظ توازن املؤسسة تجاه لااراف آلاخرزن في السوق،  و عمليا يحرص املديرون حسب املفهوم محاوالت دا

 الجديد على العمل الدءوب واملستمر وتحليل واكتةاف واملحافهة على الاستثمار في امليزة التنافسية للمؤسسة 
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 املبحث الاول: التنافسیة:

  التنافسیة املطلب ألاول: تعریف

تم يعرزف التنافسية من ارف عدة هيئات رسمية عاملية وأخرى اقليمية ، كون ذلك مطلب أساس ي 

وضرور  لضبط هذه الهيئات للمفاهيم املرتبطة بالتنافسية كل حسب فلسفتها و توجهها في تبنيه وتحليل كل 

ص املستوى الدولي وتتباين التحاليل وفق املتغيرات ذات الصلة به ، وعموما يةترك الجميع في كون التنافسية تخ

 الشجرة التالية : 

يتباين استخدام مفهوم التنافسية على املستوى الاقتصاد  أوال : التنافسية على املستوى الوطني)الدولة( : 

فسية ، اضافة للتباين في معيار قياس تنا 1الكلي ، فيما اذا كان هذا الاقتصاد متطورا أو ال ييا  في مرحلة النمو

 الدو   

 

وفقا لهذا الاتجاه ، تقاس تنافسية اقتصاد ما قياسا بقدرته على تحقيق فائض في  الاتجاه ألاول :-0

ميزانه التجار  ، ولقد تم اعتماد هذا الاتجاه فعال منذ سنوات السبعينات ، فطبق كمعيار لتصنيف تنافسيات 

   2تصاد الامرزك  متدهور مقارنة بنهيره اليبان الدو  سنة الثمانينات من القرن العةرزن الذ  وصف الاق

 ومن بين التعارزف التي تندرج ضمن هذا الاتجاه :

: "لاداء النسبي الحالي والكامل لالقتصاديات في القطاعات  APIيعرزف املعهد العرب  للتخطيط ●

يرزة ، ومنافسة ولانةطة املتنافسة مع الاقتصاديات لاخرى، وزتناو  هذا التعرزف لانةطة التصد

 املستوردات والاستثمار لاجنبي املباشر" ;

:"التنافسية هي مدى قدرة الدولة على انتاج OECDيعرزف منهمة التعاون الاقتصاد  والتنمية ●

السلع والخدمات والوصو  الى السوق العاملية في ظل أدوات السوق الحرة والعادلة وذلك في الوقت الذ  تحافظ 

 خل القوم  الحقيق  على املد  البعيد" فيه على نمو الد

  :"يةير التنافسية على مدى قدرة البلد على انتاج السلع أو توزيعها G.C.Lodge (1985و B.R.Scottكما يعرفها  

 أو تقديم خدماتها في السوق العاملية ،مع تيايد العوائد على مواردها " 

عتبار مستوزات معيةة لافراد فقط ، أ  أن معيار يضم التعارزف التي تأخذ بعين الا  الاتجاه الثاني :-8

 قياس التنافسية وفق هذا الاتجاه هو نصيب الفرد من الناتج املحلي الاجمالي ،  

 ومن أبرز يعارزف هذا الاتجاه : 

القائل أن التنافسية هي :" القدرة على التحسين  9555يعرزف املجلس لاوروب  املنعقد ببرشلونة سنة ●

 ملستوى املعيةة ملواانيها ، وززادة مستوى التةغيل والتماسك الاجتماعي";املستمر 

" يجب أن يتم النهر الى التنافسية على 0220كما عرفتها املجموعة الاستةارزة حو  التنافسية سنة ●

 أنها الوسيلة الرئيسية لتحسين مستوزات املعيةة ، وايجاد فرص العمل والقضاء على الفقر "

                                                           
 .40،ص0244/0245كبيريفتيحة،فعاليةتكنولوجياالمعلوماتواالتصالفيرفعتنافسيةالمؤسسات،جامعةأبيبكربلقايد،تلمسان،-1
 .02،ص0222طنتقريرالتنافسيةالعالمية،الكويت،المعهدالعربيللتخطي-2
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ا املنتدى الاقتصاد  العالمي :"مقدرة الاقتصاد الواني على التوصل الى معدالت في حين عرفه●

 مستدامة من النمو الاقتصاد  محسوبة بمعدالت التغير السنو  لدخل الفرد" ;

الاتجاه الثالث : ويةمل التعارزف التي تأخذ بعين الاعتبار حالة التجارة الخارجية ومستوزات معيةة لافراد -0

 رار  معا على غ

 : يعرف املنتدى التنافسية بأنها  مجموعة املؤسسات WEFيعرزف املنتدى الاقتصاد  العالمي  ●

والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الانتاجية في الاقتصاد ،ويعتبرالبلدان لاكثر تنافسية بأنها لاقدر على 

 النمو في املدى املتوسط والطوزل";

لدولية :"هي قدرة الدولة على الانتاج بةكل أكبر و أكثر كفاءة نسبيا ، كما عرفها معهد التنافسية ا●

وززادة مبيعاتها من السلع املصنعة ، والتحو  نحو السلع عالية التقانة والتصنيع ذات القيمة املضافة العالية ، 

توفر الدولة لبيئة  وتحقيق دخل قوم  أعلى للفرد ، واستقطاب الاستثمارات لاجنبية املباشرة والتي ترتبط بمدى

 مناسبة ، ذلك ان الاستثمارات لاجنبية املباشرة توجد ميايا تنافسية تضاف الى امليايا النسبية املوجودة ، وزقصد

بالكفاءة التكلفة لاقل من خال  تحسين الانتاجية ، وززادة الجودة ، وتحقيق املالئمة بين الاحتياجات 

 ; 1تلفة وعبر اليمن "املحلية والعاملية بين املنااق املخ

عرف التنافسية 0229من جانب مجلس السياسات التنافسية للواليات املتحدة لامرزكية خال  سنة ●

بأنها : "القدرة على انتاج السلع والخدمات والوصو  الى السوق العاملية ، وذلك في الوقت الذ  يتمتع فيه 

 ى البعيد" املواانون بمستوزات معيةية عالية ومستدامة على املد

ومهما يكن اتجاه تحليل التنافسية على املستوى الاقتصاد  الكلي ، فانه بالغ لاهمية ، بالنهر النعكاساته 

 الواضحة واملباشرة على بقية املستوزات ،أ  على مختلف القطاعات املكونة له وبالتالي على وحداته املؤسسية  

تنافسية على مستوى القطاع ، بأنها قدرة القطاع على تحقيق يعرف الثانيا : التنافسية على مستوى القطاع: 

القيمة املضافة العالية، ضمن بيئة لاعما  ذات يةريعات مرنة و ناظمة لها ، تتماش ى و التطورات الاقتصادية 

ضمن آليات فعالة قوى السوق من ناحية املوردين و املستهلكين، باالضافة الى حرزة دخو  سوق العمل والخروج 

 نه                                                                                            م

ويعرف أيضا أنها :"قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في لاسواق 

معينة من خال  الربحية  الدولية دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية ، أين تقاس تنافسية صناعة

الكلية للقطاع وميزانه التجار  ، ومحصلة الاستثمار لاجنبي املباشر الداخل والخارج، اضافة الى مقاييس متعلقة 

  2بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة"

ونة لالقتصاد ينبغي التأكيد على هذا الصدد ،على مدى لاهمية الواجب ابالئها لتنافسية القطاعات املك

،اعتبارا للموقع الوسط  الاستراتيجي للقطاعات ضمن الاقتصاد ككل،فمن جهة ارتفاع درجة تنافسية القطاع 

ترجمة لتراكمات قوة تنافسية الوحدات املكونة لها  املؤسسات  ، وباملقابل تراكمات قوة تنافسية مختلف 

 سية اقتصادها ككل  القطاعات البناء الاقتصاد  داللة على قوة وصالبة تناف

                                                           
 .41كبيريفتيحة،نفسالمرجعالسابق،ص-1
كمالرزيق،فارسمسدور،"مفهومالتنافسية،الملتقىالوطنيحولتنافسياتالمؤسسةاالقتصاديةوتحوالتالمحيطجامعةدمحمخيضر،-2

 .024،ص0220أكتوبر-22-02بسكرة،الجزائر،
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يعرف تنافسية املؤسسة على أنها: "القدرة على تلبية الرغبات املختلفة واملتنوعة ثالثا: تنافسية املؤسسة: 

للمستهلكين وذلك بتوفير منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معين ،بةكل أكثر كفاءة من املنافسين 

ميع أنحاء العالم مما يحقق نجاحا مستمرا للةركات على آلاخرزن في السوق، ويستطيع املةتر  شرائها من ج

الصعيد العالمي والصعيد املحلي ، في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة ، وذلك من خال  رفع انتاجية 

 عوامل الانتاج املستخدمة  

 تحليل التعرزف : يتضمن هذا التعرزف خصوصيات التنافسية كما يلي :

 حو  محورزن رئيسيين هما جودة املنتج وسعره ;تمحور التنافسية ●

  املنافس مقارنة بمنافسيه  ;  Efficienceالتنافسية مبنية على كفاءة ●

 سوق املنافسة هي السوق العاملية ، لامر الذ  يلغي الحدود الجغرافية للتنافسية;●

 تملك تنافسية محليا ; باملفهوم املعاكس اليمكن التكلم عن تنافسية مؤسسة ما دوليا ،ما لم تكن●

باالضافة الى الاتاحة املكانية التي تتطلبها التنافسية ،هناك مطلب آخر يجب أن توفره املؤسسة في ●

ااار استراتيجياتها التنافسية ،وهو الاتاحة اليمانية ،فال يمكن الكالم عن التنافسية بدون اعطاء لاهمية 

 " JITمات ، وذلك بتبني نموذج الوقت املناسب أو املحدد "الكافية للبعد اليمني في توفير السلع والخد

رغم تباين يعارزف التنافسية وفق املستوى  الكلي ، القطاع واملؤسسة  ، الا أنها ترتبط فيما بينها بعالقة تكاملية 

ثل بحيث يحقق أحدها آلاخر ، فال يمكن تصور صناعة أو قطاع تنافس ي غير مبني على مؤسسات تنافسية ، وبامل

على املستوى الاقتصاد  القوم  ، انما ال يمكن يعميم هذا لاساس في الاتجاه العكس ي ، اذ أن وجود مؤسسة أو 

 صناعة ذات قدرة تنافسية ال يتيح بالضرورة للدولة ككل امتالك هذه القدرة 

نت املنافسة يعبر عن وفقا لتعرزف ملصطلحي املنافسة التنافسية نخلص الى أن الفرق بينهما يكمن في أنه اذا كا

املياحمة أ   املسابقة  بين مؤسستين أو اقتصادين بهدف كسب حصة سوقية يترتب عنها كسب ارف مقابل 

خسارة الطرف املنافس ، فان التنافسية هي التعبير عن حالة التكامل التي تؤد  الى ززادة الانتاجية والقيمة 

 تبر شدة املنافسة أحد مؤشرات التنافسية املضافة ، يترتب عليها كسب جميع لااراف ن ويع
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 املطلب الثاني : أنواع التنافسية:

 ، وفق الةكل آلاي : 1يمكن تصنيف التنافسية بالنهر لعدة اعتبارات

 أنواعالتنافسية.( :1-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من اعداد الباحث،اعتمادا على أغلب أدبيات التنافسية 

 

 ابقا للموضوع يمكن التمييز بين : لتصنيف حسب املوضوع:أوال:ا

يتم تحديد املعايير الازمة لتحديد وضعية املنتج في السوق خال  فترة ما،عامة  تنافسية املنتج:-0

يستخدم سعرالتكلفة كمعيار لذلك ،وانما يبقى قاصرا ملا يتطلبه لامر من ضرورة الاعتماد بالتواز  من ذلك مع 

 على غرار ، الجودة ومستى خدمات ما بعد البيع ، وغيرها   معايير أخرى 

: تقاس تنافسية املؤسسة بناءا عللى القيمة املضافة التي تحققها بةكل مجمل تنافسية املؤسسة-8

عللى كافة املنتجات والخدمات التي تقدمها، وذلك من خال  استخراج الفوارق بين مجموع الهوامش املحققة 

اليف املباشرة منها وغير املباشرة ، حيث أن املؤسسة مطالبة بتقديم قيمة ليبائنها الذ  ال وكل لاعباء والتك

 يتسنى الا عن ارزق تحقيق قيم اضافية مضطردة على كافة مستوزاتها 

 وفقا ملعيار اليمن تصنف التنافسية الى : ثانيا: التصنيف حسب الزمن:

لى املؤسسة خال  دورة زمنية ، ناجمة عن ظرف أو :وهي التنافسية التي تبدو ع تنافسية ملحوظة-0

فرصة محددة وعابرة ، قد تضعها في موضع احتكار  ، وعليه فالتنافسية امللحوظة هي التنافسية املحصورة في 

 مدى زمني قصير لاجل 

                                                           
،وديعدمحمعدنان،القدرةالتنافسيةوقياسها،دوريةتخصقضاياالتناميةفياألقطارالعربية،العددالرابعمنالسنةالثانية،ديسمبر-1

 .4،ص0222
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: بعكس التنافسية امللحوظة ،القدرة التنافسية يستند قياسا الى مجموعة من  القدرة التنافسية-8

عايير املتةعبة واملتداخلة ، بما يسمح للمؤسسة الحفاظ على مركيها التنافس ي لفترة زمنية اوزلة رغم امل

 مختلف التغيرات السوقية  

  ثالثا: التصنيف وفق مصدر التنافسية :

يتمكن اقتصاد ما من تحقيق تنافسية سعرزة من خال  قدرته على  التنافسية السعرية)التكلفة(:-0

مات بأقل تكاليف ممكنة ،لامر الذ  يتيح لع اغراق السوق العاملية بمنتجاته لامر الذ  يحصل انتاج سلع وخد

 مع ىاالقتصاد الصيني حاليا ومنذ وهلة اليمن 

: وهي التنافسية املقاسة واملستندة على أسس عدا السعر والتكلفة ،وبدورها التنافسية غير السعرية-8

 تنقسم الى :

قدرة البلد أو املؤسسة على انتاج سلعة أو خدمة ذات سمعة عالية في السوق  تنافسية النوعية: هي●

،نتيجة للصورة الذهنية التي يستطيع احتاللها في أذهان املستهلكين ،ومثا  ذلك مختلف العالمات واملاركات 

 العاملية ،وأيضا سمعة منتجات دولة ما مثل املنتج اليابان  

 :يكون اقتصاد ما تنافسيا نتنافسية تقنية عند تمتعه بمستوى عالي التنافسية التقنية التكنولوجية●

 من الامتالك، التحكم والتفوق التكنولوجي 

تنقسم التنافسية وفق هذا لاساس الى تنافسية جارزة وأخرى كامنة  :1رابعا:التصنيف وفق سيرورة التنافسية

 كما يلي:

فسية لاساسية أو الانية  الحالية  ،وهي تلك التنافسية الجارزة  الهرفية : ويعرف أيضا بالتنا●

 التنافسية التي يستند الى مناخ لاعما  وعمليات الةركة واستراتيجياتها 

التنافسية الكامنة  املستدامة : وهي التنافسية التي ترتكي على استدامة التنافسية والتي يعتمد على ●

لرأس املا  البةر  ،الابداع والابتكار،البنية التحتية، الاستثمارات اوزلة لاجل ، على غرار الاستثمار في ا

 والتكنولوجية وكذا التوظيف التقني 

بغض النهر عن مستوزات التنافسية ان كانت تخص أصناف املؤسسات كوحدة أساسية في تكوزن 

 مختلف قطاعات الاقتصاد ككل،او كانت تخص القطاعات أو الاقتصاد القوم  ،في حد ذاته فهناك مرام 

 سامية تجمعها داخل ااار عام ،كما يجب توفير متطلبات أساسية يجب توفيرها  

 املطلب الثالث : متطلبات بناء بيئة تنافسية : 

ان تبني فكرة التنافسية ال يكون بطرزقة تلقائية نبل يتطلب لامر تهيأة واعداد بيئة خاصة به ،قادرة 

 مان نجاح العملية  على استيعاب كل املتطلبات الجديدة وذلك بقصد ض

 أبعد من ذلك تم اعداد أسس ومبادئ يجب توفيرها لبناء بيئة تنافسية وفق املصفوفة التالية:

 

 

 

                                                           
 .5،ص0244لمرصدالوطنيالسوريللتنافسية،التنافسيةفيالفكراالقتصادي،جويلية،1
 



 الفصل الثاني : تنافسية  املؤسسة

 

37 
 

 

 متطلباتالبيئةالتنافسية:(:1-2الجدول)                            

 املبدأ ألاول: ألاداء الاقتصادي.

 اعتماد مفهوم التنافسية املستندة على قوى السوق؛

يعميق التنافسية املحلية كسبيل الى التنافسية  

 العاملية ؛

 العمل على رفع حصة البلد من التجارة الدولية ؛

تبني مبادئ الاستثمارات الدولية بهدف تحقيق  

 التخصيص لامثل للموارد على الصعيد العالمي؛

الانفتاح على لانةطة الخارجية بما يضمن رفع  

 الكفاءة الاقتصادية 

 الثاني : الفعالية الحكومية. املبدأ

 دمقرااية النةاط الاقتصاد ؛

توفير بيئة اقتصادية، اجتماعية، سياسية وقانونية 

 شفافة؛

الالتزام باملرونة الكافية في تبني السياسات 

 الاقتصادية؛ 

تحسين و رفع مستوى التعليم بما يحقق منطق 

 اقتصاد املعرفة ؛

صاد  خاصة تقليص تدخل الدولة في النةاط الاقت

 الحمائية منها؛

تهذيب الغمل الادار  و الحكوم   السرعة، الكفاءة و 

 الفافية 

 املبدأ الثالث :فعالية قطاع ألاعمال .

 التركيز على مفهوم  الكفاءة والفعالية الاقتصادية؛

 توفير التموزل الالزم لألنةطة املولدة للقيم املضافة ؛

 الي؛التطوزر التكييف الالزم للقطاع امل

 تحفيز و تقوزة اندماج املةاريع في الاقتصاد العالمي؛

 السعي الى رفع مستوزات انتاجية كافة عوامل الانتاج ؛

تكييف سلوك القوى العاملة بما يعيز التنافسية 

 املستندة لبقية العوامل  

 املبدأ الرابع :البنية التحتية.

 تبني مفهيم اقتصاد  املعرفة ؛

 العامة الالزمة لبيئة تنافسية ؛ توفير البنية التحتية

اعتماد أنهمة تحفيزية لتشجيع الابداع و الاستخدام 

 التقني ؛

بعث و يشجيع الاستثمار في مجا  لابحاث لاولية و 

لانةطة الابداعية القادرة على نقل  التنمية 

 الاقتصادية الى مراحل أكثر نضجا ؛

يشجيع الاستثمارات ذات لاجل الطوزل الخاصة 

 البحث و التطوزر ب

: من اعداد الباحثة ، اعتمادا على موال  لخضر عبد الرزاق ، بوخار  عبد الحميد ، التكامل الاقتصاد  املصدر

العرب  و يعيزي التنافسية ، امللتقى الدولي الثان  "التكامل الاقتصاد  العرب  الواقع و آلافاق "، جامعة عمار 

   000ص 9550أفرزل  02- 00ثليجي ، لاغواط 

ان لم نقل  -بطبيعة الحا  وباعداد وتوفير كل املتطلبات السالفة الذكر والتي تنحصر اغلبياتها  

في مجا  ماد  ملموس،يجب الالتزام بالتحضير والتهيئة املعنوزة التي تخص تحضير الذهنيات  -مجملها

 دور في فلكه كل بقية الانجازات املادية  الستيعاب وتقبل املناخ التنافس ي الجديد ،ألنها املحور لاساس ي التي ت

التنافسية ليست غاية او هدف في حد ذاته يسعى لتحقيقه املؤسسات أو حتى ثانيا: غايات التنافسية: 

 الاقتصاديات ،انما هو سبيل وارزق لتحقيق جملة من لاهداف :



 الفصل الثاني : تنافسية  املؤسسة

 

38 
 

ي وتقوزة تنافسية بداية ان تبني نهام تنافس ي محلي ، جهو  او حتى اقليمي هو السبيل لتعيز●

 ; 1املؤسسات والاقتصاديات على الصعيد العالمي

يعيزي روح املبادرة ،كةرط أساس ي وضرور  ملمارسة النةاط الاقتصاد  ، وباألخص في املرحلة لاولى ●

    -مرحلة الانطالق  -

زعين الغاء كل الهدف لاساس ي والغاية الكبرى للتنافسية هي عوملة السوق ،بما يتيح للمنتجين أو املو ●

 القيود والحدود الجغرافية لتوزيع وتروزج بضاعتهم ;

 خلق الرخاء والازدهار عن ارزق رفع املستوى املعيش ي على املدى البعيد ;●

 تحرزر التجارة الخارجية ،وعوملة الاستثمار وذلك بالغاء حدود الانتاج والاستثمار ;●

 نةطة الاقتصادية الخارجية ;رفع مستوى لاداء الاقتصاد  ،باالنفتاح على لا●

 التخصيص لامثل للموارد على الصعيد العالمي ;●

 يعهيم الاستفادة مما أمكن من امليزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته ;●

 توفير البيئة املالئمة لتحقيق كفاءة تخصيص املوارد واستخدامها جيدا ;●

 ن هياكل الانتاج غير املالية ;منع التركي املفرط والحد م●

 الارتقاء بمستوزات الجودة والنوعية للمنتجات  ●

ومن تم ،فان تيايد الاهتمام بالتنافسية ناتج عن تيايد سرعة وديناميكية املتغيرات البيئية التي أضحت يةكل 

ة حقيقية تحديا حقيقيا وكبيرا في وجه سير مختلف أحجام وأشكا  لاعما  ،كما يمكن اعتباره فرص

 لها،بالخصوص ان عرفت كيف يستغله 

أصبحت مسألة النهوض بمستوزات معيةة لافراد من مهمة املؤسسات التي تنةط داخل تلك التجمعات، 

بعكس الاعتقاد السابق الذ  كان يجيم قطعا ألن هذه املهمة هي من صلب مهام الحكومات والقطاعات العمومية 

 قارزر اقتصادية عاملية  ، وهو لامر الذ  توصلت اليه ت

 

 

 

 

                                                           
 .02جعسابق،صكبيريفتيحة،مر-1
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 املبحث الثاني: امليزة التنافسیة: 

 املطلب ألاول: تعریف امليزة التنافسیة وأنواعها 

نهرا ملا عرفته امليزة التنافسیة، من أهمیة كبيرة لدى املؤسسات فقد لق  يعرفیه اهتماما كبيرا لدى 

 ه التعاریف:املحللين والباحثين الاقتصادیين، وفیما یلي بعضا من هذ

ویعتبر أو  من استخدم هذا املصطلح في كتابه الصادر عام  -امليزة التنافسیة  MICHAEL.E.PORTERیعرف  -

قدرة املؤسسة على تقدیم سلعة أو خدمة ذات تكلفة أقل، أو تقدیم منتوج متميز عن نهيره في «بأنها :   0200

 » لاسواق مع القدرة على الاحتفاظ بهذه امليزة

مجموعة املهارات والتكنولوجیات واملوارد والقدرات التي يستطیع املؤسسة «ا يعرف امليزة التنافسیة بأنها : كم -

 إستعمالها، وإلاستثمار فيها لتحقیق غایتين:

 إنتاج سلع وخدمات أفضل مما یحققه املنافسون   -0

1»تأكید حالة من التميز والاختالف فیما بين املؤسسة ومنافسيها -9
 

تأكید حالة التميز تتطلب تحدید ابیعة امليزة التنافسیة التي تتميز بها املؤسسة عن منافسيها،ألن نتیجة ذلك إن 

توضح لنا وضعیتها التنافسیة في السوق، وقدرتها على الحفاظ عليها ملدة أاو ، وبذلك فامليزة التنافسیة يعرف 

 أیضا على أنها:

ها املنتوج أوالعالمة،والتي يعط  للمؤسسة بعض التفوق والسمو مجموعة الخصائص أو الصفات التي یتصف ب«

  2»مقارنة بمنافسيها 

قوة دافعة أو قیمة أساسیة تتمتع بها املؤسسة، وتؤثر بها على «: كما يعرف امليزة التنافسیة على أنها  -

  3»سلوك اليبائن واملستهلكين في إاار يعاملهم مع املؤسسة

ستنتج أن امليزة التنافسیة تتمثل في الاختالف والتميز الذ  تنفرد به املؤسسة في مما سبق ذكره من يعاریف ن

منتجاتها عن بقیة املنافسين ویخلق لها قیمة لدى اليبائن واملستهلكين،تؤثر بها على سلوكهم على مدى اویل مما 

 اء وإلاستمرارزة یحقق لها السبق والتفوق النفسان ، والحصو  على أكبر حصة من السوق، والنمو والبق

ولكن الخصائص والصفات التي تتميز بها املؤسسة عن منافسيها ذات ابیعة متغيرة ونسبیة،و تمس جميع 

        النةااات و الوظائف التي تقوم بها كاالنتاج و التسوزق والتموزن          الخ                                                    

لتنافس ي نسبي ومصادره مختلفة، فإما أن تكون داخلیة أو خارجیة، وكذلك یميز بين نوعين كما أن التفوق ا

 للميزة التنافسیة:

 امليزة التنافسیة الخارجیة: وهي التي يعتمد على الصفات املميزة للمنتجات وتمثل قیمة لدى املستهلك;  -0

وق املؤسسة في التحكم في تكالیف التصنیع امليزة التنافسیة الداخلیة: وهي امليزة التي يعتمد على تف -9

 وإلادارة، مما یعط  للمنتجات قیمة، وذلك خال  سعر التكلفة املنخفض مقارنة باملنافسين 

                                                           
لآمالعياريورجبنصيب:االستراتيجياتالحديثةللتغييركمدخللتعزيزالقدرةالتنافسيةللمؤسساتالجزائرية،الملتقىالدولياألولحو-1

 .42،ص0220أكتوبر،22-02تنافسيةالمؤسساتوتحوالتالمحيط،قسمعلومالتسيير،جامعةدمحمخيضربسكرة،
2 - J. jaques Lambin : le marketing stratégique, 2eme Edition, Paris, 1993, P 209. 

كمالرزيقومسدورفارس:مفهومالتنافسية،الملتقىالدولياألولحولتنافسيةالمؤسساتوتحوالتالمحيط،قسمعلومالتسيير،جامعةدمحم-3

 .428،ص0220أكتوبر22-02خيضر،بسكرة،
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من جمل ما سبق ذكره نستنتج أنه حتى تحقق املؤسسة ميزة تنافسیة البد عليها أن تنفرد بالتميز في مخرجاتها من 

السلع وخدمات حتى وان كانت املنتجات  املخرجات  من الاستهالك الواسع، على أن یكون هذا التميز معبر ویخلق 

ذه القیمة أهمیة ضروریة لكل من املستهلك قیمة إضافیة للمؤسسة والسوق في نفس الوقت، وأن تكون له

واملؤسسة، وأن تكون متميزة عما هو موجود في السوق، ولها القدرة على إحداث أثر إیجاب  في السوق وتحقیق 

 مردودية للمؤسسة على املدى الطویل وأن تكون صعبة التعلیم من قبل املنافسين 

املؤسسة على امليزة التنافسیة؟ إذا ال بد ان یكون لها  ولكن السؤا  الذ  یطرح نفسه هنا هو: من أین تحصل

 مصادر، فیا ترى ما هي هذه املصادر؟ هذا ما سنحاو  إلاجابة علیه في املطلب املوالي 

 املطلب الثاني: مصادر امليزة التنافسیة 

تحديد مفهومها، يعددت وجهات نهر الباحثين في تحديد مصادر امليزة التنافسية مثلما يعددت وجهات نهرهم في 

 وزمكن التمييز بين ثالث مصادر للميزة التنافسية: التفكير الاستراتيجي، إلااار الواني ومدخل املوارد 

يستند املنهمات على إستراتيجية معينة للتنافس بهدف تحقيق أسبقية على أوال_ التفكير الاستراتيجي: 

، ويعرف إلاستراتيجية على أنها تلك القرارات الهيكلية التي 1منافسيها من خال  الحيازة على ميزة أو ميايا تنافسية 

تتخذها املنهمة لتحقيق أهداف دقيقة، والتي يتوقف على درجة تحقيقها نجاح أو فةل املنهمة، وتبني الفكر 

نهم من الحفاظ على القدرة التنافسية ملنهماتهم، في ظل ظروف بيئية متغيرة
ّ
 الاستراتيجي من ارف املديرزن يمك

 باستمرار كتغير أذواق اليبائن، ززادة حدة املنافسة والتطور التكنولوجي املستمر و السريع 

إّن إلااار الواني الجيد للمنهمات يتيح لها القدرة على الحيازة على ميزة أو ميايا ثانيا_ إلاطار الوطني: 

ها عن بعض املنهمات في الدو  لذلك نجد املنهمات في بعض الدو  متفوقة ورائدة في قطاع نةاا  2تنافسية،

لاخرى ، بحيث تملك الدولة عوامل إلانتاج الضرورزة للصناعة و املتمثلة في املوارد البةرزة، الفيزيائية، 

املعرفية، املالية والبنية التحتية، فالحيازة على هذه العوامل يلعب دورا مهما في الحيازة على ميزة تنافسية قوزة ، 

نهاما قائما بذاته، ومن نتائجه إاار واني محفي ومدعم لبروز ميايا تنافسية للصناعات ويةكل هذه العناصر 

 الوانية، وبالتالي يصبح إلااار الواني منةأ مليايا تنافسية يمكن تدوزلها 

يتطلب تجسيد إلاستراتيجية في املنهمة إلى املوارد والكفاءات الضرورزة لذلك، ثالثا_ مدخل املوارد: 

زة هذه لاخيرة بالجودة املطلوبة وحسن استغاللها يضمن لها وبةكل كبيرنجاح إلاستراتيجية، بحيث أن حيا

 وزمكن التمييز بين املوارد التالية:

 املوارد امللموسة: تصنف إلى ثالث أنواع: -أ 

على املواد لاولية: لها تأثير بالغ على جودة املنتجات ، فكلما كانت نوعيتها جيدة انعكس ذلك إيجابا -

جودة املنتجات، لذا تجد بأن بعض املنتجات متةابهة إلى حد بعيد وال يمكن لغير املتخصص التفرزق بينها، إال 

أن أحدها أحسن بكثير من آلاخر مثل لالبسة ، لذا يجب على املنهمة أن تحسن اختيار مورديها والتفاوض على 

 أسعاراملواد لاولية وجودتها 

                                                           
 .448،ص4225رسيخليل،الميزةالتّنافسيةفيمجالاألعمال،مركزاإلسكندريةللكتاب،مصر،نبيلم-1
عماربوشناف،الميزةالتنافسيةفيالمنظمةاالقتصادية:مصادرها،تنميتهاوتطويرها،مذكرةماجستير،كليةالعلوماالقتصاديةوعلوم-2

 .34،ص0222جامعةالجزائر،التسيير،
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من أهم أصو  املنهمة ، والتي تحقق القيمة املضافة الناتجة عن تحوزل املواد معدات إلانتاج: يعتبر  -

لاولية إلى منتجات، لذا يجب على املنهمة ضمان سالمتها ويةغيلها وصيانتها، بهدف تحقيق فعاليتها ألاو  وقت 

 ممكن 

ها في السوق، أو توسيع املوارد املالية: وهي السيولة التي تمكن املنهمة من ابتكار منتجات جديدة وارح -

يسوزقها في نطاق أكبر كفتح قنوات جديدة للتوزيع، لذا يجب على املنهمة أن تحقق صحتها املالية باستمرار 

 وتحافظ عليها ، بهدف يعيزي موقفها التنافس ي وتطوزره على املدى البعيد 

كالجودة وغيرها، ونميز فيها ما وهي كل موارد املؤسسة التي ال نستطيع ملسها  املوارد غير امللموسة: -ب 

 يلي:

الجودة: يسعى املنهمات إلى تحقيق حصص سوقية عالية باالعتماد على الجودة، والتي تمثل قدرة  ●

املنتج أو الخدمة على الوفاء بتوقعات املستهلك أو تيزد عنها ، ويستند املنهمة إلى مفهوم الجودة الةاملة كسالح 

 تنافسية ودخو  السوق الدولية، وكذا كسب ثقة املتعاملين   استراتيجي للحيازة على ميايا

التكنولوجيا: يعتبر التكنولوجيا من أقوى العوامل التي يستطيع يغيير القدرات التنافسية للمنهمة،  ●

، وهذا ما جعل 1ألنها يةمل كل التطبيقات العملية للنهرزات العلمية والخبرات املكتسبة لتطوزر عمليات إلانتاج

 ا مصدرا متجددا للميزة التنافسية منه

وقد تيايد الاهتمام بالعامل التكنولوجي ، ألنّه مورد داخلي قادرا على إنةاء ميزة تنافسية معتبرة، وتقديم القيمة 

ستمد أهميتها من آلاثار التي تخلفها على امليزة 
َ
لليبون؛ غير أن التكنولوجيا ال قيمة لها بحد ذاتها، فهي ي

 التنافسية 

 ستند التشخيص الداخلي للتكنولوجيا عموما إلى مرحلتين:وي

: حيث يتم معرفة التكنولوجيات املوجودة باملنهمة اعتمادا اعداد جرد للممتلكات التكنولوجية -أ 

على عملية الجرد ، وتصنف هذه التكنولوجيات إلى ثالثة أنواع وفقا ملساهمتها في إنةاء امليزة التنافسية، وعلى 

نجد: التكنولوجيات لاساسية ، ويعد ضرورزة للعمل في قطاع نةاط معين، والتي ال تمثل مصدرا  هذا لاساس

ألية ميزة تنافسية محسوسة ؛ أما التكنولوجيات املحورزة فهي تلك التي تتيح الحيازة على ميزة تنافسية حاسمة 

التي تكون في مرحلة الانطالق نعني هنا ومحددة للمنهمات التي تتحكم بها ؛ أما بالنسبة للتكنولوجيات الناشئة و 

أولى مراحل دورة حياة املنتج ، فيتعلق لامر هنا بالبحث عن املعايير التي يعتمد عليها املنهمة ، قصد تحوزل هذه 

التكنولوجيات إلى تكنولوجيات محورزة، وذلك بةكل أسرع ؛ وتتم عملية الجرد هذه عموما من خال  الكةف 

  2لك حسب وظائف املنهمة، أنةطتها أو منتجاتها النهائيةعن التكنولوجيات وذ

ّمة التكنولوجية، حيث يتم التعرف على تقويم املزايا التنافسية -ب 
ّ
:  وزتعلق لامر بمحتوى الذ

م التشخيص الداخلي قدرات  التكنولوجيات التي تمثل بالنسبة للمنهمة ورقة رابحة أمام أهم منافسيها ؛ وُزقّوِّ

مين، التنهيم ما املنهمة في م جا : البحث والتطوزر، التطبيقات في ميدان الحماية الصناعية، تأهيل املستخدِّ

رة ما لم تتحكم  ّمة التكنولوجية؛ ولن تكون هناك ميزة تنافسية معّبِّ
ّ
بين الوظائف املعتمد لتسيير وتثمين الذ

                                                           
 .34،ص4،الطبعة0220كمالالدينعبدالغنيالمرسي،الخروجمنفخالعولمة،المكتبالجامعيالحديث،اإلسكندرية،مصر،-1
 .12،ص2،0244/0240–حباينةدمحم،دورالرأسمالالهيكليفيتدعيمالميزةالتنافسيةللمؤسسةالجزائرية،جامعةالجزائر-2
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أثر على بنية التكاليف  أو التي تمس املنهمة في التكنولوجيات املولدة لإلبداعات، التي تمس ارائق إلانتاج 

 املنتجات  أثر على التميز  

وحتى تكون امليزة التنافسية حاسمة، وجب ربطها بمفهوم السرعة الذ  مفاده الحيازة  والتحكم بةكل أسرع من 

إلى  املنافسين في التكنولوجيات، وتحقيق إلابداعات التي يمكن تجسيد أثارها، ومن ثمة توجيه الاهتمام أكثر

 مصدر امليزة التنافسية  التكنولوجيا  عوض الهدف التكاليف والتميز  املتبع 

إن التزايد املستمر في عدد املنهمات أدى إلى تصاعد اهتمام املنهمة باالبتكار والتركيز  :8الابتكار●

لقدرة على الابتكار عليه، إلى درجة اعتبر كحد أدنى في امليزة التنافسية إلى جانب التكلفة والجودة، وأصبحت ا

 مصدرا متجددا للميزة التنافسية 

وفي ظل الهروف التنافسية لم يعد الابتكار مقتصرا على املنهمات الكبيرة والتي كانت تنهر إليه على أنه عملية 

التوصل إلى الاختراق، أ  التقدم املفاجئ الذ  يغير القطاع والسوق واملنتج، بل يعدى إلى منهمات لاعما  

وسطة والصغيرة والتي تنهر إلى الابتكار بمفهوم التحسين والذ  انتةر تحت تأثير التجربة اليابانية باسم املت

Kaizen التحسينات  ، وهو إدخا  ابتكارات صغيرة ومستمرة على املنتج، وبتراكم هذه1أ  التحسين املستمر

 يصبح عندنا منتجا جديدا 

درجة ركاب جديدة للرحالت بعيدة  British Airways، استحدثت ومن هذا املنطلق مثال وفي قطاع الخدمات  

املدى أسمتها "املسافر العالمي الجديد"، وتأي  الخدمة الجديدة لتلبية حاجات رجل لاعما  الباحث عن وفرة في 

ة، كلفة السفر، أو السائح الباحث عن فسحة أكبر واستقاللية أكثر مما يحصل عليه في الدرجة السياحية العادي

وتحتو  مقصورة درجة الركاب الجديدة على فسحة أكبر لكل مقعد من املقاعد، والذ  ُجمع في تصميمه بين 

التكنولوجيا والراحة وذلك بعد استطالع حاجات املسافرزن ومطالبهم امللخصة بإرادة الحصو  على راحة أكبر 

منهمة ايران كبرى تقدم أربع درجات بهذا الابتكار أو   British Airwaysلكن بأسعار معقولة ، فأصبحت 

 سياحية على متن اائراتها وعبر شبكتها العاملية، وكذلك استحداثها لسرزر خاص بالرضع على الطائرة 

يرتبط نمو املنهمة وقدرتها على التنافس ارتبااا وثيقا بقدرتها على البحث والابتكار، لذا يجب أن يعي املنهمات 

 وجودها وتطورها لدورهما البالغ لاهمية في 

يعتبر الوقت سواء في يسيير إلانتاج أو في يسيير الخدمات ميزة تنافسية أكثر أهمية مما كان  الزمن:●

وزمكن تحديد امليزات التنافسية على  0عليه في السابق، فالوصو  إلى اليبون قبل املنافسين يمثل ميزة تنافسية

 :2أساس الوقت كاآلي 

ات الجديدة إلى لاسواق وزتحقق ذلك من خال  اختصار زمن دورة حياة تخفيض زمن تقديم املنتج -

 املنتج ;

 تخفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات ; -

 تخفيض زمن الدورة لليبون ، وزقصد بها الفترة املنقضية بين البّية اليبون والتسليم ; -

 ملية التصنيع الالتزام بجداو  زمنية محددة وثابتة لتسليم املكونات الداخلة في ع -

                                                           
،تصدرعنالمنظمةالعربيةللتنميةاإلدارية،05عبودنجم.،االبتكارمصدرمتجدداللميزةالتنافسية،أخباراإلدارة:نشرةفصلية،العدد-1

 .2،ص4222سبتمبر
 .44،ص4225نبيلمرسيخليل،الميزةالتّنافسيةفيمجالاألعمال،مركزاإلسكندريةللكتاب،مصر،-2
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املختلفة، وتحللها  املنهمات الناجحة هي التي تهتم بالتجميع املنهم للمعرفة من املصادراملعرفة:●

وإثراء العمليات إلانتاجية، وتحقيق التحسن في  وتفسرها الستنتاج مختلف املؤشرات التي يستخدم في توجيه

  1ي لاخير التميز على املنافسينمن إلانجاز، لتحقق ف لاداء والارتقاء إلى مستوزات أعلى

ومن هنا أصبحت املعرفة مصدرا أساسيا من مصادر امليزة التنافسية، وهي تتمثل فيما يطلق عليه آلان الرأسما  

الفكر ، الذ  يةمل مختلف منتجات الفكر إلانسان  من تقنيات ونهرزات ومفاهيم وغيرها من لاشكا ، وما 

 هواعتماد املنهمة على البحث العلمي الذ  يعتبر وسيلة لالستقصاء املنهم  ييزد من فعالية هذه املعرفة، 

في ظل بيئة تنافسية، البد من أن تكون املنهمة في استماع وزقهة دائمين لهذه البيئة ،  املعلومات: ●

 مصدرا الكتةاف خطط املنافسين وتحركاتهم وكذا متغيرات لاسواق، مما
َ
 بحيث يةكل املعلومات املحصلة

 يسمح للمنهمة باتخاذ القرارات الصائبة في الوقت املناسب 

يعتبر الكفاءات أصل من أصو  املنهمة، ألنها ذات ابيعة تراكمية، وهي صعبة التقليد  الكفاءات: ●

 من قبل املنافسين، ولقد اتخذت عدة يعارزف، من بينها:

 (: بعض التعاريف املسندة ملفهوم الكفاءات.8-8شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Leboyer, La compétence au coeur du succès de  votre entreprise, édition d'organisation, Paris 

2000, P22.

                                                           
ةناصرداديعدونومعراجهواري،اليقظةالتكنولوجيةكعامللإلبداعفيالمنظمةاالقتصاديةمجلةالعلوماالقتصادية،ملتقىوطنيبجامع-1

 .482،ص0228سيديبلعباس،الجزائر،أفريل
 

 

ما هي 

كفاءة؟ال  

 .التمثلمجموعشهادات

 .هواجراءالبداءردةفعل

معرفةكيفيةالتصرف

 .أوابداءردةفعلمقبولة

هيمجموعةمنالمعارف

ومعرفةكيفيةالعمل

 .ومعرفةالذات

 .مجموعةمعارفثابثة

معرفةاستعمالالمعارف

والمهاراتلمواجهةمشكل

 .ما
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 وتصنف الكفاءات إلى صنفين:  

تمثل حلقة فصل بين الخصائص الفردية واملهارات املتحصل عليها من أجل لاداء الكفاءات الفردية :  -أ

،ومن بين الخصائص املرجعية للكفاءات الفردية هي: أن يكون الفرد حيوزا،ً أ  1ن ملهام معنية محددة الحس

يقوم بما يجب القيام به، سريع التعلم، يملك فكرة اتخاذ القرار، قيادة لاتباع، ينش ئ الجو املناسب للتطور، 

عدين مهرة، يبني عالقات جيدة مع الوقوف في وجه مثير  املةاكل، متجه نحو العمل الجماعي، يوظف مسا

آلاخرزن، إنسان  وحساس، حازم وواقعي، يوفق بين عمله وحياته الشخصية، يعرف نقاط ضعفه وقوته، يجعل 

 لاشخاص في وضعية مرزحة، يتصرف بمرونة 

ف وكذا وزمكن للمنهمة الحيازة على الكفاءات الفردية باالستناد إلى معايير موضوعية ودقيقة في عملية التوظي

 تكوزن لافراد بةكل يتماش ى مع املناصب التي يةغلونها حيث ينتهر منهم مردودية أكبر 

ويعرف على أنها تلك  ،ت: تدعى أيضا بالكفاءات املتميزة أو القدراالكفاءات الجماعية أو املحورية -ب 

الكفاءات بإنةاء موارد املنهمة حيث يسمح هذه  املهارات الناجمة عن تضافر وتداخل بين مجموعة من أنةطة

 املوارد، بل يسمح بتطورها وتراكمها  جديدة للمنهمة فهي ال تحل محل

كما يعرف الكفاءة الجماعية أيضا على أنها تركيبة أو مجموعة من املهارات الفائقة، لاصو  امللموسة أو غير 

صرفات املنتهمة  والتي يةكل في امللموسة ذات الطابع الخاص، التكنولوجيات فائقة املستوى، الروتينيات الت

مجملها أساسا جيدا وقاعدة لطاقات املنهمة على التنافس، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية متواصلة في مجا  

 لاعما   أو نةاط  معين، والهدف منها تحقيق مركي قيادة أو رزادة للمنهمة 

 ها، وزجب أن توفر فيها الخصائص التالية:وتدعى محورزة ألنه يتوقف عليها بقاء املنهمة، تطورها أو انسحاب

 تتيح الوصو  إلى عدة أنواع من لاسواق 

 يساهم بةكل معتبر في قيمة املنتج النهاش  امللحوظ من قبل اليبون ; -

 يصعب تقليدها من قبل املنافسين ; -

ية التي تتمتع بها، وتطوزر وعليه فاملنهمة مطالبة بتجديد وتطوزر كفاءاتها املحورزة من خال  القدرات الديناميك

 هذه لاخيرة  القدرات الديناميكية على املدى البعيد، والتي تصنف إلى أربع أصناف:

تنمية توصيل وتباد  املعلومات أو املعرفة بين أعضاء املنهمة رأس املا  البةر  للمنهمة ، والتعلم  -

 القائم على تجارب املنهمة ;

 املحورزة الحالية من أجل إنةاء كفاءات جديدة ; إلابداع الذ  يستعمل الكفاءات -

 اكتةاف العالقات املوجودة بين الكفاءات وكيفية تطورها عبر اليمن ; -

 الحفاظ على الكفاءات املحورزة التي يجب أن تبقى ملك للمنهمة، والحيلولة دون تدهورها ; -

خيرة ، وبالتالي تراجع موقعها التنافس ي، ونميز فرقا يؤد  تهاون املنهمة في الاستثمار في الكفاءات إلى تقادم هذه لا 

بين تقادم أو تآكل املوارد والكفاءات، بحيث تتقادم املوارد عند استعمالها في حين تتقادم الكفاءات عند عدم 

                                                           
ويرها،مذكرةماجستير،كليةالعلوماالقتصاديةوعلومعماربوشناف،الميزةالتنافسيةفيالمنظمةاالقتصادية:مصادرها،تنميتهاوتط-1

 .85-84ص-،ص0222التسيير،جامعةالجزائر،
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استعمالها ألن مصدرها لافراد، فإذا لم يسمح لهم بإظهار كفاءاتهم ومهاراتهم، فإن هذه الكفاءات واملهارات 

 تضمحل س

تهدف املنهمة للحيازة على ميزة تنافسية أكثر قوة، لذا تضف  نوعا من الضبابية على الكفاءات واملوارد 

مما يصعب على املنافسين  -كما ذكرنا سابقا في نقاط أخرى  -التي أدت إلى هذه امليزة والتي تدعى "بالسبب املبهم" 

وبة تقليد هذه امليزة ، لهذا نجد أن لافراد هم العنصر تقليد ومحاكاة هذه الكفاءات واملوارد، ومن ثم صع

التنهيمي الوحيد القادر على استيعاب املفاهيم ولافكار الجديدة التي يساعد على استغال  امليزات، ومواجهة 

  1التحديات التي تفرضها الهروف التنافسية

 ات املحورزة تتميزب:وزكُمن الفرق بين الكفاءات املحورزة وغير املحورزة في كون الكفاء

 خلق القيمة أو املنفعة لاساسية املباشرة للعميل ;-

 تميزها عن املنافسين أ  أنها فرزدة وأفضل من التي يملكها املنافسون -

في ظل تيايد الاهتمام باملنافسة املعتمدة على الكفاءات أو القدرات،  املنظمات الساعية نحو التعلم: ●

أن املعرفة هي املصدر لاساس ي للثروات سواء بالنسبة ملنهمة بمفردها أو لدولة من برزت نهرزة جديدة تفترض 

الدو ، بحيث يعد هذه النهرزة من املوضوعات الحديثة في مجا  إلادارة حيث يهدف إلى بناء منهمات ساعية 

كتساب املنهمات نحو التعلم  كما ظهر في مجا  التصنيع مفهوم الكفاءات املعتمدة على املعرفة، أ  ضرورة ا

للقدرات والسعي نحو املعرفة لتحقيق عمليات التصنيع على املستوى العالمي، والقدرة على تنفيذ معرفتها الفنية 

بةكل أفضل من املنهمات املنافسة، والعمل على تنمية معارفها من خال  اختيار أفضل للعناصر البةرزة 

الفني املستمر، وبالتالي ظهر مصطلح "مصنع املعرفة"، أ   واملحافهة على مستوى مرتفع من التعليم والتدرزب

إظهار مدى أهمية الحصو  على الكفاءات املرتبطة باملعرفة لرفع لاداء وتحقيق الوفورات في منهمات لاعما ، 

 إذن مصنع املعرفة هو منهمة ساعية نحو التعلم ويعد املعرفة من أحد نواتجها لاساسية 

ديدة لهذه النهرزة هو دفع الفرد أو العامل الكتساب املعرفة واستيعابها وتنميتها بنفسه، ومن أهم التوجهات الج

ثم وضعها حيز التطبيق، لهذا الغرض يعتمد الفرد على التشخيص الذاي  لكفاءته ومهاراته لتحديد الوسائل 

 ة:املناسبة التي يساعده على كسب املعرفة   ولك  يتحقق هذا يجب توفر الةروط التالي

 تقبل التغيير ;-

 القدرة على تحمل لاخطاء ;-

 الثقة في النفس ;-

 مستوى معين من الطاقة -

وفي آخر عرضنا ملصادر امليزة التنافسية والذ  يمثل أحد متغيرات املتغير التابع في دراستنا هذه، يمكن إلاشارة 

تباين تلك آلاراء في تحديد تلك املصادر  إلى بعض الجهود التي ارحها الباحث ون في ذلك، والتي عرضت في اياتها

 ولاسس التي تتمكن املنهمة من خاللها تحقيق تلك امليايا، وزوضح الجدو  آلاي  بعض تلك آلاراء:

 

                                                           
لجامعية،جمالالديندمحمالمرسي،اإلدارةاإلستراتيجيةللمواردالبشريةالمدخللتحقيقميزةتنافسيةلمنظمةالقرنالحاديوالعشرين،الدارا-1

 .02ص،0222اإلسكندرية،مصر،
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اب والباحثين.8-8الجدول رقم:)
ّ
 ( : مصادر امليزة التنافسية حسب وجهة نظر عدد من الكت

 دراملصا                       السنة    الباحث  

Porter    0200 ،هيكل الصناعة، ومكانة املنهمة في الصناعة ، واملةترين 

 واملوردين، والداخلين الجدد ، والسباق التنافس ي ، وتهديد

 املنتجات البديلة ، وأصحاب املصالح آلاخرون

Ayker  0202  درك،إدارة
ُ
الةهرة للنوعية ، وخدمة املستهلك / دعم املنتج ، الاسم امل

ندس ي جيدين، إنتاج بكلف منخفضة، موارد مالية ،لاسبقيات وكادر ه

التقنية ، توفر أسس إرضاء املستهلك، تقسيم السوق/التركيز ، خصائص 

املنتج/ التميز، ابتكار منتجات مستمر ،الحصة السوقية ، الحجم / 

املوقع التوزيعي ، أسعار منخفضة /قيمة عالية معروضة ، معرفة 

ة كفوءة ،قوة بيع فاعلة ، مهارات يسوزقية واسعة لاعما  ، منتجات مرن

، رؤزة مةتركة / الثقافة،أهداف إستراتيجية، املوقع ، تصورات  رؤى  

 إعالنية قوزة يعاون جيد ، بحث وتطوزر هندس ي ، تخطيط قصير لاجل ،

 عالقات توزيع جيدة 

Marsh 0225  التدفق النقد  ، إيجاد القيمة 

Kay 0220 سمعة ، واملعمارزة ، وإلابداع ، واملوجوداتالةهرة أو ال 

 إلاستراتيجية 

Hel et 

Jonz 

الجودة املتميزة ، والكفاءة املتميزة ، ورد الفعل املتميز تجاه حاجات  0222

 اليبون ، والابتكار 

Porter 9559  تكنولوجيا إلانترنت وتطبيقاته 

يجية القائمة على املوارد في تحقيق امليزة التنافسية املصدر : عبد هلل املعاضيدي ، إسهامات نظرية إلاسترات

، مركز الدراسات املستقبلية، جامعة  8110(، تموز  03"دراسة نظرية"، مجلة بحوث مستقبلية، العدد) 

 املوصل، العراق.

 املطلب الثالث: سلسلة القیمة ودورها في بناء امليزة التنافسیة.

مان بقائها و استمرارزتها في السوق، البد عليها أن تمتلك ميايا تنافسیة حتى يستطیع املؤسسة يعيیي مكانتها، وض

تمكنها من التميز في السوق، والقدرة على مواجهة القوى املنافسة التي تهددها، ولكن هذا التميز یتوقف على 

 مدىادراكها ملصادره، بالبحث عنها بطرق علمیة، واستغاللها بةكل أمثل 

 في بناء امليزة التنافسیة للمؤسسة    M.PORTERمعرفة دور سلسلة القیم التي اقترحها   وسنحاو  في هذا املطلب

أن امليزة التنافسیة تنجم عن مجموعة من لانةطة التي تقوم بها املؤسسة كالتخيین،  M.PORTERو يرى 

وضعیتها من حیث والانتاج، والتسویق، والتوزیع، وتدعم منتجاتها، حیث كل نةاط تقوم به سیسهم في تحسين 

 التكالیف، وخلق قاعدة تمیيزیة 
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یتضح من ذلك أن قیمة املنتوج يساهم فيها مجموعة من لانةطة، تتفاعل فیما بینها، منها أنةطة أساسیة 

وأخرى داعمة يسمى بسلسلة القیم، والتي يعتبر أداة للتحلیل الاستراتیجي، ونموذج للتشخیص، وتقییم 

ساسیة للمؤسسة في الحصو  على امليايا التنافسیة حتى يستطیع املؤسسة من خاللها إلامكانیات والقرارات لا 

 تحقیق ما یلي:

 التجيئة الاستراتيجية ألنةطة املؤسسة ; -

 تحدید وتوضیح مكونات التكالیف ;  -

 تحدید املصادر املمكنة للتميز  -

سلسلة من لانةطة التي یتم فيها  املؤسسة یمكن اعتبارها« سلسلة القیم على أن  M.PORTERهذا ویعرف 

تحویل املدخالت إلى مخرجات ، وهذه العملیة تتألف من عدد من لانةطة لاولیة الرئیسیة ، ولانةطة 

 » الداعمة، وكل نةاط من تلك لانةطة یضیف قیمة للمنتوج

 وفیما یلي شرح لألنةطة الرئیسیة، ولانةطة الداعمة:

لانةطة التي لها عالقة مباشرة بخلق القیمة في املنتوج بالنسبة  : تتمثل فيألانشطة الرئیسیة-0

 بتصنیفها إلى خمس أنةطة تتمثل في: M.PORTERللمستهلك، وقد قام 

 ویتمثل في أنةطة الاستقبا ، واملناولة والتخيین واملراقبة،   إلخ   إلامداد الداخلي:-

الى مخرجات، وما يرافقها من أنةطة ملحقة مثل ویتعلق باألنةطة املرتبطة بتحویل املدخالت  إلانتاج:-

صیانة لاجهية و مراقبة النوعیة   إلخ والتي يساهم تأدیتها بطریقة تتماش ى مع الجودة العالیة إلى التميز وتخفیض 

 التكالیف، ومن ثمة املساهمة في خلق القیمة  

 لتخيین، املناوبة، النقل    إلخ ویتعلق باألنةطة التي تتكلف بتجمیع املخرجات كاإلامداد الخارجي: -

وتتمثل في لانةطة التسویقیة كاختیار قنوات التوزیع والاشهار، والعالقات العامة،  التسویق والبیع:-

 وترقیة املبیعات، وتحدید السعر 

وهي الخدمات التي یتطلبها املنتوج من تركیب وصیانة، وتكوین، وارشادات الخدمات ما بعد البیع: -

 والتي تدعم قیمته لدى مستعملیه الحالیين واملحتملين، ومن ثم خلق قیمة له وغيرها، 

: وتتمثل في التموین، والتطویر التكنولوجي، يسیير املوارد البةریة، البنیة ألانشطة الداعمة -8

القاعدیة للمؤسسة، وتكمن أهمیة هذه لانةطة في مساندة لانةطة الرئیسیة، حیث بدونها ال یمكن لهذه 

 خيرة القیام بمهامها كما ینبغي، وكذا املساهمة في خلق القیمة، كل نةاط بدوره لا 

مما سبق ذكره نستنتج أن املؤسسة عبارة عن مجموعة أنةطة يةكل سلسلة مترابطة الحلقات، كل 

حلقة فيها يساهم بدرجة معینة في خلق القیمة ويعط  للمؤسسة أفضلیة أو ميزة تنافسیة، تتجلى من خال  

صنیف تكالیف مختلف لانةطة لتحدید درجة مساهمة كل منها في تكوین القیمة، ٕوالى جانب النهر إلى موقع ت

هذه السلسلة بالنسبة لقوى املنافسة الخمس، لتحدید إمكانیة التميز والقدرة على املنافسة،أو ما یعبرعنه 

 بالتنافسیة 

 

 



 الفصل الثاني : تنافسية  املؤسسة

 

48 
 

 املبحث الثالث:الاستراتیجیات التنافسیة.

 ول: استراتيجية السیطرة على أسا  التكالیفاملطلب ألا 

باقتراح ثالث أنواع من الاستراتیجیات، إنطالقا من ميزات تنافسیة تتمتع بها  M.PORTERلقد قام 

املؤسسة، حیث قام باعداد مصفوفة ذات بعدین یتمثالن في مصادر امليزة التنافسیة من جهة، واملجا  التنافس ي 

 تیارات الاستراتيجية املمكنة، كما هو موضح في الجدو  املوالي:من جهة أخرى مما یعط  الاخ

 (: استراتيجيات التنافسية : 2-8الجدول)

 الميزةالتنافسية

 قطاعالتنافس

 التميز التكلفةالمنخفضة

استراتيجيةالسيطرةعلى قطاعواسع
 أساسالتكاليف

 استراتيجيةالتمييز

 استراتيجيةالتركيزقطاعضيق

 

Source: C. Marmuse: politique générale, Langage, intelligence, modèles et choix stratégique, 2e Edition, 

Economica, 1996, p 382. 

طرة على أساس التكالیف هي من بين أهم الاستراتيجيات من الجدو  یتضح لنا أن إستراتیجیة السی

والتي تنةأ انطالقا من امليزة التنافسیة التي تتمتع بها املؤسسة املتمثلة في  M.PORTERالتنافسیة التي اقترحها 

 التكالیف املنخفضة، وسنحاو  فیما یلي التعرزف أكثر بهذه الاستراتيجية:

ة على أساس التكالیف بأنها: "قدرة املؤسسة على تخفیض يعرف استراتيجية السیطرة الةامل -

التكالیف بالنسبة للمنافسين آلاخرین، دون أن یكون ذلك على حساب مستوى الجودة والخدمات املرافقة 

 للمنتوج" 

كما يعرف بأنها:" قدرة املؤسسة على ارح سلعة أو خدمة في السوق بتكلفة أقل من تكالیف املنافسين  -

 " 1لى أن ال یكون ذلك على حساب جودة املنتوج، ومستوى املنفعة التي یبحث عنها اليبون أو املستهلكآلاخرین، ع

من خال  التعریفين نستنتج أن ايتراتيجية السیطرة على أساس التكالیف هي قدرة املؤسسة على إنتاج سلع أو 

القطاع بأقل تكالیف ممكنة، والقدرة خدمات ذات جودة عالیة، عما یقدمه املنافسون آلاخرون، مع إیصاله إلى 

 على يغیير لاسعار بتخفیضها أو رفعها، دون أن یؤثر ذلك على أرباح املؤسسة 

 ویوجه هذا النوع من الاستراتيجيات إلى قطاع واسع في السوق أ  إلى أغلب اليبائن واملستهلكين دون تخصیص 

 : 2لتالیةویتوقف تنفیذ هذه الاستراتيجية على تحقیق املتطلبات ا

 الدخو  باستثمارات رأسمالیة كبيرة ;-

                                                           
 .400ردينةعثمانيوسف:بحوثالتسويق،دارزهرانللنشروالتوزيع،عمان،ص-1
 .453،ص4،0222فالححسنالحسيني:اإلدارةاإلستراتيجية،داروائلللنشر،ط-2
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 الاعتماد على املهارات والخبرات الهندسیة للعملیات في رفع إنتاجیة املؤسسة ; -

 املراقبة وإلاشراف املحكم والدقیق على التكالیف الثابتة واملتغيرة ; -

 الرقابة الفعالة على العمالة ; -

 لتطویر والخدمات الاشهاریة والترویج والتوزیع ;تقلیص النفقات املتعلقة بالبحث وا -

 الدخو  بسیاسة يسعير هجومیة ; -

 توفير عنصر الجودة والنوعیة في املواد لاولیة لإلنتاج ; -

 القدرة على تحمل الخسائر  -

یتمثل في من بين لاسالیب التي تلجأ إليها املؤسسات من أجل تخفیض التكالیف نجد ما یسمى ب: "أثر التجربة" :و 

"عملیة التخفیض املنتهم لتكلفة الوحدة املنتجة على مدار حیاة املنتوج، بمقدار معين في كل مرة یتضاعف فيها 

 معد  تراكم املنتجات" 

 وهذا ما یوضحه الةكل املوالي:

 (: منحنى التجربة )الخبرة(2-8الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالمصدر:فالححسنالحسيني:اإلدارةاإلستراتيجي

 

  یوضح لنا انخفاض تكالیف الوحدات املنتجة تبعا لتزايد تراكم املنتجات  املخرجات ، وهذا ما 50فالةكل 

يثبت أهمية منحنى التجربة في تخفیض التكالیف، ومساهمته كأسلوب في استراتيجية السیطرة على أساس 

 التكالیف للمؤسسة 

 مها :إن أسلوب منحنى التجربة يرتبط بعوامل أساسیة أه -

 

 

 تكاليف

 الوحدة

 

 

 

 

 المخرجات المتراكمة
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ویقصد بها عملیة خفض تكلفة إلانتاج الوحدو  عن اقتصادیات الحجم )الوفورات الاقتصادیة(: -0

اریق الانتاج بحجم كبير، وعلى نطاق واسع، والاستعانة بذلك في تخفیض التكاليف الثابتة بتوزیعها على حجم 

 ة املنتجة كبير من الوحدات املنتجة، یرتبط هذا العامل بانتاجیة العما ، والكمی

: وهي عبارة عن وفورات في التكلفة ناتجة عن التعلیم خال  التطبیق العملي، أوبمعنى آخر أثر التعلم -8

هي: زیادة إنتاجیة العامل على مدار الوقت، نتیجة تكرار أدائه ملهمة معینة وهذا ما سیساهم في زیادة حجم 

 الانتاج، وفي تخفیض التكالیف الوحدویة له 

ملين السابقين یساهمان في زیادة حجم انتاج املؤسسة، وبالتالي تخفیض تكالیف الانتاج الوحدویة لها، فكال العا

 واستفادتها بميایا تنافسیة في التكالیف، يستغلها في استراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف 

على ما یسمى بنهام:  أیضا من بين لاسالیب التي يعتمدها املؤسسة بهدف تخفیض التكالیف نجد اعتمادها

 ، والذ  یعرف بأنه :" نهام لجمع املعلومات ABS). (Activity Based Systemالتكلفة على أساس النةاط  

 " 1الخاصة باألداء املالي، والتةغیلي والذ  یتعقب أنةطة املؤسسة املهمة، وصلتها بتكالیف الانتاج

 وتتمثل ميایا اعتماد هذا النهام في:

وظائف التسیير، حیث أن عملیة تحلیل لانةطة التي یعتمد عليها يساعد في تحسين تحسين أداء  -

 وظیفة التخطیط، التنهیم، التوجیه، الرقابة ;

تخفیض التكالیف : نتیجة لعملیة تحلیل لانةطة التي يساهم في تقلیص الوقت والجهد الالزمين  -

 للقیام بهذه الانةطة ٕوالغاء غير الضروریة منها ;

 ملساهمة في عملیة اتخاذ القرارات: وذلك باالعتماد على املعلومات املتعلقة بتكلفة املنتوج ;ا -

تحسين جودة املنتجات، واكتساب رضا أكبر عدد ممكن من اليبائن واملستهلكين، والحصو  على أكبر   -

 حصة من السوق  

تكالیف، والاستفادة من ذلك في وكال لاسلوبين السابقين یساهم في تحقیق هدف املؤسسة في تخفیض ال

 إستراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف 

هذا ویصطدم اعتماد املؤسسة إلسترااتیجیة السیطرة على أساس التكالیف بالعدید من القیود واملخاارنذكر 

 :2منها

ي في أ  سهولة تقلید هذا النوع من الاستراتیجیات، مما یجعل املؤسسة مهددة بفقدان مركيها التنافس  -

 وقت 

تأثر وانخفاض مستوى الجودة، نتیجة التركيز الكبير على التكالیف، مما یؤد  إلى تأثر سمعة املؤسسة  -

وفقدانها لعدد من اليبائن واملستهلكين، وهذا ما یستدعى امتالك هذه املؤسسة لقدرات ومهارات تكنولوجیة 

 دة عالیة لتحقیق التوازن بين تخفیض التكالیف وتحسين الجو 

                                                           
ولحولتنافسيةالمؤسساتنجوىعبدالصمد:دورمحاسبةالكلفةعلىأساسالنشاطفيتحسينتنافسيةالمؤسسة،الملتقىالدولياأل-1

 .34،أكتوبر،جامعةدمحمخيضربسكرة،ص22-02االقتصاديةوتحوالتالمحيط،،
 .454فالححسنالحسين،مرجعسابق،ص-2
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عدم مواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في السوق بسبب تركيز املؤسسة على تخفیض التكالیف،  -

ٕواهما  جانب التكیف مع تطور ويغير أذواق وحاجات اليبائن واملستهلكين، وهذا ما یؤثر على مكانة املؤسسة 

 التنافسیة 

یة یتطلب منها الدخو  باستثمارات تحمل خسائر كبيرة، ألن اعتماد املؤسسة لهذه إلاستراتیج -

رأسمالیة كبيرة، والدخو  بحجم إنتاج كبير، لذا البد على املؤسسة أن تأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند 

 تطبیق هذه إلاستراتیجیة 

مما سبق ذكره نستنتج أن إستراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف ترتبط بمدى قدرة املؤسسة على 

إلانتاج دون أن یؤثر ذلك على مستوى الجودة، وهذا ما یستدعي امتالك تقنیات و مهارات تخفیض تكالیف 

تكنولوجیة عالیة، وقدرة على مواجهة الصعوبات والقیود التي ترافق هذا النوع من الاستراتیجیات بما فيها سهولة 

 التقلید، وتحمل نفقات كبيرة 

اس التكالیف یحقق لها التميز التنافس ي والقدرة على مواجهة إن نجاح املؤسسة في إستراتیجیة السیطرة على أس

 تحدیات التنافسیة 

 املطلب الثاني: إستراتیجیة التمیيز

و التي تنةأ انطالقا من M.PORTERيعد إستراتیجیة التميز من بين الاستراتیجیات الثالث التي اقترحها 

نحاو  في هذا املطلب إعطاء ملحة عن هذه تمتع املؤسسة بالتميز في املنتجات التي تقدمها للسوق، وس

 إلاستراتیجیة 

يعرف إستراتیجیة التميز بأنها:" قدرة املؤسسة على إنتاج سلع وخدمات ذات قیمة أكبر من سلع 

وخدمات املنافسين آلاخرین، وتحقیق التميز بخصائص ومواصفات معینة للمنتوج مثل الجودة، 

إلخ، یتم تقدیرها من ارف اليبائن واملستهلكين ویساعد هذا التميز على التصمیم،شبكة البیع، صورة العالمة    

 جذب أكبر عدد ممكن من اليبائن واملستهلكين، وكسب ثقتهم ووفائهم" 

فإستراتیجیة التميز يسعى إلى تفرد املؤسسة في بعض الجوانب املتعلقة باملنتوج املقدم لليبائن واملستهلكين مثل 

خاصة، تصمیم متميز، سمعة جیدة، عالمة رائدة، من أجل تحقیق التميز بذلك الجودة، النوعیة، صفات 

 تنافسیا 

هذا ویوجه هذا النوع من الاستراتیجیات إلى قطاع واسع من السوق أ  إلى فئة كبيرة من اليبائن واملستهلكين مثل 

 ما هو الحا  في إستراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف 

 لى مجموعة من العوامل تصنف إلى:كما أن نجاحها یتوقف ع 

 : نذكر منها:عوامل داخلیة- 0

الاستخدام لامثل للموارد والكفاءات البةریة، ويشجیعها على إلابداع، والاستغال  الجید لقدراتها ●

 ومها راتها 

 دعم جهود البحث والتطویر لتحسين جودة املنتوج، وتنویع استخداماته  ●

 لتكنولوجية والبةریة الكفؤة  اختیار املواد لاولیة و ا●

 مسایرة يغير أذواق ورغبات املستهلكين واليبائن من خال  نهام املعلومات التسویقیة  ●
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 : نذكر منها:عوامل خارجیة -8

 مدى إدراك اليبائن واملستهلكين لقیمة منتجات املؤسسة بالنسبة ملنتجات املؤسسات املنافسة  ●

 وتوافقها مع رغبات املستهلكين  مدى تنوع استخدامات املنتوج، ●

 مدى قلة املؤسسات املنافسة املنتهجة لنفس إلاستراتیجیة  ●

 :1كما أن نجاح إست ا رتیجیة التميز یرتبط بتوفر املتطلبات التالیة

 امتالك قدرات يسویقیة وتكنولوجیة ٕوابداعیة عالیة   ●

 امتالك قدرات بحث وتطویر قویة  ●

 واء في الجودة أو في التكنولوجیا  التمتع بسمعة جیدة، س●

 اتصا  فعا  بين قنوات التوزیع  ●

 تنسیق وثیق بين وظائف البحث والتطویر والتسویق  ●

 امتالك ومعرفة تامة للمهارات الكامنة، واستغاللها في إلابداع ●

 :2، نذكر منهالكن تطبیق املؤسسة لهذه إلاستراتیجیة ال یخلو هو آلاخر من الصعوبات واملخاار والقیود

خسارة بعض اليبائن واملستهلكين بسبب ارتفاع أسعار املنتجات املقدمة إليهم، والتي تلجأ إليها ●

 املؤسسة من أجل يغطیة تكالیف الاستثمارات املالیة الكبيرة التي تتحملها عند اعتمادهالهذه إلاستراتیجیة 

صفة التميز لسلعها وخدماتها بالنسبة  احتما  فقدان املؤسسة ملكانتها التنافسیة بسبب انتهاء●

 للمستهلكين واليبائن مع مرور اليمن 

سهولة التقلید وكثرة املنافسين، مما یقلل من قدرة اليبائن واملستهلكين على إدراك جانب التميز في ●

 السلع والخدمات املقدمة إليهم 

 طبیقها الستراتيجياتها في التميز لذا البد على املؤسسة أن تأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، عند ت

مما سبق نستنتج أن إستراتیجیة التميز ترتبط بمدى قدرة املؤسسة على توفير وتقدیم سلع وخدمات للسوق 

 متميزة عن منافسيها، على أن یكون هذا التميز معبر ویخلق قیمة إضافیة للمؤسسة وللسوق في نفس الوقت 

 املطلب الثالث: إستراتیجیة التركيز

و التي يعتمد  M.PORTERيعتبر إستراتیجیة التركيز إحدى أهم الاستراتیجیات التنافسیة التي اقترحها 

 أساسا على كل من ميزة التكلفة املنخفضة والتميز، وسنتطرق في هذا املطلب على جوانب من هذه إلاستراتیجیة 

لسوق، والتوجه إلى فئة محددة من يعرف إستراتیجیة التركيز بأنها:" تركيز املؤسسة على جيء معين من ا

املستهلكين أو اليبائن، أو لقسم خط إنتاج معين، أو سوق جغرافیة محدودة بهدف تقدیم خدمة لهم أحسن من 

 املنافسين" 

كما يعرف هذه إلاستراتیجیة بأنها:" اختیار فئة من املستهلكين واليبائن، سواء أفراد أو مؤسسات،حیث 

 لوفاء باحتیاجاتهم أكثر من غيرهم من اليبائن واملستهلكين" یتم التركيز عملیا على ا

 وتأخذ هذه إلاستراتیجیة شكالن أو بعدان هما:

                                                           
 453فالححسنالحسيني،مرجعسابق،ص-1
 41فالححسنالحسيني،مرجعسابق،ص-2
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التركيز على تخفیض التكلفة أو تقدیم منتوج عالي النوعیة بالقیاس إلى املنافسين، أو التركيزعلى  -0

 التكلفة والجودة في نفس الوقت، وهذا من أجل التميز في السوق 

لتركيز على فئة محددة من اليبائن واملستهلكين لهم حاجات مختلفة عن املستهلكين واليبائن آلاخرین، ا-9

أو یرغبون في خدمات متميزة، هذا ويستعين املؤسسة عند اعتمادها لهذه إلاستراتیجیة بنفس تقنیات كل من 

لبات كالهما، لتحقیق هدف استراتیجي إستراتیجیة السیطرة الكلیة على التكالیف، أو إستراتيجية التميز، وبمتط

 محدد، مع التركيز علیه یجعلها أكثر كفاءة وفعالیة في تحقیقه  

 : 1ولكن نجاح هذه إلاستراتیجیة یتوقف على

توافر زبائن ومستهلكين في فئات وقطاعات السوق املستهدفة لهم احتیاجات غير عادیة، تتطلب أجهية إنتاج  

 ي املؤسسات لاخرى في نفس الصناعة وفروع تختلف عن مثیالتها ف

 إن اعتماد إستراتیجیة التركيز یصطدم هو آلاخر بمجموعة من املخاار والصعوبات نذكر منها:

زیادة تكلفة الوحدة الواحدة من إلانتاج ملحدودیته بسبب التركيز على فئة محددة من اليبائن ●

ي إلانتاج بحجم محدد، مما یؤد  إلى ارتفاع تكالیف واملستهلكين، والتوجه إلى قطاع ضیق من السوق، وبالتال

 إلانتاج بسبب توزیع التكالیف على حجم محدود من الوحدات ;

تضارب بين الرغبة في تخفیض أسعار املنتجات، وتلبیة رغبات فئة محددة من اليبائن  واملستهلكين ●

 ألن ذلك یؤثر سلبا على أرباحها ;

ها املؤسسة عن منافسيها، مما یجعل تنفیذ الهدف الاستراتيجي املحدد ايساع املجاالت التي قد تتميز ب●

 أمرا صعبا ;

بما أن املؤسسة يعتمد على تقنیات كل من إستراتیجیة السیطرة على التكالیف و استراتيجية التمیيز، ●

 فإن ذلك سیجعلها عرضة للصعوبات والقیود التي تواجهها هاتين إلاستراتیجیتين 

أن إستراتیجیة التركيز يعتمد على ميایا تقنیات ومتطلبات كل من استراتيجية السیطرة  مما سبق نستنتج

على أساس التكالیف والتميز، وتوجهها نحو تحقیق هدف استراتيجي محدد، من أجل تلبیة حاجات ورغبات فئة 

 وذلك بكفاءة وفعالیة   –لها حاجات مميزة-محددة من اليبائن واملستهلكين 

سبق ذكره فإنه وفي ظل الهروف التنافسیة التي يعیةها املؤسسة، كان البد عليها اعتماد بعض ومن مجمل ما 

 M. PORTERالاستراتيجيات انطالقا من امليایا التنافسیة التي تمتلكها، وقد كانت الاستراتیجیات التي اقترحها 

ز، إال أن اختیار املؤسسة العتماد أهمها وتتمثل في إستراتیجیة السیطرة على أساس التكالیف، التميز، التركي

 إحدى هذه الاستراتيجيات

یتوقف على ظروفها ٕوامكاناتها وقدراتها، كما أنه یتطلب دراسة محكمة ودقیقة للسوق في الوقت املناسب وذلك 

 : 2بأتباع الخطوات التالیة

خدمات، وأفكار، تحدید نوع السوق التي تتواجد بها املؤسسة، ومجا  إلانتاج الخاص بها من سلع و ●

 وحجمها، ومعد  النمو املنتهر، ومتطلبات النجاح في املستقبل 

                                                           
 .641،ص1004دياتالمنافسةالدولية،دارالنهضةالعربية،بيروت،توفيقدمحمعبدالمحسن:بحوثالتسويقوتح-1
 .48،ص0220طلعتأسعدعبدالحميد:التسويقالفعال،دارالكتبالمصرية،القاهرة،-2
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تحدید املنافسين: وذلك لتقییم لاداء الكلي للمؤسسة، وتحدید الاختالف بینها وبين املنافسين ●

 آلاخرین; 

نقاط تقییم سیاسات وبرامج املؤسسة لانتاجیة والتسویقیة مقارنة باملؤسسة املنافسة مع تحدید ●

 القوة والضعف ;

 تحدید هیكل الخطة إلاستراتیجیة الخاصة باملؤسسة ●

أ  أن املؤسسة تقدم تقییم دقیق لوضعیتها في السوق داخلیا وخارجیا، من أجل ضمان أحسن الختیار 

تها إلاستراتیجیة التنافسیة، وتحقیق أهدافها بكفاءة وفعالیة، ويعيیي قدرتها التنافسیة، التي ترتبط بمدى قدر 

على تلبیة حاجات ورغبات اليبائن واملستهلكين، بالتركيز على عنصر الجودة، والذ  یعتبر شرط مهم لتحقیق 

ذلك، ولكن هل یمكن للمؤسسة أن تكتف  بجودة املنتجات فقط من أجل تحقیق التميز التنافس ي في السوق من 

بائن واملستهلكين في هذا املنتوج، أم البد خال  توفير بعض الخصائص واملواصفات التي تلبي حاجات ورغبات الي 

عليها أن تضف  على هذه الخصائص واملواصفات صفة العاملیة باعتمادها ملواصفات إلایيو لتحقیق هذا التميز، 

أم البد عليها أن يعمم هذه الجودة على كامل العملیات والنةااات باعتماد ما يُسمى بالجودة الةاملة كوسیلة 

املستمر مع حاجات ورغبات اليبائن واملستهلكين من أجل تحقیق التميز التنافس ي في ظل ظروف للتكیف الدائم و 

 املحیط املتغيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني : تنافسية  املؤسسة

 

55 
 

   خالصة الفصل الثاني : 

 
من خال  ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن  الوصو  إلى أن امليزة التنافسية ما هي إال اجتهاد وبحث 

من تحوزل إلامكانيات املتوفرة لديها إلى عنصر أو عناصر تميزها عن متواصل تتمكن من خالله املؤسسة 

منافسيها في السوق ومن أجل ذلك البد على صانعي القرار في هذا املجا  الاهتمام بكل الجوانب املتعلقة بامليزة 

املسطرة  التنافسية من أنواع، مؤشرات ومحددات امليزة التنافسية، مصادرها ، حتى يتسنى لهم بلوغ لاهداف

 على املدى القصير والطوزل  
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 متهيد :

تدعيما ملا مت التطرق اليه يف اجلانب النظري مت اعداد دراسة حالة دور االمداد يف حتسني تنافسية املؤسسة 
تم التعريف هبا من على مستوى إحدى املؤسسات اجلزائرية للقطاع العام و هي مؤسسة ميناء أرزيو ،  و اليت سي

 خالل هذا الفصل حسب ما توفر من املعلومات وذلك لتحديد دور االمداد يف حتسني تنافسية املؤسسة .

مباحث ، حيث مت يف املبحث األول التطرق  30و بغرض حتقيق هذه االهداف مت تقسيم الفصل اىل  
ق اىل تعريف املؤسسة حمل الدراسة و كان املبحث اىل االجراءات املنهجتية للدراسة أما يف املبحث الثاين مت التطر 

 الثالث و األخري عبارة عن حتليل االستبيان و احلصول على نتائج الدراسة امليدانية . 
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 املبحث ألاول : الاجراءات املنهجتية للدراسة :

 ان  و املتمثلة في :سيتم في هذا البحث تحديد الاجراءات املنهجية املعتمدة في البحث امليد

 :حدود الدراسة  : املطلب الاول 

محل الدراسة االمداد يف حتسني تنافسية املؤسسة يكمن الهدف لاساس ي للبحث في محاولة ابراز دور 

،لذلك و تدعيما ملا تم تداوله في الجانب النهر  من البحث تمت محاولة اعداد الدراسة امليدانية في ااار الحدود 

 اليمانية و املكانية  املوضوعية، 

: يقتصر البحث على لافراد اللذين يعملون باملؤسسة من مدير، ااارات  أوال : الحدود املوضوعية -

 ،عما   

: تضمن الجانب امليدان  للبحث دراسة حالة احدى املؤسسات الخدماتية  ثانيا : الحدود املكانية -

انت الحدود املكانية للدراسة داخل املؤسسة وقد كميناء أرززو التابعة للقطاع العام و هي مؤسسة 

 أ  بمختلف املصالح و لاقسام و املخازن و الورشات  

الى غاية  50/50/9502:استغرقت فترة الدراسة مدة شهرزن امتدت من يوم  : الحدود الزمانية 12 -

50/50/9502   

 املطلب الثاني : منهج الدراسة

كةف عن الحقيقة في العلوم بواسطة اائفة من القواعد يقصد بمنهج البحث الطرزق املؤد  الى ال

 تهيمن على سير العقل و تحدد عملياته حتى يصل الى النتيجة  

دور فقبل عرض البيانات البد من تحديد املنهج املتبع و نهرا لطبيعة املوضوع الذ  يتمحور حو  
التحليلي في جمع املعطيات و البيانات                 تم الاعتماد على املنهج الوصف االمداد يف حتسني تنافسية املؤسسة 

و املعلومات املتعلقة بالهاهرة موضوع الدراسة و من ثم و صفها و تحليلها و استخالص الدالالت و املعان  التي 

 تنطو  عليها هذه املعلومات مقارنة بالحالة التي يجب ان تكون عليها املؤسسة النموذجية  

  

 :  ألادوات املستخدمة املطلب الثالث :

تم الاعتماد في جمع املعلومات املتعلقة بالجانب التطبيق  للبحث على مجموعة من الادوات املتمثلة 

 فيما يلي :

: إن املقابلة هي حوار قائم بين القائم باملقابلة و بين شخص أو مجموعة من  أوال : املقابالت الشخصية 

علقة بموضوع معين ،و يطلق عليها التحقيق بواسطة املقابلة فهي لاشخاص بهدف الحصو  على معلومات مت

 عبارة عن تحقيق يعرض خاللها على الفرد أو أكثر أسئلة محضرة سلفا  

بهدف الحصو  على معلومات ذات مصداقية وموثوقية، لجأنا إلى الاستعانة ببعض املقابالت مع إاارات              -

و ينبغي إلاشارة أيضا إلى أن املقابلة نوعان حرة و منهمة  أما فيما يخص  و عما  مختلف مصالح املؤسسة ,

النوع الذ  استعملناه في دراسة الحالة، فقد استعملنا النوع لاو  لكونها تتمتع باملرونة املطلقة فال تتحدد فيها 

الحرزة للمبحوث لإلدالء لاسئلة املخصصة للمبحوثين و ال احتماالت إلاجابة ،بحيث يترك فيها قدرا كبيرا من 

 بآرائه و اتجاهاته حو  موضوع املقابلة  
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:و تتمثل في سجالتها التي استخلصت منها املعلومات املراد الحصو  عليها و مختلف  ثانيا : وثائق املؤسسة

 الفواتير و املنةورات املتعلقة بنةااها و خدماتها   

نية مباشرة للتقص ي العلمي، يستعمل إزاء لافراد، ويسمح : يعرف الاستبيان على أنه تق ثالثا : الاستبيان

باستجوابهم بطرزقة موجهة و القيام بسحب كمي بهدف إيجاد عالقات رزاضية و القيام بمقارنات رقمية   لذلك 

ومن أجل أن تتم دراسة العينة التي تم اختيارها بطرزقة عةوائية ،قمنا بتوزيع عةواش  لالستبيان , وزتم التطرق 

 ليه بالتفصيل في املبحث الثالث  ا
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 املبحث الثاني : التعريف باملؤسسة محل الدراسة :

 املطلب ألاول : ملحة تاريخية عن املؤسسة و تعريفها :

 أوال: ملحة تاريخية :

أرصفة لم يعد يستوعب مختلف لانةطة والتبادالت  0يضم  والية وهران يقع في شرق  أرززو ميناء

التجارزة  يخضع ميناء أرززو إلى عملية لتوسيعه من شأنها الرفع من ااقة هذا القطب التجار  والبتروكيمياش  

باملائة من نةااات النقل البحر   09لشحن والتفريغ بهذا امليناء الذ  يغط  الهام وتحسين معالجة حركة ا

 الخاصة باملحروقات على املستوى الواني  

هكتارا من اليابسة وثالثة أرصفة تمتد  90وزتضمن هذا املةروع انجاز حوض داخلي يتربع على مساحة 

اء أرززو الذ  أشار أنه يتوقع أن يستغرق متر حسب ما أوضحه أحد مسؤولي مؤسسة مين 055اجماال على او  

شهرا  وسيسمح تجسيد مثل هذه املرافق الجديدة بتحسين معالجة حركة شحن وتفريغ  09لاشغا  مدة 

ألف إضافية من مختلف البضاشع  05مختلف البضاشع والرفع من ااقة هذه املنةأة حيث ستمكن من معالجة 

ئة من نةااات النقل البحر  الخاصة باملحروقات على املستوى الواني باملا 09مع العلم أن هذا امليناء يغط  

حسب ذات املصدر  وتجسيدا لهذا املةروع سيةرع خال  هذه السنة في اجراء دراسة مفصلة خاصة بالهندسة 

 شهرا وهذا بعد الانتهاء من دراسة الجدوى التقنية  09حيث ستنجي في ظرف 

آلية للرفع والشحن التي  00باقتناء  9500رفأية قامت في سنة ومن جهة أخرى فان هذه املؤسسة امل

    9505-9550كانت مبرمجة في ااار مخطط عملها  

 ثانيا : التعريف باملؤسسة : 

في شكل حالة املؤسسة الاشتراكية ذات  09-900بموجب املرسوم رقم  0209أوت  00تم إنةاؤه في 

إلى مؤسسة اقتصادية  0202ديسمبر  90" منذ E.P.Aززو املسماة "الطابع الاقتصاد   تم تحوزل مؤسسة ميناء أر 

الصادر عن  500مليون دينار جيائر  بقرار رقم  005" ، تم تحديد رأسمالها بمبلغ spaعامة  مؤسسة مساهمة "

 مليار دينار   0 00، وزبلغ حاليا  0202مارس  90املجلس الواني للتخطيط مؤرخ في 

 le Groupeكة بالكامل من قبل املساهم الوحيد مجمع خدمات امليناء مؤسسة ميناء مستغانم مملو 

Service Portuaire dénommé << SERPORT/spa  >>   9،الةركة مسؤولة عن إدارة ويةغيل وتطوزر اثنين  

 من املوانئ في أرززو وبيتيوا 

لرئيسية كم غرب خليج أرززو  هذه املوانئ هي نقطة الخروج ا 99على هامش بحر  على بعد 

 للهيدروكربونات املصدرة من الجيائر 

https://www.marefa.org/أرزيو
https://www.marefa.org/ولاية_وهران
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وفًقا للوائح الدولية للمالحة البحرزة ، وهي رمي نهام منفذ لامن الدولي  9550لقد تم اعتمادها منذ عام 

 <<I.S.P.S  >> 

بقدرات إنتاجية مهمة للغاية بفضل وجود  Bethiouaو  Arzewبفضل موقعه املثالي ، يتمتع ميناءا 

 للغاية تتناسب مع حركة املرور التي يتحمالن املسؤولية عنها  منةآت عملية

من إجمالي حركة النقل الهيدروكربونية  ٪ 38لعدة سنوات كانت في اليعة املوانئ الوانية بنسبة 

 الوانية 

لنهام إدارة الجودة  9550لعام  ISO 9001وفًقا إلصدار  9500جوان  90تم اعتماد الةركة منذ 

"SMQ املختلفة في املوانئ " ألنةطتها 

 وهي تنو  مواصلة هذه الجهود من أجل التحسين املستمر ألداء عمليات إلادارة خال  السنوات القادمة 

 ثالثا : بطاقة تقنية للمؤسسة :

 ( يوضح: معطيات املؤسسة   0-2جدول رقم )  

 مؤسسة ميناء أرزيو  اسم املؤسسة 

 قتصادية، شركة  ذات أسهم .مؤسسة عمومية ا النظام القانوني للمؤسسة

 0228أوت  00 تاريخ التأسيس

 شرق والية وهران املوقع الجغرافي 

 -أرزيو 00العربي تبس ي  مقر  رقم  0طريق رقم  املقر الاجتماعي 

 وهران .

 مليار دج  03.2 رأ  املال الاجتماعي 

 arzew.dzwww.port موقع ألانترنت

 0 41 79 12 04 رقم الهاتف

 0 41 79 24 04 الفاكس 

 220 ( 8102عدد عمال املؤسسة  ) 

 

 املصدر : من اعداد الطالب

http://www.portarzew.dz/
http://www.portarzew.dz/
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 المطلبالثاني:الهيكلالتنظيميللمؤسسة:

 أوال : الهيكل التنظيمي:

 العنوان: الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثائقالمؤسسةالمصدر:باالعتمادعلىو

 ثانيا : شرح الهيكل التنظيمي للمؤسسة :

تتكون مؤسسة ميناء مستغانم من خمسة مديرزات و هما :املديرزة العامة و مديرزة قيادة امليناء و مديرزة املوارد 

 البةرزة و مديرزة الاستثمار البةر  و مديرزة املالية و املحاسبة حيث تم تقديم الةرح التالي: 

تتمثل وظيفتها في التسيير، املراقبة، التنهيم و تراقب جميع مديرزات املؤسسة و تفرض   ديرية العامة:أوال:امل

 سلطاتها عليهم و تتكون من : 
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املدير العام : هو املمثل الوحيد للمؤسسة و املسئو  لاو  و كذلك يةرف على جميع  لاعما  التي تقوم بها  -0

 املؤسسة بمةاركة املنفذين  

 مساعد املدير العام : يساعده في اتخاذ القرارات ، و يعتبر املستةار القانون  للمدير العام   -9

مساعد لامن الداخلي : و هو الشخص املحو  قانونيا بحفظ لامن و املالحة داخل الهرم  املؤسساي  و  -0

لتنسيق الداخلي و املتمثلة في تبليغ مكتب ا -0معاونيه الذين يةرفون على الحفظ من لاخطار املادية و البةرزة   

املراسالت الداخلية مع ، و هو الشخص الذ  يتولى جميع لاعما  التي يصدرها املدير العام جميع املديرزات و 

 الحفاظ على التسيير الحسن و السكينة للمديرزة و منع دخو  لاجانب  

راءات التسيير ، يعتمد هذه الخلية العالقة املباشرة خلية التدقيق : و تتمثل مهامها في التأكد من احترام إج -0

 باإلدارة العامة كذلك تدقيق و فحص العمليات و لانةطة املختلفة للمؤسسة 

تهتم هذه املديرزة  بتنسيق و تنهيم و مراقبة جميع الةؤون املرتبطة بتسيير  ثانيا :مديرية املوارد البشرية :

 عامة للمؤسسة  املستخدمين و التكوزن و الوسائل ال

و هي املديرزة املكلفة بتسيير الوضعية املالية للةركة عن ارزق وضع مميزات  ثالثا: مديرية املالية و املحاسبة :

 محددة لكل سنة و احصاء و إمساك الدفاتر التجارزة املبنية للنةاط التجار   

يع العمليات املرتبطة بعبور البضاشع خال  و تقوم هذه املديرزة بتسيير جم رابعا :مديرية الاستثمار التجاري :

 عملية الشحن التخيزن و التفريغ ، إضافة إلى ذلك يسيير أمالك الدولة 

وتقوم هذه املديرزة بتأمين حركة املالحة التي تتمثل في  دخو  و خروج السفن ، و  خامسا: مديرية قيادة امليناء :

 قسمين و هما على النحو التالي:  كذلك التأمين على الحدود املينائية و تتكون من

قسم املالحة : و هذا القسم يةرف مباشرة على جمع البواخر  النائبين لها و املليمون بتنفيذ لاوامر الصادرة  -0

لهم و يليم على هؤالء الباخرة أن تكون متمتعين بةهادات تبرز كفاءة كل بحار على حدة و يدون مسئوليهم 

 املباشرزن هذه الةهادة  

قسم لامن : حيث يختص هذا القسم في حفظ لاخطار التي من شأنها يةكل تهديدا مباشر على الحياة، و  -9

 حفظ املحيط  املخصص للعما  و تفاد  كل لامراض التي يصاب بها العامل أثناء العمل  

الة لاخطار التي تهدد : و هي املديرزة املتخصصة باألشغا  و الصيانة و إز  سادسا: مديرية ألاشغال و الصيانة

سالمة العما  و يقصد باألشغا  كل لاعما  التي من شأنها توفير إلانارة ،أما الصيانة يقصد بها أن املؤسسة التي 

 تملك عتاد و آالت يساعد على تنفيذ العمل بصفة منتهمة  
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 املطلب الثالث : خصائص و أهداف مؤسسة ميناء أرزيو :

 للمؤسسة : املهام الرئيسية أوال :

 استغال  لادوات واملرافق امليناء  -

 تنفيذ أعما  الصيانة وتطوزر وتجديد ميناء البنية الفوقية  -

 إلاعداد ، بالتنسيق مع السلطات لاخرى املعنية ، ألعما  الصيانة وتطوزر وإنةاء البنية التحتية للموانئ  -

 اء ممارسة احتكار عمليات الالتحام والتعامل مع املين -

 ممارسة احتكار عمليات القطر وإلارساء والرسو  -

 توفير الةراة وأمن املوانئ ضمن الحدود الجغرافية ملجا  امليناء العام  -

 ثانيا : أهداف مؤسسة ميناء أرزيو :

 يسعى مؤسسة ميناء مستغانم إلى تحقيق لاهداف التالية:

 يمنية و الحماية، و السعر ، و النوعية   تأمين أحسن الهروف لعبور البضاشع من حيث املدة ال - 

 تقديم يسهيالت حقيقية ذات كفاءة عالية تتمثل في كيفية تحديد وسائل العبور و عملية املعالجة و التخيزن    -

 يسيير الاستثمار و تطوزر ميناء مستغانم  -

 عاملين آخرزن متخصصين  إصدار برامج أشغا  الصيانة و التهيئة و خلق بنيات مينائية بالتنسيق مع مت -

 تنفيذ  كل العمليات التجارزة و املالية و الصناعية و العقارزة املرتبطة بصفة مباشرة و غير مباشرة بالهدف   -

 تنفيذ عمليات الشحن و التفريغ املينائية، إضافة إلى عمليات القطر و  إلارشاد و الرسو   - 

 ثالثا : نشاطات مؤسسة ميناء أرزيو :

 د البحري :إلارشا -24

إلارشاد البحر  هو مساعدة ربان السفينة من خال  توفير الخبرة والخبرات املحلية لضمان مرور 

السفينة من البحر إلى امليناء وأداء املناورة مع أو بدون الجرار ،في املنااق املحهورة املحااة بمرافق امليناء ، في 

ة  إنهم على اتصا  مباشر مع القاارات والعبث الذ  واحدة الحد لادنى من الوقت وفي أفضل ظروف السالم
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يتدخل أيًضا خال  املرس ى ومغادرة السفينة  يتم ضمانه بين خط العرض املنارة لجيزرة أرززو وغرب اليوا        

 ،يتدخل املرس ى على التوالي عند الدخو  والخروج من سفن مرفأ املرفأ °05   55

 م
ً

قارًبا رسًوا أنابيب الستخالص النفط وآلة  09قوارب لالرشاد و  50ن تمتلك شركة ميناء أرززو أسطوال

 بحرزة متعددة الوظائف قيد إلانةاء 

متًرا مع ملحقات مثل مضخة املحرك،  005أيًضا بطو  قابل للنفخ اوله  Arzewتتمتع شركة ميناء 

 متر مكعب   0حيمة الطاقة الهيدروليكية لقرص لاسطوانة وخيان بسعة 

 : القطر -20

 مديرزة القطر هي املسؤولة عن :

ملساعدة القاارات مع السفن عند املدخل والخروج أو في حالة الخطر بما في ذلك في أعالي البحار في أفضل  -

 ظروف الربحية ولامن 

 إلادارة الفنية لسفن القطر واملوظفين إلادارزين للطاقم واملستقرة   -

 ة .( يبين عمليات قطر املؤسس 8-2جدول رقم )

Remorqueurs Nbr 
Année 

Construction 
Puissance(CV) Traction(Tonnes) 

MAZAFRAN 1,2&3 00 4811 0100 11 

ISSER 5 04 4811 4000 11 

TASSINA 1,2,3 & 4 01 1001/1000 1100 06 

CHIBA 1 &t 2 01 1000 4000 10 

RAS EL-MA 04 1006 1410 11 

EL-DJEDID 1& 2 01 1044/1041 6000 01 

 املصدر : باالعتماد على وثائق املؤسسة :

 املناولة : -22

 امليناء يعمل باستمرار ليال ونهارا ، تتم عمليات املناولة أثناء فترات الراحة املنهمة كما يلي: -أ

   00:55إلى الساعة  0:55النوبة لاولى: من الساعة  -

   02:55حتى الساعة  00:55النوبة الثانية: من الساعة  -
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 ( يبين أالت مؤسسة ميناء أرزيو  2-2جدول رقم )  

 سعتها بالطن العدد نوع أالت الشحن و التفريغ

 رافعاتتلسكوبيةذاتيةالدفع.

 رافعاتشوكية.

 رافعاتشوكية.

 رافعاتشوكية.

 رافعاتشوكية.

 رافعاتشوكية.

 رافعاتشوكية.

 رافعةشوكية.

 نةقالبةمتعددة.شاح

 شاحنةكاسحة.

 لودرحفارة.

RO / RO.جرارمعمقطورة 

 جرارمعمقطورة.

 

06 

00 

00 

40 

04 

01 

04 

00 

00 

04 

04 

04 

00 

/ 

 طن00

 طن01

 طن06

 طن00

 طن08

 طن41

 طن11

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 املصدر : الاعتماد على وثائق املؤسسة
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 تحسين تنافسية مؤسسة ميناء ارزيو : املبحث الثالث : دراسة دور الامداد في

 املطلب ألاول : دور أنشطة الامداد في تحسين تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو :

 د ور خدمة العميل في تنافسية املؤسسة :  -10

ما يمكن التوصل اليه حو  خدمة العميل باملؤسسة و اثره على تنافسيتها هو انه ال يرقى  الى املستوى 

هتمام املؤسسة بالعميل الا انها ال تقوم بحماية منتجاتها من خال  مرافقة تجار التجيئة في  املطلوب فرغم ا

التخيزن أثناء العرض ، وتوعية املستهلك النهاش  بالنوعية وأهمية املنتج بحيث أنها مهددة بمنافسيها الذين يتبنون  

 إستراتيجية لاقل تكلفة  

 : و تمر بعدة مراحل و هي : ةدور خدمة النقل في تنافسية املؤسس-18

يقوم مجهي السفينة أو الربان بتقديم معلومات تقنية خاصة بالسفينة و البضاعة أ : استقبال السفينة : 

ساعة على لاكثر قبل وصو  السفينة الى امليناء عن ارزق الفاكس أو الراديو لضمان  09للوسيط البحر  في 

 أحسن استقبا  للسفينة  

تقديم كل املعلومات حو  السفينة و محتوزاتها فال يسمح لها بالدخو  الى امليناء حتى و ان كانت  و في حالة عدم

 في عرض البحر  

 و تتمثل املعلومات التقنية الخاصة بالسفينة و البضاعة فيما يلي :

 او  ،عمق ،عرض و راية السفينة  -

 ابشحن  ابيعة و وزن البضاعة، الوزن الاضافي  الاجمالي ، ميناء  -

 : ب: شروط رسو السفينة

 يجب على كل سفينة ظن تكون مرفقة بجهاز تأمين يعرف بجهاز الحماية    -0

 يجب احضار الوثائق الضرورزة للسفينة منها : - 9

 بطاقة يعرزف السفينة   -

 الفاتورة التجارزة   -

 وثيقة تنص على كل البضاعة املوجودة على السفينة   -

 مح لوكيل السفينة بتمرزرها للجماركوثيقة خاصة بالبضاعة يس -

وثيقة شحن يستعمل من ارف مستخدمين للتفريغ تنص على حجم البضاعة و كيفية وضعها على  -

 السفينة  

 وثيقة على الخسائر الناتجة عن عملية الشحن أو عن عدمها  -

نة تؤمنه مديرزة قيادة القيادة و الارشاد :أ  قيادة للسفينة من بوابة امليناء الى الرصيف املخصص للسفي -0

 امليناء لثالثة سفن قيادة و زورقين لالرساء  

 القطر: و يتمثل في دفع أو جر السفينة عن ارزق سفن القطر  -0
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 ربط السفينة : و هي عملية شد السفينة بحبا  موصولة من السفينة الى رصيف امليناء ملنع إرتجلها   -0

 أيعاب التصرزح بالحمولة   -0

تأدية الخدمات املتمثلة في الحموالت و التسبيقات التي تقدم للربان و كذلك املصارزف الناتجة عن  مصارزف -0

 استعما  الهاتف أو الفاكس ، و مصارزف الوقود و املياه الصالحة للةرب  

 ( يبين عملية الرسو و التفريغ . 0-2شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الاعتماد على وثائق املؤسسة .

يعتمد مؤسسة ميناء أرززو على النقل البحر  بصفة أساسية باالضافة الى النقل البر  ، حيث يعتبر خدمة   -

النقل في املؤسسة ليست بالكفاءة املطلوبة نهرا لحجمها و سمعتها ،و هذا ما يجعلها يستعين في بعض العمليات 

 لية النقل داخل أو خارج املؤسسة وهذا ما يؤثر على تنافسية املؤسسة  بالخواص للقيام بعم

 : د ور خدمة التخزين في املؤسسة   -12

: تحتو  املؤسسة على مخازن عمالقة مخصصة لتخيزن البضاشع املصدرة و املستوردة الخاصة التخزين -   

جها املؤسسة في نةاااتها ،و قد هيأت هذه املخازت بيبائنها الى غاية يسليمها ،باالضافة الى قطع الغيار التي تحتا

 وفقا ملعايير الجودة و املقاييس العاملية بحيث أنها تحفظ أمن و سالمة البضاشع  

يساهم التخيزن في عدم وقوع املؤسسة في نقص أو احتياج للسلع أو املواد و هذا مايعطيها ميزة تنافسية ، كما  -

تقوم على أساس املتابعة املستمرة و تنصب على قياس املجهودات املبذولة ،فقد أن عملية الرقابة على املخيون 

أصبح لهذه الوظيفة دورا في تحسين وتطوزر أداء املؤسسة لتحقيق أهدافها ،اذ تلعب دور املعد  ملختلف 

خليةفيالعواملالدا

 الشركة

العواملالمساعدةفي

 عمليةالدخول

العواملالمساعدةفي

 عمليةالخروج

العواملالخارجيةفي

 الشركة

رسوالباخرةو

 عمليةالتفريغ
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هو  العمليات و لانةطة فهي عملية ضرورزة للتأكد من حسن سير العمل و التأكد من الانجاز يسير حسبما

 مخطط له  

للمؤسسة نهام معلوماي  متطور جدا يقوم بالربط بين جميع مصالح املؤسسة مما يسهل  نظام املعلومات: -50

 عملية انتقا  و تحوزل املعلومات و اعطاء لاوامر بسرعة كبيرة ،و يتميز هذا النهام بالدقة و املرونة  

ا  عن ارزق البريد الالكترون  باالضافة الى الهاتف الثابت كما يعتمد املؤسسة على الاتصا  الداخلي بين العم -

الذ  يسهل عملية الاتصا  بين مختلف وحدات املؤسسة و مختلف لاقسام التابعة لها و كذلك الادارة العليا 

 بالجيائر العاصمة  

ك عالقة اردية بين و من خال  املقابلة التي تم اجرائها مع رئيس مصلحة الاعالم و الاتصا  اتضح بأنه هنال -

استخدام نهام املعلومات و تحسين تنافسية املؤسسة من خال  التدفق املعلوماي  في الوقت و املكان املناسبين 

 و التنسيق بين مصالح املؤسسة مما يعطيها ميزة تنافسية في اقتناص الفرص و مواجهة املخاار 

 

 املطلب الثاني : تقديم الاستبيان :

: يتمثل في الاجابة على التساؤالت التي تتعلق بدور العملية الامدادية في تحسين تنافسية  ستبيانأوال : موضوع الا 

 املؤسسة

 ألغراض البحث العلمي  ثانيا :غرض الاستبيان : 

 داخل املربعات املخصصة لإلجابة    Xيقوم املستجوبين بالرد على لاسئلة بوضع إشارةثالثا : طريقة الاجابة : 

: الاستبيان املستعمل هو الاستبيان املغلق , حيث كانت مجمل لاسئلة مغلقة، ألن أغلب  يعة الاستبيانرابعا :طب

املستجوبين ال يملكون الوقت لألسئلة املفتوحة وهذا راجع أيضا لسرزة املعلومات والرغبة في تجنب إعطاء 

 معلومات خاائة  

   : 10ظر امللحق رقم انمحاور    50يتكون من خامسا : محاور الاستبيان : 

أسئلة خاصة باملعلومات العامة للمجيب من أجل تقرزبه أكثر من الدراسة والدخو  تدرزجيا  املحور الاول :-0  

 . في صلب املوضوع

 . أسئلة خاصة بعملية الامداد املحور الثاني :-8  

في هذا املحور الربط بين عملية الامداد و تناولنا أسئلة تتعلق بالعملية الانتاجية كما حاولنا  املحور الثالث:-2  

 .عالقته بتنافسية املؤسسة 

من أجل معرفة ردود أفعا  العاملين ، ارتأينا الى أن يكون هناك سادسا : طريقة توزيع و جمع الاستبيان : 

وبعد عامل  05نسخة على  05استبيان يتم تقديمه لعينة مختارة عةوائيا من مجتمع البحث حيث قمنا بتوزيع  

نسخة وذلك بسبب عدم  00يوم قمنا باسترجاع الاستبيان , إال أن عدد النسخ التي تم الحصو  عليها تمثلت في 

فردا عامال في  00توفر الوقت الكافي لإلجابة حسب ما صرح به بعض العما  ،وبالتالي أصبحت تتةكل العينة من 

 املؤسسة  
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 املطلب الثالث : تحليل الاستبيان :

رجاع الاستبيان التي تم توزيعه سنتطرق الى تحليل نتائجه حسب ترتيب محاور الدراسة التي تم إدراجها، بعد است

 وذلك كالتالي :

 : ( 10) انظر امللحق رقم  تتلخص فيما يلي :  أوال : املعلومات العامة

 الجنس : -50

 ( يبين: توزيع أفراد العينة حسب الجنس 0-2الجدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس

 22.08 20 ذكر   

 00.82 10 أنثى   

 011 02 املجموع 

 املصدر :من اعداد الطالب بناء على الاستبيان املوجه للعينة  .

%  90 00وان ما نسبته  ذكور % من أفراد العينة يمثلون  09 00نالحظ من الجدو  أن ما نسبته  

سة ,حيث الحهنا ان الاناث تتركي وظيفتهم أساسا في ، وهذا راجع الى ابيعة و ظروف عمل املؤسناث يمثلون إ

الادارة بينما تتمثل وظيفة الذكور في ورشات  وكما نعلم ان النةاط الاساس ي للمؤسسة يتمثل في إلارساء و النقل 

 و التفريغ و التخيزن وهدا ما يستدعي توظيف أكبر عدد ممكن من اليد العاملة من الذكور 

 الفئة العمرزة :-59

 ( يبين: توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية 3-2 دول رقم )الج

 النسبة التكرار السن

 21.82 02 21وأقل من  81من 

 20.81 00 01وأقل من  21من 

 82.83 01 31وأقل من  01من 

 2.28 10 سنة 31أكثر من 

 011 02 املجموع

 املصدر :من اعداد الطالب .

 01وأقل من  21من أفراد العينة تتراوح أعمارهم من  %20.81بته نالحظ من خال  الجدو  ان ما نس

سنة ،و وما  21وأقل من  81من أفراد العينة تتراوح أعمارهم من  % 21.82سنة وهي أعلى نسبة ,وإن ما نسبته 

بالنسبة للعما  الذين يتجاوز   % 2.28سنة, وما نسبة   31واقل من  01تتراوح اعمارهم من  %82.83نسبته 
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سنة وهي نسبة ضئيلة جدا وعليه يمكننا القو  أن أغلب العما  في املؤسسة هم من الةباب و يعتمد  31هم سن

 كذلك على الخبرة   

 املستوى الدراس ي : -50

 ( يبين: توزيع أفراد العينة حسب املستوى الدراس ي 0-2 الجدول رقم )

 النسبة التكرار املستوى الدراس ي

 0.03 18 أقل من ثانوي   

 02.01 12 ثانوي   

 00.03 22 جامعي  

 011 02 املجموع  

 املصدر :من اعداد الطالب بناء على الاستبيان املوجه للعينة .

 %00.03نالحظ من خال  الجدو  ان املستوى العلمي عند أفراد العينة عالي فاملستوى الجامعي نسبته 

، وهذا مؤشر على أن نسبة كبيرة من أفراد عينة  % 02.01واملستوى الثانو  أقل من الجامعي حيث يمثل نسبة 

الدراسة لديهم درجات علمية عالية و مؤهلين بمستوى عالي ، وبالتالي لديهم الكفاءة والقدرة على انجاز مهامهم في 

 املؤسسة 

 وزتلخص فيما يلي : ثانيا: عملية الامداد :

 :ناء أرزيو  وظيفة االمداد أساسية يف اهليكل التنظيمي ملؤسسة مي -10

 ( يبين أهمية وظيفة الامداد في الهيكل التنظيمي . 0-2الجدول رقم )  

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %22.08 20 محايد

 %00.82 10 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  وظيفة الامداد أساسية في الهيكل التنظيمي للمؤسسةفيما يتعلق ب  نالحظ من خال  الجدو  أنه 

واملتعلقة % 00.82وهي أكبر نسبة , وتليها نسبة % 22.08  و بنسبة محايدفقد تبين أن اراء العاملين كانت  
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 , وهنا يمكنوظيفة الامداد أساسية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  على أن توافقبالفئة العمالية التي  

الاستنتاج بأن أنةطة وظيفة الامداد أساسية و مطبقة في املؤسسة و لكن بعض العما  يمارسون هذه لانةطة 

 دون العلم بأنها أنةطة لوجستية  

 كل أنشطة اإلمداد متارس يف مؤسسة ميناء أرزيو : -18

 ( يبين: ممارسة جميع أنشطة الامداد في املؤسسة  2-2الجدول رقم ) 

 النسبة ارالتكر  الاجابة

 %32.00 83 غير موافق

 %20.22 03 محايد

 %0.22 12 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  فقد تبين أن ممارسة جميع أنشطة الامداد في املؤسسةنالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

واملتعلقة بالفئة %  20.22وهي أكبر نسبة , وتليها نسبة %  32.00  و بنسبة افقغير مو اراء العاملين كانت  

   وهنا يمكن الاستنتاج بأنه ال يتم ممارسة جميع أنةطة الامداد في املؤسسة   محايدالعمالية التي كانت اجابتها  

 : تساهم أنشطة االمداد يف ختفيض تكاليف مؤسسة  ميناء أرزيو -12

 .أنشطة االمداد يف ختفيض تكاليف املؤسسة  ( يبين: مساهمة   2-2 الجدول رقم )  

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %00.30 81 محايد

 %32.02 82 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  همة أنشطة الامداد في تخفيض تكاليف املؤسسة  مسانالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

وهي أكبر نسبة ,وهنا يمكن الاستنتاج بأن أنةطة % 32.02  و بنسبة  موافقفقد تبين أن اراء العاملين كانت   

من العينة كانت اجابتهم ب % 00.30الامداد يساهم بطرزقة مباشرة في تخفيض التكاليف  ونالحظ أن ما نسبته 
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أنةطة الامداد في تخفيض تكاليف ذا بسبب عدم وضوح عملية مساهمة أنةطة الامداد في   و همحايد  

   مؤسسة  ميناء أرززو

 تساهم أنشطة االمداد يف حتسني جودة خدمات مؤسسة  ميناء أرزيو : -10

 ( يبين: مساهمة أنشطة الامداد في تحسين جودة خدمات املؤسسة . 01-2الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %02.23 10 محايد

 %20.13 20 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

مساهمة أنشطة الامداد في تحسين جودة خدمات نالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

وهي أكبر نسبة , وهنا يمكن الاستنتاج بأن %  20.13  و بنسبة موافق   فقد تبين أن اراء العاملين كانت املؤسسة

أنةطة الامداد لها دور أساس ي في تحسين جودة خدمات املؤسسة و ذلك من خال  تحسين عملية النقل                

الحظ أن ما و معاملة اليبائن بطرزقة جيدة و تخيزن السلع و البضاشع و الحفاظ عليها من أ  خطر أو تلف ، ون

مساهمة أنشطة الامداد   و هذا بسبب عدم وضوح عملية محايدمن العينة كانت اجابتهم ب   % 02.23نسبته 

  في تحسين جودة خدمات املؤسسة

 يساهم االمداد يف رفع مردودية مؤسسة  ميناء أرزيو : -13

 أرزيو . االمداد يف رفع مردودية مؤسسة  ميناء ( يبين: مساهمة 00-2الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار الاجابة

 %10.03 18 غير موافق

 %20.80 00 محايد

 %32.00 83 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة .  على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  الامداد في رفع مردودية مؤسسة  ميناء أرزيونالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  مساهمة 

واملتعلقة % 20.80وهي أكبر نسبة ,وتليها نسبة %  32.00  و بنسبة موافقد تبين أن اراء العاملين كانت  فق
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  ، وهنا يمكن الاستنتاج بأنه يوجد اختالف بين العما  في هده محايدبالفئة العمالية التي كانت اجابتها ب  

االمداد يف رفع مردودية مؤسسة  ميناء االمداد ة   مما يوضح لنا مساهم موافقالنقطة الا أن لاغلبية أجابت ب  
و هذا من خال  تحديد نقاط القوة و العمل على تطوزرها و تحديد نقاط الضعف و العمل على عالجها ،       أرزيو 

   غير موافقمن العينة كانت اجابتهم ب   %  10.03و السعي الى تحقيق لاهداف املسطرة ، ونالحظ أن ما نسبته 

 وزتلخص فيما يلي : :تنافسية املؤسسة : ثالثا

 تؤثر أنشطة االمداد على احلصة السوقية للمؤسسة : -10

 ( يبين: تأثير أنشطة الامداد عل ى الحصة السوقية للمؤسسة. 08-2الجدول رقم )  

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %02.23 10 محايد

 %20.13 20 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

فقد تبين تأثير أنشطة الامداد عل ى الحصة السوقية للمؤسسة (نالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

واملتعلقة بالفئة %  02.23وهي أكبر نسبة , وتليها نسبة %  20.13 و بنسبة  موافقأن اراء العاملين كانت   

وهنا يمكن الاستنتاج بأنه كلما كان أداء أنةطة الامداد  في مستوى عالي كلما ساهم ذلك  ،  تحايدالعمالية التي  

 في تحسين تنافسيتها و السيطرة على الحصص السوقية  

 :تعتبر وظيفة النقل ميزة تنافسية في مؤسسة ميناء أرزيو -18

 نافسية في مؤسسة ميناء أرزيو( يبين: وظيفة النقل ميزة ت 02-2الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %00.02 13 محايد

 %22.20 22 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  فقد سة ميناء أرزيوتعتبر وظيفة النقل ميزة تنافسية في مؤسنالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

واملتعلقة بالفئة % 00.02وهي أكبر نسبة , وتليها نسبة %  22.20  و بنسبة موافقتبين أن اراء العاملين كانت  
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  فقد تمثلت  موافق غير  ، أما بالنسبة للفئة العمالية التي كانت اجابتها    محايدالعمالية التي كانت اجابتها  

 ستنتاج بأن وظيفة النقل يعتبر ميزة تنافسية في مؤسسة ميناء أرززو  وهنا يمكن الا %  11نسبتها ب 

 

 تساهم شبكة الامداد في تحسين تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو : -12 

 ( يبين: مساهمة شبكة الامداد في تحسين تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو. 00-2الجدول رقم )  

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %00.02 13 يدمحا

 %22.20 22 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  مساهمة شبكة الامداد في تحسين تنافسية مؤسسة ميناء أرزيونالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

، وهنا يمكن الاستنتاج أن شبكة الامداد يساهم في %  22.20  و بنسبة  موافقفقد تبين أن اراء العاملين كانت   

تحسين تنافسية املؤسسة و ذلك من خال  املساهمة في تحديد استراتيجية املؤسسة و بالتالي التعرف نقاط قوة 

و ضعف املؤسسة و معالجتها و اقتناص الفرص املتاحة و املساهمة في خدمة العميل بالطرزقة املناسبة و هذا ما 

 لمؤسسة سمعة حسنة و يساهم في توسيع حصتها السوقية و مركيها التنافس ي  يعط  ل

 تؤثر املعامالت الخارجية على تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو: -10

 ( يبين: تأثير املعامالت الخارجية على تنافسية املؤسسة . 03-2الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %11 11 محايد

 %011 02 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

  فقد تبين أن اراء تأثير املعامالت الخارجية على تنافسية املؤسسةنالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

عامالت الخارجية يساهم في الرفع من ، وهنا يمكن الاستنتاج امل%  011  و بنسبة  موافقالعاملين كانت   

 مستوى تنافسية املؤسسة وذلك من خال  الاستفادة من الخبرات لاجنبية و التكنولوجيات املتطورة أو العكس  
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 : يؤثر املحيط الداخلي ملؤسسة ميناء أرزيو على مستوى تنافسيتها -13

 تنافسية املؤسسة . ( يبين: تأثير املحيط الداخلي على مستوى  00-2الجدول رقم )  

 النسبة التكرار الاجابة

 %11 11 غير موافق

 %11 11 محايد

 %011 02 موافق

 %011 02 املجموع

 الاستبيان املوجه للعينة . على بناء الطالب اعداد :من املصدر

تبين    فقدتأثير املحيط الداخلي على مستوى تنافسية املؤسسةنالحظ من خال  الجدو  أنه فيما يتعلق ب  

وهنا يمكن الاستنتاج بأن للمحيط الداخلي دور فعا  و رئيس ي %  011  و بنسبة  موافقأن اراء العاملين كانت  

في تحسين و تطوزر تنافسية املؤسسة و ذلك من خال  روح العمل لدى العما  و التنسيق الجيد و توفير 

 الرئيس و املرؤوسين   ضرورزات العمل في جو جماعي و الثقة و الاحترام املتباد  بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجانب التطبيقي : دراسة حالة مؤسسة ميناء أرزيو

 

77 
 

 خالصة الفصل التطبيقي :

اشتمل هذا الفصل على الدراسة التطبيقية التي قمنا بها بمؤسسة ميناء أرززو والتي كان الهدف 

منها التعرف على دور عملية الامداد في تحسين تنافسية املؤسسة ،وحتى تكون العملية أكثر مصداقية 

لواقع قمنا بالدراسة الاستطالعية للمؤسسة من خال  اختيارنا لعينة املجتمع وتوزيع استمارات ومطابقة ل

الاستبيان على افراد هذه العينة واسترجاعها في مدة محددة باإلضافة الى املقابلة و الوثائق التي تم 

 الاستعانة بها في جمع املادة العلمية  

لى مدى اهتمام املؤسسة بعملية الامداد ودراسة تأثيرها على وفي نهاية هذا الفصل تم الوقوف ع     

تنافسيتها وذلك بعد استعراض وتحليل نتائج آراء أفراد عينة الدراسة حو  عمليات و أنةطة الامداد 

 املوجودة في املؤسسة، باإلضافة الى التعرف على مكانة الامداد في الهيكل التنهيمي للمؤسسة  

مة سيتم اختبار الفرضيات و عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومن ثم في الخاتمة العا      

 تقديم بعض الاقتراحات  
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 الخاتمة :

من خال  كل ما تم عرضه في املوضوع فيما يخص دور الامداد في تحسين تنافسية املؤسسة بةكل عام 

اص  يمكننا القو  أن وظيفة الامداد أصبحت عامال أساسيا البد من الاهتمام وفي مؤسسة ميناء أرززو بةكل خ

 به وتخصيص له ميزانية كافية، كما  تم إلانتقا  لتحديد ماهية التنافسية وأسبابها و مختلف القوى املؤثرة فيها 

عتمادها كمدخل باإلضافة إلى محاولة إبراز الدور الذ  يلعبه إلامداد ضمنها كأحد العوامل التي يمكن إ

للتنافسية ، لتتم بعد ذلك محاولة إسقاط الجوانب النهرزة فتم إختيار ميدان الد راسة على أساس توفر جملة 

من الخصائص التي تالئم ابيعة املوضوع ، على أرض الواقع فكان إختيار املؤسسة محل الدراسة مرده إلى 

نافسة ،كما أن لطبيعة الخدمات  هي لاخرى د ور في عملية ابيعة السوق التي تنةط فيها  والتي تتميز بوجود امل

إلاختيار و ذلك لتحديد إمكانية أن يكون لإلمداد فعال د ور في تدعيم املركي التنافس ي للمؤسسة محل الدراسة  

في وراء دراسة الحالة املرجوة ائج ـى النتـإل  الصعوبات الت  حالت دون الوصوحيث يجدر بنا ذكر  

 و المتمثلة ف  : اء أرززو مؤسسة مين

 م به  ـى العلـة وال حتـات الجزائريـالمؤسسأغلب   ـعدم وجود اإلمداد ف -        

 ف  تعقد وفترة إنجاز البحث  و املراجع مما زاد ة ـذه الدراسـه  إضافة إلى ندرة المكتبة العربية بمث -        

 اختبار الفرضيات :

 الامداد التي يمكن ممارستها في مؤسسة خدماتية ؟  : ما هي أنةطة الفرضية ألاولى -

من خال  املفاهيم التي تم التطرق اليها في الجانب النهر  باالضافة الى نتائج تحليل الاستبيان اتضح لنا 

 بأن أهم نةااات الامداد املمكن ممارسنها في مؤسسة خدماتية مثل مؤسسة ميناء أرززو تتمثل في :

 نهام املعلومات     –الشحن و التفريغ  –التوزيع  –القطر  –املناولة  –التخيزن  –  النقل 

 كيف يتم تقييم تنافسية املؤسسات ؟ الفرضية الثانية :

من خال  املفاهيم التي تم التطرق اليها في الجانب النهر  باالضافة الى نتائج تحليل الاستبيان اتضح لنا 

 ة مؤشرات تتمثل في :بأن عملية تقييم التنافسية تتم من خال  عد

 أداء العنصر البةر    –العالقة مع املوردين و اليبائن  –أداء املؤسسة  –املردودية  –  الحصة السوقية 

 ما نوع العالقة بين وظيفة الامداد و تنافسية املؤسسات ؟ الفرضية الثالثة :

اضح من خال  نتائج تؤثر وظيفة الامداد بطرزقة مباشرة على تحسين تنافسية املؤسسة و هذا و 

  حيث كانت أكبر نسبة للفئة العمالية التي توافق بأن  50سؤا  الاستبيان   املحور الثالث ، سؤا  رقم 

 % ( . 22.20وظيفة الامداد و شبكة الامداد يساهم في تحسين تنافسية املؤسسة و ذلك بنسبة   
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لنتائج و الاقتراحات على ضوء ما تم استخالصه و من خال  ما تم تناوله في البحث يمكن تقديم مجموعة من ا

 من الجانبين النهر  و التطبيق  على النحو التالي :

 النتائج :

يعمل إلامداد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خال  تحقيق جملة من املنافع اليمانية واملكانية  -

املؤسسة من خال  تقديم جملة من الخدمات والةكلية للمؤسسة ، كما تضيف أنةطة إلامداد قيمة ملنتجات 

 املتعلقة بهذه املنتجات والتي يحتاج إليها العمالء  

 وجود أنةطة الامداد في املؤسسة و لكن عدم وجود مكانة لوظيفة الامداد في الهيكل التنهيمي   -

تم تحديد د وره في  يعد إلامداد أحد مصادر تحقيق امليزة التنافسية إذا ما تم تخطيطه بةكل سليم و قد -

مختلف إلاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة ، بإعتباره نهام يخدم كل أاراف التباد  فاإلمداد يعتبر سالح قو  

 لدعم املر كي التنافس ي للمؤسسة  

 %    00يةكل تكلفة النقل وخاصة املناولة نسبة كبيرة من تكاليف اللوجيستيك حيث تمثل  -

نقل بكامل مراحله أداة مهمة يساعد على تحقيق أهداف املؤسسة عامة وأهداف يعد بناء استراتيجية  -

 اللوجيستيك خاصة و التي من بينها تدعيم املركي التنافس ي للمؤسسة و تحسين مستوى أدائها  

يعط  املؤسسة أهمية لبعض مقترحات العمالء  حيث يعمل بةكل دائم على معالجة الةكاوى املقدمة من  - 

ها ال تقوم بتلبية رغباتهم دائما رغم قد رتها على ذلك ، فهي ال تولي أهمية لبعض لادوار التي يمكن من قبلهم لكن

 خاللها تدعيم مركيها التنافس ي كالتروزج ملنتجاتها  

 

  الاقتراحات :

 الةراكة مع الجامعات وذلك لسد الفجوة ٌبن الجامعة الجيائٌية وواقع الةغل باملؤسسات   -

 ستثمار في الخدمات اللوجيستية خاصة في مجا  النقل و املناولة والتخيزن   يشجيع الا  -

 ادماج وظيفة الامداد في الهيكل التنهيمي للمؤسسة   -

 استخدام تكنولوجيا املعلومات و الاتصا  و الاندماج في الحياة الرقمية املعاصرة   -

لجيد للموارد البةرزة في مجا  اللوجيستيك وخاصة في توفير اليد العاملة املؤهلة و ذلك عن ارزق التكوزن ا -

 مجا  املناولة و النقل  
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 -مستغامن  –جامعة عبد احلميد ابن ابديس 
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

 امداد و نقل دويل ختصص :  

 
 

: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 معلومات عامة:احملور األول :

 

 اجلنس:              ذكر                                   أنثى

 

ىل 02من الفئة العمرية:  ىل  02من       سنة      02 إ ىل 02من             سنة 02إ    سنة 52  أكثر من       سنة 52 إ

 

 جامعي                          اثنوي                          أقل من اثنوي:     املستوى الدراسي

 
 
 
 
 

حتي  ماسرت  أكرتاد ي شياادة االتيمااةة اليت مياض  لياط  مت ايا  ا يا  هبيه السادة والسيداا  افاالي ي رفي ان أت أم يا  يا تيدادمرتم ا   ي  

هنا تمسمخا  فغي ا  أحتظى ابفمهد  ال صوى لنجاح حبثناي و وأع ارتم أت ِيجاابمرتم تنافسية املؤسسةدور عملية االمداد يف حتسني عنوات:
 مسى عااةا  الم ار  و االح ا .أالاحث الع ايي نفرت كم جزر  الفرت  ملسانامرتم و ساعامرتم لناي م ا وا  ن 

 
 حتت اشراف::الطالب من اعداد 

 . خمفي أ نيد/ . مموأتا  - 
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 موافق حمايد غري موافق عملية االمداد:  الثايناحملور  
    وظيفة االمداد أساسية يف اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء أرزيو   1
    ميناء أرزيوكل أنشطة اإلمداد متارس يف مؤسسة  2
    تساهم أنشطة االمداد يف ختفيض تكاليف مؤسسة  ميناء أرزيو 3
    تساهم أنشطة االمداد يف حتسني جودة خدمات مؤسسة  ميناء أرزيو 4
    يساهم االمداد يف رفع مردودية مؤسسة  ميناء أرزيو 5

 موافق حمايد غري موافق تنافسية املؤسسة: الثالثاحملور  
    تؤثر أنشطة االمداد على احلصة السوقية للمؤسسة 6

    تعترب وظيفة النقل ميزة تنافسية يف مؤسسة ميناء أرزيو 7

    تساهم شبكة االمداد يف حتسني تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو 8

    تؤثر املعامالت اخلارجية على تنافسية مؤسسة ميناء أرزيو 9

    ميناء أرزيو على مستوى تنافسيتها يؤثر احمليط الداخلي ملؤسسة 11
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 امللخص 

سين تنافسية املؤسسات , وقد اخترنا مؤسسة ميناء تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور الامداد في تح -

    لتكون محل الدراسة , حيث قمنا من خال  هذه الدراسة بمعالجة إشكالية املوضوع املتمثلة في   " E P Aأرززو  

 ؟"كيف تؤثر وظيفة الامداد على تنافسية املؤسسات 

 

: "املقابلة الشخصية مع  تي استعملناهااعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصف  وقد تمثلت لادوات ال

أصحاب الاختصاص , الوثائق املقدمة من ارف الةركة باإلضافة إلى الاستبيان الذ  تم توزيعه على أفراد 

 العينة " 

كةفت لنا هذه الدراسة أن وظيفة الامداد أصبحت أساسية في أ  مؤسسة، و من أجل تفاد  أ  خطر 

و تطوزر نقاط القوة و معالجة نقاط الضعف مما يساهم في تحسين و تطوزر  محتمل و اقتناص الفرص املتاحة

 و بالتالي تحسين مستوى تنافسيتها و حصتها السوقية  ادائها وحسن استغاللها للطاقات

 : الامداد ، التنافسية ، سلسلة التورزد ، مؤسسة ميناء أرززو     الكلمات املفتاحية

Resumé : 

 Cette étude vise à identifier le rôle de l’offre dans l’amélioration 

de la compétitivité des institutions. Nous avons sélectionné l’institution de port 

E-P à étudier, dans laquelle elle abordait le problème suivant: "Comment la 

fonction d’offre influence-t-elle la compétitivité des institutions?" 

 

                            Dans notre étude, nous nous sommes basés sur l’approche 

descriptive. Les outils que nous avons utilisés étaient les suivants: "entretien 

personnel avec les spécialistes, les documents soumis par la société en plus du 

questionnaire distribué aux membres de l’échantillon" 

 Cette étude a révélé que la fonction d’approvisionnement est 

devenue essentielle dans toute organisation afin d’éviter tout risque potentiel, de 

saisir les opportunités disponibles, de développer les points forts et de remédier 

aux faiblesses, ce qui contribue à l’amélioration et au développement de ses 

performances et à une bonne utilisation des énergies, améliorant ainsi sa 

compétitivité et sa part de marché. 

 

Mots-clés: Approvisionnement, compétitivité, chaîne d'approvisionnement, 

Fondation du port d'Arzew. 


