
 

 

 

 

             بن باديس مستغانم                             جامعة عبد الحميد      

كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

  التجاريةقسم العلوم

 

 

مركسة جخسج مقدمت ضمن متطلباث هيل شهادة ماستر أكاديمي 

.  لوجيستيك و هقل دولي:التخصص                  .  العلوم التجازيت:الشعبة

 

 

 

 

 

 

 

 :                                                                                                 ألاستاذ املشسف :مقدمت من طسف الطالب 

 بن شيدان ياسين.                                                                                                                     دحمد موهيرأبن 

 

: أعضاء لجنت املناقشت 

 عن الجامعة                                الرثبة                                 إلاسم و اللقب             الصفة

  مستغاهمجامعت 'ب' محاضس أستاذ ولد سعيد دمحم زئيسا

  مستغاهمجامعت 'أ' محاضس أستاذ بن شيدان ياسين اشسفم

  مستغاهمجامعت 'أ' محاضس أستاذ موشاوي عبد القادز مناقشا

 

 

 2019/2020: السنة الجامعية

ثحديات ثحقيق إلاستدامة البيئية 

 في ظل اللوجستية الخضراء والعكسية 
 



I 

 

 مقدمة

 ل.للوجسخية الخضساء و إلاسحدامة البيئية ا: الفصل ألاول

...................................................................................................  اللوجسخية الخضساء : املبحل ألاول

......................................... ...............جعازيف مخحلفة حول اللوجسخية الخضساء  : املطلل ألاول

.......................................................................................................  ملاذا أخضس؟ : املطلل اثاني

...................................................................... الحأكلم مع اللوجسخية الخضساء :ل املطلل اثااح

........................................................  إوشاء هموذج لىظام اللوجسخية الخضساء : املطلل ار بع

........................................................................................................  البيئية الاسحدامة : املبحل اثاني

....................................................................................  جعسيف إلاسحدامة البيئية : املطلل ألاول

..................................................................................  مكوهات إلاسحدامة البيئية : املطلل اثاني

 ............................................................................... .  إدازة سلسلة الحوزيد الخضساء: املبحل اثااح

..............................................................  ماذا هلصد بسلسلة الحوزيد الخضساء؟ : املطلل ألاول

.............................................. و إلامداد  الىلل و هظم سلسلة الحوزيد الخضساء:ل املطلل اثاني

.......................................... الحوزيد  على سالسل الخضساء  ثطبيم اللوجسخية: املطلل اثااح

......... الحوزيد   بعض الحىاكضات في ثطبيم اللوجسخية الخضساء على سالسل: املطلل ار بع

 

 الخدمات اللوجسخية الخضساء و العكسية: الفصل اثاني  .

.................................................  الخدمات اللوجسخية الخضساء و محفزات ممازستها :ل املبحل ألاول

...........................................................................  اللوائح و الخشسيعات الحكومية : املطلل ألاول

............................................................................  العوامل الاجحماعية و البيئية : املطلل اثاني

...............................................................................  امليزة الاكحصادية و السوق : املطلل اثااح

...............................................................  فوائد الخدمات اللوجسخية الخضساء : املطلل ار بع

.................................................................................  الخدمات اللوجسخية العكسية : املبحل اثاني

.....................................................  جعازيف حول الخدمات اللوجسخية العكسية : املطلل ألاول

................................................................................  عكس ألاوشطة اللوجسخية : املطلل اثاني

......................................................  كيفية ثكييف هموذج للوجسخية العكسية : املطلل اثااح

.................................................................................................  مدافن الىفايات : املطلل ار بع

...................................  الحغليف املخصص للىلل اللابل إلعادة الاسحخدام : املطلل لخامس

.........................  فوائد الخدمات اللوجسخية العكسية  و ثحديات ثطبيلها : املطلل اسادس

ل

ل

ل
ل04

ل04

ل05

ل05

ل07

ل10

ل10

ل11

ل12

ل13

ل14
ل

ل16

ل17

ل

ل

ل19

ل19

ل20

ل20

ل22

ل22

ل23

ل23

ل25

ل29

ل29

ل31

ل

ل

ل

ل

 الصفحة

ــلــهــرس و  



II 

 

 

 و معوكات ثىفيرها هيكل الخدمات اللوجسخية الخضساء : الفصل اثااح .

.........................................................................  هيكل الخدمات اللوجسخية الخضساء : املبحل ألاول

......................................................................................................  الىلل ألاخضس : املطلل ألاول

.................................................................................................  الحخزين ألاخضس : املطلل اثاني

..............................................................................................  الحعبئة الخضساء : املطلل اثااح

......................................................................................  جمع البياهات الخضساء : املطلل ار بع

................................................................................................  إدازة الىفايات : املطلل لخامس

 .............................. املعوكات التي ثحول دون ثىفير الخدمات اللوجسخية الخضساء : املبحل اثاني

..............................................................................................................   الحكاليف: املطلل ألاول

................................................................................  هظام ثكىولوجيا املعلومات : املطلل اثاني

......................................................................................................  إلادازة العليا : املطلل اثااح

........................................................................  الخشسيعات الحكومية و الفساد : املطلل ار بع

 

 خـــاتـــمــــــة. 

 ار جع . 

 

 

ل

ل
ل34

ل35

ل39

ل45

ل47

ل47

ل49

ل50

ل50

ل51

ل51



 
 

قائمة ألاشكال 

 

 



III 

 

 
 

 

.......................... ............................................  هيهل هظام املعلوماث اللوجستيت الخضساء : ( I - 01)الشهل زقم 

  ....................... ....................... .................. ........................ هموذج لسلسلت جوزيد خضساء: ( I - 02)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ....................... . املهوهاث الثالثت لإلستدامت: ( I - 03)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ....................... ............... الاستدامت لىظام: ( I - 04)الشهل زقم 

  ....................... .............. سلسلت التوزيد الخضساء لجصء من سلسلت التوزيد املستدامت: ( I - 05)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... أهم العوامل املحسلت للوجستيت الخضساء: ( II - 01)الشهل زقم 

  ....................... ........... ....................... ....................... ............................ التدفق العنس ي: ( II - 02)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ........................... هيهل مسلصي لسلسلت التوزيد العنس ي: ( II - 03)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... .. هيهل المسلصي لسلسلت التوزيد العنس ي: ( II - 04)الشهل زقم 

 ....................... ....................... ............ . دوزة التغليف املخصص للىقل في حلقت مغلقت: ( II - 05)الشهل زقم 

 ....... . اللوجستيت الخضساء و اللوجستيت العنسيت في سلسلت جوزيد ذاث حلقت مغلقت: ( III - 01)الشهل زقم 

 ....................... ....................... ....................... ............ ....... . هيهل اللوجستيت الخضساء: ( III - 02)الشهل زقم 

املفوضيت ألاوزوبيت )اهبعاثاث ثاوي ألسيد النسبون حسب القطاع في الاجحاد ألاوزوبي، (: III - 03)الشهل زقم 

2015.)........................................................ ....................... ....................... .......................  

           بالغسام   املختلفت البضائع هقل   وسائط   من  النسبون   ألسيد ثاوي اهبعاثاث : ( III - 04)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ....................... ................. .ملم– طن / 

  ....................... ... وسب اهبعاثاث غاشاث الدفيئت حسب وسائل الىقل في الاجحاد ألاوزوبي: ( III - 05)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ................ استخدام النهسباء في املستودعاث غير املبردة: ( III - 06)الشهل زقم 

  .............. ألواح شمسيت على سطح متجس اًنيا في بوسطن، الوالًاث املتحدة ألامسينيت: ( III - 07)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ...... هظام التهويت الرليت في مستودع بسوملين، هيويوزك: ( III - 08)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ....................... ........ آليا املسلباث املوجهت: ( III - 09)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ..................... جحدًد موقع جخصين املىتوج: ( III - 10)الشهل زقم 

  ....................... ....................... ....................... ..................... خصائص التعبئت الخضساء: ( III - 11)الشهل زقم 

/ جطوز جمع هفاًاث التغليف الىاججت و استرجاعها وإعادة جدويسها في الاجحاد ألاوزوبي: ( III - 12)الشهل زقم 

  ....................... ........................................ ....................... ........................ بالنغ لهل فسد

  ....................... ............ الىظام الهسمي للعوائق التي جحول دون إقامت لوجستيت خضساء: ( III - 13)الشهل زقم 

 

 

 

 

 

 
06 

 

09 
 

11 
 

12 
 

13 
 

21 
 

23 
 

27 
 

29 
 

31 
 

34 
 

35 

 
36 

 
37 

38 

40 

41 

42 

44 

45 

46 

 

48 

49 

 

 الصفحت

 قائمة ألاشكال



 

 
 

 قائمة الجداول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 
 

.............................................................. ..............  . نموذج إطار النظام اللوجستي ألاخضر:  ( I - 01)جدول رقم 

  .................................................................. ......... مفارقات ثطبيق اللوجستيات الخضراء:  ( I - 02)جدول رقم 

  ................................ ............................................... فوائد و مزايا اللوجستيات الخضراء:  ( II - 01)جدول رقم 

  ....................... ....................... ................ نسب املواد املسترجعة من مختلف الصناعات:  ( II - 02)جدول رقم 

  ....................... ............................................. ........................ التصرف في املنتج والتغليف: ( II - 03)جدول رقم 

 ............................ املؤشرات التي يجب مراقبتها و ثتبعها عند جمع املعلومات الخضراء: ( III - 01)الجدول رقم 

 

 

08 

18 

22 

24 

25 

47 

 

 الصفحة

  قائم  الج او 



 

 
 

مقدمة عامة 

 
 



 مـــــقــــدمــــــــــــــة عـــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــة

1 

 

 

و الىمى  جلعب الخدماث اللىحسدُت دوزا مهما في العالم الصىاعي، و َرا بعد أن أدث العىإلات ؤلاكخصادًت

ادة العلب على َرٍ الخدماث اللىحسدُت أهثر فأهثر، و شادث في هفس الىكذ همُت الىفاًاث  السياوي إلى ٍش

         اإلاخعللت بالعملُاث الىاججت عً َرٍ الخدماث؛ الشيئ الري ًدخم علُىا إعادة الىؽس في مفاَُم اللىحسدُت

. حعخبر فيها البِئت اللاسم اإلاشترن ملخخلف الىُاهاثو التي و اللىحسدُت العىسُت، خاصت في آلاوهت ألاخيرة 

حعخبر الخدماث اللىحسدُت الخضساء و العىسُت مفاَُم معلدة حشمل عملُاث و أوشعت مخخلفت، جخميز و 

ت     بئمياهُاث هبيرة لخدسين خالت البِئت، وئهخاج العاكاث اإلاخجددة، الخدىم و ؤلاسخخدام الفعاٌ للضىء، التهٍى

م و الشحً ألامشل، ؤلاسخخدام الفعاٌ للمسهباث، الخعبئت و الخغلُف الجُد،  و جىُُف الهىاء، جخعُغ العٍس

س و الخخلص السلُم مً الىفاًاث، دزاست البضائع اإلاسحعت، الخ   ...إعادة ؤلاسخخدام و إعادة الخدٍو
 

ا اإلاىحه هدى السبذ إلى الخفىير للخىحه  لت جفىيَر ل ظٍس َرا وله ال ًخم إال إذا كامذ اإلاؤسساث بخدٍى

هدى الىعي البُئي، و بىاءا على ذلً اسخىحب على الحيىماث جىفير الؽسوف اإلاىاسبت لخىفُر اللىحسدُاث 

س اإلاسخمس لعملُاتها مىحهت لخدسين والخضساء   العىسُت، و أن ًيىن الهدف السئِس ي ليل مىؽمت َى الخعٍى

    حل جدلُم ؤلاعخداٌ اإلاىاخيأؤلاسخدامت البُئُت؛ و َرا بمساَمت حمُع الفاعلين في السلسلت اللىحسدُت، مً 

 .و الحد مً الىفاًاث

 

 مبررات إختيار موضوع الدراسة و الهدف املرجو منها: 

جم اخخُاز مىضىع الدزاست بسبب املخاوف اإلاتزاًدة بشأن آلازاز البُئُت للىحسدُاث و الىعي بأَمُت خماًت 

وىهبىا و مىازدٍ، فمع ؤلابخيازاث الخىىىلىحُت و الخعىزاث التي عسفها العالم الصىاعي، أصبدذ العىإلات و همى 

 همى الىفاًاث الىاججت عً  هرلًالسيان و ألاعداد اإلاتزاًدة مً السلع اإلاستهلىت أهثر ظلبا، مما حعل في اإلالابل

   العملُاث اللىحسدُت و عملُاث مخخلفت أخسي، إذ حعد العملُاث اللىحسدُت حصءا َاما مً وشاط أي مؤسست

 .و ذلً لللُام باألعماٌ بصىزة حُدة ضماها لإلزباح
 

عسب عً الللم بشأن آلازاز الضازة للىحسدُاث و الري أ، ALAN MCKINNON 1وفلا إلاا ذهٍس البروفِسىز 

 واهذ مدل إَخمام ضئُل للغاًت في َرا املجاٌ في سىىاث اأشاز أههو في الخمسُيُاث مً اللسن اإلاىصسم، 

و مىر  ،(السخِىُاث)السخِىُاث، فالخدماث اللىحسدُت الخضساء هما وعسفها الُىم حعىد أصىلها إلى َرٍ الحلبت 

س مف  .مهاٌوذلً الحين أحبرث الحيىماث اإلاؤسساث و الشسواث و مخخلف اإلاىؽماث على العمل لخعٍى
 

ـً م أخسي ا بمفاهيق، ًسجبغ إزجباظا وسيا واسعافهىم اللىحسدُت الخضساء مفهىمو ٌعخبر م  مشل الخخٍص

إذ ٌعـــخـــــلـــد البروفِسىز  ، الىلل ألاخضس، إدازة الىفاًاث و الخدماث اللىحسدُت العىسُت و مـــا إلى ذلً،زألاخض

ALAN MCKINNON  الخدماث اللىحسدُت الخضساء أن جىاهب ؤلابخيازاث الخىىىلىحُت و التزاًد ٌ علىأنأًضا 
                                                           

ALAN MCKINNON, "Green Logistics:  Improving the enviremental sustenaibelety of logistics ", Third Edition, British Library,                       1 

Page  05, 2015. 
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و املجخمع، فالحفاػ على سالمت  اإلاسخمس للعلب على السلع مً أحل الحفاػ على الخىاشن بين البِئت و ؤلاكخصاد

اث . البِئت ًجب أن ًيىن مً ألاولٍى

جصبذ صدًلت للبِئت مً حهت، وي لت حُدة للمؤسساث عً وس ي  أًضا مفهىم اللىحسدُت الخضساءبسو ٌع

الخللُل مً الخيالُف و جدسين صىزتها في هؽس العمالء مً و بالخللُل مً آلازاز الضازة على العبُعت املحُعت، 

   . حهت أخسي 

   

 الاشكالية: 

: ة الخاليؤلاشيالُت لى عوسعى مً خالٌ عملىا َرا و ما جلدم ذهٍس ؤلاحابت

جعبُم مفاَُم اللىحسدُت الخضساء و العىسُت مً أحل الىصٌى إلى في إلاؤسساث ما هي الخددًاث التي جىاحه ا

  البُئُت؟الاسخدامتجدلُم 
 

: اإلاعسوخت كمىا بىضع ألاسئلت الفسعُت الخالُت ؤلاشيالُت لى عو لإلحابت

 جدلم، و و العىسُت جعبُم اللىحسدُت الخضساء بها للمؤسساث ًمىًما هي الىُفُت التي  -01

 بمىحبهما ؤلاسخدامت البُئُت ؟

 ؟و العىسُت  الخدماث اللىحسدُت الخضساءجبنيمدفصاث ما هي   -02

 ؟و العىسُت  عىائم جىفُر الخدماث اللىحسدُت الخضساءفُما جخمشل  -03

 

 فرضيات الدراسة : 
 

: لإلحابت على ؤلاشيالُت اإلاعسوخت كمىا بىضع الفسضُاث آلاجُت

د عملُاث ؤلاسترحاع       -01 ًلعب الىلل و الخغلُف دوزا َاما في ججسُد اللىحسدُت الخضساء، و جٍص

س و دزاست اإلاسحعاث مً خفض جيالُف ؤلاهخاج  .   و الخدٍو

عاث اإلاؤسساث لبرٌ حهىد أهبر مً أحل جبني الىهج ألاخضس في  -02 جدفع اللىائذ الحيىمُت و الدشَس

ت  .عملُاتها الخجاٍز

ا حعُم  -03 ف الخصامُم و غيَر  الخيالُف اإلاسجفعت للىلل ألاخضس و الخغلُف اللابل للدوزان و مصاٍز

  .جىفُر بسامج اللىحِسدُت الخضساء

 

  في الدراسةاملنهج املتبع : 

و الري ٌسخخدم عىدما جيىن الؽاَسة   على البدث الىىعي ؤلاسخىشافي،الاعخمادجم إلعداد َرا العمل، 

لت مىاسبت لحلها،  اإلادزوست غير معسوفت، إذ ًجب جددًد اإلاشيلت  جىشُف اإلاعلىماث مً مً خالٌوإًجاد ظٍس

م ، و ذلًأحل إؼهاز السوابغ اإلاخعللت بمىضىع الدزاست  جىسُع الفىسة التي جدوز خٌى الخدماث عً ظٍس

جىلُدها مً أحل حعل ؤلاسخيخاحاث الصحُدت  اللىحسدُت الخضساء و العىسُت، زم هلىم بخصيُف اإلاعلىماث و

. الدزاستلهرٍ جدلم ألاَداف املحددة، و بالخالي هسي أن اهتهاج البدث الىىعي َى أهثر مالئمت 



 مـــــقــــدمــــــــــــــة عـــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــة

3 

 

 مً أسفل إلى أعلى لخلدًم وشسح إستراجُجُتهما سِخم في بداًت ول فصل شسح اإلافاَُم، بئسخخدام 

لت ممىىت، إذ ًبدث في ول حصء  ألافياز واللضاًا السئِسُت، و جم إخخُاز َرا الىهج لخلدًم الدزاست بأفضل ظٍس

 .ججمع ول ألافياز اإلاهمت مًعا، مما ٌسمذ باإلحابت على ألاَداف املحددة بعدَا مً اإلافهىم بشيل مىفصل و

 

: ثقسيمات البحث

 و ؤلاسخدامت البُئُت    خٌى اللىحسدُت الخضساءألاٌو ًدوز الفصل  ٌشمل بدشىا زالر فصٌى َامت، خُث 

الاسخدامت ألاٌو ٌشمل حعاٍزف خٌى اللىحسدُت الخضساء أما اإلابدث الشاوي فيهخم ب. و ٌشمل زالر مباخث

أما الفصل الشاوي فِشمل الخدماث . إدازة سلسلت الخىزٍد الخضساءالبُئُت في خين اإلابدث الشالث فُخمشل في 

ًسجبغ اإلابدث ألاٌو بالخدماث اللىحِسدُت . اللىحسدُت الخضساء و العىسُت، و ًخيىن مً مبدشين أساسُين

زم الفصل الشالث . الخضساء و مدفصاث ممازستها أما اإلابدث الشاوي فهى خٌى الخدماث اللىحِسدُت العىسُت

خُث ًترهب َرا الفصل مً مبدشين .  و معىكاث جىفُرَا الخضساءاللىحِسدُتَُيل الخدماث الري ًدوز خٌى 

 جىفُر الخدماث اللىحسدُت  في خين آلاخس فهى خٌى معىكاث الخضساءاللىحِسدُتَُيل الخدماث أولهما خٌى 

. الخضساء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل الفصل ألاول
 لالوجستيةل لخضر ءلألالإلاستد مةل ابيئيةلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



البيئية الاسحدامة ألا الخضراء اللوحسخية:     ألاو  الفصل  

4 

 

  :ثمهيد

في َرا الفطل طِخم الخؿسق بلى مفهىم اللىحظدُت الخػساء، و هكًسا ألهه مطؿلح حدًد في ضىانت 

س، وان مً الػسوزي جددًد اإلاطؿلح بشيل صخُذ و مهسفت مهىاٍ، هما  اللىحظدُاث و ال ًصاٌ كُد الخؿٍى

 .الاطخدامت، خاضت البُئُتٌ بطىىلي بَخماما هبحرا بالهالكت التي جسبـ

 

 .ألاحسخية الخضراءوو ا:   ألاو املبحث
 

، و مً ؤحل الخطٌى نلى "اللىحظدُت"و " ألاخػس"اللىحظدُت الخػساء مطؿلح ًخيىن مً ولمخحن 

لت مىفطلت، و َرا مً ؤحل الخطٌى نلى  مهنى مفهىم بشيل ؤهثر دكت، وان مً الالشم جىغُذ ول ولمت بؿٍس

 .مخُلت ؤنمم خٌى اإلاهنى
 

 .جعاريف مخحلفة حوو اللوحسخية الخضراء: اململلل  ألاو 

اللىحظدُاث بإنها اإلايىن السثِس ي لشبىت الىلل التي جخمثل   ,Button & Hensher   Brewerٌهّسف

و جلهب  مساكبت خسهت البػاجو، بذ حهخبر اللىحظدُت حصًءا واضًخا مً ؤهكمت الىلل الخدًثت مهمتها في جىكُم و

 .1دوًزا مهًما في خسهت البػاجو، و مو ذلً فاللىحظدُت حغؿي ؤهثر مً مجسد هلل البػاجو و الظُؿسة نليها
 

     اللىحظدُت بإنها جىكُم جدفم اإلاىخجاث و ألافساد و اإلاهلىماث  Yulia Stukalinaو حهسف البروفِظىز 

 .2و الؿاكت و اإلاىازد بحن هلؿت اإلايشإ و هلؿت ؤلاطتهالن مً ؤحل جلبُت زغباث جىكهاث الهمالء
 

ًلم بإشُاء ؤوطو بىثحر، فمً  َرا الخهٍسف ًجهل مطؿلح اللىحظدُت ؤهثر وغىخا و ؤطهل للفهم و

      هلل البػاجو و ألاشخاص و اإلاهلىماث فدظب، بل الخهٍسف الظابم ًدبحن ؤن اللىحظدُت ال جإخر في ؤلانخباز 

 ."ؤخػس"و ؤًًػا اإلاىازد و الؿاكت، التي لها ضلت وزُلت بالبِئت و ولمت 
 

ٌ ي ًمثل نىاضس ؤو  ، ؤن اللىن ألاخػس "الاطخدامت الفسق بحن ألاخػس و" في ملاله  Ronnie Garrettكى

لت ما، ًمىً بذا  خدماث ال جػس بالبِئت و ؤن جيىن آمىت للىاض، و بةنخباز ؤن اللىحظدُاث هي خدماث بؿٍس

فها بإنها                 بدازة و مساكبت و جىكُم جدفم البػاجو"الجمو بحن اليلمخحن اللىحظدُت و الخػساء و ًمىً حهٍس

و الصخً و الؿاكت و اإلاهلىماث و ألاشخاص بحن هلؿت اإلايشإ و هلؿت ؤلاطتهالن مو الخللُل بلى خد ألادوى ؤي 

 3".غسز نلى البِئت

                                                           
Ann Brewer, Kenneth Button, & David A Hensher, « The Handbook of Logistics and Supply Chain Management », Business Energy               1  

Advisor,Page 339,  2001. 

Yulia Stukalina , « PROFESSIONAL ENGLISH FOR STUDENTS OF LOGISTICS », transport and telecommunication institute,                         2 

Page 05, 2014.  

Ronnie Garrett,  « The Difference Between Green And Sustainability », https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-                  3 

Between-Green-And-Sustainability--13976, consulté le 23/05/2020. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ABrewer%2C+Ann.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AButton%2C+Kenneth%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AHensher%2C+David+A.%2C&qt=hot_author
https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--13976
https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--13976
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   ؤلاهدماج ألامثل "  في اإلالاٌ اإلاهىىن بـ Abdelkader Sbihi & Richard W. Egleseهما اطخهمل ول مً 

 .1  السبـ بحن مفهىم ؤلاهخاج اإلاظخدام و جىشَو البػاجو"و اللىحظدُت الخػساء

ؤن اللىحِظدُاث الخػساء حشمل حمُو ألاوشؿت اإلاخهللت باإلدازة فلد ذهس  Carter and Rogers ؤما 

الفهالت للبِئت، و هرا الخدفلاث ألامامُت و الهىظُت للمىخجاث و البُاهاث مً هلؿت اإلايشإ بلى هلؿت الاطتهالن، 

  .2بغسع ججاوش ؾلب الهمالء
 

  ملاذا أخضر؟: اململلل الثاني

هي حهل ؤنمالها خػساء، جدُذ لها محزة " الخدٌى بلى ألاخػس"بن ألاطباب التي ججهل اإلااطظاث جخخاز 

جىافظُت في ألاطىاق، و الجزوٌ نىد زض ى الهمالء ؤن جيىن اإلاىخجاث اإلاهسوغت ؤكل غسز نلى البِئت، و هما ؤشاز 

Shrivastava "  ؤن الهمالء ًؿالبىن باإلاىخجاث الخػساء و حغلُف ؤهثر مالثمت للبِئت، في خحن ؤن بهؼ اإلاظتهلىحن

د مً اإلاهلىماث خٌى  ، و ٌظهىن للخطٌى نلى مٍص
ً
نلى اطخهداد لدفو ؤطهاز ؤنلى لهرٍ اإلاىخجاث الظلُمت بُئُا

اتها  .3"مدخٍى

و وإطباب ؤخسي هرهس ؤن بهؼ اإلااطظاث ججد هفظها مرهبت في خم الؿبُهت إلاا حظببه مً بهبهثاث 

ؤن َىان طبب آخس ليىن ألاخػس و اطخخدام  Thiell, Zuluga, Montanez & Hoofللغاشاث الدفُئت، و وفلا لــ 

اللىحظدُاث الخػساء مهًما بظبب اإلاشاول البُئُت الخؿحرة التي وشإث نً الىمى الاكخطادي، في قل جصاًد 

الؿلب نلى اإلاىخجاث الخػساء في الظىق، و ؤلاهطُام للىاثذ الخيىمُت التي جدد مً الخلىر، حهلها ؤهثر 

ت . 4مظاولُت بُئُا ؤمام ؤنمالها و ممازطاجه الخجاٍز

نامل آخس و َى ؤلاهطُام ؾىنا إلاا جػهه الخيىماث مً مهاًحر بُئُت مثل مهاًحر ؤلاهبهازاث التي 

جخلفها اإلاسهباث اإلاظخهملت في الىلل، و مهاًحر للخدىم في الػىغاء، بلى حاهب املخفصاث الجباثُت و الخىافص 

س جلىُاث بُئُت حدًدة جخهلم بشيل ؤو بأخس مو  ت التي جلىم بخؿٍى ت و الخىكُمُت لألنماٌ الخجاٍز الاطدثماٍز

اللىحظدُاث، َرا مً حهت، و مً حهت ؤخسي فاإلااطظاث و بخبىيها الىهج ألاخػس جخجىب الهىاكب اللاهىهُت       

 .و اإلاالُت لظىء بدازة نمالها و ما جخلفه مً آزاز نلى البُئُت، بلى حاهب طىء الدناًت
 

.  التأقلم مع اللوجستية اخلضراء: املطلب الثالث
بن ؤخد ألاطباب التي ججهل اإلااطظاث جخدٌى بلى هكام الىلل ألاخػس َى الخد مً الاشدخام اإلاسوزي، 

ص الاوسجام الاحخماعي، بلى حاهب جىفحر جلً الخيالُف الصاثدة اإلاخهللت به،        والخللُل مً الثلىث، و بالخالي حهٍص

                                                           
Abdelkader Sbihi, Richard W Eglese, « Combinatorial optimization and Green Logistics », Springer Science+Business Media,                               1  

Page 99-116, 2009. 

Craig Cartern, Dale Rogers, «  A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory », International             2 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Page 360-387, 2008.   

Shrivastava Paul, « Greening Business, profiting the corporation and the environment », Thomson Executive Press, Page 56, 1996.           3 

M. Thiell, J.P.S. Zuluga, J.P.M.  Montanez, B. Van Hoof , « Green logistics: Global practices and their implementation in emerging               4 

markets », Page 335, 2011.  

https://www.researchgate.net/profile/Abdelkader_Sbihi
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/9170113_Richard_W_Eglese
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و هكًسا لىحىد مىافظت هبحرة بحن ؤهكمت الىلل هفظها، وان مً الػسوزي وغو هكام ؤطاس ي يهخم بالبيُت الخدخُت 

. للىحظدُت الخػساء، تهخم بالخيظُم الفهاٌ بحن مخخلف الفانلحن في جسهُبتها باليامل

 

هرلً مً شسوؽ وحىد همىذج لىحظتي ؤخػس هاجح، ؤن ًيىن للماطظت مىطت لىكام مهلىماحي، 

م الهمل مً  ًمىً مً جىفحر اإلاهلىمت و مساكبت ول الهملُاث و ألاوشؿت اللىحظدُت بدكت، هخمىحن ؤنػاء فٍس

ىه و هلله؛ مهالجت الخىشَو، الصخً و اإلاىاولت و ما بلى ذلً، فمساكبت الاوشؿت آهُا  مساكبت حغلُف اإلاىخج و جخٍص

مىنهم ؤًػا مً جىفُر نملُت اجخاذ اللسازاث  ًمىنهم مً ؤلامخثاٌ إلاخؿلباث الخىمُت البُئُت في آلاحاٌ اإلاؿلىبت، ٍو

. اللىحظدُت البُئُت بشيل ؤطهل

 

 .هيكل نظام املعلومات اللوحسخية الخضراء: ( I - 01 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of Science and:  املصدر

Technology, Shanghai Maritime University, Page 895, 2008. 
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 :( I - 01 )زكم جكهس في الشيل 1ًدخىي الىكام نلى زماهُت ؤهكمت فسنُت

ص ؤكظام ؤلاهخاج الطخخدام مىاد بظُؿت            .1 هكام الخدىم في الخغلُف ألاخػس، ًخىفل بخهٍص

و كابلت للخدلل و َرا نىد بهخاج الهبىاث مثال، و لخمىُىه مً اإلاساكبت و الخدىم في نملُت الخغلُف هفظها، ًلىم 

 .بخهدًل ماشساث وفم جلُُم ألاهكمت الفسنُت ألاخػس ألاخسي 

هكام مساكبت الىلل ألاخػس، بذ ًجب جلُُم ألاوشؿت التي جدظبب في جلف البػاجو ؤزىاء الىلل    .2

 .و هرلً الىكس  في الخلىر البُئي

هكام الخدىم في اإلاظخىدناث الخػساء، و َى ؤخد ؤهكمت طلظلت اإلاساكبت للهىامل الفسنُت غحر  .3

 . خػساء في اإلاظخىدناث

هكام الخدىم في الهملُت الخػساء، ًخهلم مباشسة بىكام مساكبت ؤلاهخاج، مً ؤماهً ؤلاهخاج  .4

هفظها بلى ؤماهً الاطتهالن النهاجي، هما ًمىً ؤًًػا ؤن جخػو مشىالث مثل الخغلُف و الخجصثت و اللُاض           

 .و الخجمُو و فدظ الظلو و ما بلى ذلً لىكام الخدىم في الهملُاث

5.         ً غ ألاخػس، يهخم بالخدىم في ألاوشؿت مثل الىلل و الخخٍص هكام الخدىم بالصخً و الخفَس

 .و الخهبئت و هلل البػاجو و مساكبتها

هكام لىحظدُاث ألاداء البُئي، : هكام الخلُُم اللىحظتي ألاخػس، و له ؤزبهت حىاهب ؤطاطُت .6

 .هكام لىحظدُاث ؤداء اإلاىازد، هكام لىحظدُاث ألاداء الاكخطادي و ألاداء الفني لىكم اللىحظدُاث

هكام دنم كسازاث بدازة اللىحظدُاث الخػساء، و الهدف السثِس ي مىه َى بوشاء الهدًد مً  .7

 .هماذج اللىحظدُاث الخػساء، وي ًخمىً ألانػاء اإلاشازوىن فيها مً جدظحن نملُت ضىو اللساز و الاخخُازاث

جسجبـ الاهكمت الظبهت الظابلت ببهػها البهؼ وفم كاندة بُاهاث مخياملت حظمذ لها بدبادٌ  .8

 . اإلاهلىماث آهُا
 

  .إنشاء نموذج لنظام اللوحسخية الخضراء :اململلل الرابع

ًجب ؤن ٌشمل هكام اللىحظدُاث الخػساء ول مً ؤلادازة الخػساء، هكام اإلاهلىماث الخػساء، 

ؤلامداد ألاخػس،  ؤلاهخاج ألاخػس، الىلل ألاخػس، الخىشَو ألاخػس، الخهبئت الخػساء، مهالجت الخىشَو ألاخػس، 

س الىفاًاث، و بهبازة ؤخسي، ًجب ؤن جيىن طلظلت الخىزٍد بإهملها خػساء، و في هفع الىكذ  و بنادة جدٍو

جددًدا، بذ ًخؿلب ذلً الخهاون الىزُم مً ندة ؤؾساف مثل الخيىماث و اإلاىاؾىحن و اإلااطظاث، و لً ًخدلم 

ذلً بةَماٌ ؾسف مً َرٍ ألاؾساف، داخلُت واهذ ؤم خازحُت، هما ًجب ؤن ًاخر في الانخباز ؤن اللىحظدُاث 

 ؤو مغللا نلى هفظه، بل ًدخاج بلى جبادٌ للمهلىماث و الؿاكت مو ؤؾساف خازحُت، 
ً

الخػساء لِظذ هكاًما مهصوال

 .و نلُه ًمىىىا اللٌى ؤن الىكام اللىحظتي ألاخػس َى هكام مخيامل هبحر

 

 
 

                                                           
ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of Science and Technology,                      1 

 Shanghai Maritime University, Page 895, 2008. 
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. نموذج إطار النظام اللوحستي  خضر:  ( I - 01 )رقم حدألاو 
 

نظام مراقبة اللوحسخية الخضراء  

هكام طلظلت الخىزٍد الخػساء 
اإلاىزدًً ذي الىهج 

 ألاخػس
الشسواث اإلاطىهت 

 الخػساء
ججاز الخجصثت 

 الخػساء
اإلاظتهلً  

 ألاخػس

البيُت الخدخُت 

 هكام اإلاهلىماث اللىحظدُت الخػساء

س، الخغلُف، الخ)الىكام اللىحظتي ألاخػس   (... الخىشَو، بنادة الخدٍو

 (... مدىز الىلل، وطاثل الىلل، شبىت الىلل، الخ)هكام الىلل ألاخػس اإلاخيامل 

 ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of Science and:  املصدر

Technology, Shanghai Maritime University, Page 893, 2008. 

 

لرلً و نىد بوشاء هكام هلل ؤخػس مخيامل، و للىضٌى بلى جللُل الاشدخام اإلاسوزي و جللُل الخلىر     

ص الاوسجام الاحخماعي و جىفحر الخيالُف اإلاخهللت به، هكًسا لىحىد مىافظت شدًدة بحن وطاثـ الىلل  و حهٍص

ج  املخخلفت، وان مً الالشم بوشاء هكام مخيامل للبيُت الخدخُت اللىحظدُت الخػساء، هكًسا ألن ؤهكمت الىلل هي مٍص

، خؿىؽ و شبياث مخلاؾهت طىاءا بسا ؤو  بدسا  ؤو حىا . مً هلاؽ بهؿالق و وضٌى

 

هما ًلهب مسهص الىلل ؤلاكلُمي الشامل دوًزا مهًما في جيامل ؤهكمت الىلل الخػساء، لخمخهه بىفاءة 

شاملت ألهكمت الىلل، و ًدخاج بىاء مسهص هلل مخيامل بلى حمو هم َاثل مً اإلاهلىماث مو اطخخدام ؤلادازة 

الخدًثت وىطُلت لخىكُمها مو مساناة ؤلاشدواحُت، نىدما ًخهلم ألامس باإلافػلت بحن وطاثل الىلل، هما ًجب ؤن 

جيىن َىان محزة وظبُت واملت للىلل البدسي للدزجه نلى هلل ؤحجام هبحرة، و إلاا له مً بطمت بُئُت ضغحرة،           

و للممساث اإلااثُت بمىاوئ الصخً السثِظُت، ؤما  و اطتهالن مىخفؼ للؿاكت، هما ًجب ًيىن َىان زبـ طَس

 .حهدًل الهُاول لشبىت الىلل اإلاخياملت، فُجب ؤن ًيىن وفًلا إلابادت جىفحر اإلاىازد

 

بن بىاء طلظلت الخىزٍد الخػساء مىاطبت لخىفُر هكام اللىحظدُاث الخػساء، جخلم بدوزَا طلظلت 

ص الخىمُت اإلاظخدامت، التي جمهد مسة  ً ألاخػس لبِئت خػساء و خدماث لىحظدُت خػساء مً ؤحل حهٍص الخمٍى

  .ؤخسي كىاة خػساء ؤخسي هدى اللىحظدُاث الخػساء حدًدة
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 .نموذج لسلسلة ثوريد خضراء: ( I - 02 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of Science and:  املصدر

Technology, Shanghai Maritime University, Page 896, 2008. 

 

، ًمسز َرا الىمىذج الظلظلت نبر ( I - 02 )زكمفي همىذج طلظلت الخىزٍد ألاخػس اإلابحن في الشيل 

مساهص الخجمُو اإلاخخططت، باإلغافت بلى الخهامل مو الهىاثد الخالفت، نىاثد املخصون، بلاًا اإلاىخىحاث بهد نهاًت 

س و جىفُر بهؼ ؤوشؿت بطترداد  ا ؤلافتراض ي، و اإلاىخجاث اإلاهملت، مو بمياهُت جسهحٍز لهملُاث بنادة الخدٍو نمَس

اللُمت، و الهىدة للدخٌى في طلظلت مىخجاث كدًمت، ؤو الخىطو في طالطل مىخجاث ؤخسي، مو جىُُف 

ا كاثًما نلى الدوزة، ًدُذ بدازة مىخدة للمىازد و هرا  ًُ اللىحظدُاث ألامامُت والهىظُت لدشىُل مًها هكاًما لىحظد

.  بنادة بطخخدامها ؤًػا، و َرا ًػمً نملُاث ميظلت و فهالت بحن ألانػاء اإلاشازهحن

 

اث،   نىد بوشاء هكام لىحظتي ٌهخمد نلى طلظلت ؤلامداد الخػساء، وان مً الالشم جىفس زالزت مظخٍى

: ًجب اجبانها

 
ً
ًجب ؤن ًىحه الىكام اإلااطظت إلجخاذ بحساءاث جيىن بمىحبها كادزة للىضٌى بظلظلت الخىزٍد :  ؤوال

. بلى اإلاهاًحر الخػساء

 
ً
.  ًجب ؤن ًىفس الىكام مىطت خػساء مشترهت بحن اإلااطظاث و شبىت طلظلت الخىزٍد الخػساء: زاهُا

 
ً
ؤن ًمخد الىكام بلى طلظلت ؤلاهخاج، و ٌظخفُد بلى ؤكص ى خد مً الخدماث اللىحظدُت الهىظُت : زالثا

ص آلُت الخغرًت اإلاسجدة  .و ذلً بخهٍص
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فُما ًلي  و هما حهخبر اللىحظدُاث الخػساء مشيلت للماطظاث، كد جيىن مشيلت ؤًػا للخيىماث، 

 :وظخهسع بهؼ اللػاًا التي ًجب مهالجتها مً مىكىز ألاهكمت اللىحظدُت الخيىمُت و اإلااطظاث

 

 بالىكس في اللىاثذ التي جدد مً اهبهار الىفاًاث، وفًلا للاهىن ميافدت .بدازة مطادز الخلىر .1

ص اطخخدام  م، لغسع حهٍص جلىر الهىاء، ختى ًمىً جلُُد اإلاسهباث اإلاىحىدة نلى الؿٍس

لت نلى خظابها، و مداولت اللػاء نلى الػىغاء  .اإلاسهباث اإلاَا

 

ت، .2 هما ًيبغي  بخطاء خُازاث الىلل املخخلفت، بترشُد و جىحُه اطخخدام وطاثل الىلل الاخخُاٍز

حصجُو اإلااطظاث نلى اخخُاز وطاثـ الىلل اإلاىاطبت، مً خالٌ الػساثب ؤو الظُاطاث 

ت بدُث جيىن الخدماث اللىحظدُت فهالت  .ؤلاداٍز

 

جىفس اللدزة نلى الخدىم في جدفم خسهت اإلاسوز، فالخيىماث مظاولت بشيل زثِس ي نً بىاء  .3

س الؿسق و الظىً الخدًدًت، بلى حاهب جددًث ؤهكمت  الؿسق، و وغو خؿت واملت لخؿٍى

 .الخدىم في خسهت اإلاسوز، و كىاند وكىف اإلاسهباث  نلى الؿسق، و ما بلى ذلً

 

ا  ًُ ا زثِظ
ً
ؤما مً وحهت هكس اإلاظتهلىحن، فمخؿلباتهم الخاضت لإلهخاج ألاخػس، كد ًيىن مدسو

للماطظاث التي جخخر جدابحر في مجاٌ الخدماث اللىحظدُت الخػساء، مً خالٌ فهم دوز اإلاظتهلً اإلاهم فيها،      

 .1و هُفُت جمىكهه ههىطسا مفُدا للماطظت
 

 . إلاسحدامة البيئية :لثانياملبحث ا
 

، خاضت  ؤهثر اطخخداًما و ؤضبذ"ؤلاطخدامت " ضؿلح قهس ممو جىامي املخاوف بشإن خالت البِئت، 

ت   .فُما حهلم بيشاؾاث اإلااطظاث و نملُاتها الخجاٍز
 

  .جعريف إلاسحدامة البيئية: اململلل  ألاو 

ا في ماجمس ألامم اإلاخددة نام " الخىمُت اإلاظخدامت"جم جلدًم مطؿلح  ًُ ، خُث بطدىد َرا 1972زطم

اإلافهىم بلى فىسة خماًت البِئت مً خالٌ جىمُت الطىاناث و حهلها ؤهثر مالثمت مو البِئت، و بهد شمً كطحر جم 

. 2جػمحن فىسة املجخمو  و الاكخطاد في َرا اإلافهىم

                                                           
ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of Science and Technology,                      1 

Shanghai Maritime University, Page 89è, 2008. 

Nagham El-Berishy, Ingrid Rügge, Bernd Scholz-Reiter, « The Interrelation between Sustainability and Green Logistics », International    2 

Graduate School for Dynamics in Logistics, University of Bremen, Page 527-531, 2013. 
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الخدماث بإكل غسز نلى  نملُت بوشاء الظلو و ؤنها Veleva & J. Ellenbeckerكد نسفها ول مً و 

           البِئت، مو الخد ألادوى مً بطخخدام الؿاكت و اإلاىازد الؿبُهُت؛ لخدلُم هفاءة اكخطادًت آمىت للمىقفحن

 .1و الهمالء
 

، َى املخافكت نلى الهىامل          2 (Business Dictionary)فاالطخدامت البُئُت خظب كامىض ألانماٌ

ل،  و بالخالي وان الترهحز  و الهملُاث و ألاوشؿت التي حظاَم و جازس في حىدة البِئت وخالتها نلى اإلادي الؿٍى

 مديما   َى اطخىشاف هُفُت انخماد الشسواث نلى الخدماث اللىحظدُت الخػساء وا البدثَرفي السثِس ي 

 .الخإزحر الخالي ألوشؿتها نلى الاطخدامت البُئُت

 

 .مكونات إلاسحدامة البيئية: اململلل الثاني

ف الظابلت ًدبحن ؤن ؤلاطخدامت جخإلف مً زالزت زواثص هي ألاداء البُئي و ؤلاحخماعي       : فدظب الخهاٍز

 واطًها ٌشمل ،Mintcheva، و وفلا لـ (( I - 03 )الشيل زكم)و ؤلاكخطادي 
ً

 حهخبر اللىحظدُت الخػساء مجاال

الاطخدامت و اللىحظدُت و بهرا ًخجلى ؤلازجباؽ الىزُم بحن  الهىاضس ؤلاكخطادًت و البُئُت و ؤلاحخمانُت،

. الخػساء

 

 .املكونات الثالثة لإلسحدامة: ( I - 03 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yashodha Sammani Premaratne, « MANAGING THE TRIPLE BOTTOM LINE; PATH TO A SUSTAINABLE FUTURE », اإلاطدز :

https://medium.com/,  consulté le 23/05/2020. 

 

                                                           
Veleva  Vesela, Micheal J. Ellenbecker, “ Indicators of sustainable production: framework  and methodology »,  Journal of Cleaner             1 

Production, vol. 9, Page 519-549, 2001. 

Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/, consulté le 10/04/2020.                                                                                                      2 

https://medium.com/@sammani.premaratne?source=post_page-----3308e577b959----------------------
https://medium.com/
https://medium.com/
http://www.businessdictionary.com/
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 الري ًىضح ( I - 04 )و ًمىً ؤًػا جفظحر ؤلاطخدامت هىكام، و ًخجلى ذلً مً خالٌ الشيل زكم

مىىىا مً الخطٌى نلى ضىزة ؤوضح  .الهالكت بحن السواثص الثالزت لإلطخدامت، ٍو

 

 .الاسحدامة كنظام: ( I - 04 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thwink.org, « The Three Pillars of Sustainability », 2014, http://www.thwink.org/sustain/glossary/ اإلاطدز:        

ThreePillarsOfSustainability.htm, consulté le 23/05/2020  
 

 

وفلا إلاا َى مخهازف نلُه، فةن ؤهبر هكام َى البِئت التي ٌهِش فيها البشس، و ًخيىن َرا الىكام مً 

فخىافم الىاض نلى حشىُل نلد احخماعي، ًجهل َرا . هكامحن فسنُحن زثِظُحن ًمثلهما املجخمو و الاكخطاد

. 1الاكخطادًت ألاخحر هدللت وضل بحن ألاهكمت الفسنُت الاحخمانُت و
 

ا بسفاَُت  جكهس الطىزة الياملت للىكام ؤن زفاَُت الىاض و و  ًُ ا خؿ
ً
بهخاحُت الاكخطاد مسجبؿت ازجباؾ

ت كطىي مو ألاخر بهحن ؤلانخباز ألاحصاء الاحخمانُت البِئت،             و بالخالي ًجب ؤن ًيىن لالطخدامت البُئُت ؤولٍى

. و الاكخطادًت في الىكام البُئي
 

 . إدارة سلسلة الحوريد الخضراء : الثالثاملبحث
 

جسبـ بدازة طلظلت الخىزٍد الخػساء بهالكت وزُلت مو اللىحظدُت الخػساء، بذ جم بوشائها  هىهج جدبهه 

ا، ًُ  اإلااطظاث لهدف حهل ؤنمالها مظخدامت بُئ

 ماذا نقصد بسلسلة الحوريد الخضراء؟ : اململلل  ألاو 

                                                           
Thwink.org, « The Three Pillars of Sustainability », 2014, http://www.thwink.org/sustain/glossary/ ThreePillarsOfSustainability.htm,    1 

consulté le 23/05/2020.    

http://www.thwink.org/sustain/glossary/%20ThreePillarsOfSustainability.htm
http://www.thwink.org/sustain/glossary/%20ThreePillarsOfSustainability.htm
http://www.thwink.org/sustain/glossary/%20ThreePillarsOfSustainability.htm
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ا ٌ  و اإلاهلىماث و زؤض اإلااٌ و هرا الخهاون بحن   ؤنها بدازة جدفلاث اإلاىاد Seuring& Müller كد بنخبَر

          و البُئُت الاكخطادًت: مخخلف ألاؾساف نلى ؾٌى طلظلت الخىزٍد، مو مساناة السواثص الثالر لالطخدامت

. 1 و ؤصخاب اإلاطلخت  الاحخمانُت، و التي حهبر نً مخؿلباث الهمالء و

 فُهخبر الهدف مً بدازة طلظلت الخىزٍد الخػساء َى الترهحز نلى Rehman & Shrivastava ؤما

 .2و دوزة خُاة اإلاىخىج مو الخللُظ ؤو الخخلظ مً الهىاضس اإلالىزت و الخللُل مً الىفاًاث جطمُم

 

 .سلسلة الحوريد الخضراء كجزء من سلسلة الحوريد املسحدامة: ( I - 05 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .M. Joëlle, «  Sustainable Supply Chain Management », Page 58, 2013: املصدر

 

 بلى جداخل اللىحظدُت الخػساء مو بدازة طلظلت الخىزٍد الخػساء، ( I - 05 )ٌشحر الشيل زكم

ا ضدًلت للبِئت، َرا الخداخل و ؤلاوسجام الري ًادي خخما لكهىز طالطل الخىزٍد اإلاظخدامت و ٌظاند  بةنخباَز

 .في بدازتها بشيل مخىاشن 

  .ألا إلامداد النقل ألا نظم سلسلة الحوريد الخضراء: اململلل الثاني

                                                           
Stefan Seuring, Martin Müller, « From a literature review a conceptuel framwork for sustainable supplay chain management »,                 1  

Journal of Cleaner Production, vol. 16,  Page 122, p. 2008. 

Rehman & Shrivastava, , « An innovative approach to evaluate green supply chain  management drivers by using interpretive                    2 

structural modelling », Interna-tional Journal of Innovation and Technology, Page 345, 2011. 
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ًىاحه مدًسو اللىحظدُاث بهؼ اللػاًا نىد الخهامل مو اللىحظدُاث الخػساء، مما ًدفههم 

ملخاولت فهمهم لخإزحر ضىزة ماطظاتهم نلى اللػاًا الخػساء التي جىاحهها ماطظاتهم، و مدي جإزحر كسازاتهم 

الُىمُت نلى البِئت، لرلً وان مً الىاحب نلى مدًسي اللىحظدُاث الخفاف نلى َرٍ السئٍت مً خالٌ جىحُه 

ا، و لخدلُم  ًُ ا ؤهثر مظاولُت بُئ ًُ ا آخس و َى السقي بالىكام اإلاخبو وي ًطبذ مىهًجا لىحظد
ً
كسازاتهم، باإلغافت َدف

ذلً، ًدخاج مدًسو اللىحظدُاث بلى جلُُم ألازس البُئي مً مىكىز الىكام الىلي، و هُفُت دمج مبادت ؤلادازة 

:  البُئُت في نملُت اجخاذ اللساز الُىمُت، و َرا مً خالٌ الهىاضس اللىحظدُت الخالُت

 :الخام املواد شراء .1

د اطخخدام اإلاىاد الخام الطدًلت للبِئت بشيل هبحر بظبب ؾلب اإلاظتهلىحن مىخجاث نهاثُت ؤهثر  ًٍص

ضداكت للبِئت، و بمىاحهت مدًسو اللىحظدُاث َرٍ الخلُلت، جىحب نليهم شسائها مً مىزدًً مىخفط ي 

الخيلفت و ألاهثر مظاولُت مً الىاخُت البُئُت، مما ًىلد كُىدا بغافُت نلى شبىت الىلل و ؤلامداد، بظبب مىكو 

َاالء اإلاىزدًً، بغافت بلى كُىد ؤخسي كد جازس في كسازاث و خُازاث مدًسي الخدماث اللىحظدُت فُما ًخظ 

. شساء اإلاىاد الخام الالشمت لهملُت ؤلاهخاج

 

 :اللوحسخيات الواردة .2

نها و هللها،          ٌشمل مطؿلح اللىحظدُاث الىازدة ؤوشؿت مخهددة، مثل بطخالم اإلاىاد الخام و جخٍص

 ،ً و جىاحه ؤلادازة كسازث دمج الصخىاث، و اخخُاز الىغو و الىاكل، و مىاولت اإلاىاد، و بدازة الخىضُل و الخخٍص

ا، هما ًدخاج مدًسو ... الخ  ًُ ، فدمج الصخىاث ٌهمل نلى جدظحن هفاءة اإلاسهباث، و التي حهخبر مظاولت بُئ

اللىحظدُاث بلى مساناة اإلافاغالث بحن جيالُف الىلل و الخإخحراث املخخملت للصخً، و مدخساث الخىخُد             

و اطدثمازاث ؤهكمت اإلاهلىماث و جيالُف جدمل املخصون، فالفاثدة مً دمج الصخىاث هي جدلُم و فىزاث هبحرة، 

لت و التى ال ًمىً كبىلها  .ؤما الجصء الظلبي في ذلً َى الفتراث الصمىُت الؿٍى

ًمىً للخغُحراث الخاضلت غمً مىاولت اإلاىاد ؤن حهىد بفىاثد اكخطادًت و بُئُت، فهلى طبُل اإلاثاٌ،    

م اطخخدام همُاث ؤكل مً الؿاكت و الهمالت     و باطخخدام الخهبئت والخغلُف الظاثبت، ًىفس ذلً اإلااٌ نً ؾٍس

و مىاد الخهبئت و الخغلُف، و ٌهخبر َرا ضدًًلا للبِئت هكًسا ألهه ٌظخخدم مىازد ؤكل، بلى حاهب بمياهُاث جىفحر 

. جيالُف الدشغُل نىدما ًخهلم ألامس بخخؿُؿاث اإلاظخىدناث الجُدة، إلاا جيخجه مً هفاًاث الخغلُف

 

 :عمليات الححويل ألا الحصنيع .3

لها بلى طلو جامت الطىو، و َرا مً خالٌ  ل و الخطيُو نملُت ؤخر اإلادخالث و جدٍى  و هلطد بالخدٍى

 ؤوشؿت الخجمُو و الاخخباز و الخهبئت، و في اإلالابل جخؿلب جلىُاث بدازة املخصون الخدًثت مثل الىكذ اإلاىاطب

(Just In Time)  نملُاث حظلُم مخىسزة للمىاد و ألاحصاء التي جخلم خسهت مسوز بغافُت، و َىا ًمىً ؤلانخماد نلى 

اإلالاًػاث بحن املخصون و الىلل بالترهحز نلى مجمىنت مً الهىامل مثل كُمت الظلو و مظخىي الخدمت و ؤطهاز 

. الفاثدة و ؤطهاز الصخً

 :اللوحسخيات الصادرة .4
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          ً و هلطد بها ؤوشؿت الخىشَو اإلاادي مثل حمو اإلاىخجاث و جىشَهها نلى الهمالء، و جخػمً الخخٍص

و مهالجت اإلاىاد و مهالجت الؿلباث و جخؿُـ الشبىت و بدازتها، و ؤخحًرا حدولت اإلاسهباث و جىحيهها، فالفسق بحن 

 مو الظلو الخامت الطىو 
ً
الىازد و الطادز َى خطاثظ اإلاىخجاث هفظها، فلد جخهامل اللىحظدُاث الطادزة نادة

.  بِىما جخهامل اللىحظدُاث الىازدة مو اإلاىاد الخام

نادة ما جيىن اللىحظدُاث الطادزة ؤهثر حهلًُدا ألنها جخهامل مو كُم ؤنلى للمىخىج، و مخؿلباث حظلُم 

 بلى مىاحهت جطمُم الشبىت و الخخؿُـ و ؤلادازة، مو ألاخر بهحن ؤلانخباز 
ً
ضازمت للهمالء، بذ ًدخاج اإلادزاء ؤوال

. الهدًد مً كسازاث اإلالاًػت فُما ًخهلم بظىق اإلااطظت و مىخجاتها و مىازدَا اللىحظدُت و الهمالء هرلً

 

 :الخسويق .5

م، بداًت مً مظخىي خدمت الهمالء و كىىاث  جخإزس الهملُاث اللىحظدُت بالهدًد مً كسازاث الدظٍى

الخىشَو، التي جإزس مباشس نلى الخدماث اللىحظدُت، هما ًمىنها الخفاف نلى هفع مظخىي الخدمت مو مخصون 

ؤكل و هلل ؤهثر طسنت و مىزىكُت، ؤو مو مخصون مسجفو  و هلل غحر ميلف، بغافت بلى اإلاهلىماث التي ًمىً 

هكًسا ألن الهدًد مً الشسواث اإلاطىهت مسجبؿت بإحهصة الىمبُىجس الخابهت  اطخخدامها لخدل مدل كىاثم الجسد؛ و 

لباجعي الخجصثت، ًمىنهم ؤلاؾالم نلى البُاهاث في الىكذ الخلُلي، و بالخالي بىاًت جيبااث مظخلبلُت ؤهثر دكت 

ا ألنها جللل  للمبُهاث، و جخؿُـ لىحظتي حُد لخسواث البػاجو، و  ًُ حهخبر هكم اإلاهلىماث ألافػل مظاولت بُئ

 .مً الىفاًاث مثل املخصون الصاثد و الصخً غحر الفهاٌ مً خالٌ الخيبا و الخيظُم ألافػل

 

 :خدمات ما بعد البيع .6

ب و ؤلاضالح و كؿو الغُاز و اللىاشم، بذ يهخم  مدًسو  ٌشمل َرا اليشاؽ الترهُب و ؤلازحام و الخدٍز

هت  اللىحِظدُاث بمىاولت اإلاسججهاث و بدازة كؿو الغُاز و اللىاشم و ضُاهت الشبىت التي جىفس خدمت مىزىكت و طَس

س و مىاولت اإلاىاد الخؿسة في  للهمالء، و كد نسف َرا اليشاؽ جسهحز متزاًد و ؤَمُت متزاًدة نلى بنادة الخدٍو

الظىىاث ألاخحرة، بذ ًدخفل مطىهى الظلو الطىانُت و اإلاهمسة بشبىت خدمت واطهت الىؿاق ختى ًخمىىىا مً 

خدمت نمالئهم بهد نملُت البُو، و ٌهىع هكام مىاولت اإلاسججهاث الىمىذجي اججاٍ جدفم البػاجو و ًخؿلب 

ًبا حغُحراث في اإلاهداث و ؤلاحساءاث ً بغافُت ، و جدٍز  الدشغُلُت، التي كد جخػمً بهؼ الخغُحراث في مظاخت جخٍص

س ؤطىاق حدًدة  س اإلاخخططت ؤو جؿٍى ا للمىقفحن و الهمالء، و شساء البرامج، و مهداث بنادة الخدٍو ًُ جفطُل

س، و كد جيىن ؤهكمت اللىحظدُاث الهىظُت فهالت، بدُث جخػمً الهدًد مً  للمىاد اللابلت إلنادة الخدٍو

اإلاظخىدناث اإلاسجبؿت بشبىت ألداء وقاثف مثل الىلل مً و بلى ججاز الخجصثت، الخىكُف الداخلي، و الخجدًد        

. و بنادة الخهبئت، و الخخلظ مً الخسدة، و بدازة املخصون، و مهالجت اإلاىاد الخؿسة

 :ألاسائل النقل ألا املواصالت .7

بشيل زثِس ي للىلل زالزت مطادز لها جإزحر بُئي مباشس، و هي بىاء شبياث الىلل، حشغُل مسهباث 

، فُهخبر (الىفـ و الغاش الؿبُعي)الىلل، و الخخلظ مً اإلاسهباث و ؤحصائها، ؤما فُما ًخهلم بالىكىد ألاخفىزي 

الىلل اإلاظتهلً السثِس ي لهما، ًىلد الػىغاء و ٌظاَم بشيل هبحر في بهبهار الهدًد مً اإلاىاد الىُمُاثُت 
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ادة اطخخدام ؤهىام الىكىد  الظامت، َىا ًدخل دوز مدًسو اللىحظدُاث للخد مً اطخخدام الىلل البري، و ٍش

ا، مً خالٌ خُاز  جللُل 
ً
ث البدًلت، مو املخافكت نلى ؤطاؾُل الىلل ؤهثر هفاءة في اطخخدام الؿاكت و ؤكل جلٍى

. ندد السخالث بدمج الصخىاث و مىاشهت خسواث الىلل

مشيلت ؤخسي في الىلل و هي ضُاهت اإلاسهباث و الخخلظ منها، خُث حظاند بسامج الطُاهت اإلاىاطبت في 

الخفاف نلى اإلاسهباث في خالت نمل آمىت و فهالت، مما ًادي مسة ؤخسي بلى بؾالت نمس خدمتها، بلى حاهب 

بهخفاع مهدالث الخىادر، الري ٌظمذ بخىفحر جيالُف الدشغُل مً حهت، و الخللُل مً ملداز الػسز البُئي 

 1.مً حهت ؤخسي 
 

  .الحوريد على سالسل الخضراء ثملبيق اللوحسخية :اململلل الثالث
نىد اللُام بخىُُف ههج اللىحظدُاث الخػساء في طلظلت الخىزٍد، ًمىىىا الترهحز بشيل بغافي نلى 

 نلى جطمُم 
ً
الاطتراجُجُاث، فُما ًخهلم بخطمُم اإلاىخجاث و جخؿُـ ؤلاهخاج، فاألهثر شُىًنا َى الترهحز نادة

ت، و نىامل مثل  ا، و الري ٌهصش مياهت اإلااطظت مً خالٌ جدظحن طماتها الخىافظُت و الخجاٍز َس اإلاىخجاث وجؿٍى

الظهس و الجىدة و اإلاحزاث و ألاداء، ؤمس شاجو للبػاجو ؤلالىتروهُت، خُث ًخم جدظحن ول حُل حدًد للمىخج هًما 

و هىًنا، و بما ؤهه نادة ًخم ؤخر اإلاطادز و الخىشَو بهحن الانخباز مً مىكىز طلظلت الخىزٍد، فةن الللم ًىمً في 

. جطمُم ؤو بنادة جطمُم طالطل الخىزٍد بدُث جيىن ؤهثر ضداكت للبِئت

اثُت للمىخجاث هفظها، مثل ألاخف وشها، و البدًل      في َرٍ اإلاسخلت ًمىً ؤن حشازن الخطاثظ الفحًز

و اإلاىاد، و هرلً نملُاث ؤلاهخاج التي طدظمذ بىثافت هلل ؤهبر لألحصاء و البػاجو، هما ًخم الىكس ؤًًػا في 

اإلاىزدًً ألاكسب بةنخباٍز نامال مظاندا في جللُل جيالُف الىلل، بدُث جيىن اإلاىخجاث ؤو ألاحصاء و اإلاىازد التي جم 

ا مظخدامت بُئُا ؤًًػا  .شساَئ

ًترجب نلى الخىشَو اإلاادي مخاوف بشإن الاطتراجُجُاث التي مً شإنها ؤن جللل مً ألازس البُئي له،         

ً، هخؿبُم اطخخدام ألاطالُب البدًلت و الىكىد اإلافػل  و ًخهلم ذلً و بشيل زثِس ي بإوشؿت الىلل و الخخٍص

ت)بشيل متزاًد، و الري ٌظمى في بهؼ ألاخُان لىحظدُاث اإلادًىت  .(الخػٍس

ؤما فُما ًخظ بدازة اإلاىاد، فُخهلم ألامس بخللُل آلازاز البُئُت اإلاسجبؿت بخطيُو الظلو في حمُو مساخل 

فػل همدخالث ضىانُت اطخخدام مىاد مىخفػت الخإزحر، خاضت  ًُ نملُت اإلاىخج، و نلى ؾٌى طلظلت الخىزٍد، و 

س مً حدًد و بشيل متزاًد،  ا، خُث جمُل اإلاىخجاث و ميىهاتها بلى ؤن جيىن كابلت إلنادة الخدٍو َس جلً اإلاهاد جدٍو

 .خُث ًخم جىُُف اطتراجُجُاث بدازة الىفاًاث للخهامل مو اإلاىخجاث النهاثُت بشيل صخُذ

هما ًمىً للخىشَو الهىس ي الدوزان خٌى ألاوشؿت و الخسواث اإلاخهللت باطخهادة البػانت اإلاظتهلىت، 

ا ؤو الخخلظ منها، و الري ًفخذ فسًضا حدًدة في الظىق، بلى حاهب  َس و هرلً الىفاًاث التي ًجب بنادة جدٍو

                                                           
Haw-Jan Wu, Steven C. Dunn S, "Environmentally responsible logistics systems", International  Journal of Physical Distribution                 1 

& Logistics Management, Vol. 25, Page 20 – 38, 1995. 
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كىىاث الخجمُو، فالىحه ألاهثر اخػساًزا ال ًكهس في الىلل فلـ، بل ًمخد ختى الىلل اللىحظتي الهىس ي الري 

د مً نبئ خسهت اإلاسوز، بغافت للمسافم الالشمت له . 1ًٍص
 

  .الحوريد بعض الحناقضات في ثملبيق اللوحسخية الخضراء على سالسل :اململلل الرابع
نىد مداولت جىُُف اللىحظدُاث الخػساء مو اإلامازطاث الُىمُت للماطظت، جكهس بهؼ الخىاكػاث 

التي كد جيشإ نً ذلً، فاإلافترع ؤن اللىحظدُاث الخػساء ضدًلت للبِئت، في خحن ؤن اللىحظدُاث بطفت نامت 

. في خد ذاتها لِظذ هرلً

لت لللُام بإنمالها، و بجبانها للىهج  و مً خالٌ ذلً جداٌو اإلااطظاث الخطٌى نلى ؤزخظ ؾٍس

ألاخػس و جدمل جيالُفه الىثحرة، و اطخجابذ ضىاناتها للػسوزاث البُئُت، و جخمثل بهؼ َرٍ اإلافازكاث في  ما 

: 2ًلي
 

 زغم ؤن الغسع مً الخدماث اللىحظدُت َى جللُل الخيالُف، ال طُما جيالُف الىلل، :الحكاليف .1

هجد ؤن بهؼ جىحهاث مشغلى الخدماث اللىحظدُت جخهازع و اطتراجُجُاث الخللُل منها، زغم الانخبازاث 

 بهرٍ 
ً

البُئُت التي جدث نلى ذلً، في خحن جبرش مجمىنت ؤخسي مً ألافساد و اإلااطظاث و الرًً ؤضبدىا ؤكل كبىال

د مً الانخبازاث البُئُت  الخيالُف ؤلاغافُت، و نلُه ًخم الػغـ نلى الخيىماث و الشسواث وي جلىم بةدزاج اإلاٍص

  .في نملُاتها
 

 ًيىن الىكذ ذاث ؤَمُت نىدما ًخهلم ألامس باللىحظدُاث، فخللُل ملداز :السرعة/ الوقد  .2

د في طسنت هكام الخىشَو، و ًادي بلى هفاءجه، و ألحل ذلً ًخم اطخخدامه  الىكذ اإلاىلط ي في اإلاهلت الصمىُت ًٍص

ادة وطاثل الىلل مثل الصخً و الىلل  ا و ألاكل جىفحًرا للؿاكت، فٍص
ً
ث بشيل ؤطاس ي في وطاثل الىلل ألاهثر جلٍى

 .بالشاخىاث هي حصثُا هدُجت اللُىد الصمىُت التي جفسغها الهملُاث اللىحظدُت
 

  

 فمىزىكُت الخدمت لها دوز مهُمً في الخدماث اللىحظدُت، بذ ًخم جددًد الىجاح خظب :املوثوقية .3

لخيىن اإلااطظت كادزة نلى  بمياهُت حظلُم الصخً في الىكذ املخدد، و بإكل خؿس ممىً مً الخلف ؤو الىظس، و 

با  جدلُم ذلً، بطخىحب نليها بطخخدام  وطاثل الىلل التي ًبدو ؤنها ألاهثر مىزىكُت، فهادة ًىهدم جلٍس

ا ألاكل مىزىكُت مً خُث الدظلُم في الىكذ املخدد، و كلُلت ألامان  ا، بانخباَز
ً
ث بطخهماٌ  وطاثل الىلل ألاكل جلٍى

  .و الىظس

 و ألن جللُل املخصوهاث َى ؤمس حهخمد نلُه اكخطادًاث ألاهكمت اللىحظدُت الخدًثت، :الحخزين .4

ل الخاحت بلُه، مما ًادي بلى الاطخفادة مً جللُل الخيالُف اإلاخهللت  فةن مىزىكُت و طسنت نملُاث الدظلُم جٍص

د  ً جدفو إلطخهماٌ هكام الىلل، و خاضت الؿسكاث، مما ًٍص اث الخخٍص به، و مً حهت ؤخسي فةهخفاع مظخٍى

 .خدة الخلىر و ؤلاشدخام

                                                           
Jean Paul Rodrigue, Brian Slack, Claude Comtois, « The Geography of transport systems »,Third Edition, Routledge, Page 163, 2009.            1 

Jean Paul Rodrigue, Brian Slack, Claude Comtois, « The Geography of transport systems »,Third Edition, Routledge, Page 276, 2009.        2 
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ا مً ؤَم ؤوشؿت الظىق الخالُت، ؤضبذ  مً اإلامىً بشسان :الحجارة إلالكترألانية .5  و بةنخباَز

طلظلت الخىزٍد مو شبياث البُاهاث بحن وهالء الصخً و خؿىؽ ججمُو اإلاىزدًً و ختى اإلاظتهلىحن النهاثُحن،       

كد جكهس في بادت ألامس همهاملت مجاهُت مخدسهت، لىً مجمىم َرٍ اإلاهامالث جيش ئ نىه نملُاث مهلدة     و التي 

 .و مسهصة إلاهمت الخىشَو الري كد ٌظخخدم ؾاكت ؤهثر مً ألاوشؿت اللىحظدُت ألاخسي اإلاخهللت به
 

 

 

 

 .  ٌهسع ؤَم مفازكاث اللىحظدُاث الخػساء بشيل ؤهثر  وغىًخا( I - 02)فُما ًلي حدٌو زكم 
 

 

 

 .مفارقات ثملبيق اللوحسخيات الخضراء:  ( I - 02 )رقم حدألاو 

 المفارقةالنخيجة البعد املرحو 

الخيالُف 

جخفُؼ الخيالُف مً خالٌ جدظحن -  

 .الخهبئت والخغلُف و الخد مً الىفاًاث

 .الفىاثد مظخمدة مً اإلاىشنحن - 

 غالبا ما جيىن الخيالُف البُئُت  خازحُت-

اإلاسوهت / الىكذ 

. طالطل جىزٍد مخياملت- 

جىفس مسوهت و هفاءة ؤهكمت الخىشَو - 

 .اإلاادًت

 . جمدًد ؤلاهخاج و الخىشَو و َُاول البُو بالخجصثت- 

د مً الؿاكت-  د مً الفػاء واإلاٍص  .بطتهالن اإلاٍص

د مً الاهبهازاث، و الجظُماث، و ما بلى -  بهخاج اإلاٍص

 .ذلً

شبىت الاجطاٌ 

ادة الىفاءة نلى مظخىي الىكام-  . ٍش

مسوهت هكام الخىشَو مً خالٌ حغُحراث - 

 .الشبىت

 جسهحز بُئي- 

  .آزاز  حاهبُت نلى ؾٌى املخاوز السثِظُت- 

 .غغـ مجخمهاث املخلُت- 

اإلاىزىكُت 
جىشَو مىزىق و في الىكذ املخدد - 

ً  .للبػاجو و اإلاظافٍس

 وطاثـ الىلل اإلاظخخدمت هي ألاكل- 

 
ً
 .فهالت في الخفاف نلى البِئت

 ً الخخٍص
جللُل الاخخُاحاث الخاضت بمسافم - 

ً  .الخخٍص

ا بةطخهماٌ الؿسق الهامت، -  ًُ ل املخصون حصث جدٍى

 .مما طاَم في الاشدخام و اطتهالن اإلاظاخت

الخجازة ؤلالىتروهُت 
و طالطل -  ادة فسص ألانماٌ و جىَى ٍش

 .الخىزٍد

حغُحراث في ؤهكمت الخىشَو الؿاكت، و دفهها هدى - 

اث ؤنلى مً اطتهالن  .مظخٍى

Jean-Paul Rodrigue, Brian Slack, « The paradoxes of Green logistics », The handbook of Logistics and Supply-chain اإلاطدز  :

management, London, Pergamon, Page 07, 2001. 
 

 :خالصة الفصل

في نهاًت َرا الفطل ًمىً لىا زبـ نالكت بحن ؤلاطخدامت و اللىحِظدُت الخػساء مً خالٌ اإلامازطاث 

ت للىضٌى بلى محزة  التي ججهل مً اإلااطظاث ضدًلت للبِئت، مسانُت برلً ؤلاوسجام بحن مخخلف ؤوشؿتها الخجاٍز

. جىافظُت، و ؤلابخهاد في هفع الىكذ نً هظس اللىاثذ الخيىمُت و اللىاهحن

لت لخيىن اإلااطظت مظاولت نً نملُاتها، بةنخباز اللىحظدُاث ؤخد  ؤن جيىن ضدًًلا للبِئت هي ؾٍس

. ألاطباب السثِظُت لكاَسة الاخخباض الخسازي 

https://www.researchgate.net/profile/Jean_Paul_Rodrigue
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 :ثمهيد

 مدفصاث              ، و العىظُتاللىحظدُت الخػساء حعٍسف الخدماث في هرا الفطل طِخم الخؿسق ئلى

و معىاكاث جؿبُلها، ئلى حاهب عسع أهم آلازاز اإلاترجبت عنها على الطعُد ؤلاكخطادي، ؤلاحخماعي و البُئي، مع 

.. ؤلاشازة ئلى عسع بعؼ الاكتراخاث التي جفُر بخدظحن أداء ول مً اإلافهىمحن

 

 . الخدمات اللوجصخية الخضراء و مبفزات ممارشتها: ااملبح  وو 

ت على البِئت، خاضت في الظىىاث ألاخحرة، خاولذ العدًد مً هظسا للمخاوف اإلاتزاًدة  بشأن جأزحر البشٍس

اإلاإطظاث ئًجاد ؾسق للخللُل مً همُت الىفاًاث و ؤلاهبعازاث، و التي جأحي هدُجت حعاكب طالطل الخىزٍد 

. 1و عىائم مخخلفت أخسي خخمُت الخاضت بيشاؾاتها، فلد ًخأزس جىفُر اللىحظدُاث الخػساء بمخلفاث املخسواث
 

اللىي التي جدفص اإلاىظماث على جىفُر طالطل ؤلامداد " الظائلحن على أنهم  Jain & Sharmaو ٌعّسف  

، فيان مً اإلاهم حًدا الخؿسق في هرا 2"الخػساء في خحن أن الخىاحص هي جلً اللىي التي حعىق دون جىفُر ذلً

  .الفطل ئلى وضف بعؼ هره الدوافع و العىائم السئِظُت التي جدٌى دون أن جطبذ اإلاإطظاث ضدًم للبِئت

 

 .اللوائح و الخشريعات الحكومية:   وو ااطلب

عاث جخعلم بدىفُر ، كامذ مع جصاًد الىعي بأهمُت خالت البِئت العدًد مً الخيىماث بظً كىاعد و حشَس

عاث طببا في ئعخبازها واخدة مً أهم  الخدماث اللىحظدُت الخػساء، فيان الػغـ الىاجج عً اللىائذ و الدشَس

. ألاطباب الدافعت إلامازطت طلظلت الخىزٍد الخػساء

و مً أحل دفع اإلاإطظاث لجعل أوشؿتها خػساء، وان مً اإلاهم حدا للخيىماث ؤلاإلاام بهره الجىاهب 

:  3الثالزت

ًخعحن على الخيىماث اللُام بدوز خاطم في وغع اللىائذ و خث اإلاإطظاث للخلُد بها و اإلاشازهت فيها؛  .1

س ألافياز اإلابخىسة في أهم مجاالث خاضت اللىحظدُاث  .2  حُدة لخؿٍى
ً
ًجب على الخيىماث أن جيهئ ظسوفا

الخػساء؛ 

ادة الىعي البُئي للمىاؾىحن العادًحن .3  .جدخاج الخيىماث ئلى ئؾالق بعؼ البرامج الخعلُمُت التي مً شأنها ٍش

                                                           
Niemann, W., Kotze, T., Adamo, « Drivers and barriers of green supply chain management implementation in the                                            1 

Mozambican manufacturing industry », Journal of Contemporary Management Volume, Page 977-1013, 2016.                 

V.K. Jain & Shivani Sharma , « Drivers Affecting the Green Supply Chain Management  Adaptation », The IUP Journal of                                 2 

Operations Management, Page 54-63, 2014. 

Rehman, Minhaj. A, Shrivastava, Rakesh. L, «  An innovative approach to evaluate green supply chain management drivers                         3 

by using interpretive structural modelling. Interna-tional Journal of Innovation and Technology », Page 315-336, 2011. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2298297
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2298289
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في الىكذ هفظه، على الخيىماث جلدًم خىافص مالُت لخفؼ الاهبعازاث وجدظحن ئطتهالن الؿاكت،        

ت للخد مً اهبعازاتها الىسبىهُت، و التي حعىد بدوزها بفىائد لىحظدُت داخلُت      و هرا باطخخدام البرامج الخدفحًز

. 1و خازحُت

ت،  ا خػساء إلامازطت أعمالها الخجاٍز
ً
هما ًمىً لها أن جفسع غسائب أكل على اإلاإطظاث التي جمازض ؾسك

. 2و  جدفحزها بدبني جلىُاث ضدًلت للبِئت هبىاء اإلاباوي الخدًثت ألاكل ئطتهالوا للؿاكت

 

 .العوامل الاجحماعية والمليئية:  الثانيااطلب

ئن الهدف ألاطاس ي ليل مإطظت هى جلبُت اخخُاحاث و مخؿلباث العمالء، لىً في الىكذ الخاغس أضبذ 

د العدًد منهم أن جيىن اإلاىخجاث مطىعت مً مىاد آمىت           الىاض أهثر كللا بشأن ألاشُاء التي ٌشترونها، ئذ ًٍس

لت غحر مباشسة غغؿا على طمعت اإلاإطظت و عالمتها  س، و بهرا ًمازض العمالء بؿٍس و كابلت إلعادة الخدٍو

س مخخلفت  ت، و هرا عىد الخدًث على اإلاىخجاث الطدًلت للبِئت، فخلىم اإلاإطظاث في اإلالابل بيشس جلاٍز الخجاٍز

ص طمعتها، و ئظهاز هُفُت طحر  عبر الاهترهِذ، خٌى وشاؾتها و ما حعلم منها باالطخدامت البُئُت، و هرا لخعٍص

 .أعمالها و ما ًخعلم منها بالبِئت

 أن لىطائل ؤلاعالم الاحخماعُت دوًزا خاطًما عىد الخدًث عً اعخماد اللىحظدُاث Hansenًدعي 

ىن و الصخف و مطادز أخسي على ئعالم الىاض و جثلُفهم بشأن الخدهىز البُئي، مما  الخػساء، فُعمل الخلفٍص

لت التي جلىم بها اإلاىظماث  ًدفع العمالء للخفىحر  بجدًت في اللػاًا البُئُت بمعدٌ متزاًد، و ًإزس بالخالي في الؿٍس

. 3بأعملها

أما الظبب آلاخس الري خفص اإلاإطظاث و الشسواث الىبري في جبني مفاهُم اإلامازطاث الخػساء هى ظهىز 

ع  كػاًا بُئُت مهمت مخخلفت هدُجت للعىإلات و همى الاكخطادي و جصاًد الؿلب على ؤلاهخاج، فاإلخخفاء الظَس

ت، و هػىب ؾبلت ألاوشون، و جلىر الهىاء و اإلااء، و هدزة مدافً الىفاًاث، أضبدذ حشيل خؿىزة  للغاباث اإلاؿٍس

. ول ًىم

 .اامليز الاالاحصاادة و الصوو :  الثالحااطلب

الهدف السئِس ي ليل مىظمت أعماٌ في العالم هى جدلُم السبذ، و مع جبني اإلافاهُم املخخلفت للخدماث ئن 

اللىحظدُت الخػساء ًمىنها أن جدلم وفىزاث هبحرة، ًإدي بها ئلى الخد مً الىفاًاث، هرا ئن كامذ بخخؿُـ 

                                                           
Stuart Emmett, Vivek Sood, « Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 124-215, 2010.                                                                              1 

Lee Su Yol, « Drivers for participation of small and medium sized suppliers in green supply chain  initiatives »,  Supply                                    2 

Chain Management: An International Journal 13, Page 185-198, 2008. 

Hansen Anders, « Communication, media and environment: towards reconnecting research on the production, content  and social         3 

implications of environmental communication », International Communication Gazette, Page 7-25, 2011. 

https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1
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حُد للىظام ألاخػس، و ضىال ئلى جخفُؼ جيالُف الىلل، و جيلفت الؿاكت، مع ئطخخدام أكل للمىاد، و بالخالي 

ادة ألازباح، الري ًبلى الدافع الاهبر إلاعظم اإلاإطظاث لخبني  هره الخغُحراث، باإلغافت ئلى دوافع أخسي مثل  ٍش

ادة زغا العمالء، و مياهت أكىي في الظىق، و ئمياهُاث غصو أطىاق حدًدة مع جدلُم محزة جىافظُت  .1ٍش

ًإزس عامل الظىق على مخخلف كسازاث اإلاإطظاث بشيل هبحر، ففي الىكذ الخاغس، ًدخاج اإلاطىعىن 

و بالخالي، فان  لإلمخثاٌ ئلى اإلاعاًحر و اإلاخؿلباث البُئُت املخخلفت، بغُت ئًجاد أطىاق طهلت لبُع مىخجاتهم،

ادة عالم لت إلجباع هره اإلاعاًحر و البلاء في ٍز  .2عماٌألا  اللىحظدُاث الخػساء هي ؾٍس

هما ًمىً لبعؼ اإلاإطظاث أن جدبع الىهج ألاخػس ال لخدظحن جأزحرها البُئي،  و لىً مً أحل خطىلها 

ً، فخىفُر اللىحظدُاث الخػساء طُخلم ال مداٌ كُمت ئغافُت  على محزة جىافظُت بحن اإلاىافظحن آلاخٍس

ً مصاًا مخخلفت ًمىً ئعخبازها محزة في الظىق   .للمىظمت و الري ًإدي بها ئلى جيٍى

             الشيل ًمىً  بالخالي  جددًد  ألاطباب  التي  جإزس  على  كسازاث  جىفُر  اللىحظدُاث  الخػساء، ففي 

، ًمىً أن وظخيخج العامل ألاهثر أهمُت و هى الفائدة الاكخطادًت، و ًدبحن ذلً مً هدف جدلُم ( II - 01 )زكم

 .أزباح مسجفعت و الري أضبذ هدف العدًد مً اإلاإطظاث في الىكذ الخاغس
 

 .أهم العوامل املحركة للوجصخية الخضراء: ( II - 01 )الشكل رالام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مً ئعداد الؿالب: ااصدر
 

                                                           
Borodin Androw, « Drivers of environmental processes and their impact on performance: a study of Turkish SMEs »,                                      1 

Journal of Cleaner Production  51, Page 23-33, 2013. 

Kim Sung Tae, « Implementation of green supply chain management: impact on performance outcomes in small and                                     2 

medium sized Electronical and Electronic Firm », Faculty of The Graduate College, University of Nebraska, page 9,2010. 
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   .فوائد الخدمات اللوجصخية الخضراء:  الرابعااطلب

ججلب اللىحظدُاث الخػساء فىائد مخخلفت للبِئت و املجخمع و الاكخطاد، مً أهمها جللُظ الخأزحر على 

الىظام البُئي لألزع و البشس، ئذ حعمل اإلامازطاث الخػساء على جدظحن هىعُت الخُاة مً خالٌ الخخفُف مً 

د  جلىر الهىاء و الػىغاء، باإلغافت ئلى جللُل همُت الىفاًاث و  سها و اطخعادتها، هما جٍص ادة ئعادة جدٍو ٍش

و خفؼ  و بالخالي جللُل ؤلاهبعازاث  ألاوشؿت الخػساء مً اطخخدام مطادز الؿاكت اإلاخجددة و البدًلت،

 .ؤلاخخباض الخسازي و جىفحر الؿاكت

عالوة على ذلً فانها حعصش الظالمت في ظسوف العمل مما ًإدي ئلى صخت أفػل و هفاءة أعلى للعماٌ، 

             و ًللل مً الخيالُف مً خالٌ جدظحن ؾسق الظفس، و جدظحن اطخخداماث اإلاسهباث و جخؿُـ الصخً،

و ؤلاطخخدام الظلُم للمىازد و اللىي العاملت، عالوة على ذلً، حعمل اللىحظدُاث الخػساء على جدظحن ئدزان 

ت للمإطظت ص العالمت الخجاٍز  .1العمالء و والئهم، مما ًإدي ئلى حعٍص

في الجدٌو أدهاه، هلخمع مجمىعت مً مصاًا اللىحظدُاث الخػساء، فهي ججلب العدًد مً الفىائد 

 .ألؾساف مخخلفت

. فوائد و مزادا اللوجصخيات الخضراء:  ( II - 01 )رالام جدوو 

إجحماعيا إالاحصاادا بيئيا 

جدظحن هىعُت الخُاة خفؼ الخيالُف الخد مً الىفاًاث 

الخد مً ئهبعازاث الغاشاث 

الدفُئت 

ت  ص ضىزة العالمت الخجاٍز ادة الظالمت في العمل حعٍص ٍش

جدظحن ظسوف العمل ؤلاطخفادة مً اإلاصاًا الخيىمُت 

جدلُم فىائد صخُت جدلُم محزة جىافظُت الخللُل مً ئطتهالن الؿاكت 

اد مً الىفاءة  ادة في هامش السبذ الٍص جدلُم زغا العمالء الٍص
 .Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 126,2010:  ااصدر

 

 .الخدمات اللوجصخية العكصية:  الثانيااملبح

في الترهحز على الخدماث اللىحظدُت العىظُت بظبب اللػاًا البُئُت، هظسا ؤطظاث بدأث العدًد مً الم

ادة  لىحىد العدًد مً املخفصاث التي دفعتها لخبني ههج الخىشَع العىس ي بجدًت أهبر، هرهس على طبُل اإلاثاٌ ٍش

جيالُف مدافً الىفاًاث و خظس الخخلظ منها عشىائُا، مع ؤلاهطُاع الطازم لللىاهحن، اللىائذ البُئُت الجدًدة 

 .و اللُىد

 

 

 
                                                           

Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 126,2010.                                                                               1 
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 .للوجصخية العكصيةالخدمات اجعاريف حوو :   وو ااطلب

اإلاساكبت  الخىفُر و ، فان اللىحظدُاث العىظُت هي عملُت الخىظُم و Rogers & Tibben-Lembkeوفًلا لـ

الظُؿسة على الخدفم الفعاٌ مً خُث جيلفت اإلاىاد الخام و املخصون غحر اإلاعالج و الظلع النهائُت و اإلاعلىماث  و

الخدماث ، ف1ذاث الطلت مً هلؿت الاطتهالن ئلى هلؿت ألاضل، لغسع ئعادة ئلخلاؽ اللُمت أو الخخلظ الظلُم

اللىحظدُت العىظُت جخعامل بشيل أطاس ي مع البػائع التي ًخم ئزحاعها أو جلً غحر اإلاباعت، هما ًمىً السبـ 

س و ئعادة ؤلاطخخدام و ئعادة الخطيُع و الخجدًد بخعٍسف الخىشَع العىس ي  .بحن مطؿلخاث مثل ئعادة الخدٍو

 

 عكض  نشطة اللوجصخية:  الثانيااطلب

س و اإلاعالجت  حشمل ألاوشؿت اللىحظدُت العىظُت الىمىذحُت، الخجمُع و الفسش و الفطل و ئعادة الخدٍو

و الاطخخدام و ئعادة الخىشَع و الخخلظ مً الظلع اإلاظخخدمت أو جلً الخالفت أو غحر اإلاسغىب فيها أو ختى جلً 

. اللدًمت

خسهت حغلُف و شخً اإلاىاد مً اإلاظخخدم النهائي على شيل جدفم عىس ي  ( II - 02 )الشيل زكمو ًىضح 

س و ؤلاطخعادة مً أحل الخللُل مً همُت الىفاًاث  .و جدظحن خالت البِئت مشترن، و جىحيهها إلاساهص الخدٍو

 .الحدفق العكس ي: ( II - 02 )الشكل رالام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Bajor Ivona, « Implementing reverse logistics concept », University of Zagreb, Faculty of Traffic and Transport Science: ااصدر

Page 59, 2014. 

                                                           
Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices », University of                                    1 

Nevada, Page 31, 1998. 
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الخدفم العىس ي ًخيىن مً اإلاىخجاث اإلاسحعت، أدواث مظخعملت، بلاًا الخعبئت         جطح مً الشيل أن ي

س  .و الخغلُف، ًلىم العمالء بازحاعها أو  ًخم ججمُعها مً ؾسف اإلاخخططحن في العملُاث السطيلت و الخدٍو

 

مخخلف اإلاسحعاث اإلامحزة بشيل هبحر في ول ضىاعت، و الري ٌظاعد ئخطائها  ( II - 02 )زكمًبحن الجدٌو 

. في هُفُت ئدازة الخدفم العىس ي بىفاءة و الري ًبلى الهدف السئِس ي ليل مإطظت

 

 .نصب ااواا ااصترجعة من مخحلف الصناعات:  ( II - 02 )رالام جدوو 
 

 النصملة الصناعة

 50 % مجالث ؤلاشهاز  و اليشس

 20 – 30 % هاشسو الىخب

 10 – 20 % مىشعحن الىخاب

 20 – 30 % بؿاكاث تهىئت

 18 – 35 % ججاز الخجصئت بالىخالىج

 10 – 12 %اإلاىشعحن ؤلالىتروهُحن 

 10 – 20 % مطىعي الىمبُىجس

 18 – 25 % أكساص مػغىؾت

 4 – 8 % ؾابعاث

د م البًر  2 – 5 % شسواث جطيُع أحهصة الىمبُىجس عً ؾٍس

 4  – 15 % الخجاز  بالجملت

 4  –  6 % (كؿع غُاز)ضىاعت الظُازاث 

 4 – 5 % الالىتروهُاث الاطتهالهُت

 2 – 3 % اإلاىاد الىُمُائُت اإلاجزلُت
 ,« Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices:  ااصدر

University of Nevada, Page 7, 1998. 

 

، و ذلً لخددًد ما ًجب فعله ( II - 03 )زكمًخم جمثُل ئمياهُاث الخخلظ مً اإلاىاد املخخلفت في الجدٌو 

مع العىاضس اإلاسحعت و املجمعت، مع اجخاذ اللسازاث الصخُدت فُما ًخظ عملُت فدظ البػائع عىد هلؿت 

دخىلها البىاباث، في هره الىلؿت بالراث ًيىن كد جلسز هُفُت جفىُىها، فطلها، ئعادة ئطخعمالها أو الخخلظ 
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 لإلدازة و مسبًدا منها، و 
ً
، هما ًجب أن ًيىن 1حعخبر هره الخؿىة خاطمت في حعل الخدفم العىس ي باليامل كابال

الهدف السئِس ي ليل مإطظت هى جللُل همُت اإلاىاد التي جرهب ئلى مدافً الىفاًاث، إلاا لهره الاخحرة مً أزس طلبي 

 .على البِئت

 

 .الحصرف في اانحج والحغليف: ( II - 03 )رالام جدوو 
 

  نشطة اللوجصخية العكصيةااواا 

 اإلاىخجاث

 العىدة ئلى اإلاىزد

 ئعادة البُع

م الخطٍسف  بُع عً ؾٍس

 اطخخالص

 جسمُم

 ججدًد

 ئعادة الخطيُع

 اطخعادة اإلاىاد اإلايىهت

س  ئعادة الخدٍو

 مىب الىفاًاث

 الخعبئت والخغلُف

 ئعادة ؤلاطخخدام

 الخجدًد

 اطخعادة اإلاىاد اإلايىهت

س  ئعادة الخدٍو

 اطخخالص
 ,« Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices:  ااصدر

University of Nevada, Page 10, 1998. 

 
 

. كيفية ثكييف نموذج للوجصخية العكصية :لح الثاااطلب
 

، هىان طبعت مساخل ًجب الخفىحر فيها عىد جىُُف همىذج لىحظتي عىس ي  Rupnowوفًلا لـ

. 2هاجح
                                                           

Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices », University of                                    1 

Nevada, Page 8, 1998. 

Rupnow Paul, « 7 steps to successful Reverse logistics operations », Page 15, 2011.                                                                                                         2 
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ًجب أن جسهص اإلاإطظت على عملُاث ؤلاطترحاع الخاضت بمىخجاتها، و للىضٌى ئلى ذلً ًجب :  أوال

ً عبر العدًد مً ألاكظام، في العدًد مً اإلاىاكع الجغسافُت، مع " أن ًيىن لديها  الىثحر مً ألاشخاص، اإلاىدشٍس

العدًد مً الشسواث املخخلفت، بغُت معالجت العىاضس التي جم ئطترحاعها، هما ًمىً أن جيىن ئعادة جىظُم حمُع 

ت   حجس الصاٍو
ً
ا العىاضس و ألاهىاع و ألاشخاص و عملُاث ؤلاطترحاع في خد ذاتها، في مجمىعت واخدة ُمدازة مسهٍص

. 1"للخغُحر  و الىجاح
 

ت اإلاظإولت عً العائداث، و ذلً بخىحيهه : زاهُا ئًجاد اللائد الري ًخدمل ئدازة ألاكظام الثاهٍى

للعمالء اإلاعىُحن باإلاسججعاث للخعامل مع ممثل آخس مً اإلاإطظت، بغُت جدازن أخؿاء طابلت هاججت جطسفاث 

ً .  ممثلحن آخٍس
 

ت، و جددًد الغاًت منها، لخجىب العىائد اإلاعلدة، مً : زالثا س العملُاث الخجاٍز العمل على جؿٍى

.  خالٌ الخفاعل بظسعت و العثىز على خلٌى إلزحاع العمُل و ئطخعادة أعلى كُمت ممىىت ليل عىطس جم ئزحاعه
 

، و اعخماد عملُاث حظلُم "إلاظت واخدة"زبـ العملُاث و جبظُؿها مً خالٌ اعخماد جلىُت : زابعا

للميىهاث و البُاهاث ذاث الطلت، و العمل على جىُُفها، للخللُل مً اإلاشىالث أو ألاخؿاء، و وكذ " آلُت"

ت بحن املجمىعاث . الدظٍى
 

حمع بُاهاث دكُلت و مفطلت مخعللت باإلاسججعاث، التي ًمىنها أن جإدي ئلى هخائج هبحرة         : خامظا

.  و ملاًِع حُدة لخلُُم ألاداء
 

غمان السؤٍت في الىكذ الخلُلي، مً خالٌ الخىُُف مع مصودي الخدمت الخابعحن للجهاث : طادطا

.  الخازحُت
 

الظعي دائما إلدازة بِئت العمل اإلاخفاكمت بظبب اإلاشاول اإلاظخمسة، و التي جدخاج ئلى خلٌى : طابعا

في أكسب وكذ ممىً، و هرا مً خالٌ اإلاساكبت آلاهُت و ئجخاذ ئحساءاث فىزٍت، التي حظمذ في نهاًت اإلاؿاف، 

. بالخخلظ مً الػغـ اإلاسجبـ بالىغع، و الري ًإدي خخما ئلى جدظحن هظام اإلاإطظاث

 

: 2، فلد ذهس زماوي خؿىاث لخدلُم الىجاح في اللىحظدُت العىظُت، و هي واآلحي Curt Barryأما 

س مفطلت عً اإلاسججعاث .1 س جلاٍز  .جدلُل عملُت ؤلازحاع وأطبابها؛ مع جدٍس

س و جدلُل مفطل لخيالُف معالجت اإلاسججعاث .2  .جؿٍى

 .جدلُل جىكعاث العمالء مً خُث طسعت معالجت اإلاسججعاث .3
                                                           

Rupnow Paul, « 7 steps to successful Reverse logistics operations », Page 16, 2011.                                                                                                         1 

Barry C, « How to develop a reverse logistics strategy », Catalog Success Magazines, Page 03,2003.                                                                          2  
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اث اإلاىاد الاولُت، باالعخماد على مىاد كابلت إلعادة البُع و السطيلت .4 . جخؿُـ مطادز مشتًر

 .زدع اإلاخؿلباث الىمالُت و خفؼ الىظائف غحر أطاطُت .5

جلُُم حمُع الخُازاث الخاضت باإلاإطظت، فُما ًخعلم بمعالجت اإلاسججعاث كبل اخخُاز مىزد مً حهت   .6

 .خازحُت

 .ملازهت مخؿلباث ؤلاهخاج ملابل حمُع الخُازاث اللابلت للخؿبُم، و الخدلم مً مطادز حمُع البائعحن .7

 .جلُُم حمُع البدائل و الخيالُف باالكتران مع وكذ ؤلاطخجابت للعمالء و جلدًساتهم  .8

 

هما ًمىً إلدازة طالطل الخىزٍد العىظُت أن جيىن مظحرة بىظام مسهصي أو المسهصي، و ًخطح ذلً مً 

 : خالٌ  آلاحي

 

: شلصلة الحوريد العكس ي ااركزية .1

عادة ما جيىن طلظلت الخىزٍد العىس ي مجصأة بحن حهاث فاعلت مخخلفت، مما ًإدي ئلى ضعىبت 

جددًد اإلاظإولُت، و بالخالي عدم الىضٌى ئلى خلٌى غحر فعالت، لهرا وان مً الىاحب على ؤلادازة جىُُف طُؿسة 

ت على طلظلت الخىزٍد العىظُت، و بالخالي ًيىن هىان حهت واخدة و واخدة فلـ مظإولت عً حمع و فسش    مسهٍص

 .و ئعادة جىشَع عىاضس اإلاسججعاث

 

 .هيكل مركزي لصلصلة الحوريد العكس ي: ( II - 03 )الشكل رالام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن أوشؿت خساطت  "الىلؿت مع هرا الىظام هي . فىق همىذج مً طلظلت الخىزٍد العىس ي

 
 

 .Yin Wei, « Reverse Supplay Chain Management », University of Gothenburg - Sweden, Page 17, 2011:  ااصدر
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الشيل أعاله ًبحن أن الىلؿت ألاطاطُت في الىظام اإلاسهصي لظلظلت جىزٍد عىظُت، هي أوشؿت بىابت 

اث هره  الخجمُع و الخفخِش و الفسش، خُث جخمسهص داخل هفع اإلاإطظت أو في مإطظت أخسي على مظخٍى

؛ ئذ ًمىً جىظُم ذلً بعدة ؾسق، مع ئمياهُت دمج بعػها و ئدازتها، فاعادة 1الظلظلت مهمتها اإلاعالجت اإلاادًت

 .جطيُع اإلاىخجاث غسوزي في طلظلت الخىزٍد العىظُت

 

 لهرا الىىع مً الىماذج مً خالٌ Larsen & Schary & Mikkola and Philip 2ًلدم ول مً 
ً

 مثاال

        ، خُث ًخم ئزحاع العىاضس مثل أحهصة الىمبُىجس الصخطُت IBMطلظلت جىزٍد ذاث الخللت اإلاغللت لشسهت 

و أحهصة الىمبُىجس املخمىلت و الؿابعاث، إلطخخدامها همطادز للؿع الغُاز، و بالخالي  ًمىً جدظحن الىفاءة 

هىا مً خالٌ مجمىعت معُىت مً اإلاىخجاث اإلاسججعت مً حهت و ئجداد الطىاعاث مً حهت أخسي؛ فىخؿىة ألاولى 

دٌى 
ُ
في هرا اإلاثاٌ هي اطخعادة آالث اليسخ مً العمالء، و التي طخعمل همدخالث في عملُت ئعادة الخطيُع، زم ج

هره آلاالث ئلى أخد مساهص الخلُُم و ؤلاخخباز، أًً طِخم فدطها و اخخبازها و حعُُنها في واخدة مً الدزحاث 

س)ألازبع  في الخاالث التي ًخم فيها ؤلاضالح  و ئعادة . (ؤلاضالح، ئعادة الخطيُع، ئعادة جطيُع حصئي، ئعادة الخدٍو

الخطيُع، طِخم جىشَع هره آالث على العمالء مً خالٌ طلظلت الخىزٍد ألامامُت الخللُدًت؛ و كدزث الفىائد 

ا،  عاد جطيُعها و ئعادة اطخخدام كؿع الغُاز اإلاظترحعت عدة مئاث مً مالًحن الدوالزاث طىىًٍ
ُ
اإلاالُت للمعداث اإلا

لىً الاهم أهه في بعؼ ألاخُان ًخؿلب الخدفم العىس ي هفاءة خاضت مً اإلاىظفحن فُما ًخعلم بعملُاث الفسش      

 .و الخفخِش على العىاضس اللابلت إلعادة ؤلاطخخدام

 

: شلصلة الحوريد العكصية الالمركزية .2

و جىشَع  ًخيىن هرا الىىع مً طلظلت الخىزٍد العىس ي مً عدة مىظماث معىُت بجمع و فسش 

 .العىاضس اإلاسججعت

ًبدأ هرا الىمىذج مً الُمحن خُث جدخل اإلاىخجاث أو العىاضس في طلظلت الخىزٍد العىظُت عىد 

، و جلىم بخلُُم اإلاىخىج  اإلاسحع زم ئزطاله "البىابت"مظخىي البُع بالخجصئت، خُث جمثل مىافر البُع هره وظُفت 

ئلى أخد الدزحاث الثالزت اإلابِىحن في الىطـ، مما ًجعلهم في خاحت ئلى ئزشاداث مدددة مً أحل جددًد خالت 

س هره  اإلاىخىج، ئغافت ئلى مهازاث مدلُت أخسي حظاعدهم في عملُاث الخفخِش ألاولُت، لىطل في ألاخحر لخمٍس

، ًخمحز هرا (ججدًد، اطترداد ألاحصاء)العىاضس أو اإلاىخجاث ئلى ألاوشؿت اإلامثلت في الجاهب ألاٌظس مً الشيل 

. 3الىمىذج باالطتراجُجُاث اللائمت على الىكذ، التي جدعم حهىد اطخعادة اللُمت

 

                                                           
Yin Wei, « Reverse Supplay Chain Management », University of Gothenburg - Sweden, Page 18,  2011.                                                                 1 

Tage Skjott Larsen, Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola, Herbert Kotzab, «Managing The Global Supply Chain : Third                                      2 

Edition», Liber, Page 298, 2007. 

Tage Skjott Larsen, Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola, Herbert Kotzab, «Managing The Global  Supply Chain : Third                                     3 

Edition», Liber, Page 300, 2007. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tage+Skjott-Larsen&text=Tage+Skjott-Larsen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Philip+B.+Schary&text=Philip+B.+Schary&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Juliana+H.+Mikkola&text=Juliana+H.+Mikkola&sort=relevancerank&search-alias=books
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. هيكل المركزي لصلصلة الحوريد العكس ي: ( II - 04)الشكل رالام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Yin Wei, « Reverse Supplay Chain Management », University of Gothenburg - Sweden, Page 18, 2011:  ااصدر

 

 . مدافن النفادات :رابع اوااطلب

 ملُىن ؾً، 195، جمثل الىفاًاث اإلادمسة (2014)وفًلا إلخطاءاث اإلاىخب ؤلاخطائي للجماعاث ألاوزوبُت 

و التي جمثل خظازة هبحرة في اإلاىازد على شيل مىاد و ؾاكت، لرلً وان مً لىاحب الخد منها كدز ؤلاميان، و جخمثل 

آزاز مدافً الىفاًاث في عدة أشياٌ منها جلىر اإلاُاه الجىفُت بالظىائل، جلىر الهىاء بالغاشاث الظامت اإلاىبعثت 

. 1منها، جلىر التربت و ألازاض ي بظبب اإلاىاد الىُمُائُت الظامت، ئلى حاهب ألاغساز الصخُت ألاخسي حساء خسائلها

ًبلى الخل الىخُد لخللُل همُت الىفاًاث التي جرهب ئلى اإلادافً هي الخللُل أضال مً الىفاًاث في خد 

سها و ئعادة اطخخدامها، فيان مً الالشم وغع ئطتراججُت مدىمت مً أحل جبني اللىحظدُاث  ذاتها، و ئعادة جدٍو

 .و ذاث فعالُت العىظُت هىفاءة أطاطُت داخل طالطل الخىزٍد، لخيىن أهثر ئطخدامت

 

. القابل إلعااز الاشحخداماملخصص للنقل جغليف او: خامض اوااطلب

 اإلاىطاث،  أكفاص اللف للخغلُف،في هثحر مً الخاالث جيىن وخداث اإلاىاولت و الخعبئت املخخلفت مثل

، في جىاوب بحن اإلاإطظاث و اإلاىزدًً و اإلاخاحس، فعىد جلفها ًمىً ججدًدها أو ئضالخها      ...الخ...علب الىسجىن، 
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و ئعادتها لالطخخدام، ئلى غاًت نهاًت دوزة خُاتها، ئذ ًمىً الخخلظ منها مً كبل اإلاإطظت هفظها أو مً خالٌ 

خدماث الاطخعاهت بمطادز خازحُت، و مع ذلً ًمىً الاطخفادة مً بعؼ اإلاىاد اإلايىهت لها و اطخخدامها مسة 

. ، مً أحل أن جيىن أهثر ضداكت للبِئت مع جللُل الخيالُف الدشغُلُت اإلاخعللت بها2أخسي 

 

فالخغلُف املخطظ للىلل له جأزحر هبحر في هلظ اإلاىازد الؿبُعُت، و اطدىفاد ؾبلت ألاوشون،                  

ادة همُت الىفاًاث، و مً أحل أن جيىن اإلاإطظاث أهثر ضداكت للبِئت و أكل جيلفت  و الاخخباض الخسازي، و ٍش

حشغُلُت، بدأث في ؤلاعخماد على عبىاث الىلل اللابلت إلعادة الاطخخدام، مع جبني الخغلُف اللابل لإلزحاع، بغُت 

لُت، : خماًت اإلاىخىج و املخافظت على البِئت في آن واخد، و برلً جدلم هره اإلاإطظاث أهدافا مخخلفت حظٍى

  .بُئُت، ئكخطادًت

 

 ًخم عسع الفىسة السئِظُت للخغلُف املخطظ للىلل اللابل لإلزحاع و الاطخخدام في الشيل              

، ئذ جلىم الشسهت اإلاطىعت بصخً العبىة ئلى اإلاىزد، الري بدوزه ًلىم بصخنها مع بػائع أخسي ئلى ( II - 05 )زكم

العمالء، زم ٌعُدها العمالء ئلى اإلاىزد، الري بدوزه ٌعُدها مً حدًد ئلى الشسهت اإلاطىعت، و بالخالي ًمىىىا 

. الىضٌى ئلى دوزة الخغلُف املخطظ للىلل في خللت مغللت

 

اث طائبت،   ، أمىطاث كابلت إلعادة الاطخخدام: ًمىً أن جيىن العبىة اللابلت لإلزحاع و زفىف، أو خاٍو

اث مدمىلت، هما ًمىً اطخخدام مىاد مخِىت مخخلفت مثل البالطدًُ أو اإلاعدن أو الخشب في اإلاىاوالث  أو خاٍو

. 3اللاطُت، و هرا في الظسوف املخخلفت أزىاء الىلل

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Eurostat, 2014, « Waste management indicators », http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-  explained/index.php                                              1 

 /Waste_manage-ment_indicators, consulté le 22/03/2020. 

Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices », University of                                    2  

Nevada, Page 11, 1998. 

Mpact, « Why Retainable Transit Packaging is the solution for your business », https://www.mpcsa.co.za/pages/                                             3  

the-abcs-of-rtps, consulté le 10/05/2020. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
https://www.mpcsa.co.za/pages/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20the-abcs-of-rtps
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 .اورز الحغليف املخصص للنقل في حلقة مغلقة: ( II - 05 )الشكل رالام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Bajor Ivona, « Implementing reverse logistics concept », University of Zagreb, Faculty of Traffic and Transport Science: ااصدر

Page 96, 2014. 

فىائد هبحرة أخسي باطخثىاء الفىائد البُئُت و الخيلفت، و هي اإلاسوهت اإلاظخلبلُت في ؾلب خدمت و هىان 

الىلل، التي أضبدذ جخغحر خظب ألاوكاث  و خظب مخؿلباث بػائع هفظها، عالوة على ذلً، ًخؿلب الخغلُف 

املخطظ للىلل اللابل إلعادة الاطخخدام بعؼ الطُاهت، فعىد ئزحاع الىخداث، ًخم فدطها و جىظُفها            

سها اث الخالفت و ئضالخها أو ئعادة جدٍو . و اخخبازها، هما ًخم الىشف عً الخاٍو

 

ت مإطظاجُت  ئن ئعخماد لىحظدُاث عىظُت حُدة الخخؿُـ و الخىظُم، ًإدي بالشسهت ئلى هظب هٍى

ث البِئت ت، مع جىفحر للخيالُف و خفؼ اطتهالن اإلاىازد الؿبُعُت و هلظ في جلٍى  .كٍى

 

. فوائد الخدمات اللوجصخية العكصية و ثبددات ثطمليقها :الصااس ااطلب

 
ً معهLarsen ذهس خدمت ": في ؾبعخه الثالثت ماًلي" ًتلمحظُحر طلظلت ؤلامداد العا"في هخابهم   و آخٍس

عت وبالعمالء ذاث الطلت   مهمت،      خالٌ فترة كطحرة معالجت اإلاسججعاث،  و ذلً عملُت هرا مسهت و مؿالب طَس

ؼ أو ججدًد ، ئذ 1"و التي ًمىنها أن جخلم والء العمالء و محزة جىافظُت ًمىً اطخعاد اللُمت مً خالٌ حعٍى

                                                           
Tage Skjott Larsen, Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola, Herbert Kotzab, «Managing The Global Supply Chain : Third                                      1 

Edition», Liber, Page 295, 2007. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tage+Skjott-Larsen&text=Tage+Skjott-Larsen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Philip+B.+Schary&text=Philip+B.+Schary&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Juliana+H.+Mikkola&text=Juliana+H.+Mikkola&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Herbert+Kotzab&text=Herbert+Kotzab&sort=relevancerank&search-alias=books
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،        ًمىً ئعادة اطخخدامها هميىهاث ججدًد أو هلؿع غُازاإلاظترحعت اإلايىهاث فئلى الظىق، جه عاداإلاىخىج و ئ

 :1جمىً اللىحظدُاث العىظُت الاطدباكُت مً ئخدار جأزحر ئًجابي على السبدُتخمظت ؾسق و هىا ًمىً جددًد 

ادة ؤلاًساداث مً ًمخمث .1 تالم ٍش  ؛بُعاث الثاهٍى

 الخدفم؛غحر اإلاباعت أو بؿُئت بدال مً جلً جلدًم مىخجاث حدًدة  .2

خظً هُت اإلاظاهمت في العمل بمظإولُت احخماعُت و بُئُت؛  .3

 .جللُل جيالُف الدشغُل وذلً باعادة ئطخخدام اإلاىخجاث و اإلايىهاث اإلاظتردة .4

 .اإلاسحعاثمعدٌ دوزان ألاضٌى بظبب جدظحن ئدازة مخصون زفع  .5

 

ألامامي جخخلف عً الخدفم  مخخلفت، الخدماث اللىحظدُت العىظُت جددًاث جؿبُم غمًو كد هجد 

 :2اإلاظترحعت، هرهس مً بُنها للمىخجاث و اإلاىاد

 اإلاىخجاث اإلاسحعت؛همُت  هىعُت و اخخالفاث هبحرة في جىكُذ و .1

عدم وحىد ئحساءاث زطمُت إلزحاع اإلاىخىحاث؛  .2

جأخس ئزحاع اإلاىخجاث مما ًللل مً كُمتها الظىكُت؛  .3

 زحعاث؛الخطسف في الم ختى جلُُم و عدم الىفاءة املخلُت في جفخِش و .4

 ؛طىاق ألااإلاىخجاث الجدًدة ًػُع فسضت غصو خؿس جفىُىها .5

 .اث ؤلازحاعألاداء لعمليهفاءة كُاض هُفُت ٌعدم وحىد  .6

ي الخدماث أهظمت ؤلاطترحاع فخطُظ  باإلاىازد، أو ختى حعل مً الطعب الخيبإجددًاث ثاٌهره 

اإلاسحعاث، عىامل ًطعب ئدازتها في آن واخد ئذ لم همُت  هىعُت و الجىدة و جىكُذ و، فاٌاللىحظدُت العىظُت

  هفُلت برلً،ئحساءاث حشغُل هظام معلىماث وجملً اإلاإطظت 

م الخد مً الخأخحرفاطتراججُت اللىحظدُت العىظُت هي ؤلاطخجابت اللُاطُت    في  الىكذ، و فيعً ؾٍس

ص مع الخطسف،  الفسش وعملُاث   الخأخس في العملُاث و هرا للىضٌى ئلى حمع والخفىًُ اإلابىس بدال مًاٌحعٍص

 .مىخىج حدًد مخمحز
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 :خالصة الفصل

في نهاًت هرا الفطل ًخطح حلُا ماهُت اللىحظدُت الخػساء و هرا العىظُت، و جأزحر ول منها على هامش 

عاث  ص  جدفلاتها الداخلت و الخازحت، و ئخترامها لللىائذ و الدشَس السبدُت للمإطظاث التي جخبىاها، مً خالٌ حعٍص

. الظائدة، في ظل الىضٌى ئلى خفؼ البطمت البُئُت إلاعامالتها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

لثالث الفصل ا
 هيكل الخدمات اللوجستية الخضراء                 

   ثنفيذها و معوقات
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 :جمهيد

 ميىهاتها، جإزير ول منها نلى اللىحظدُت الخػساء،َُيل الخدماث في َرا الفطل طِخم الخؿسق بلى 

البِئت، و نالكتها باألَداف اإلاسحىة مً بجبام الىهج ألاخػس، مو نسع و بخطاء للمهىكاث التي جلف خاحصا ؤمام 

 .جىفُرَا بالشيل الصخُذ

 

 . هيهل الخدماث اللوجستيت الخضساء :  وو املبدث
 

حشمل الخدماث اللىحظدُت الخػساء حمُو ألاوشؿت التي جخهلم باإلدازة الطدًلت للبِئت للخدفم 

. هلؿت الاطتهالن، بهدف جلبُت ؤو ججاوش جىكهاث الهمالء ألامامي و الهىس ي للمىخج بين هلؿت اإلايشإ و

، مً ؤحل الخفاف نلى الخىاشن بين ؾلب م مهينجىفر اللىحظدُاث الخػساء اججاٍ الخفىير البُئي في هكا 

  .الهمالء و الاطخدامت البُئُت

      و ٌهخبر هؿاق الخدماث اللىحظدُت الخػساء واطو للغاًت، حىبا بلى حىب مو اللىحظدُاث الهىظُت

. و بدازة طالطل الخىزٍد ذاث الخللت مغللت، بذ جخهامل اللىحظدُاث الخػساء مو ؤلادازة البُئُت و الاطخدامت

 .ؤوشؿتها السئِظُت َرٍ اإلافاَُم الثالزت و ( III - 01 )الشيل زكمًمثل 

 

اللوجستيت الخضساء و اللوجستيت العنسيت في سلسلت جوزيد ذاث خلقت : ( III - 01 )الشهل زقم

 .مغلقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,« Zongwei Luo, « Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Tech-nologies: املصدز

edited by IGI Global, Page 335, 2011. 
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الىلل ألاخػس،        : اإلايىهاث السئِظُت لىكام اللىحظدُاث ألاخػس نلى الىدى الخاليفُددد   Thiellؤما

ً ألاخػس، و الخهبئت الخػساء، و حمو البُاهاث اللىحظدُت الخػساء و بدازتها، و بدازة الىفاًاث              و الخخٍص

 .و اللىحظدُاث الهىظُت

 

 .هيهل اللوجستيت الخضساء: ( III - 02 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Thiell,  Juan Pablo Soto Zuluaga, Juan Pablo Madiedo Montanez & Bart van Hoof,  «Green logistics:  Global Practices: املصدز

and their Implementation in Emerging Markets »,    Page 215, 2011. 

 

جخداخل بهؼ ؤوشؿت اللىحظدُت الهىظُت مو اللىحظدُت الخػساء، و َرا مو ًخجلى مً الشيل 

مساناة كػاًا الاطخدامت البُئُت، و مو ذلً، طِخم اطخهساع مفهىم اللىحظدُت الهىظُت في باب مىفطل، مً 

ؤحل فهم ؤنمم آلزاز هال اإلافهىمين نلت آلاخس، ؤما في َرا اإلاؿلب طىلىم بخلدًم وضف للىلاؽ السئِظُت 

ا نلى البِئت  .للىحظدُت الخػساء و جإزيَر
 

 .الىقل  خضس:   وو املطلب

 و له ؤهبر جإزير نلى البِئت، وفًلا للمفىغُت ألاوزوبُت ،الىلل َى ؤخد ألاوشؿت اللىحظدُت السئِظُت

٪ مً بحمالي اهبهازاث زاوي ؤهظُد الىسبىن في دٌو الاجداد ألاوزوبي 28,5، فلد اطخدىذ كؿام الىلل نلى (2015)

 .2015و نشسون في نام  الثماهُت
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املفوضيت )اهبعاثاث ثاوي ألسيد النسبون خسب القطاع في الاجداد  وزوبي، :( III - 03 )الشهل زقم

(. 2015 وزوبيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European commission, « Mobility and transport », Statistical pocketbook 2017,         املصدز :  

 https://ec.europa.eu /transport/facts fundings/statis-tics/pocketbook-2017_en, 

consulté le 19/02/2020. 

 

٪ مً اهبهازاث زاوي ؤهظُد الىسبىن، هي هاجج خخمي مً 30 ؤن 1(2015)هما ؤدلى مىخدي الىلل الدولي 

٪ مً الاهبهازاث 7اختراق الىكىد اإلاظخهمل في مخخلف وطائل الىلل الدولي للبػائو، و ًمثل ؤًػا ؤهثر مً 

. الهاإلاُت

و ٌهخبر هلل البػائو ؤخد الىطائل السئِظُت لخىفُر اإلامازطاث الخػساء، فالهدف السئِس ي للىحظدُت 

 .الخػساء َى جللُل الاهبهازاث و جللُل اطتهالن الؿاكت
 

هبهازاث،  َرٍ ؤلاع اإلااطظاث خٌى هُفُت خفؼـــــٌ بوــــــن كبــــاة مـــــبًــــــًاث اإلاذــــــهجـــــاإلاًبخخلفذ وكد 

: هرهس منها

: الىموذذ  خخيازر  .1

ٌهد اخخُاز وطُلت الىلل اإلاىاطبت ؤمًسا بالغ ألاَمُت، مً خُث خفؼ الخيلفت و هرا ألازس البُئي، بذ 

ًجب نلى اإلااطظاث مداولت اطخخدام ؤهثر وطائل الىلل فهالُت و هفاءة لخللُل البطمت نلى البِئت، و ٌهخبر 

فهلى السغم مً خلُلت ؤهه ألابؿإ، بال ؤهه ًخلف وظبت ؤكل  شسواث الىبري،اٌالىلل البدسي الخُاز ألاٌو إلاهكم 

                   الشيل بهد ذلً خُاز الظىً الخدًدًت زم الىلل البري و الجىي، هما ًىضخه ٌمً ؤلاهبهازاث، ًلي

 .( III - 04 )زكم

                                                           
International transport forum 2015, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/ cop-pdf-06.pdf, , consulté le   23/03/2020.         1 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/%20cop-pdf-
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  ملم–طن / ثاوي ألسيد النسبون من وسائط هقل البضائع املخخلفت بالغسام اهبعاثاث : ( III - 04 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page: املصدز

133,2010. 

ألخس، ففي الىلل الهىائي همـ غساماث مً زاوي ؤهظُد الىسبىن ليل ؾً هُلىمتري ًخخلف مً اٌ فهدد 

 غسام مً زاوي ؤهظُد 6,04هم، و ؤكل مىه بىثير الىلل البدسي بـ -ؾً/  غسام مً زاوي ؤهظُد الىسبىن 552سجل 

 .مٌن-ؾً/ الىسبىن 

 

: الىموذذ املقسم .2

، 1(2015)ٌهخبر الىلل البري ؤخد ؤهثر ؾسق هلل البػائو اطخخداًما في ؤوزوبا، وفًلا للمفىغُت ألاوزوبُت 

،  بِىما 2015٪ مً بحمالي اهبهازاث غاشاث ؤلاخخباض الخسازي في الاجداد ألاوزوبي طىت 72,9فلد حظبب بيظبت 

 .فلـ  ٪ 0,5حظببذ الظىً الخدًدًت في 

 

فبدون الخدٌى بلى هلل البػائو بالظىً الخدًدًت طُيىن َىان بزجفام هبير في بهبهازاث غاشاث 

الاخخباض الخسازي في اإلاظخلبل، باإلغافت بلى ذلً، فةن حغُير ؤلاججاٍ لطالح الظىً الخدًدًت طِظمذ بخفؼ 

 .بطتهالن الؿاكت و خفؼ ؤلانخماد نلى الىكىد ألاخفىزي
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 .وسب اهبعاثاث غاشاث الدفيئت خسب وسائل الىقل في الاجداد  وزوبي: ( III - 05 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
European commission, « Mobility and transport », Statistical pocketbook 2017,    املصدز :          

   https://ec.europa.eu /transport/facts-fundings/statis-tics/pocketbook-2017_en, consulté le 19/02/2020. 

 

:  فساد بالنفاءةإدازة أسطوو الىقل و  .3

 في الخد مً ألازس البُئي لىلل البػائو، 
ً
 خاطما

ً
جادي بدازة ؤطؿٌى الىلل املخؿؿت و الفهالت دوزا

وةًلاف حشغُل املخسواث ؤزىاء الخدمُل و الدظلُم، اطخهماٌ  )فهىان بهؼ ؤلاحساءاث التي ًجب اجخاذَا 

، بلى حاهب الطُاهت الجُدة و اإلاىخكمت، التي جػمً ندم وحىد 1(...طسناث مىاطبت، غبـ غغـ ؤلاؾازاث، 

طىائل حظسب مً ؤحصاء مخخلفت مً اإلاسهبت، غغـ الهىاء في ؤلاؾازاث، و طالمت حمُو ؤحهصة اللُاض، باإلغافت 

و جللُل اطتهالن  بلى اطخخدام الىكىد الخُىي و مدفصاث الىكىد و اإلاسشخاث، َرا وله ٌظاند في جللُل ألانؿاٌ

 .2الىكىد و بالخالي جللُل ؤلاهبهازاث

ب الظائلين مً ؤحل جدظين اإلاظاز نالوة نلى ذلً، ًمىً  اث اإلاخبهت، و ًدفههم برلً بلى الخللُلجدٍز

مً اطتهالن الىكىد، و كد حهمد الهدًد مً اإلااطظاث نلى جلدًم ميافأث و نالواث مخخلفت لهرٍ الفئت مً 

 .الظائلين

 
                                                           

Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 134,2010.                                                                               1  

Zongwei Luo, « Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Technologies », edited by IGI Global,    2 

Page 338-339, 2011. 
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: دمج و جدسين عملياث الشحن .4

 التي ًسجىص نليها جخؿُـ نملُاث ألاشُاء مً ؤَم اطخخدام اللدزة الاطدُهابُت للظُازة بالياملٌهخبر 

فازغت بما بهؼ ألاخُان، حهىد الهدًد مً الشاخىاث ن ؤو ألامخاز اإلاىهبت، ففي طاض الىش الصخً، و َرا نلى ؤ

ؤن ًادي الخخؿُـ ، لرلً وان مً الىاحب َى ؤمس غير فهاٌ مً خُث اطتهالن الىكىد ؤو هطف ممخلئت، و

ادة ألاحجام اإلاىلىلت في زخلت واخدة،شخً ألافػل لل  .مما ًادي بلى جإزير ؤكل نلى البِئت ذَابا و بًابا، بلى ٍش

للشسواث  حظمذ مساهص الخىشَو، بذ دمج الصخً َى ؤداة خاطمت ؤخسي للىحظدُاث الخػساء  بن نملُت 

نلى ، نلُه وان مً الىاحب اهبهازاث زاوي ؤهظُد الىسبىن الخللُل مً بالخالي   و،بخللُل مظافت اللُادةالىبري 

حمُو البػائو ذاث ؤًً ًخم فسشَا ؤو دمجها، زم هلل حمُو اإلاىزدًً هلل البػائو بلى مظخىدم مسهصي واخد، 

 .الىحهت هفظها في شاخىت واخدة، مما ًللل مً ندد الخسواث مً خالٌ طلظلت الخىزٍد

 

: مىنهياث أخسر  .5

            جخؿُـ ماطظت، بذ ٌظاندَا نلى ًادي جىخُد حجم الشاخىت ؤًًػا بلى جدظين ألاداء البُئي لل

نالوة نلى ، ؤهثر هفاءة  و ًجهل ضُاهت الشاخىاث ؤطهل، باإلغافت بلى ذلً، ندد زخالتها وشخنها، جدظين  و

 الخللُل مً ذلً، ٌهد الخىخُد اللُاس ي ؤخد اإلاخؿلباث في الىلل مخهدد الىطائـ الري ٌظمذ بخىفير الخيلفت و

مهاًير م بدزاج م، الاطخهاهت بمطادز خازحُت للىللللماطظاث مىً هما ياهبهازاث زاوي ؤهظُد الىسبىن، 

. 1َااخخُاز  وَاالاطخدامت البُئُت في نملُاث جلُُم

  

 .الخخصين  خضس:  الثاوياملطلب
 

اإلاظخىدناث هميىهاث ؤطاطُت في ول ضىانت، خاضت في مجاٌ الخدماث اللىحظدُت، بذ ال حهخبر حهخبر 

ا نلى ؾٌى طلظلت  ً البػائو و اإلاىاد الخام، بل جلهب مساهص الخىشَو و املخاشن دوًزا خُىًٍ فلـ مجسد ميان لخخٍص

وان مً اإلاهم حًدا ؤن جيىن للشسواث دزاًت واملت خٌى َرٍ ألاَمُت نىد حشىُل لىحظدُاث  لرلم الخىزٍد،

لت حُدة لخبني فىسة  اإلاظخىدناث الخاضت بها، و  ٌهد جىفُر الاطخدامت في اإلاظخىدناث و مساهص الخىشَو ؾٍس

 .بِئتاٌالطداكت مو 

 

 

و َىان الهدًد مً الؿسق التي ًمىً للشسواث و اإلااطظاث جبىيها نىد بوشاء مظخىدناتها، طِخم وضف 

 :1بهػها واآلحي

 

 

                                                           
Pedro Furtado Efacec, 2015, « Sustainable Logistics – The Warehousing Approach », http://www.asiaoutlookmag.com/                               1                          

news/ sus-tainable-logistics-the-warehousing-approach, consulté le 15/03/2020. 

http://www.asiaoutlookmag.com/
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 :اسخخدام الطاقت في املسخودعاث .1

ا في ول نملُت   اإلاظخىدم، خُث ًخؿلب ول مسهص جىشَو الىثير مً ججسي داخلحهد الؿاكت ميىًها خُىًٍ

٪ مً بحمالي 76اإلاىازد للهمل، و ووفًلا لإلخطائُاث فلد بلغذ همُت الؿاكت الالشمت لإلغاءة و الخدفئت 

ىُت  .اطخخدام الؿاكت في اإلاظخىدناث غير اإلابردة في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 
 

 .اسخخدام النهسباء في املسخودعاث غير املبردة: ( III - 06 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,« Ann Brewer, Kenneth Button, & David A Hensher, « The Handbook of Logistics and Supply Chain Management: املصدز

Business Energy Advisor, Page 95,  2001. 

 

 : ضاءة .2

، و ٌهد الؿاكت اطخخدام بحمالي مً ٪ 30 خىالي اإلاظخىدم إلغاءة الالشمت الؿاكت همُتًمثل مخىطـ 

جىفُر جلىُاث ؤلاغاءة اإلاظخدامت ؤمًسا مهًما للغاًت ألن وظبت الؿاكت اإلايظىبت لإلغاءة في اإلايشإة جيىن مسجفهت 

 ٌظاند اطخخدام جلىُت غىء النهاز نلى جىفير جيالُف الؿاكت و جللُل اطتهالن الؿاكت نلى اإلادي وحًدا وظبُا، 

ل، فهلى طبُل اإلاثاٌ، ًمىً ؤن ٌهؿي وغو ألالىاح الشمظُت نلى ؤطؿذ اإلاظخىدناث ؤو اطخخدام ؾاكت  الؿٍى

اح هخائج بًجابُت في جىفير الؿاكت، و في الىكذ هفظه، ٌهد الجمو بين ؤلاغاءة الاضؿىانُت و ؤحهصة  الٍس

لت خىُمت، مما ٌهني ؤهه ًمىً غبـ الػىء في بهؼ ؤحصاء اإلاظخىدم التي ال ًخم  الاطدشهاز املخخلفت ؾٍس

 .اطخخدامها

 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3ABrewer%2C+Ann.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ABrewer%2C+Ann.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ABrewer%2C+Ann.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AButton%2C+Kenneth%2C&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AHensher%2C+David+A.%2C&qt=hot_author
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لىاح إلطخلباٌ ؤجدخىي اإلاظخىدناث نلى الىثير مً مظاخت الظلف التي جمىنها مً بندادَا هما 

لت  ً الؿاكت خالٌ النهاز واطخهمالها في ؤلاغاءة لُال، هما حهخبر ألاطؿذ الصحاحُت الشفافت ؾٍس شمظُت لخخٍص

 .1حُدة لجلب الػىء بلى اإلابنى، بلى حاهب اطخخدام مىاد شفافت في الدظلُف، مما ًادي جىفيراث في الؿاكت

 

 .ألواح شمسيت على سطذ مخجس اينيا في بوسطن، الوالياث املخددة  مسينيت: ( III - 07 )الشهل زقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ,Green Living Guy », https://greenlivingguy.com/2014/01/ikea-to-install-solar-panels-on-future-miami-store »: املصدز

consulté le 20/03/2020. 

 

 في بىطؿً ألالىاح الشمظُت نلى IKEA هُف ٌظخخدم مجمو ( III - 07)الشيل زكم جىضح الطىزة في

 طاعي الىهسباء الىكُفت ؽ هُلىوا1.078.200طؿذ مظخىدنها لخللُل اطتهالن الؿاكت، خُث مىىذ مً جىلُد 

 .في الظىت الىاخدة

 :جدويل الطاقت .3

ل كىي مخخلفت مً مهداث آلُت بلى الىهسباء، و اطخهادة ب خدي ؾسق ججدًد الؿاكت هىاجج نً جدٍى

 مً 
ً
ت الؿبُهُت بدال د، هما جىحد ؾسق ؤخسي مثل اللجىء بلى التهٍى الخسازة التي ًخم جىلُدَا مً ؤهكمت الخبًر

ت التي حهمل بالىهسباء، بلى حاهب غبـ طسنت الىاكالث و اإلاىطاث بدُث ًخم بًلاف حشغُلها جللائُا نىد  التهٍى

                                                           
Napolitano, « Sustainable strategies that benefit your business, your customers, and your planet »,                                                                          1 

http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green, consulté le 15/03/2020. 

https://greenlivingguy.com/
http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green
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ت ألازغُت جدذ ألازع لخىفير  ،1جسهها دون اطخخدام و في الىكذ هفظه، ًمىً اطخخدام ؤهكمت الؿاكت الخساٍز

 .الؿاكت اإلاخجددة و التي حظاند في جىفير الخيالُف للهُاول الىبيرة
 

 :هظام التهويت .4

ا ليل مظير، بذ 
ً
ٌهد الخفاف نلى مظخىي الهىاء الىلي و الخللُل مً فلدان الخسازة في اإلاظخىدم َدف

ت املخؿـ و اإلاطّمم بشيل حُد في جدلُم َرا الهدف  .ٌظاند هكام التهٍى

 

 .هظام التهويت الرليت في مسخودع بسوملين، هيويوزك: ( III - 08 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Minh Luu, « Developing the implementation of green warehousing at IKEA Finland », Haaga-Helia (University of .:املصدز

applied Sciences), page 46, 2016. 
 

 ًمىً الخهسف نلى الىهج اإلابخىس الري ٌظمذ بالخفاف نلى الهىاء الىلي داخل ( III - 09 )مً الشيل زكم

نلى غغـ َىاء ؤهبر، لرلً ًبلى في ؤطفل اإلابنى؛ ؤما الهىاء  (ألاطهم الصزكاء)اإلاظخىدم، ًدخىي الهىاء البازد 

فهى ذو غغـ ؤكل و بالخالي ًسجفو، و بالخالي ًخلم َرا الفسق بين الػغىؽ جدفًلا للهىاء  (ألاطهم الخمساء)الدافئ 

 . 2نبر اإلابنى

            ٪ مً وفىزاث الخيلفت مً خالٌ جؿبُم جلىُاث حدًدة فهالت20وبالخالي ، ًمىً جدلُم ؤهثر مً 

ًمىً للشسواث التي بدؤث في ممازطت َرٍ ألاطالُب و جلىُاث ؤلاطيان ألاخػس ؤن جدلم و و ضدًلت للبِئت، 

ا ًُ  .3هخائج مالُت حُدة و ؤن ججهل ؤنمالها مظخدامت بُئ
                                                           

Pedro Furtado Efacec, 2015, « Sustainable Logistics – The Warehousing Approach », http://www.asiaoutlookmag.com/                               1                          

news/sus-tainable-logistics-the-warehousing-approach, consulté le 15/03/2020. 

Minh Luu, « Developing the implementation of green warehousing at IKEA Fin-land », Haaga-Helia (University of applied                           2   

Sciences), page 46, 2016. 
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 :املسخوداعاث املههصة بأهظمت آليت .5

ا لخللُل اطتهالن الؿاكت، بذ ًمىً ؤن حهمل في الكالم حهخبر  ًُ  مثال
ً
اإلاظخىدناث املجهصة بإهكمت آلُت خال

و ختى في البِئاث اإلابردة، هما ؤنها ال حظخدعي خاحت لإلشساف اإلاباشسة نليها مً كبل ؤلاوظان، خُث هجد الهدًد 

ؿي،امً الخلىُاث و ألاطالُب آلالُت و هرا جلىُاث بهخلاء الؿلباث ؤوجماجُيي        ، و َرا بةطخهماٌ الترميز الشٍس

ً و الاطترحام آلالُت، ول َرٍ الخلىُاث ًمىً لها ؤن حظاند في جدلُم  و التردداث الالطلىُت، و ؤهكمت الخخٍص

ً اإلاظخدام  .2هكام الخخٍص

ً آلالي و الاطترحام بلى خفؼ هبير في بطخخدام ألازاض ي                ًمىً ؤن ًادي اطخخدام هكام الخخٍص

. و بطتهالن الؿاكت و بهخاج الىفاًاث، بما في ذلً الىفاًاث الخؿسة

 :1حشمل اإلاصاًا ألاخسي لهرٍ ألاهكمت ما ًلي
 

 ؛دمج الهملُاث الشاكت و الخؿيرة آلُا داخل اإلاظخىدم 

 دت؛  الساخت و بِئت الهمل اإلاٍس

  جىطُو مظاخت اإلاظخىدناث؛

 ؤهثر مىزىكُت للمظخىدم؛  نملُاث ؤطسم و

 ؤطسم مً خالٌ الخطمُم اإلاهُازي؛  ضُاهت طهلت و

 الدشغُل؛  الاكخطاد في الاطدثماز و

 خماًت البػائو املخصهت. 

ؿي و اطخهماٌ التردداث الالطلىُت، و جلىُاث الاهخلاء املخخلفت  بن الخدٌى بلى جلىُاث الترميز الشٍس

بلى جللُل في ًادي  (الاخخُاز بالسئٍت ؤلالخلاؽ باإلااسح الػىئي، و الاخخُاز بالػىء، و الاخخُاز بالطىث، و)

           بالخالي ؤلاكتراب مً الاطخدامت البُئُت، هما ؤهه ٌهؿي زئٍت ؤفػل و طُؿسة نلى املخصون اطتهالن الىزق و

 .و الهملُاث وألافساد في آن واخد
 

ً اطخخدام
ّ
  (( III - 09 )اهكس الشيل زكم)اإلاسهباث اإلاىحهت آلالُت ؤًًػا  ًمى

ً
ا لُيىن فهاال ًُ  ذه

ً
خال

ومظخداًما، بذ ًمىً لهرٍ اإلااهُىاث التي حهمل بدون طائم، و الهمل نلى مداز الظانت و ؾىاٌ ؤًام ألاطبىم، مو 

د مً اإلاسوهت، باإلغافت بلى ؤنها  ادة مهدٌ الظالمت و جللُل جيالُف اإلاظخىدناث و الهمالت، بلى حاهب جىفير اإلاٍص ٍش

 .ال جدخاج لإلغاءة اإلاظخمسة، و بالخالي اطتهالن ؤكل للؿاكت

 

 

 

 
                                                           

Ed Romain, https://www.conveyco.com/pros-cons-asrs-warehouse-automation, Publication 09/01/2018, Consulté                                     1  

le 20/03/2020. 
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 .آليا املسلباث املوجهت: ( III - 09 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-AGV-Automated Guided Vehicles », https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated » :املصدز

guided-vehicles,  consulté le 20/03/2020. 

 

 :جصميم و جدسين جخطيط املسخودعاث .6

مً ؤَم ألاشُاء التي حهخبر ضدًلت للبِئت َى الخطمُم اإلاىاطب لخخؿُـ اإلاظخىدناث، بذ ًجب نلى  

ادة هفاءة اطخخدام الؿاكت و جللُل اطتهالهها بلى الخد  ً لٍص اإلاطمم ؤن ًإخر بهين ؤلانخباز مظاخت الخخٍص

ألاكص ى باطخخدام ؾسق ذاث فهالُت، و ٌظمذ الخخؿُـ الجُد بخهكُم هفاءة طير الهمل و بشالت الخؿىاث غير 

د مً مهالجت اإلاىاد بىفاءة، جدػير الؿلباث ً، و برلً طخىفس مظاخت ؤهبر إلاٍص ت في نملُت الخخٍص          الػسوٍز

ً و   .نملُاث الخخٍص

 

 الهىاضس الخاطمت  َرٍؤخد، بوشاء الخخؿُـ، جدخاج الشسواث بلى مساناة ؤشُاء هثيرة نىد جخؿُـ و

ج، بذ ًجب ؤن جيىن خسهت البػائو بلى اإلاظخىدم و في داخله والتي ًجب ؤخرَا في الانخباز َى جددًد ميان اإلاىذ

لت جدفم اإلاىاد اإلاىاطبت لخدلُم هفاءة الؿاكت و خفؼ الخيالُف فهالت كدز ؤلاميان،  .و َرا بةطخخدام ؾٍس

 

ىها، بذ ًجب ( III - 10 )في الشيل زكم   ؤدهاٍ مثاٌ نلى هُفُت جددًد مىكو اإلاىخجاث وفًلا ألوكاث جدٍس

 مً مداخل و مخازج اإلاظخىدم، و َرا 
ً
لت في اإلاظخىدم في ميان ؤبهد كلُال وغو اإلاىخجاث التي جبلى لفترة ؾٍى

ت التي جخؿلب الؿاكت و الىكذ و الخيلف، فهلى املخصون ؤن ًيىن مخاًخا         للخللُل ندد الخدسواث غير الػسوٍز

ىه بإكل كدز مً الؿاكت و الجهد  لالطترحام نىد اللصوم، و جخٍص
ً

 .و كابال

 

 

 

https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated-guided-vehicles
https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated-guided-vehicles
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 . املىخوذ جخصينجدديد موقع: ( III - 10 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ,« Hanna Takala, «TERMINAL LAYOUT DESIGN  بهد الخهدًل:  املصدز

     Bachelor´s Thesis, page 40,2014. 

 :موقع املسخودعاث .7

ًلهب مىكو اإلاظخىدم دوز مهم حًدا في اطخخدام الؿاكت، فشسواث الىلل التي جىلل البػائو مً و بلى 

َرا اإلابنى كد جىفم الىثير مً الؿاكت، لرلً ًجب ؤن جيىن مساهص الخىشَو مىحىدة في ميان ما في مىخطف شبىت 

 .الىلل نلى الاكل، و بالخالي ًمىنها ؤن جىفس مىازد الؿاكت بشيل هبير و جللُل البطمت البُئُت

ب مسافم الخىشَو بلى اإلاىاوئ ؤو اإلادن الىبيرة ؤو ؤكسب بلى الهمالء هد جلٍس ٌُ  وطُلت حُدة لخللُل مً ،و 

اطخخدام ؾاكت الىلل و بالخالي جللُل ؤلاهبهازاث البُئُت، لرلً وان مً الالشم نلى الشسواث جددًد مىاكو 

وفىزاث ؤهبر  اإلاظخىدناث في شبىت جىشَو مدظىت و ؤهثر هفاءة في اطخخدام الؿاكت، و َرا للىضٌى بلى جدلُم 

 .1في الخيالُف و حسجُل جإزيراث ؤكل غسًزا نلى الؿبُهت
 

 .الخعبئت الخضساء:  الثالثاملطلب

ٌهد الخغلُف حصًءا مهًما حًدا في ول مىخج، و ٌهخبر في الىكذ هفظه الجصء ألاهثر وغىًخا في طلظلت 

 الخىزٍد الخػساء، خُث ًسي مهكم الهمالء الهبىة كبل اإلاىخج هفظه، فماذا وهني بالخغلُف ألاخػس؟

س و التي  ٌهسف ؤًًػا باطم الخغلُف اإلاظخدام، و ٌشير بلى الخغلُف اإلاطىىم مً مىاد كابلت إلنادة الخدٍو

ال جصاٌ بهؼ الشسواث جمُل بلى بطخخدام الخغلُف ، هما 2جخؿلب الخد ألادوى مً الؿاكت و اإلاىازد لخطيُهها

لجرب الهمالء، و مو ذلً، ًدزن هثير مً الىاض آلان ؤن ؤلافساؽ في اطخخدام اإلاىازد في الخهبئت و الخغلُف ًادي 

 .و ؤلافساؽ في اطخخدام اإلاىازد الري ًادي خخما بلى الخدَىز البُئي بلى جساهم الىفاًاث و ازجفام الخيلفت

                                                           

Napolitano, « Sustainable strategies that benefit your business, your customers, and your planet »,                                                   1 

http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green, consulté le 15/03/2020. 

Amber Merton, «What is Green Packaging?», https://www.plushbeds.com/blog/green/what- is-green-packaging/#,                                      2 

consulté le 15/03/2020. 

http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green
https://www.plushbeds.com/blog/green/what-%20is-green-packaging/
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 .خصائص الخعبئت الخضساء: ( III - 11 ) الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Stuart Emmett, Vivek Sood, « Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 143, 2010:  املصدز

 

فىفاًاث الخغلُف حهخبر واخدة مً ؤهبر مطادز الخلىر البُئي، و جبني اإلامازطاث الخػساء طُادي بلى 

 4، ؤن َىان 1و آخٍسً Emmett وفًلا لـ .جللُل في جىلُد َرٍ الىفاًاث و الىضٌى بلى جدظين الاطخدامت البُئُت

 :ميزاث زئِظُت للخغلُف ألاخػس

، وهني بخللُل الخغلُف ؤهه نلى اإلااطظت غمان الخد ألادوى مً بطخخدام اإلاىاد في الؿبانت، 
ً
ؤوال

باإلغافت بلى ذلً، ًجب حغُير حجم الهبىة لخدىاطب مو البػائو، هكًسا ألن الهدًد مً الهبىاث جيىن في غالب 

 .ج هفظهوالاخُان ؤهبر مً ؤبهاد اإلاىذ

ا، وهني  ًُ بنادة اطخخدام الهبىة ؤهه نلى اإلااطظت ؤن جخدمل اإلاظاولُت الياملت نً اطترحام الهبىة بزاه

و الظائد ؤن ًجهله هلاهىن لػمان ؤن جدبو  مً اإلاظتهلً و بنادة وغهها مسة ؤخسي، في َرٍ الخالت نلى الدشَس

 .حمُو الشسواث َرٍ اإلاىهجُت

ا مسة ؤخسي بهد اطخخدامها،  َس س و وهني به الخإهد مً ؤن الهبىة ًمىً بنادة جدٍو زالثا، بنادة الخدٍو

و، و البالطدًُ  لرلً اطخىحب نلى اإلااطظت اطخخدام مىاد مثل البالطدًُ اللابل للخدلل الخُىي الظَس

ا بهد الاطتهالن و اإلاػافاث الخاضت مً ؤحل حهل الهبىة كابلت  َس الىباحي، و ؤهُاض البىلي بًثُلين اإلاهاد جدٍو

 .2و التربتَىاء للخدلل، َا ما طُادي خخما بلى جللُل جلىر اإلاُاٍ و اٌ

زابها و ؤخيًرا، مداٌو بضالح الهبىة و بنادة حشىُلها مو الخفاف نلى الىقُفت ألاطاطُت للخغلُف دون 

ؤي جإزير بُئي، في خين نلى اإلااطظت ؤن جلىم بخغُير اإلاىاد اإلاظخخدمت بشيل شائو و دوزي لخطبذ ضدًلت للبِئت 

                                                           
Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 140,2010.                                                                               1 

Amber Merton, «What is Green Packaging?», https://www.plushbeds.com/blog/green/what-is-green-packaging/#,                                       2 

consulté le 15/03/2020. 

https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.plushbeds.com/blog/green/what-is-green-packaging/
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لت جىضُل اإلاىخىج بلى الهمالء  ، و بالخالي فةن 1(والىخِباث ؤلالىتروهُت لإلخخباز)بشيل ؤهبر، هما ًمىً حغُير ؾٍس

ؤلانخماد نلى الخغلُف ألاخػس ًللل مً الخإزيراث البُئُت مً حهت، و ًللل ؤًًػا مً الخيالُف و ٌهصش الطىزة 

 .البُئُت للماطظت و بدزان الهمالء مً حهت ؤخسي 

 .جمع البياهاث الخضساء:  السابعاملطلب

ٌهد حمو البُاهاث نىطًسا مهًما في الظير الفهاٌ للىكام، بذ ًمىً ؤن ٌظاند ذلً بشيل مىاطب نلى 

بهدشاف الاخخىاكاث في الهملُاث و جللُل بطخخدام اإلاىازد و جخفُف آلازاز البُئُت، بذ هجد بهؼ اإلااشساث 

طاند في  التي ثؤَم ألاشُاء، و ٌهخبر الخدبو ؤخد السئِظُت التي ًجب مساكبتها مً ؤحل جدظين الاطخدامت البُئُت

الخدىم في جدفم اإلاىخىج و مساكبخه، و َرا للىضٌى بلى طلظلت بمداد خػساء بىملها، فجمو البُاهاث و بدازتها 

و الخيبا بالهائداث و الخهامل مهها بىفاءة، فهلى طبُل  طِظاند بشيل مىاطب نلى جدظين اطخخدام اإلاىازد

ؤو التردداث الالطلىُت بلى جللُل اطتهالن الىزق و بالخالي الاكتراب مً  اإلاثاٌ، طُادي الخدٌى بلى جلىُاث البازوىد

و الهملُاث و ألافساد، نالوة نلى ذلً،  الاطخدامت البُئُت، هما ؤهه طُهؿي زئٍت ؤفػل و طُؿسة نلى املخصون

 .2و جدظين الخدىم في جدفم البػائو طِظمذ َرا بخجىب خظائس اإلاىخىج
 

املؤشساث التي يجب مساقبتها و جتبعها عىد جمع املعلوماث الخضساء : ( III - 01 ) زقمالهدوو 

الىفاياث الخخصين الىقل 

ٍس ؤلاهبهازاث CO2بهبهثاث غاش   اإلابلغ اإلاهاد جدٍو

 اإلابلغ اإلاهاد اطخخدامه بطخخدام الؿاكتاإلاظافاث اإلالؿىنت 

 اإلابلغ اإلاسطل بلى مدافً الىفاًاث ؤهىام اإلاىخجاثالخمىالث اإلاىشنت 

 الؿاكت اإلاىلدة مً الىفاًاث همُت البػائومهدٌ حهبئت اإلاسهباث 

 ؤوكاث الرزوة بطتهالن الىكىد 

 البػائو مسججهت جىكُذ و شمً السخالث 

الـمـساقـبـــــت و الـخـخـبـــــع 
 ,« Zongwei Luo, « Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Tech-nologies: املصدز

edited by IGI Global, Page 342, 2011. 
 

 .إدازة الىفاياث:  الخامساملطلب

        جىفير اإلاىازد نلى وىهبىا في الىكذ الخاغس ٌشيل كللا هبيرا، إلاا وظتهلىه ًىمُا مً اإلاظخلصماثبن 

و الري ًىجس نىه بالؿبو بهخاج الىثير مً الىفاًاث التي جللى بدوزَا في البِئت مباشسة، و نلى السغم مً خلُلت 

ا مً ول ماطظت، فةدازة  ا، جبلى بدازة الىفاًاث اإلاهاد اطخخدامها حصًءا خُىًٍ َس ؤن بهؼ الىفاًاث ًخم بنادة جدٍو

ا َس  .الىفاًاث هي الهملُت اإلاخهللت بخللُل الىفاًاث و بدازتها و مساكبتها و هللها و بنادة جدٍو
 

                                                           
Stuart Emmett, Vivek Sood, « Green Supply Chains: An Action Manifesto », Page 143, 2010.                                                                                        1 

Zongwei Luo, « Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Technologies », edited by                          2 

IGI Global, Page 342, 2011. 

https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1
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جطوز جمع هفاياث الخغليف الىاججت و استرجاعها وإعادة جدويسها في الاجداد : ( III - 12 )الشهل زقم

. بالنغ لهل فسد/  وزوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eurostat, 2014, « Waste management indicators », http://ec.europa.eu/eurostat/statistics :   املصدز

explained/index.php/Waste_manage-ment_indicators, consulté le 22/03/2020. 

 

 وفًلا لـ و هما جم ذهٍس طابلا، فىفاًاث الخهبئت و الخغلُف حهخبر واخدة مً ؤهبر اإلالىزاث في البِئت،
1Eurostat (2017)  ،هغ مً هفاًاث الخغلُف ليل فسد واخد في الاجداد ألاوزوبي166,1، جم بهخاج 2015في نام ف  ،

         جؿىز حجم حمو هفاًاث الخهبئت و الخغلُف ليل فسد جم بهخاحه و بطخهادجه( III - 12 ) زكمًىضح الشيلهما 

ٍس ا و اطخهادة الؿاكت ؤو جىلُدَا منها و َرا  في ، بذ و بنادة جدٍو َس ٌشمل اطترداد هفاًاث الخغلُف بنادة جدٍو

س الىفاًاث وبنادة اطخخدامها داخل ميشأتها  مطاوو الخسق الخاضت، بذ ًجب نلى اإلاىكماث مداولت بنادة جدٍو

ؤو اطخخدام خدماث بدازة الىفاًاث باالطخهاهت بمطادز خازحُت، نلى طبُل اإلاثاٌ، ًمىً ؤن جيىن الىفاًاث مً 

شسهت ما بمثابت مادة خام لشسهت ؤخسي، و بالخالي جللُل الخإزير نلى البِئت، فىحىد هكام مىاطب إلدازتها َى 

 .2مفخاح الخىمُت اإلاظخدامت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Eurostat, Decembre 2017, « Packaging waste statistics », http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/                                1       

Packag-ing_waste_statistics, consulté le 22/03/2020. 

Eurostat, 2014, « Waste management indicators », http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php                                               2   

/Waste_manage-ment_indicators, consulté le 22/03/2020. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Packag-ing_waste_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Packag-ing_waste_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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 .املعوقاث التي جدوو دون جىفير الخدماث اللوجستيت الخضساء:  الثاوياملبدث
 

ٌهخبر الظىاق مً بهؼ الهىائم التي جمىو ؤو جبؿئ جيامل الخلٌى الطدًلت للبِئت في الهملُاث 

 الخىاحص املخخلفت و التي جلف نائلا إلنخماد اإلاىهج ألاخػس هىكام ( III - 13 )الشيل زكماللىحظدُت، و ًبين 

. َسمي
 

. الىظام الهسمي للعوائق التي جدوو دون إقامت لوجستيت خضساء: ( III - 13 )الشهل زقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Canadian Center of Science and Education, « A hierarchical framework of barriers to green supply chain management in املصدز  :                  

the construction sector », Journal of Sustainable Development, Page 15, 2013. 

 .  طِخم نسع بهؼ الخىاحص و شسخها( III - 13 )الشيل زكمبغافت بلى مدخىي 
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 . الخهاليف:   وو املطلب

ت  ًخؿلب انخماد مفاَُم اللىحظدُاث الخػساء في طالطل الخىزٍد للشسواث بطدثماًزا ضخًما ذو ؤولٍى

هبيرة، فلدي الهدًد مً اإلاىكماث زئٍت غُلت للغاًت، نىد الخؿسق بلى بطخخدام اإلامازطاث الخػساء، لجهلهم 

اإلاظخلبل و ندم جمىنهم لسئٍت حمُو الفىائد التي ًمىً ؤن جيشإ ننها، و ًكهس َرا بشيل خاص نىدما ًيىن 

 مً ألاَمُت
ً
اث هفلاتها خظب الػسوزة بدال  .1لهرٍ الشسواث ميزاهُت مددودة و جدخاج بلى جددًد ؤولٍى

 

اإلاخىطؿت فخهخبر َرٍ الخيالُف اإلاسجفهت مشيلت خلُلُت، فُهخلد   الطغيرة وؤما باليظبت للماطظاث 

 Revell مً َرٍ اإلااطظاث حهخبر بزجفام جيالُف َرا الاطدثماز الهائم السئِس ي ؤمامهم 75، ؤن 2و شمالئه ٪ 

 في نملُاتهم، زغم ؤن 
ً
. ٪ منها جدزن ؤَمُت الفىائد التي ًمىً جدلُلها مً ذل53ًلخؿبُم الؿسق اإلاظخدامت بُئُا

 

حهلُم  الخدًثت، و زاء الخلىُاث اإلاخلدمت وهتهاج بهؼ الخطسفاث هشؤن ب ، Srivastav & Gaurٌشير 

ل، ًخؿلب بالفهل  اإلاىقفين مً خالٌ البرامج الخهلُمُت املخخلفت و بهم، ؤو ختى جىقُف مخخطظ مَا جدٍز

هفلاث باَكت، و في الىكذ هفظه، ًمىً ؤن جدلم اإلامازطاث الخػساء نائًدا مىخفًػا نلى الاطدثماز في فترة 

. 3كطيرة و َى ؤمس غير مدبر لدي اإلااطظاث

 

 .عدم وجود هظام جيد لخنىولوجيا املعلوماث:  الثاوياملطلب

ًبا، فبدون كاندة  ًخم في الىكذ الخاغس بطخخدام ؤحهصة الىمبُىجس و ؤلاهترهذ في ول ش يء جلٍس

جىىىلىحُا مهلىماث مىاطبت، ًيىن مً الطهب حًدا بدازة الهملُاث داخل و خازج اإلاىكمت، و باإلشازة بلى 

ا ليل ماطظت،  Dashore & Sohaniالدزاطت التي ؤحساَا  ًُ ، ٌهد جىفُر جلىُاث جىىىلىحُا اإلاهلىماث ؤمًسا ؤطاط

بذ ًمثل الهمىد الفلسي الري ًدافل نلى جىاشن ميىهاتها مها، هما حهد جلىُت اإلاهلىماث مهمت حدا ؤزىاء نملُاث 

جبادٌ البُاهاث و اإلاهلىماث املخخلفت، و حهخبر بمثابت زابـ بين الهمالء و الشسهت و اإلاىزدًً، هما ؤن هكام 

 حًُدا للماطظاث الطغيرة
ً

                    جىىىلىحُا اإلاهلىماث الجُد و املخؿـ بشيل صخُذ، ًمىً ؤن ًيىن خال

و اإلاخىطؿت، فخلً الخيالُف و اإلاىازد املخدودة جلى الهلبت السئِظُت في جدلُم ذلً، بذ ًمىً لبرامج جىىىلىحُا 

                                                           
Walker, Helen Lisbeth, Di Sisto, Lucio and McBain, « Drivers and barriers to environmental supply chain management                                  1 

practices: Lessons from the public and private sectors ». Journal of purchasing and supply managemen Page 80, 2008. 

 Srivastav Pankaj, Gaur Manish K, « Barriers to implement green supply chain management in small scale  industry using                              2                        

interpretive structural modelling technique - a north Indian perspective», Journal of Advances in Engineering and Technology, Page 08, 

2015. 

 Srivastav Pankaj, Gaur Manish K, « Barriers to implement green supply chain management in small scale industry using                              3                            

interpretive structural modelling technique - a north Indian perspective», Journal of Advances in Engineering and Technology, Page 09, 

2015. 

http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A261872R.html
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https://www.semanticscholar.org/author/Pankaj-Srivastav/3831482
https://www.semanticscholar.org/author/Manish-K-Gaur/49858896


هاهيهل الخدماث اللوجستيت الخضساء و معوقاث جىفير:   الثالث الفصل  

51 

 

اإلاهلىماث جدظين حمُو اإلادخالث و املخسحاث للماطظت، و مو َرٍ الاطتراجُجُاث، ًمىً لها الترهيز نلى ؤَم 

 1.ألاشُاء اإلافُدة التي جدلم اللُمت اإلايشىدة للمشسوم

 

 .عدم مشازلت  دازة العليا:  الثالثاملطلب
 

ٌهخبر ؤلافخلاز بلى دنم ؤلادازة الهلُا ؤخد ؤَم الهىائم ألاخسي، فاإلااليىن و اإلاظاَمىن السئِظُىن في 

و ؤلاججاَاث  الشسهت َم الرًً ًدددون ألاَداف و الغاًاث السئِظُت للماطظت، و ًلسزون هىم ؤطالُب الهمل

 .التي طِخم بجبانها

 

واحب نلى ول شخظ في ؤنلى َسم اللُادة في اإلااطظت َى ٌ مً  اٌؤن   Srivastav & Gaurفدظب

م  و حصجُههم، و جىفير بِئت نمل مالئمت، و الهمل نلى حغُير البطيرة  ادة التزام اإلاىقفين و مهسفتهم، و جدفيَز ٍش

              الثلافُت للماطظت وجىحيهها هدى الىهج ألاخػس، بذ ًمىً جدلُم ول ذلً مً خالٌ اإلايافأث املخخلفت، 

بُت الىاجخت  .2و الخىاضل الظهل و الفهاٌ داخل اإلااطظت بغافت بلى الدوزاث الخدٍز

 

جخجلى مً خالٌ  لتزاماث ؤلادازة الهلُا الفليرةؤن ب  Chieh-Yu Lin & Yi-Hui Hoمً حهت ؤخسي، ًسي 

ص  الهُيل الخىكُمي الػهُف، و ًيىن اإلاىقفىن في َرٍ اإلااطظاث طلبُىن و غير مخدمظىن فُما ًخهلم بخهٍص

. 3اإلاىهجُاث السامُت للىضٌى بلى بُئُت مظخدامت

 

 .إوعدام التشسيعاث الحنوميت و الفساد:  السابعاملطلب

هاث و ؤهكمت الدنم مً الخيىمت، ؤخد الهىائم الخاطمت  ٌهخبر غُاب ألاهكمت و اللىاهين و الدشَس

ؤمام جؿبُم اإلامازطاث الخػساء، هما ؤن ألاهكمت البيروكساؾُت، و اإلاخؿلباث الخىكُمُت التي حظخغسق وكًخا 

، و السطىم و الػسائب اإلاسجفهت، و اللُىد اإلافسوغت نلى فسص ألانماٌ، حهمل ؤًًػا نلى ببخهاد
ً
ال و نصوف  ؾٍى

ت، باإلغافت بلى ذلً، ًمثل الخد ألادوى مً الدنم  اإلااطظاث نً جبني الاطخدامت البُئُت في ؤوشؿتها الخجاٍز

 .4الخيىمي لإلبخيازاث و ألافياز الجدًدة خاحًصا خاطًما آخس

                                                           
Kshitij Dashore, Dr. Nagendra Sohani, « Green Supply Chain Management Barriers & Drivers », International Journal of                                1 

Engineering, Page 2021-2030, April 2013. 

 Srivastav Pankaj, Gaur Manish K, « Barriers to implement green supply chain management in  small scale industry using                             2 

interpretive structural modelling technique - a north Indian perspective», Journal of Advances in Engineering and Technology, Page 07-

08, 2015. 

Chieh-Yu Lin, Yi-Hui Ho, « An empirical study on logistics Service providers’ intention to adopt Green Innovation »,                                         3   

Journal of Technology Management Innovation, 2008. 

 Srivastav Pankaj, Gaur Manish K, « Barriers to implement green supply chain management in small scale industry                                          4               

using interpretive structural modelling technique - a north Indian perspective», Journal of Advances in Engineering and Technology, 

Page 07, 2015. 
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ؤما في بهؼ البلدان ٌهمل الفظاد داخل الىكام الخيىمي هداحص للخىمُت اإلاظخدامت، و ًادي بلى 

هاث جلصم اإلااطظاث إلجبام الىهج  جخطُظ خاؾئ و غير فهاٌ للمىازد، نلى السغم مً وحىد لىائذ و حشَس

م زشىة اإلاظاولين ببظاؾت  .ألاخػس، و التي ًمىً ججاَلها بظهىلت نً ؾٍس

 

 :خالصت الفصل

و هرا " اث اللىحظدُت الخػساءمالخد"ؤلازجبان الري ًدُـ بخطىز مفهىم نهاًت َرا الفطل ًخطح في 

بزجباؾه باليشاؾاث ألاخسي في اإلااطظت، فبهد ؤلاشازة بلى مخخلف الهىامل الني جدفهها لخبني جؿبُم َرٍ الفىسة 

جىكُمُت، اإلاىافظين، اإلاىزدًً، : غمً ممازطاتها املخخلفت، ًمىىىا مً جطيُف َرٍ الهىامل بلى خمظت فئاث 

. الهمالء و الهىامل الداخلُت

و بالىكس خالُا لهدد هماذج جطمُم طالطل الخىزٍد الخػساء، الري ال ًصاٌ ضغيًرا حًدا، جبلى َرٍ 

اث، ؤفم الخخؿُـ  الىماذج شبه مغللت، فهي جساعي بهؼ الفسغُاث الىاكهُت مثل البهد مخهدد اإلاظخٍى

ا، هما ؤنها ال  الدًىامُيي، جىىم اإلاىخىج، جإزير ندم الُلين اإلاسجبـ بالؿلب، و مهدٌ نائد اإلاىخجاث في نهاًت نمَس

 . جخػمً ؤي بفتراغاث واكهُت خٌى مشيلت دمج اللىحظدُاث الهىظُت في طلظلت الخىزٍد الخللُدًت



 

 

 

خاتمة عامة 
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حعخبر الخدماث اللوجسديت الخضساء و العىسيت مفاهيم مخطوزة حشمل مجموعت واسعت من 

حعخمد ، ألاماميتللوجسديت العىسيت هفس أولويت الخدماث اللوجسديت أن و العملياث املخخلفت، إذ  ألاوشطت

 . مع املحافظت عليها البيئت موازداملؤسساث الاسخفادة منعليها 
 

: إختبار صحة الفرضيات

: ما ًليًخضح من خالٌ الدزاست 

 العدًد من ألاساليب و املمازساثعخمد على يإن إلاعخماد على جطبيم مفهوم اللوجسديت الخضساء - 

 من الىلل البري، و جوحيد البضائعالتي جمس 
ً
                هييل املؤسساث، فئسخخدام السىً الحدًدًت بدال

كلل بشيل هبير من يو جخطيط الطسق، و الليادة البيئيت، و إسخخدام الوكود الحيوي، ًمىن أن  و جحسينها،

إهبعاثاث ثاوي أهسيد الىسبون؛ إلى جاهب إسخخدام الطاكاث املخجددة، و جدبع وحداث كابلت إلعادة 

املحّسن  الخغليف املىاسب املصمم ووهرلً ًمىن لها هرلً أن جللل من استهالن الطاكت؛ هما إلاسخخدام، 

 .ٌ من هميت الىفاًاثيجللللإعادة الىظس في أسباب البضائع املعادة مع من مواد كابلت إلعادة الخدويس، 
 

ألاسباب ألاهثر شيوًعا املساعدة على عمليت جخضير سالسل الخوزيد هي اللوائح الحيوميت التي إن - 

و الدعم املالي؛ إلى جاهب فوائد اكخصادًت جفيد في الخلليل من الخياليف  ججلب فوائد مثل جخفيض الضسائب

ألازباح؛ مع جحليم ميزة جىافسيت جؤدي إلى جموكع جيد و إستراجيجي في ألاسواق الجدًدة، و ًدفع إلى في و شيادة 

إبخيازاث جأخر بعين إلاعخباز املعاًير البيئيت، مما ًؤدي إلى جيوين صوزة إًجابيت للعميل مع جحسينها، و هرا 

املمازساث املسخدامت، فالحفاظ على موازدها هره بالسغم من وجود العدًد من العوامل التي جؤدي إلى عسكلت 

 .املحدودة على ووهبىا و جحسين حالت البيئت أمس جوهسي و مهم
 

جىفير اللوجسديت الخضساء جىمن في كلت حواجص جمىع التي جظهس نو  ألاهثر شيوًعا عوائمٌإن ا- 

    مشازهت إلادازة العليا و إزجفاع الخياليف املخعللت بها، إلى جاهب غياب هظام جىىولوجيا املعلوماث املىاسب،

و غياب الدشسيعاث الحيوميت و هدا الدعم؛ ففي الوكذ الحاضس ال جصاٌ معظم املؤسساث حعخبر هدفها 

        ألاساس ي هو جحليم أزباح عاليت، و مع ذلً، و خالٌ العلود اللادمت، سخيون موازدها من املواد مسهلت

، لرلً ًجب عليها الخفىير في املسخلبل و البدء في جبني فىسة إلاسخدامت البيئيت وأولويت في هاٌو صعبت الم

 .أعمالها

 



 

 
 

قائمة املراجع 

 



 

 

 

 
1.  Abdelkader Sbihi, Richard W Eglese, « Combinatorial optimization and Green Logistics », Springer 

Science+Business Media, 2009. 

2.  Ann Brewer, Kenneth Button, & David A Hensher, « The Handbook of Logistics and Supply Chain 

Management », Business Energy  Advisor, 2001. 

3.  Bajor Ivona, « Implementing reverse logistics concept », University of Zagreb, Faculty of Traffic and 

Transport Science, 2014. 

4.  
Barry C, « How to develop a strategy », reverse logistics Catalog  Success Magazines, 2003.   

5.  Borodin Androw, « Drivers of environmental processes and their impact on performance: a study of 

Turkish SMEs », Journal of Cleaner Production, 2013. 

6.  Canadian Center of Science and Education, « A hierarchical framework of barriers to green supply 

chain management in the construction sector », Journal of Sustainable Development, 2013. 

7.  Chieh-Yu Lin, Yi-Hui Ho, « An empirical study on logistics Service providers’ intention to adopt 

Green Innovation »,  Journal of Technology Management Innovation, 2008. 

8.  Craig Cartern, Dale Rogers, «  A framework of sustainable supply chain management: Moving 

toward new theory », International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2008.   

9.  Dale S. Rogers,  Ronald S. Tibben-Lembke, « Going Backwards: Reverse Logistics Trends and 

Practices », University of Nevada, 1998. 

10.  
Emmett, Stuart, and Vivek Sood , «Green Supply Chains: An Action Manifesto », 2010. 

11.  
Hanna Takala, «TERMINAL LAYOUT DESIGN », Bachelor´s Thesis, 2014. 

12.  Hansen Anders, « Communication, media and environment: towards reconnecting research on the 

production, content  and social implications of environmental communication », International 

Communication Gazette, 2011. 

13.  Haw-Jan Wu, Steven C. Dunn S, "Environmentally responsible logistics systems", International  

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 25, 1995. 

14.  Jean Paul Rodrigue, Brian Slack, Claude Comtois, « The Geography of transport systems »,Third 

Edition, Routledge, 2009. 

 قائمة املراجع



 

 

 

15.  Kim Sung Tae, « Implementation of green supply chain management: impact on performance 

outcomes in small and medium sized Electronical and Electronic Firm », Faculty of The Graduate 

College, University of Nebraska, 2010. 

16.  Kshitij Dashore, Dr. Nagendra Sohani, « Green Supply Chain Management Barriers & Drivers », 

International Journal of Engineering, April 2013. 

17.  Lee Su Yol, « Drivers for participation of small and medium sized suppliers in green supply chain  

initiatives »,  Supply Chain Management: An International Journal 13, 2008. 

18.  
M. Joëlle, «  Sustainable Supply Chain Management », 2013. 

19.  M. Thiell, J.P.S. Zuluga, J.P.M.  Montanez, B. Van Hoof , « Green logistics: Global practices and their 

implementation in emerging markets », 2011. 

20.  Minh Luu, « Developing the implementation of green warehousing at IKEA Finland », Haaga-Helia 

(University of applied Sciences), 2016. 

21.  Nagham El-Berishy, Ingrid Rügge, Bernd Scholz-Reiter, « The Interrelation between Sustainability 

and Green Logistics », International Graduate School for Dynamics in Logistics, University of 

Bremen, 2013. 

22.  Niemann, W., Kotze, T., Adamo, « Drivers and barriers of green supply chain management 

implementation in the Mozambican manufacturing industry », Journal of Contemporary 

Management Volume, 2016.     

23.  Rehman, Minhaj. A, Shrivastava, Rakesh. L, «  An innovative approach to evaluate green supply 

chain management drivers by using interpretive structural modelling. Interna-tional Journal of 

Innovation and Technology », 2011. 

24.  
Rupnow Paul, « 7 steps to successful Reverse logistics operations », 2011.   

25.  Shrivastava Paul, « Greening Business, profiting the corporation and the environment », Thomson 

Executive Press, 1996. 

26.  Stefan Seuring, Martin Müller, « From a literature review a conceptuel framwork for sustainable 

supplay chain management », Journal of Cleaner Production, vol. 16,  2008. 

27.  Stuart Emmett, Vivek Sood, « Green Supply Chains: An Action Manifesto », 2010. 

https://www.amazon.fr/Stuart-Emmett/e/B001H6MOMS/ref=dp_byline_cont_book_1


 

 

 

 
 
 
 

28.   Srivastav Pankaj, Gaur Manish K, « Barriers to implement green supply chain management in small 

scale  industry using interpretive structural modelling technique - a north Indian perspective», 

Journal of Advances in Engineering and Technology, 2015. 

29.  Thiell,  Juan Pablo Soto Zuluaga, Juan Pablo Madiedo Montanez & Bart van Hoof,  «Green logistics:  

Global Practices and their Implementation in Emerging Markets », 2011. 

30.  Thwink.org, « The Three Pillars of Sustainability », 2014.  

31.  V.K. Jain & Shivani Sharma , « Drivers Affecting the Green Supply Chain Management  Adaptation », 

The IUP Journal of Operations Management, 2014. 

32.  Walker, Helen Lisbeth, Di Sisto, Lucio and McBain, « Drivers and barriers to environmental supply 

chain management practices: Lessons from the public and private sectors ». Journal of purchasing 

and supply managemen, 2008. 

33.  
Yin Wei, « Reverse Supplay Chain Management », University of Gothenburg - Sweden, 2011. 

34.  Yulia Stukalina , « Professional English For Students Of Logistics », Transport and 

Telecommunication Institute, 2014.  

35.  ZHANG Yingjing, LIU Juanjuan, «The Establishment of Green Logistics System Model », Institute of 

Science and Technology, Shanghai Maritime University, 2008. 

36.  Zongwei Luo, « Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and 

Technologies », edited by IGI Global, 2011. 

http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A261872R.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A261872R.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A261872R.html


 

 

 

 
 

قائمة مواقع 

ألانترنيت 

 
 

 



 

 

 

 
1.  AGV-Automated Guided Vehicles , https://www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-

projects/agv-automated-guided-vehicles,  consulté le 20/03/2020. 

2.  Amber Merton, «What is Green Packaging?», https://www.plushbeds.com/blog/green/what- is-

green-packaging/#, consulté le 15/03/2020. 

3.  Ed Romain, https://www.conveyco.com/pros-cons-asrs-warehouse-automation, Publication 

09/01/2018, Consulté le 20/03/2020. 

4.  European commission, « Mobility and transport », Statistical pocketbook 2017, 

https://ec.europa.eu /transport/facts fundings/statis-tics/pocketbook-2017_en, consulté le 

19/02/2020. 

5.  Eurostat, 2014, « Waste management indicators », http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Waste_manage-ment_indicators, consulté le 22/03/2020. 

6.  Eurostat, Decembre 2017, « Packaging waste statistics », http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-

explained/index.php/Packag-ing_waste_statistics, consulté le 22/03/2020. 

7.  Green Living Guy, https://greenlivingguy.com/2014/01/ikea-to-install-solar-panels-on-future-

miami-store, consulté le 20/03/2020. 

8.  http://www.thwink.org/sustain/glossary/ThreePillarsOfSustainability.htm, consulté le 

23/05/2020  

9.  International transport forum 2015, https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/ cop-pdf-

06.pdf, , consulté le   23/03/2020.    

10.  Mpact, « Why Retainable Transit Packaging is the solution for your business »,  

https://www.mpcsa.co.za/pages/the-abcs-of-rtps, consulté le 10/05/2020. 

 Napolitano, « Sustainable strategies that benefit your business, your customers, and your 

planet »,http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-

sign/green, consulté le 15/03/2020. 

11.  Pedro Furtado Efacec, 2015, « Sustainable Logistics – The Warehousing Approach », 

http://www.asiaoutlookmag.com/news/ sus-tainable-logistics-the-warehousing-approach, 

consulté le 15/03/2020. 

12.  Ronnie Garrett, « The Difference Between Green And Sustainability », 

https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--

13976, consulté le 23/05/2020. 

 قائمة مواقع إلانترنيت

AGV-Automated%20Guided%20Vehicles�,%20https:/www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated-guided-vehicles,%20%20consult�%20le%2020/03/2020.
AGV-Automated%20Guided%20Vehicles�,%20https:/www.systemlogistics.com/eng/solutions-and-projects/agv-automated-guided-vehicles,%20%20consult�%20le%2020/03/2020.
https://www.plushbeds.com/blog/green/what-%20is-green-packaging/
https://www.plushbeds.com/blog/green/what-%20is-green-packaging/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/Packag-ing_waste_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statis-tics-explained/index.php/Packag-ing_waste_statistics
https://greenlivingguy.com/
https://greenlivingguy.com/
http://www.thwink.org/sustain/glossary/ThreePillarsOfSustainability.htm
http://www.thwink.org/sustain/glossary/ThreePillarsOfSustainability.htm
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/%20cop-pdf-
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/%20cop-pdf-
Mpact,%20
Mpact,%20
http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green
http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green
http://www.supplychain247.com/article/7_trends_in_sustainable_warehouse_de-sign/green
https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--13976
https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--13976
https://www.cleanlink.com/hs/article/The-Difference-Between-Green-And-Sustainability--13976


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Yashodha Sammani Premaratne, « Managing The Triple Bottom Line; Path To A Sustainable 

Future », : https://medium.com/,  consulté le 23/05/2020. 



: ملخص

 وثيــــــــقا بمفاهيـــــم مثــــــل الخخصيــــــن ألاخضـــــس، الىقل ازجباطا الخضساء اللوجيسديتًسجبط مفهوم 

لخدماث البد ل هأن حيث العكسيــــت و مـــا إلى ذلك، اللوجيسديتألاخضـــــــــــس، إدازة الىفـــــــاًــــــاث و الخدمــــاث 

 الخكىولوجيت والتزاًد املسخمس للطلب على السلع من أجل الابخكازاث الخضساء أن جواكب اللوجيسديت

 العملياث وقد زكصها في عملىا هرا على أهميت . و املجخمعالاقخصادالحفاظ على الخواشن بين البيئت و 

 في ذلك للقيام باألعمال بصوزة جيدة ضماها لألزباح و  وشاط أي مؤسستضمنجصء هام ك اللوجيسديت

 على البحث الىوعي اعخمادا  حعخبر فيها البيئت القاسم املشترك ملخخلف الكياهاثالوقذ الري

 .الاسخكشافي

 

 : الكلمات املفتاحية

 .، اللوجيستية العكسيةإدارة سلسلة التوريد اخلضراء، االستدامة البيئية،  اخلضراء       اللوجيستية
 

 

Abstract :  

Green logistics is closely linked to concepts such as greener stocks, greener 

transport, waste management and reverse services of logistics, and so on, as green logistics 

services must keep pace with technological innovations and the ever-increasing demand 

for goods in order to maintain the balance between the environment, economy and 

society. In this work, we have focused on the importance of logistics operations as an 

important part of an organization's activity to do good business to ensure profitability 

while the common environment of different entities, based on qualitative exploratory 

research. 

Key words : 

          Green logistics, Environmental sustainability, Management of green chain of logistics, 

Reverse logistics. 


