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�التور    ��سواق�سالسل �وعوملة �امل��ايدة �آثار�العوملة �أو�باألحرى �ن�يجة ��� ��ش�ل��د �تنافسية �ب�ئة ��

ال��ا�ي�وتحس�ن�جودة�ا��دمة��املنتوجا��فاظ�ع���نوعية�جيدة�� مع�م��ايد،�السباق���فض�ت�اليف��نتاج

  .للعمالء�أك���صرامة�من�أي�وقت�م���

  � �إ���و�املؤسسات �أدى �مما �أك����عقيدا، �وأصبحت ��قليمية �ا��دود ��ن �تتجاوز �مختلفة منظمات

�ل�سي �جديدة �تحديات �لتحس�ن�. ��ا�ظ�ور �التور�د �سلسلة �نظام ��� �املصا�� �نفس �ل�ا �عدة�مؤسسات تجمع

�أق �وتحقيق �املنافسةالعمليات �من �جديد �نوع �ظ�ور �إ�� �أدى ��ر�اح �قدر�من �سالسل�: ��� �ب�ن �ما املنافسة

�ال �.التور�د �ج�ات �للمؤسسات�عدة �ا��ديدة ��ش�ال ��ذه �تتعاو �� �أن �النتائج�يدل�ا �أفضل �ع�� �ل��صول ن

�ألنھ��،ةكناملم �فرضھ �يصعب �عميق �وحضاري ��غي���ثقا�� �و�تطلب �لتحقيق �باألمر�الس�ل �ل�س �الت�سيق �ذا

� ��جتماعية �القواعد ��غي����� �إ�� �يخافون��،سلوكياتواليؤدي �للتغي���أو�ع����قل �معادون �بطبيع��م الناس

  .منھ

ؤسسات�����سي���تدفق�القيمة��قتصادية�لتطو�ر�أساليب�وأدوات،�وتقنيات�جديدة��و�مساعدة�امل   

�ب�،املواد �و�موال �مثلالاملعلومات �القرارات �أخذ ��� �املساعدة �أدوات �بي��ا �من �املث�� �موارد�: طر�قة تخطيط

  .املشار�ع�والتخطيط�وا��دولة�املتقدمة

  :داخل�سلسلة�التور�د��ناك�ثالث�مستو�ات�ألخذ�القرارات

  العمليا�ي�املستوى�التكتي�ي�ومستوى �–املستوى��س��اتي����-

حيث�أنھ����العمل�اليومي�للمؤسسات��ناك�مشا�ل�وعوائق�تحدث�دون�انقطاع�ع���مستوى�ورشات��نتاج�

ورشات�ال��ت�ب�ومواقع�التخز�ن�وغ���ا�أين�البد�من�القدرة�ع���أخذ�قرارات�ع���العمليات�ال���يجب�القيام�

  .ا��ا�وترتي��ا�حسب��ولية�وما����املوارد�ال���تحتاج�إل��

�ال�سو�ق� �مثل �أخرى �أقسام �بجانب �للمؤسسات �التنظيمية �ا��رائط �ع�� ��مداد �قسم �ظ�ور �أصبح إذن

��شاطا��ا�و� ��� �وأ�مية �دور �لھ �والتمو�ل �املناسبالتص�يع �توصيل�املنتوج �مف�وم ��������عدى �املناسب امل�ان

�للمؤسسة� ��س��اتيجية ��مداد�با��طة �أ�شطة ��ل �ر�ط �ضروري �من �أصبح �إذ �بأقل�ت�لفة �املناسب الوقت

  لتحقيق�تم���ا�

�وخدمات� �جديدة �أعمال �ظ�ور �إ�� �أدى �العال�� ��قتصادي �ال�شاط �ش�ده �الذي �والتحول �التطور ��ذا �ل

�اليو  �أصبحت �حيث �اللوجس�ية �ا��دمات �م��ا �املؤسسات�جيدة ��� �الت�اليف �تحديد ��� �وفعال ��ام �جزء م

الم�أين�أصبحت��ل�الصناعية�والتجار�ة�بل�أصبحت�ا��دمات�اللوجس�ية�جزء�م�م����تحقيق�التم������الع

ا��دمات�اللوجس�ية��ش�ل��ن�عنصر�أسا��������سي���تدفقات�السلع��،ملنافسة�شديدة�ضةالقطاعات�معر 

  .ت��غليف�البضا�عوعمليات��نتاج�وح���عمليا

  :من�خالل��ذا�العمل�سوف�نحاول�أن�نتطرق�إ���ما�ي��   

 ما����ا��دمات�اللوجس�ية؟ -

 ما��و��أصل�ا��دمات�اللوجس�ية؟ -

 ما����عروض�ا��دمات�اللوجس�ية؟ -

 ما��و�الدور�ا��قيقي�ل��دمات�اللوجس�ية؟ -

  ما����امل�ارات��ساسية�ال���يجب�تطو�ر�ا���دمات�سالسل��مداد� -
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أصبح��مداد�دون�شك�عنصرا�أساسيا����أي�مشروع�إس��اتي��،��تجاه�الذي�تؤكده�ا���ات�الفاعلة�من��

خالل��شارة��ش�ل�خاص�إ���كيفية�مشاركة�ا��دمات�اللوجس�ية����التوافق��س��اتي������خدمات�أداء�

  .طراف�املعنية���ات�الفاعلة����سلسلة�التور�د�وال���ست�ون�غدا�بتأث���قو��ا�تجاه�� ا

 

 بنظر�إ���أ�مية�ا��دمات�اللوجس�ية����سالسل�التور�د�جاءت�إش�الية�البحث�كما�ي��: اش�الية�البحث

  ما����ا��دمات�اللوجس�ية�والدور�الذي�تلعبھ����تحقيق�التم���للمؤسسة

  :ال�ساؤات�الفرعية

 ما��و��مداد�؟�زما����ا��دمات�اللوجس�ية؟ -

 اللوجس�ية����إحداث�الفارق؟كيف��سا�م�ا��دمات� -

 ما����ا��دمات�اللوجس�ية�ال���يقدم�ا�مجمع�شاقور؟ -

  :فرضيات�البحث -

من�أجل�معا��ة��ش�الية�سابقة�الذكر�قمنا�بطرح�عدة�فرضيات�س�تم�اختيار�مدى�صالحي��ا�من�

  .خالل�الدراسة

o ا��دمة�اللوجس�ية�كأداء�لوجس������خدمة�املؤسسة� 

o اللوجس�� �ا��دمات �أنظمة�نجاعة �استعمال �من �املؤسسة �تمركز �مدى �ع�� ��عتمد ية

 تكنولوجية�املعلومات�و�تصاالت

o ما��و�واقع�ا��دمات�اللوجس�ية����ا��زائر 

o ما�����ق��احات�و�ست�تاجات�حول�حقيقة�وواقع�ا��دمات�اللوجس�ية����ا��زائر  

  

  :أ�مية�الدراسة

�التعامالت� ��� �جديدة �خدمات �لظ�ور �ونظرا ��خ��ة �السنوات ��� �التور�د �سالسل �وتطور ��مداد �عر�ف

  �قتصادية�وجب�علينا�معرفة�النظام�ودراسة�ا��دمات�ا��ديدة�اللوجس�ية�

  �عقد�سالسل�التور�د�وتطورا��ا��ستعانة�بمصادر�خارجية�كمعيار�إداري���دف�تحقيق�التم��� -

 أ�داف�للدراسة:  

�ال���    �خدمات�جديدة �وظ�ور �التور�د �سالسل ��عقد �توضيح �إ�� �دراس�نا ���دف �العمل ��ذا من�خالل

  :أصبحت�ذات�أ�مية�كب��ة�بالشة�للمؤسسات�من�خالل�توضيح���داف�التالية
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 محاولة��ملام�بمختلف�املفا�يم�ال���ل�ا�عالقة�باإلمداد�وسالسل�التور�د -

 ال���ل�ا�عالقة�با��دمات�اللوجس�يةمحاولة��ملام�بمختلف�املفا�يم� -

 ت�يان�العالقات�و�عقد�ا�ب�ن�مختلف�املتعامل�ن����سالسل�التور�د -

 إعطاء�صورة�ع���ا��دمات�اللوجس�ية����ا��زائر -

�للمعلومات� - �التكنولوجية �باألنظمة �وعالق��ا �التور�د �سالسل ��� �اللوجس�ية �ا��دمات �دور تأكيد

 و�تصاالت�

  

 من���الدراسة: 

�البعض�بنا    �لبعض�ا �املكملة �العلمية �املنا�� �من �مجموعة �ع�� ��عتماد �تم �املوضوع �طبيعة �ع�� ء

�وتحليل� �الدقيق �الوصف �ع�� ��عتمد �الذي �الوصفي �املن�� �استخدمنا �جيدة �بطر�قة �املوضوع ولدراستة

ا�ي�وفق�توضيح�الظوا�ر�والعوامل�املؤثرة����معطيات�البحث�وفرض�تھ�واعتمادا�ع���املن���التحلي���و�ستقر 

�العلمية� �النتائج ��عز�ز�ومقارنة �جانب �إ�� �البيانات �وتحليل �بالدراسة �توفر�املعلومات�املتعلقة وتفس���وتحليل

  ودراسة��عض�ا��االت�) مجمع�شاقور�للنقل(موضوعة�البحث�من�خالل�الدراسة�والبحث�املباد�ي�التطبيق�

�امل - �متنوعة�من �مجموعة �ع�� ��عتماد �تم �أخرى �ج�ة �سابقة�من �ودكتوراه �واملجاالت�ومذكرات رجع

  .واستخدام��ن��نت

 

  :�ي�ل�البحث

� �ودراسة �املوضوع �ا��وانب ��ملام �أجل �ت��ش�اليةمن �تم �فرعية �وأخرى �عامة �أجو�ة �ع�� سيم�قل��صول

  :الدراسة�إ���ثالث�فصول�كما�ي��

  سالسل�التور�د�مدخل�نظري : الفصل��ول 

 اللوجس�يةا��دمات�: الفصل�الثا�ي 

 و�ا��انب�التطبيقي�لدراسة�حالة�مجمع�شاقور�لنقل: الفصل�الثالث�  

   

 



 

 

 الفصل��ول 

 

 ي سالسل�التور�د�مدخل�نظر 
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  :تم�يد

�م    �الثمان�نات ���اية ��� ��مداد �الباحظي �باال�تمام �املا��� �القرن �����لغن �الفاعلة ��طراف �طرف من

�ع��� �يجب �إذ ��شاط�ا، �نوع ��ان �م�ما �املؤسسات �مخططات ��� ��مداد �أقسام �عدة �بز�ادة �وذلك �قتصاد

�للشركة �الر�ح ����تحقيق �يلعبھ �الذي �الدور �إدراك ��س��اتي���لإلمداد �تب���املنظور ��مداد فمديري�. مديري

�ا �من �ال�سعينات �ف��ة ��� �النا���ن �املؤسسة��مداد �داخل �بدور�م �يتعلق �فيما �نظر��م �غ��وا �املا��� لقرن

�إس��اتيجية �بتفك���بصورة �وتحقيق��،وذلك �أألر�اح �ز�ادة ��� �حيوي �دور �لعب �و�مكنھ �مضافة �قيمة فاإلمداد

  .التم��

ل�س�من�املد�ش�أن�ت�ون�نظرة�الرؤساء�التنفيذي�ن�محدودة�فيما�يتعلق�باإلمداد�حيث�يركز�ا�تمام�

� �تأث���العامل�ن �باك�شاف �ل�م ��سمح �ال �مما �عل��ا �املسؤول�ن ��عمال �ومراجعة �امل�ام �تحديد ��� �املجال ��ذا

   .قرارا��م�ع���املؤسسة�بال�امل�وتحقيق�القيمة�املضافة�ملنتجات�وخدمات�املؤسسة

لھ��،الرؤساء�التنفيذي�ن�ع���أن��مداد�عملية��دارة��س��اتيجية�بإقناعفع���مدير��مداد�أن�يقوم�

واملعلومات�املتصلة�املتدفقة�حيث�ال�يمكن�أن��،إنتاج�،تخز�ن�،دور�حيوي�ع���جميع��قسام��خرى�من�نقل

  .مباشرة�با��طة��س��اتيجية�للمؤسسة�لإلمدادي�ون�إال�من�خالل�ر�ط��ل�أ�شطة�
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  سالسل�التور�د��عار�ف�-1

املؤسسات�أن�تتأقلم�مع�ديناميكية�السوق�لتأمل�����ستمرار�ة����محيط��بد�ع�����الوقت�ا��ا���ال    

العمالء�أصبحوا�أك����شدد�وكث��ي�املطالب�ن�يجة�للكم�ال�ائل�للعروض�وا��يارات�املتاحة�ل�م��،جو�منافس

�ا �وتخفيض �العمالء �إرضاء �معادلة �صعبوأصبحت �جد �التحقيقلت�اليف �ومعقدة �التطور�إل ب�ة �إ�� ضافة

��ذ ��سي���املؤسسات �طر�قة �غ��ت �وال�� �العالم ��ش�د�ا �ل�� �و�تصاالت �للمعلومات ��خ��ة�التكنولو�� ه

�وت �أك�����ما �إ����ضمأصبحت �أدت �ا��ديدة �ا��االت ��ذه �دولية، �أ�عاد �وذات �و�قسام �الفروع �من املز�د

  .خلق�تحديات�جديدة�والتأقلم�مع�العوملة�من�أجل�ا��صول�ع���الفائدة

�ت   �أصبح ��خ��ة �السنوات �أو�تطو�ر��صميمخالل �أو�إنتاج �إ�شاء �إ�� �تؤدي �ال�� �أو�العمليات الشر�ات

�سلس ��� �جديدة �خدمات �أو �منتجات �النطاق �واسعة �املنظمات ��� �ضروري �التور�د �أو�فلة �سي���العادي

والعالقات�ا��ديدة��،املنافس�ن�ا��دد�،الكالسي�ي�ترك�م�انھ�ل�سي���سالسل�التور�د�ملواج�ة�توقعات�السوق 

  :�ل��ذه�التغي��ات�تج���املؤسسة�ع���،مع�الشر�اء

 .تفاعلية�أع���بكث��� -

 .تخفيض�كب������الت�اليف -

 .وا��ة�املقدمة�للعمالء�تحس�نات -

 .أداء�أفضل -

�ال �اللوجس�يات �مصط�� �التور�د �سلسلة �مف�وم �ف�شمل �و�ع�� �يونانية ��لمة �من �تأ�ي التفك����ن��

�ل�ما��و�ضروري�لتطبيق�ع���أرض��ھم�� ،اللوجس�يات����املجال�العسكري �ظ�رت�(Pous 1996)وا��ساب�

الصناعية��اللوجس�ياتر�ة�ثم�ظ�رت�سك�سي���سالسل�التور�د�الع كتيكية�ولواقع�القرارات��س��اتيجية�والتا

وتخص�أ�شطة�دعم��نتاج����أواخر�ا��رب�العاملية�الثانية�ثم�تطور�مف�وم�اللوجس�يك�مع�تطور��سواق�

  .و�نظمة�الصناعية

�اللوج   �مصط�� �و�عت�غطي �مختلفة �تفس��ات �اليوم �يمثل��قدس�يك �اللوجس�يك �مف�وم �أن البعض

  .(Moller 1995)���حد�ذاتھ��مش�لة

��سي����يمكن �ع�� �غ���محدود �املف�وم �ي�ون �أن �يمكن �ولكن ��سي���التدفقات ��ع�� �اللوجس�يك �أن القول

التدفقات�بل�من�الضروري�تصميم�أنظمة�ال����عمل�ع���خلق�وتحر�ك��ذه�التدفقات����نفس�م�ان��نتاج�

  .يضم�شبكة�من�املؤسسات�،داخليا�أو�عدة�أماكن�مختلفة�خارجيا

ونظام��،��ة��ش�ل�م��ايدصدورات�إنتاج�ق�،ضغوطات�تزايد�املنافسة�،���سياق�اقتصادي�غ���مستقر  

�لضمان� �الت�اليف �بتوف���املصادر�وإنقاص �العروض �تحس�ن �املؤسسات �ع�� �معقد، �وما�� �وإداري معلوما�ي

تنافسية�وجودة�فعالة�و�عت����ذا�مصدر�القلق�منتوج�أو�خدمة�للعمالء�حسب�الطلب����أقرب��جال�بأسعار�

  ...) نقل،�صناعة،���ة�(الرئ�����ل�ل�مؤسسة�محلية�أو�دولية�م�ما��ان�نوع��شاط�ا�

�ال ب �واقع �أصبحت �العوملة �أن �م�مفر �ما ��خنھ �اليظن �املستقبل ��� �أن �ب�ن�قصائيون �املنافسة �ن�ون �لن ر�ب

  .(Christopher  92)املؤسسات�بل�ب�ن�سالسل�التور�د�
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�ع��� �ا��صول �من �أو�خدمة �منتج �إجراؤ�ا�لتص�يع �يتم �ال�� �العمليات �التور�د�جميع �سلسلة �شمل

� ��ولية ��ح��املواد ��املنتوجتوصيل �أو�خدمةال��ا�ي �ال��ا�ي� منتج �التخز�ن. للعميل �التحو�ل، �،ع���مراحل

  .يرافق�عملية�التص�يع����ال��اوكذلك�تدقق�املعلومات�والتدفق�امل .والتوز�ع

�يرافق ووسطاء�و�،وعمالء�،جدد�دينأن�تتطلب�تدخل�أطراف�جدد�مور �يمكن�ل�مرحلة�لتحو�ل�أو�التوز�ع�

  .1للمعلومات�دذلك�أيضا�تدفق�جدي

�عرف��(Tayar et al 1999)م�ر�د��عت���موضوع�جديد�وحامل�لتقد�ناك�عدة��عر�فات�لسلسلة�التو 

�لتدفقات� �أين�يتم�تبادل �والعمالء �البا�عون �املوزعون، �ب�ن�املنتجون �مقاولية �أ��ا�نظام �التور�د�ع�� سلسلة

  املواد�من�املوردون�إ���املس��لك�ن�وتدفقات�املعلومات�ب�ن��ل��طراف�

(Lambertet 1998)وجات�أو�سلسلة�التور�د����مجموعة�الشر�ات�الذين�يجلبون�منت: يق��ح��عر�ف��سيط�

  .خدمات�����سواق

(Leet Belligton 1993)اد�ا��ام�ملعا����ا����شبكة�من�املرافق�ال���تضمن�تور�د�املو : �عطي�نظرة�أك���عملية�

  .إ���م�ونات�ثم�املنتج�ال��ا�ي�وتوز�عھ�ع���العميل

  

  (New et al 1995)نموذج�سلسلة�التور�د�حسب�: ) I- 10(ش�ل

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Zerouk Mouloua Ordonnancements coopératifs pour les chaines logistiques thèse doctorat de l’institut national polytechnique: املصدر

de lorraine (spécialité informatique) page 9 21 /11/2007 . 

  

  

  

  

  

                                                             
1- Ordonnancement coopératifs pour les chaines logistique thèse doctorant, Zerouk Mouloua Page 8. 

 المادي والتخزین التوزیع

  تجار

 التجزئة

  تجار

 الجملة

  تصنیع المنتج

 النھائي

  تصنیع

 المكونات

تحویل المواد 

 األرض األولیة

 عادة التدویرإ لعمیل النھائيا
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  (Kearney 1994)نموذج�لسلسلة�التور�د�حسب�: )I-02(ش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 François Fulconis, Gilles Paché, Gérard Roveillo : La prestation logistique :Origines, enjeux, et perspectives,  éditions ems page :املصدر

20, 2011   

  

�والثانية� �املؤسسة ��و���ترتكز�عن �التور�د �سلسلة �حول �نظر�ت�ن �نالحظ �التعر�فات ��ذه من�خالل

ي�ن�والعمالء�حيث�عرف�دترتكز�ع���املنتوج�عندما�ترتكز�ع���املؤسسة�تب���سلسلة�التور�د�ع���أساس�املور 

(Rota et all 2001)سلسلة�التور�د�ال���ترتكز�ع���املنتوج�ع���أ��ا�مجموعة�من�املؤسسات�ال���تتدخل�����

و�يع�منتوج�من�أول�مورد�إ���آخر�عميل���ا�ي�من��نا�نالحظ�نوع�من��ختالف�ب�ن��،توز�ع�،عمليات�تص�يع

  .2النظر�ت�ن

  أنواع�سالسل�التور�د���-2

�أ�كما    �الفاعل�ن �من �مجموعة �من �تت�ون �التور�د �سلسلة ��عمليات�الحظنا �يقومون �الذين و�شر�اء

�شال ��نتاج ��شر�ة��،)تطو�ر�وتحو�ل(راء، �قيود �تحت �ت�ون �بطر�قة �وا��دمات �السلع �و�يع �نقل تخز�ن،

  .قانونية�و�ي�ية�و�التا���يتم�تص�يف�سالسل�التور�د�حسب�طبيعة�تدخل�الفاعل�ن�،اجتماعية

�عاملية�2-1 �تور�د ��نا :سلسلة �مختلفة �بلدان ��� �يتموقعون �املتدخل�ن �الفاعل�ن ��ان �أمام��نحن�إذا تحت

الضرائب��،،�سعر�الصرفو�ست��ادسلسلة�تور�د�عاملية��ذه��خ��ة�تتأثر��عدة�عوامل�م��ا�عمليات�التصدير�

  .التأمينات�والقوان�ن�ا��اصة�ب�ل�دولة�،ا��مركية

  

 

                                                             
2 - Thèse doctorat ordonnancement coopératifs pour les chaines logistique, p 09. 

 المؤسسة
 الموردون العمالء

 التسویق التصمیم

 یوزیع تحویل شراء

  العمالء

 النھائیون

  مقاولین

 فرعیین
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  3تور�د�عاملية�سلسلة: I -3(0 (ش�ل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Zerouk Mouloua Ordonnancements coopératifs pour les chaines logistiques thèse doctorat de l’institut national polytechnique: املصدر

de lorraine (spécialité informatique) page 10 21 /11/2007 . 

    

                                                             
3 - Doctorat ordonnancement coopératives pour les chaines logistiques P 10. 

 مواد أولیة مصانع مستودعات التسویق

 عمالء موردون عملیة اإلنتاج عملیة توزیع
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�داخلية�2-2 �تور�د � :سلسلة ��ان �ال�يئة�القانونية�إذا �نفس �إ�� �ي�تمون �التور�د �عملية�سلسلة ��� املتدخل�ن

  .لو��انت�املؤسسة�متعددة�املواقع��ما�نت�لم�ع���سلسلة�تور�د�داخليةو�  )نفس�الدولة(

 

  سلسلة�تور�د�داخلية: I) -4(0ش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Zerouk Mouloua Ordonnancements coopératifs pour les chaines logistiques thèse doctorat de l’institut national polytechnique: املصدر

de lorraine (spécialité informatique) page 11 21 /11/2007 .  

  

���حالة��عاون�عدة�مؤسسات����سلسلة�تور�د�وت�ون�ف��ا�مؤسسة�م�يمنة�ووسطية� :املؤسسة�املمتدة�2-3

� �عرف�ا �املمتدة �املؤسسة ��خ��ة ��ذه �التجار�ة��(Browne et all 1995)تصبح ��عمال �من �أو�ش�ل كمنظمة

إنتاج���ر،تطو �ممثلة��ليا�أو�جزئيا�من�قبل�العمالء،�انخراط�املوردون�واملقاولون����طر�قة��عاونية�لتصميم،

�ال��ائي�ن �للعمالء �املنتجات �التواصل��شأن�،و�سليم �امل�يمنة �املؤسسة �ع�� �يجب �ال��يح توقعا��ا��ل�شغيل

� �عقود �وإبرام �عام �ول�ش�ل �السلع �املدى��املنتجات كميات �ع�� �وتطو�ر�عالقات �ف��ات �حسب �ع�� مسبقة

�نا�املؤسسة��عتمد�ع���الوسطاء�واملورث�ن�����ل�عمليات�املتعلقة�باملنتوج�و��تم����ترك���. البعيد�مع�العمالء

 :الش�لم�ارا��ا�مع�العمالء�حسب�

 

 (Portmann 2006) املؤسسة�املمتدة�:(I-05)الش�ل

 

 

 

  

  

  

 
 

 Zerouk Mouloua Ordonnancements coopératifs pour les chaines logistiques thèse doctorat de l’institut national polytechnique: املصدر

de lorraine (spécialité informatique) page 9 21 /11/2007 .  

  

  عمالء

 نھائیین

  

  موردون 

  مواد

  أولیة

  المؤسسة 
  إدارة
  

  إنتاج              تخزین         تخزین      
  منتوج                                    مواد
  نھائي         نقل               نقل     أولیة

  
 والنقل الموارد الداخلیة المستخدمة في الشراء البیع اإلنتاج

 

 

 المؤسسة المھیمنة العمالء
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��ف��اضية�2-4 � :املؤسسة �القيادة �ت�ون �التور�د، �سلسلة �نفس ��� �تتعاون �مؤسسات �عدة �ما �حالة ال���

املؤسسات��نا�نتحدث�عن�مؤسسة�مع�مفاوضات�ثنائية�ب�ن�زوج�ن�من�شبھ�ال�مركز�ة��مركز�ة�أو�ع����قل

�إنتاج�تتعاون��(Maka storis et all, 1996) .اف��اضية �وحدات �مجموعة �أ��ا �ع�� �املؤسسة��ف��اضية �عرف

�بي��ا �ال�� و مخازن �،فيما �نقل �لتحقيق��تتصرف�وحدات �القوي �الت�سيق �ذات �ال�سيطة �املؤسسات مثل

  .��داف�املش��كة

�كفاءة - �ع�� �املنظمة �مثل �نجاح ���عتمد �املستخدم �املعلومات �تبادل �الشر�اءلنظام �ت�امل �ضمان

 .ملختلف�ن�لف��ة�قص��ةا

- (Browne et Zang 1999)أجل��� �من �اف��اضية �مؤسسة ��� �املؤسسات �من �مجموعة �تجمع يقول

 .مواج�ة�املنافسة�أو�الوصول�إ���طاقة�إنتاجية�ال���ال��ستطيع�الوصول�إل��ا�بمفرد�ا

- (Mouteiro 2001)إ���� �والوصول �املتقلبة �الفرص �استغالل �إ�� ��ف��اضية �املؤسسة أسواق���س��

�من� ��ستفادة �خالل �من �م�مة �تنظيمية �ب�ية �بدون �واملخاطر �الت�اليف �تقسيم �و�التا�� جديدة

 .�م�انيات�ا��ديدة�ال���توفر�ا�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت

- � �يمكن ��ف��اضية �املؤسسة �مف�وم �إس��اتيجية�كت��يص �تحالفات �ش�ل �ع�� �مؤسسات تجمع

املتبادل�لكيفية�التعامل�مع��عمال���مالتفاو مثل��ذه�املنظمة�تنطوي�ع���عالقات�الثقة��،وان��از�ة

 .�ة�دون�قيودسر ر�ة�فضال�عن�تبادل�املعلومات�الالتجا

 

  (Portmann 2006)مؤسسة�اف��اضية�: (I-06الش�ل

  

  رابح�-املفاوضات�ثنائية�وعملية�من�أجل�رابح���������������         
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de lorraine (spécialité informatique) page 11   21 /11/2007 . 
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  وظائف�سالسل�التور�د�-3

��عار�ف    �ب�ن ��سلسلة�من ��عر�ف �نجد �أو��(Ganeshnet Harisson 1995)تور�د �معاينة ��عطي الذي

� ��سيطة �التور�د�بطر�قة �والتوز�ع�ال���"نظرة�لوظائف�سلسلة �من�وسائل��نتاج �شبكة �التور�د��� سلسلة

تضمن�عمليات�التمو�ل�للمواد��ولية،�تحو�ل��ذه�املواد�أألولية�إ���منتوجات�نصف���ائية�ومنتوجات���ائية�

�العمال�املنتوجات�وتوز�ع �ع�� �" ءال��ائية �سلسلة �وظائف �عامة �بصفة �و�يع�التور�د ��ولية �املواد ��شراء تبدأ

  .التخز�ن�والتوز�ع��نتاجاملنتوجات�الصناعية�من�خالل�عمليات�

  : وظيفة�التمو�ل�3-1

إ����%60املواد��ولية�أو�م�ونات�التمو�ل�تمثل�من��،سلسلة�التور�د��يمثل�وظيفة�البداية�أو�املنبع��

70%�� �ت�اليف �تخفيض�من ��� ��سا�م �التمو�ل �ت�اليف �فتخفيض �املؤسسات �أغلبية ��� �املصنعة املنتوجات

  .ت�اليف��نتاج�و�التا���ا��صول�ع����امش�ما��

� �العام �العالقا��تجاه �� �نحو ��و �واملوردين �العمالء �ب�ن �مشاركة�مت �خالل �من �التعاون �من ز�د

�ا��ديدة �املعلومات �نظم �باستخدام �أسرع ��ش�ل �و�تصاالت��املعلومات �املعلومات �تكنولوجيا �ع�� القائمة

  .وال���أحدثت�ثورة����املمارسات�والتعاون�املقيد�ا��ميع�املشارك�ن

  : وظيفة��نتاج�3-2

م�انيات�ال���تمتلك�ا�املؤسسة�لصناعة�وتطو�ر�� ������قلب�سلسلة�التور�د�وتمثل��وظيفة��نتاج

  .��ائية�أو�خدمات�وتحو�ل�املواد��ولية�إ���منتوجات

� �و�التا�� �إلنتاج�ا �التور�د �سلسلة �لد��ا �ال�� �القدرة ��عطي ��نتاج �وظيفة �مع��إن �تفاعل�ا �ع�� �مؤشرا عطي

  .املستقبلية�للسوق �الطلبات

إذا�تم�بناء�مصا�ع�بطاقة�إنتاجية�كب��ة�فيمكننا�أن�تتفاعل�مع�الطلب����حالة�وجود�كميات�إضافية�

�بھ �ال�،للقيام ��ذه �أخرى�تتمتع �ناحية �من �ولكن �العاجلة، �الطلبات �حالة ��� �للعمالء �متاحة ��و��ا �بم��ة ب�ئة

من�ناحية�إذا��انت��،يمكن�أن�يبقى�جزء�من�الطاقة��نتاجية�غ����شط�مما�يولد�ت�اليف�ونفقات�إضافية

لتا���يمكن�الطاقة��نتاجية�محدودة�فإن�سلسلة�التور�د�تجد�صعو�ة�كب��ة����أن�ت�ون�تفاعلية�للغاية�و�ا

إيجاد�التوازن��بد�من�ش�ل�إيجا�ي�لطلبات�معينة،�ال ��ستجابةأن�تفقد�حص��ا����السوق�أل��ا�غ���قادرة�ع���

  .ب�ن��ستجابة�الت�اليف

  :التخز�ن�وظيفة3-3

�شمل�التخز�ن�جميع�الكميات�املخزنة�طوال�عملية�املعا��ة�بدءا�من�مخزون�املواد�ا��ام،�مخزون�   

�ال��ائية�،امل�ونات �املنتجات �مخزون �وأيضا �املعا��ة �قيد �مختلف�. مخزون �ب�ن �مقسم �املخزون �فإن و�التا��

�مو  �ا��يدة��،دينر الفاعل�ن ��ستجابة �ب�ن �التوازن �إليجاد �املث�� �الطر�قة �ع�� �ن�ساءل ��نا �وموزع�ن منتج�ن

  .والفعالة�وإنقاص�الت�اليف

من�الوا���أن��لما�زاد�املخزون�لدينا،�زادت�تفاعل�سلسلة�التور�د�مع�التقلبات����طلبات�السوق�

� �مخزون�يولد�ت�اليف �وجود �ت�ون�و�لكن �أو�املنتجات�ال�� �التلف �سر�عة �املنتجات ����حالة �خاصة مخاطر،

�ابت�ارا��ا ��عالية�سرعة ��� �منافس �من �طرح�ا �يمكن �املنتوج �نفس �من �جديدة �مجموعة �أن سوق�اللدرجة

  .������خذ��ع�ن��عتبار�تقلبات��سعار�����سواقنو�التا���خسارة�كب��ة،�كما�ال�و�مكن�أن�يحد�من�التوز�ع�
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��سي��� �ف�سي�املخزوناتإن �التور�د �سلسلة �وتحس�ن�وتقو�ة �الو � ����و�مفتاح�لنجاح �سوف�مثل�ل�ذه ظيفة

� �واملسمات �املناجمنت �إدارة �تقنيات �تطور �مع �أنھ �حيث �كب��ة �وفورات �الوقت�( (Juste a temps)يولد ��

" مخزون�مضبوط"أو�" تخز�ن�صفر"فالكث���من�املؤسسات�تبحث�ع����عتماد�ع����(Just in time)) املناسب

  .املخاطرما��و�مطلوب�لإلنتاج�إلرضاء�طلبات�العمالء�ولكن��ذا�ال�يخلو�من�

  :التوز�ع�والنقل�3-4

نقل�امل�ونات�ب�ن�املصا�ع�والوحدات��،تتدخل�وظيفة�النقل����جميع�أنحاء�السلسلة�نقل�املواد�ا��ام  

  .النقل�من�مراكز�التخز�ن�إ���مراكز�التوز�ع�وح���لتوز�ع�املنتوجات�ا��ا�زة�إ���العمالءو 

أسرع�وسائل�النقل�مثال�ب�ن�تفاعل�السلسلة�وكفاء��ا�من�خالل�اختيار�نوع�وسيلة�النقل��العالقة�رؤ�ة�كنيم

ولكنھ�عا���الت�لفة�و�سمح�بتفاعل��سرعة�و�سمح�بتلبية�الطلبات�الغ���مت�بأ���ا،�النقل�عن�طر�ق����الطائرة�

أك���فعالية�من�حيث�الت�اليف،�يمكن�للمتعامل�ن�ا��مع�ب�ن�) الشاحنات(السكك�ا��ديدية�أو�عن�طر�ق�ال���

�جمالية�ملتولدة،�حسب���مية�وامل�اسب� تأقلم�مع�الوضعيات�والطلبات�حسب�مختلف�وسائل�النقل�وال

� ��� �التور�د�مما��(Hugos 2003)دراسة �سلسلة ��� �العمليات �ت�اليف �تمثل�ثلث �والتوز�ع �النقل �ت�اليف فإن

  .يجعل�تحس�ن�الت�اليف�تحدي�كب���بال�سبة�للمؤسسات

  وظيفة�البيع�3-5

ئف�املنبع،�إذا�ال��ائية����سلسلة�التور�د،�وتتوقف�كفاء��ا�ع���أداء�وظا�الوظيفةوظيفة�املبيعات����  

�بال�سي���ا� �أل��م��قمنا �املبيعات �موظفي �م�مة �ب�س�يل �نقوم �فإننا �السابقة �املراحل ���ميع �والكفء سن

�للغاية�و�ر� �ضيقة �ال�وامش �وإال�ست�ون �املنافسة �أسعار�أك���تنافسية�من �تقديم �ع�� �قادر�ن اح�سي�ونون

  .  ل�ست�م�مة�جدا�أو�ح���تولد�خسائر

  القرارات����سالسل�التور�د�-4

  ما��و�القرار؟�4-1

�امل�مة   �البدائل �من �مجموعة �مع��،4القرار��و��ختيار�ب�ن �أ�داف�ا �بتحقيق �للمؤسسة ��سمح وال��

  5.مراعاة��م�انيات�والقيود�الداخلية�وا��ارجية

�متغ���غ���معروف�يمكن   �قيمة �إعطاء �مش�لة �القرار�بأنھ �القرار��،�عر�ف �لصا�ع �معرفتھ �سمح

  (Ouzizi, 2005)با��روج�من�حالة�ا��كم�أو�عدم�اليق�ن�

خ��ة�تصنف�ع���ثالثة�مستو�ات�يتطلب�تصميم�سلسلة�التور�د�اتخاذ�مجموعة�من�القرارات��ذه��   

تكتيكية�القرارات�العملية�و�س�ند��ذا�ال�سلسل�ال�رمي�إ���العنصر�القرارات��س��اتيجية�القرارات�ال: ميةر �

  .الزم���لأل�شطة�وأ�مية�القرارات

  

  

  

                                                             
4 - Serge Bee=llert, les processus de la décision démarches, méthodes et outils, Afror, France ,2002, p 8. 

  .�39سي����نتاج�والعمليات،�الدكتتور�مر�زق�عدمان،�جسور�لل�شر�والتوز�ع،�ص��-  5
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  �رم�مستوى�القرارات: (I-07)الش�ل
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ال�توجد�طر�قة�عامة�صا��ة���ميع�سالسل�التور�د�لتص�يف�القرارات�ال����عيق�اتخاذ�ا،�يتعلق�  

�ختالف��ول�ب�ن�مستو�ات�القرارات�الثالثة�بالنطاق�الزم���لتطبيق�القرار،�فالقرارات��س��اتيجية����ع���

العملية�ع���املدى�القص��،��ختالف��املدى�البعيد�القرارات�لتكتيكية�ت�ون�ع���املدى�املتوسط�أما�القرارات

�بأكمل�ا،� �الشركة �مستوى �ع�� �ت�ون ��س��اتيجية �بالقرارات �فيما�يخص �التجميع �مستو�ات ��� �يتمثل الثا�ي

�العمل� �ورشات �فتخص �العملية �القرارات �مثال، �املصا�ع �وحدات �مستوى �ع�� �ت�ون �التكتيكية القرارات

�املسؤوليات �مستوى �فيخص �الثالث �العامة���ختالف �لإلدارة �ف�� ��س��اتجية �القرارات �القرار، أ��اب

  .للمؤسسة�القرارات�التكتيكية�تخص��طارات�أما�القرارات�العملية�تخص�املسؤول�ن�ع���الورشات�الفرق 

الثالثة�من�القرارات��ش�ل�عام�بطر�قة��ع�ن�القرار�يتم�التعامل�مع��نوا�س�ب��عقيد�مش�لة�تحس  

� �التكتي�ي�و��سلسلية �املستو��ن �ع�� ��س��اتيجية �تأث���القرارات �مراعاة �امل�م �من �ذلك �ومع ��رمي �سلسل

�عبارة�أخرى�ا��ل��مثل�بقرار�تكتي�ي�أو�عمليا�ي��عتمد��املستو��ن�والعمليا�ي�وتحديد�ا��لول�املقبولة�ع��

يلية�والتكتيكية�أن�تؤثر�ع���صنع�ع���القرار�ع���املستوى��س��اتي���و�نفس�الطر�قة�يمكن�للقرارات�ال�شغ

  .ميم�السلسلةصر�ع���املستوى��س��اتي���عند�تالقرا

    

  المستوى اإلستراتیجي

  

  المستوى التكتیكي

  المستوى العلمي
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  (Portmann ISD p32)الفرق�ب�ن�مستو�ات�القرارات�: (I-08)الش�ل

  

  مجموعة�املعلومات�قليل         املستوى�البعيد�

  املدى�البعيدع��� ةلقرارات�م�م��������           

  

  املتوسط�املستوى�

  

  املستوى�القر�ب
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  القرارات��س��اتيجية�4-2

�عتمد�(غالبا�ما�تمتد�لعدة�سنوات��تحدد�القرارات��س��اتيجية�سياسة�املؤسسة�طو�لة�املدى،�وال��  

  ) طول��فق�ع���دورة�حياة�املنتجات

�تأث���م�م�ع����س��اتيجية�التنافسية� و���تتضمن�بجميع�قرارات�التصميم�لسلسلة�التور�د،�و�التا���لد��ا

ع���املدى�الطو�ل،�عادة�ما�يتم�اتخاذ��ذه�القرارات�من�طرف��دارة�العامة�للمؤسسة�و�تم�ع����واستمرار���ا

  .أساس�ا�ت�و�ن�السلسلة�اللوجس�ية

  :غ���حصر�ة�للقرارات��س��اتيجيةفيما�ي���قائمة�

��ار ياخت - �التور�د �سلسلة ��� ��ف��اضية(الشر�اء �واملؤسسات �املمتدة �املؤسسات �يخص �فيما ) خاصة

 ).يجب�أداء�جميع�الوظائف�داخليا�أو�خارجيا(وذلك�عن�طر�ق�البحث�ع���ت�امل�امل�ارات�

- � �معينة �وظائف �ألداء �ا��اصة �وسائل�ا �استعمال ��ختيار��� �ل�ا �ع���) داخليا(املؤسسة أو��عتماد

 .خارجيا�ومستقلة�أو�تفو�ض�مؤسسة�أخرى�تر�ط�ا�مع�ا�عالقة�مم��ة����السلسلةمؤسسة�

اختيار�عدد�املوردين�حيث�يمكن�للمؤسسة��عتماد�ع���مورد�واحد�أو�عدة�موردين�لرفع�مستوى� -

�وأوقات� �ا��دمات �نوعية ��سعار، �أساس �ع�� �اختيار�املوردين �و�تم �للمنافسة �و�ستعداد التعاون

 ...ال�سليم

 .اختيار�مواقع��نتاج�والتخز�ن�وتقسيم�الوظائف�عل��ا -

مجموع معلومات كبیر 

لقرارات مفصلة جدا على 

 المستوى القریب

  الشكل الھرمي

 للمعلومات
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إن�القرارات����اختيار�املوقع�جد�م�مة�وإس��اتيجية�أل��ا�نؤثر�بطر�قة�مباشرة�ع���القرارات�ا��اصة� -

  .الضرائب�والرسوم�وتوفر�اليد�العاملة�،بالنقل�والتوز�ع�فيما�يخص�التقرب�من�العمالء�واملوردين

كب��ة�و���نفس��يولد�ت�اليف�ث�أ��ا�عدد�مرتفع�من�مواقع��نتاج�والتخز�نتحديد�عدد�املواقع�حي -

 .اختيار�سياسة�تجميع�املواقع�أو�تفكيك�ا�الوقت�نقص�ت�اليف�النقل،�ع���املؤسسة

 .تحديد�سعة�املواقع�حيث�ع���أساس�ا�تحدد�تفاعلية�املؤسسة -

 .اختيار�وسائل�النقل�ب�ن�مختلف�املواقع -

- � �معاي���اقتصادية�اختيار�التكنولوجيا �ع�� ��عتمد �ال�� �التخز�ن �ومواقع ��نتاج �مواقع ��� املستعملة

  .اجتماعية�ومالية�للمؤسسة

  القرارات�التكتيكية�4-3

�أفق    ��� �التكتيكية �القرارات �اتخاذ ��اقل�يتم �عام�18من ��ش�ل �ت�لفة��،ش�را �بأقل �إنتاج �مسألة إ��ا

�تخطيط �مسألة �و�� �واملادية، �ال�شر�ة �باملوارد �املعرفة �طر�ق �عن �املتوقعة �ال�ي�ل��،للطلبات �ع�� اعتمادا

  .املصمم�ع���املستوى��س��اتي��

 .فيما�ي���قائمة�غ���حصر�ة�للقرارات�التكتيكية

�توقعات - �ع�� �إنت�أك�� �ا��صول �املراد �لكميات �ممكنة �ا��ام�موثوقية �املواد �وكميات �منتج �ل�ل اج�ا

 .املطلو�ة

- � �املوارد �استعمال �عاملة�– أموال(اختيار�أسلوب �العمل�-يد �ال �دعاقالت) ساعات �مؤسسات��أم مع

 .مناو�ة

إيجاد�التوز�ع��مثل�ملواقع��نتاج�وتحديد�الكميات�ال���س�تم�إنتاج�ا�والطاقة��نتاجية�ل�ل�موقع� -

 .تقدمھووسائل�النقل�ال���

والتخصيص�...) أدوات��،قطاع�الغيار�،منتجات���ائية�،مواد�أولية(�سي����ل�املخزونات�بما����ذلك� -

�مثل�للمنتجات�ملواقع�التخز�ن�باألخذ��ع�ن��عتبار�ت�اليف�التخز�ن�وسعة�التخز�ن�وت�اليف�النقل�

 .ب�ن�مواقع��نتاج�ومواقع�التخز�ن

 . عمالء�لتحس�ن�ت�اليف�النقل�والتوز�عتخصيص�مواقع�التخز�ن�ا��اصة�بال -

دا�أو�القيام��عملية�تحديد�سياسة�النقل�وذلك�عن�طر�ق�دراسة�لعمليات�التوز�ع��ل�عميل�ع���ح� -

�لعد �الدورة�ةالتوز�ع �نفس ��� �ا��اصة��،عمالء �املنتجات �وكميات �النقل ��عتبار�نوعية ��ع�ن بأخذ

��و �،بالعمالء �للمواد �النقل �عمليات �عامة �نقل�بصفة �ع�� �مفصول �ال��ائية �نصف �واملنتجات لية

�ال��ائية �والت�امل�،املنتجات �و�ع�الت�سيق �يحسن �أن �يمكن �العمليت�ن ��سي���طب�ن �لنقل�أي مثل

  .املؤسسة

  )ال�شغيلية(القرارات�العملية��4-4

لسلسة�القرارات�العملية�تأخذ�ع���أساس�أفق�قص���املدى�لضمان��سي���املوارد�والعمليات�اليومية�  

�،تاج����أي�وقت�التخاذ�قرارات�مع�وقت�استجابة�قص���جداتح���إطار�سلسلة�التور�د�املؤسسات� ،التور�د

  .تفاعلية�آخذ�القرارات�العملياتية��عت���وحدة�قياس�لفعالية�سلسلة�التور�د
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تم�ت�و�ن�سلسلة�التور�د�وتم�تحديد�سياسات�التخطيط�مسبقا�ف�ناك�قدر��ع���املستوى�العمليا�ي   

أقل�من�عدم�اليق�ن��شأن�املعلومات�الواردة����الطلب�ألنھ�يتع�ن�علينا�اتخاذ�قرارات��شغيلية����ف��ة�زمنية�

  )دقائق�ساعات�أيام(قص��ة�

طر�قة�مث���من�لطلبات�العمالء�بمع�قدر�أقل�من�عدم�اليق�ن�فإن�ال�دف�ع����ذا�املستوى��و��ستجابة�

�القيو  �اح��ام ��س��اتيجية��دخالل �املستوى �ع�� �املختارة �التخطيط �وسياسات �الت�و�نات �وضع��ا ال��

  .والتكتيكية

 فيما�ي���قائمة�غ���حصر�ة�للقرارات�العملية

 .جدولة�ومراقبة�أنظمة��نتاج����الوقت�ا��قيقي -

 .وسيلة�النقل الوج�ة�و�،�سليم�ا�،املطلو�ة�جدولة�برامج��سليم�املنتجات�من�كميات -

 .وضع�بدقة�أل�شطة�الصيانة�الوقائية -

للم�ام��ش�ل�دينامي�ي�وفقا�للمخاطر�عن�طر�ق�وضع�استعمال�) ال�شر�ة�واملعدات(رد�اتخصيص�املو  -

  .الزمان�للعمال�بأخذ��ع�ن��عتبار�القيود��جتماعية�والقانونية

 Supply chain managementإدارة�سالسل�التور�د��-5

دارة�سلسلة�التور�د�ال���ة��نجل��ية�املستعملة�إالذي��ع����Supply chair managementاملصط���   

�ا �باللغة �ال�شر ��� �ح�� �السنوات��،فر�سيةلعامليا �مع �واسع �ان�شار �وعرف �الثمان�نات �السنوات ��� ظ�ر

���محيط�معقد�ظ�رت�ا��اجة��،"العمليات�سي���"و" لوجس�يك"ل�ذلك��ان��ستعمل�مصط���بق�،ال�سعينات

أساليب�ال�سي���القديمة�����نتاج�التخطيط��نإ�،ألداة�لف�م�ونمذجة��ذا�التعقد�وتقديم�املساعدة�للقرارات

���� �شب�ات ��� �املؤسسات �تنظيم �وإعادة �ا��ديدة �الطلبات �ملواج�ة �غ����افية �أصبحت �املؤسسات وقيادة

ا��اجة�إ���دمج�مؤسسات�فيما�بي��ا�وت�سيق�تدفق�املواد�وتدفق�للمعلومات�الواقع�ظ�ور�سلسلة�التور�د�ولد�

وتدفق�للموارد�املالية�إ���مستو�ات�لم��ش�د�من�قبل،�فإدارة�سلسلة�التور�د��شمل�املنا���والطرق�و�دوات�

  ال����سمح�بتلبية��ذه�ا��اجيات�

وأ�داف�ا�املتمثلة�����طموحا��احقيق�للمؤسسات�لت�ءارة�سلسلة�التور�د�ظ�ر�كأداة�أداتب���طر�قة�إد -

��سي���العالقات� �طر�ق �عن �املضافة �القيمة �وخلق �الت�اليف، �تقليص �ا��دمات، �مستوى تحس�ن

 .مع�املوردين�والعمالء�عديةوالبالقبلية�

ية����إدارة�سلسلة�التور�د،�يصبح�ن�يجة�تحس�ن�عملية���دف�إ���بيع�املز�د�خلق�القيمة�ال������ال��ا -

�ستجابة�بت�بؤ�أك���لتوقعات�العمالء�ولكن�أيضا�لتنظيم�عملية��نتاج�وتداول�التدفقات�من�خالل�

 .ضل�من�أجل�تقليص�الت�اليفف�ش�ل�أ

- � �جميع �طرف �من �ومقبول �واحد ��عر�ف �إعطاء �الصعب �التور�دمن �سلسلة �إدارة ��� ،�الفاعل�ن

املؤسسة����شبكة�أين�الت�سيق��ع���عن�فلسفة�أو�اتجاه�أو�منطق�ل�سي��،�نظرة�أن��كنفاملن��ية�يم

�وجودة �الت�اليف �تقليص �يضمن �الفاعل�ن �عال��ا��دمة�مع ��عر�ف �فغياب �ال��ا�ي إلدارة���للعميل

�تطور  ��و�ن�يجة �التور�د �الفسلسلة ��ذه �التخصصات�من �متعددة ��ك����كرة،ات �التعار�ف �ب�ن من

 .شيوعا�إلدارة�سلسلة�التور�د
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- (Mentzen et al 2001)�� �سلسلة �إدارة ��عرف �التور�د �للوظائف�"بأ��ا �و�س��اتي�� �امل���� الت�سيق

داخل�املؤسسة�و��ن�الشر�اء�داخل�سلسلة�التور�د��ال�شغيلية�أو�كالسيكية�والتكتيكية�ا��اصة���ا

�ذا�التعر�ف�". من�أجل�تحس�ن��داء�للمؤسسة�ول�ل�عضو����السلسلة��املة�ع���املدى�الطو�ل

��قتصاد� ��� �يحصل �ما �و�و�عموما �تور�د �سالسل �عدة �إ�� �ت�ت�� �أ��ا �حالة ��� �املؤسسة يركز�ع��

 ؤال�من��س���سلسلة�التور�د؟العال����ن�من�خالل��ذا�التعر�ف�يظ�ر�س

 .����ذه�ا��الة��ذه��خ���تفرض�القيود�والقوان�ن) يمنة�م(ؤسسة�ممتدة����حالة�شراكة�مع�م -

�سلسلة� - �عن �نت�لم �و�التا�� �م�ساو�ة �شراكة �أنظمة �عدة �تدمج �التور�د �سالسل �ا��االت �أغلب ��

 التور�د�التعاونية�

- (Hugos 2003)�� ���ي �التعر�ف �سل"يقدم �التور�دإدارة �التموقع�" سلة �التخز�ن، ���ت�سيق��نتاج،

�وتفاعلية� �منظومة �أفضل �ع�� �ا��صول �أجل �من �التور�د �سلسلة ��� �الفاعل�ن ��ل �ب�ن �ما والنقل

 .وكفاءة�مقارنة�بالسوق���دمة�العميل

��خ��� - ��ذا �أن ��� �للوجس�يك �التقليدي �واملف�وم �التور�د �سلسلة �إدارة �مف�وم �ب�ن ��ختالف يكمن

ود����إطار�مؤسسة�واحدة�أما�إدارة�سلسلة�التور�د��س���شبكة�من�املؤسسات�ومن�ج�ة�أخرى�محد

اللوجس�يك�يركز�ع���م�ام�التمو�ل،��نتاج،�التوز�ع�و�سي���املخزون،�أما�إدارة�سلسلة�التور�د�نتو���

�ال�سو�ق �أ�شطة �أيضا �و�شمل �الوظائف �لل�،املالية�،تطو�ر�منتجات�جديدة�،�ذه �.عمالءوا��دمات

 New et pagne)صبح�اللوجس�يك�أحد�م�ام�����سي���سلسلة�التور�د�ومن�املؤكد�من�أ�م�ا�تو�التا���

1995)  

�املادي�للمنتجات� - �التوز�ع �يرتكز�ع���عمليات �الذي �التور�د �سلسلة ��عر�ف�إلدارة �إ�� �يؤدي�بنا �ذا

 ال��ائية�إ���العمالء�ال��ائي�ن�الذي�يدمج��سي���اللوجس�يك�

- � �لألشياء�إذن �عامة �بنظرة �التور�د �سلسلة �م�ام ��ل �تتضمن �ال�� �العملية ��� �التور�د �سالسل إدارة

حيث�أنھ��س���مجموعة�منظمة�غ���متجا�سة�علما�أ��ا�نفس�املنظمة�حيث�أن�دمج��ل�الوظائف����

 .نفس�النظام��سمح�بال�سي����مثل�و�التحس�ن�ع���مدى�السلسلة

�سلس - �إدارة �نتقوم ��� �التور�د �ب�سي���لة �الوقت �اتخاذ�فس ��� ��عت���م�م �والذي �املعلومات لتدفقات

�سلسلة��،القرارات �تؤثر�ع�� �و�التا�� ��خرى �املستو�ات �ع�� �مباشرة �يؤثر�بطر�قة �القرارات فنوعية

. بال�امل�فاملعلومات�املحتصل�عل��ا�عن�طر�ق�الت�بؤات�فيما�يخص�طلبات�العمالء،�مستوى�املخازن 

  . أسا����وحيوي �دور يأ�ي�من�عند�الشر�اء�يلعب��وأيضا��ل�ما�التخطيطات

  تحس�ن�سالسل�التور�د�-6

�عمل�سلسلة�التور�د�بصفة�عامة�ع���ال�سي����مثل�لتدفقات�من�املوردين�وصوال�إ���العمالء�أي�   

جميع�تح�ا�وت�سيق�من�التمو�ل�من�املواد��ولية�إ���العمالء�ال��ائي�ن����السياق�ا��ا���لعوملة��سواق�وتف

داء�الذي�يناسب�املؤسسة،�بما�أن�سلسلة�التور�د�ت�ش�ل�من�مجموعة�من�� العمليات�للوصول�إ���مستوى�

�ب�ن� �متضار�ة �ت�ون �غالبا ���داف �وأن �خاصة �ال�ل �ير��� �الذي �أمر�التحس�ن �و�تعقد �فيصعب الشر�اء

  .الوظائف�املختلفة�للسلسلة
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� �يمكننا �ال�� ��و�� �من�املالحظة ��مثل �ا��د �ع�� �ا��صول �يتم �ما �نادرا ��و�أنھ �املع�� ���ذا تقديم�ا

خالل�جمع�شر�اء�محلي�ن�إال�أن����حالة�ما�أنھ�الفائض�املتحصل�عليھ�محليا�ال�يؤثر�ع���ت�اليف�ا��دمات�

  .�خرى�للشر�اء

�الشر�اء �ل�ل �العامة �الفائدة �أن �الوا�� �بد�من ��عاونية �وضعية ��� �التموقع �وذلك��ل�� �تنافسية وضعية

� �أق��� �وتحقيق �العامة �الت�اليف �تقليص �ع�� �العمل �يجب �و�التا�� �ل��ميع �العامة ممكن�قدر�للمص��ة

  . ل��ميع،��ذا�العمل�يتطلب�ج�ود����التنظيم�وإعادة�التنظيم�عن�طر�ق�تطو�ر�التوافق�أإلس��اتي��

�ل� �من���الر�ح �التنفيذ�مما�يبطئ ��� �مشا�ل �يواجھ �التحس�ن �سنذكر��ذا �أمثل�فيما�ي�� �الن�� �و�جعل �ميع

  .(Portmann 2006)�عض��ذه�املشا�ل�مستوحاة�من�طرف�

   :نوعية�املعلومات�-

�العمليات� �مدة �مثل �وغ���متوقعة �معروفة �وح�� �غ���مؤكدة �غ���دقيقة �ت�ون �املعلومات الكث���من

�أو�ا �ا��زئية �التعطالت �مثل �دقة �وأقل �تقدير�ة ��عت���قيم �وال�� �للعتادوالنقل �اليد��،ل�لية �أو�غياب نقص

  .عدم�وصول�املواد��ولية�أو�عدم�املطابقة�،اضطرابات����النقل�،العاملة

و�صراعات�حول��أن�يولد�مشا�ل�أخذ�القرارات�بالعديد�من��دارات����املؤسسة�أو�املؤسسات�والذي�يمكن�-

ومشا�ل�الثقة�وأمن�مشاركة�وتدو�ر��،��ميع��طراف�حسلوك�عام�مر��إ���مؤشرات��داء�ال���يجب�أن�تؤدي

  املعلومات�

�املعينة�- �املختلفة �الفاعلة �ا���ات �ب�ن �خصومات �تولد �أن �يمكن �ا��ودة العمالء��،املسا�م�ن: معاي����داء

  .واملوظف�ن

ا��اصة�� �م�فرضيا���ناك�العديد�من�أنظمة��نتاج�والتوز�ع�املختلفة�ال���يجب�أن�تؤخذ�����عتبار�مع�-

  .ال���تضر�و�عرقل�إيجاد�حلول�عامة�ألدوات�دعم�القرار

 التص�يع� �عمليات �أو�ح���: تنوع �الطلب �عند �املخصصة �املنتجات �إنتاج �واملستمر، �امل�سلسل �نتاج

 .النماذج��ولية

 قابل�لتجديد�أو�غ���قابل�لتجديد: تنوع�مصادر��نتاج 

 تنوع�النطاقات�و�يا�ل�ورش�العمل :(Flowshop)متجر�تا�ع��(open shop)متجر�مفتوح��(Jobshop)�

 .محل�عمل

 لنفس�العمليات�كملةة�ل�ل�نوع�من�العمليات�آالت�مآل: تنوع��الت. 

 الف��ة�املقدرة���م��نتاج�: تنوع�معاي����داء(Volume de sortie) تقليص�الت�اليف��،معاي���التأخ���

  ).ساعات�العمل�الزائدة�املنازلة(

  :قيود��نتاج

 حق��متياز�مرخص�أو�قيد�مرخص 

 حالة�إلنتاج�ال��م(التداخل�مسموح�بھ�أم�ال�ب�ن�العمليات�( 

 مدة�النقل�املأخوذة��ع�ن��عتبار 

 محدودية�أماكن�التخز�ن 

 إنتاج�دوري�أو�إنتاج�حسب�الطلب 
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 تنو�ع�أنظمة�النقل�والتوز�ع�  

ل��صول�ع���التحس�ن�العام��مثل��ناك�حسابات�م�سارعة�ع���املدى�البعيد�مما�يؤدي�لصعو�ة��   

خاصة�أن�العمل�ي�ون�ع���معطيات�غ���دقيقة�مما�يؤدي�إ���ال��ك���ع���املشا�ل�الصغ��ة��،تحديد�ا��لول 

  .ع���املستوى�القر�ب

أن�التغي������من��ية�السلسلة�سوف�يؤدي�إ���إذ�: الفصل�ب�ن�تصميم�سلسلة�التور�د�والقرارات�العملياتية

  .اضطرابات����القرارات�العملياتية�ل�ذا�يجب�أخذ�ا��ع�ن��عتبار�من�بداية�السلسلة

تجاوز�ا��دود�الداخلية�ل�ا�وذلك�بأخذ�يجب�إعطاء�نظرة�شاملة�لسلسلة�و : سلسلة�تور�د�غ����املة

�وموردين �الز�ائن ��عتبار�ز�ائن �تحس�ن�و��املوردين��ع�ن �أجل �من �أك���وتأقلم �معلومات �ع�� �ل��صول ذا

  .نوعية�ا��دمات

من�أجل�مواج�ة��ذه�املشا�ل��ش�لت�عالقات�جديدة��عاونية�ب�ن�املوردين�والعمالء��ذه�العالقات�يجب�* 

�م �ت�ون �وتسأن �لت�ون�متدامة �السلسلة ��� �املستو�ات �جميع �ع�� �القرارات �وت�سيق �دمج �من �املؤسسات كن

  .ت�بؤ���العالة�لتحرك��سواق�ال���ال�يمكن�امتجاو�ة�وف
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  :ا��الصة

من�خالل��ذا�الفصل�تم�الكشف�عن�املفا�يم�العامة�املتعلقة��سلسلة�التور�د�ورأينا�مدى��عقيد�ا�    

وإدارة�سلسلة�التور�د�من�خالل��مقاي�س��داء�و�ساليب�املق��حة�لنمذجة�،املشارك�ن�الفاعل�ن�،م�ونا��ا،�

جميع�التعر�فات�ال���قدم��ا،�نالحظ�صعو�ة�تحديد�مف�وم�سلسلة�التور�د،�والذي��عتمد�ع���طبيعة�املنتج�

  .أو�ا��دمة�املقدمة�وع���طبيعة�العالقات�ب�ن�املشارك�ن

  
 



 

 

ــالثانل�ــــــالفص ـــ  يـــ

ــــا��دم ـــــاللوجس�يات�ـ ـــ ـــ  ةـــ



 

 

  الثالـثالفصل�

 )مؤسسة�شاقور حالة�(ميدانية�دراسة�
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  :تم�يد

اكتفينا�بدراسة�حالة�قام���ا�الزميل�بن�و �ال��بص�إجراءلم�نتمكن�من��covid 19نظرا���ائحة�كرونا�  

 النقل�ت�اليفالطرق�املتعددة�من�قبل�املؤسسة�للتقليل�من�و ��ليات"فو����محمد����مذكرة�تخرجھ�

  . 2017-2016لسنة�"  -اللوجس�يكو �دراسة�حالة�مجمع�شاقور�للنقل– �مدادو

�عت���نقطة�انطالق�ا��دمات�و �باعتبار�أن�وظيفة�النقل�تلعب�دور�أسا�������سالسل�التور�د  

أبرز�املؤسسات�و �اللوجس�يك�إذ��عت����ذه�املؤسسة�من�أ�مو �اللوجس�ية��تم�اختيار�مؤسسة�شاقور�للنقل

  ح���ع���مستوى�ا��زائرو �املجال�ع���مستوى�والية�مستغانم����ذا�
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 . واللوجس�يك للنقل شاقور  مؤسسة مجمع حول  ملحة -1

 الف��ة تلك منذ �انت بحيث ميلود، املدعو محمد شاقور  السيد طرف من 1972 سنة ؤسسةامل إ�شاء تم

 لشروط التنظيمية وال�يئات القواعد مح��مة (porte à porte) الباب إ�� الباب من البضا�ع نقل �� متخصصة

 . الطر�� النقل

 واح��افية مصداقية باك�ساب ل�ا سمح مام مع�ا املتعامل�ن وثقة م�انة املؤسسة كس�ت سنوات بمرور

 ع�� اللوجس�ية ا��دمات وتقديم الطر�� البضا�ع نقل مجال �� الرائدة املؤسسات إحدى من جعل��ا مما

 . عامة بصفة والوط�� مستغانم والية مستوى 

 مجمع عن عبارة ف�� الوط��، ال��اب داخل التوج�ات �ل غاية وإ�� من البضا�ع نقل خدمات تقدم ف��

 : التوا�� ع�� و�� واللوجس�يك للبضا�ع الطر�� النقل �عمليات عالقة ل�ا مؤسسات أر�ع من م�ون 

 . ا��زائر تراب �امل ع�� أصناف�ا ب�ل البضا�ع نقل �� متخصصة: Transport chakour للنقل شاقور  مؤسسة

I. مؤسسة MOSTALEVAGE )الرفع، مثل اللوجس�ية خدمات تقديم �� متخصصة: )الرفع معا��ة 

 . التفر�غ،املعا��ة

II. مؤسسة PLDI )الثقيل النوع من املركبات تصليح وكذا و�يع كراء �� متخصصة و��): و�س�ئجار البيع 

 . Garantie والضمان(service Après-vente) البيع �عد ما  خدمات: مثل ا��دمات مختلف وتقديم

WAREHOUSE ALGERIA (Chakour sous Douane) .III تحت واملستودعات تخز�نال �� متخصصة و�� 

 النقل مجال �� العاملية والتوج�ات التغ��ات مواكبة أجل من ذلك و حديثا أ�شأ ���خ و�ذا ا��مارك إدارة

عل��ا�� يرتكز ال�� شاقور  مجمع و�س��اتيجيات ��داف من أن قول ال يمكننا املجال �ذا �� واللوجس�يك

  .13 رقم امل��ق أنظر. واملتعامل�ن الز�ائن إرضاء أجل من النقل وخدمات اللوجس�يك وتطو�ر تحس�ن

 تتمثل ال�� ا��ديثة والوسائل �ساليب إ�� شاقور  محمد اتجھ عامل 2ّ00 من أك�� شاقور  مجمع يوظف  

 التفكر عملية خالل من البعيد املدى ع�� للمؤسسة الرئ�سية التوج�ات أنھ ع�� �س��اتي�� التخطيط ��

 ورؤ�ة والرسالة تحديد تتضمن وال�� املتتا�عة املن��ية ا��طوات من مجموعة ع�� �شتمل املنطقي

  (MESSION ET VISION).املؤسسة

  تمس اس��اتيجية �غرات إحداث محاولة أجل من �س��اتي�� ال�س�� وظف املجال �ذا �� حيث   

 (management stratégique).الطو�ل املدى ع�� ��داف  

  

 : Transport chakour البضا�ع�لنقل شاقور  فرع تقديم  1-1

 من سنة 40 يقارب ما أي 1972 سنة ا�شاء�ا تم قد للنقل شاقور  مؤسسة فإن ذكرنا وأن سبق كما

 . شاقور  محمد مؤسس�ا بفضل �ذا للبضا�ع الطر�� النقل مجال �� ومصداقية و�ح��افية ا����ة

 انطالق م�ان من أي الباب إ�� الباب من والسلع البضا�ع نقل �عمليات القيام �سا��� �شاط�ا و�عت��    

 . عليھ املتفق وصول  م�ان إ�� �ذا

 طاقما ����� تم فجأة عن تحدث ال�� �ات��غ مع صعو�ات أو عراقيل من شابھ ما و�ل التأخرات ولتفادي 

 . املجال �ذا �� والرك��ة خ��ة وذوي  مؤ�ل�ن وتقنيا فنيا
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 ا��مارك ومصط�� مستغانم ميناء من �لم  2 ع�� تقع) plate-formelogistique( �مداد وأرضية  مخازن   

 .  m2 45000 مساحة ع�� ت���ع وال��

 العاصمة وا��زائر و�ران مدين�� ب�ن الرابط السيار الطر�ق مستوى  ع�� يتموقع جديد مخزن  �ناك كذلك

 . m2 20,000 أي مغلق املصزن  �ذا نصف أن خاصية مع m2 40,000 مساحة ع�� ي���ع حيث

 :Mosta levage)  الرفع/  املعا��ة( فرع تقديم - 1-2

 أي سنة 03 منذ أ�شأت وقد واللوجس�يك للنقل شاقور  ملجمع تا�عة مؤسسة Mosta levage فرع �عت�� 

 . تفر�غ معا��ة، ��ن، ،Grues)( رفع من اللوجس�ية ا��دمات تقديم �� متخصصة و�� 1998 منذ

 أي �� بضا�ع�م وتفر�غ ل��ن اللوجس�ية الوسائل مختلف الز�ائن تصرف تحت تضع أ��ا إ�� بإضافة 

 . م�ان وأي وقت

 و����ع �لم  0 وع�� و�ران إ�� يذ�ب الذي وط�� اس��اتي�� طر�ق ع�� يقع مخزن  �� Mosta levage تقع 

 حيث ا��ديثة اللوجس�ية املعدات استأجار أجل من Mosta levage إ�شاء تم منھ04.444m2 مساحة ع��

 . وامل�ارة با����ة يتم�� الذي وتق��  ف�� وطاقم معدات امتالك�ا �س�ب نوعية وقفزة مذ�ل تطور  عرفت

 ا��مولة م�ان وتحو�ل والتحر�ك رفع �� Manutention املعا��ة و�و الرئ���� �شاط�ا  ت��يص يمكن

 . املتنقلة ا��امالت بمساعدة الثقيلة

La location des Grues et des chariots élévateurs la mesure pour la manutention  

 . القطار �� أو الشاحنة أو السفينة ظ�ر ع�� الرافعة والعر�ات

 مح�� حصول  من تتمكن وح�� املوا�ئ مستوى  ع�� العمليات �ذه بمثل املؤسسة �ذه تقوم ما وغالبا

 . ل�ا شعارا التحدي و�عت�� م��ا، يطلب خدمة أي �� ت��اجع وال بالصعو�ات �ع��ف ال �� دو�� وح��

 رفع: مثال) املعا��ة م�مات خالل من تظ�ر وقياسية نوعية ا��دمات ع�� أمثلة عدة �ناك املثال س�يل وع��

 . جدا كب��ة كميات أو ��مة حموالت

 .14أنظر�امل��ق�رقم��Opération CEVITAL transport poutres 33mش�ل� .1

 .15أنظر�امل��ق�رقم��Opération SAMSUNG ش�ل .2

 .16أنظر�امل��ق�رقم�  Opération ZAOUUIT KOUNTA ش�ل .3

 .17أنظر�امل��ق�رقم�� Opération frontière MALIش�ل�. .4

 للسياقة التنظيمية املقاي�س وفق ش�ادات ذوي ) املؤ�ل�ن الرافعات سائقي من طاقم ذلك �� مستخدمة

 . الرفع أو النقل �عمليات ا��اصة

 . والتنظيم �داء حسن ع�� عاملية ش�ادات عدة عليھ �ش�د ما و�ذا

 .17أنظر�امل��ق�رقم��BORUSAN International ش�ل .1

 .18أنظر�امل��ق�رقم�GROUPEMENT Sonatrach-A-Gip ش�ل .2

 .19أنظر�امل��ق�رقم�-International Transit Maritimeش�ل� .3

 :PLDI واس�ئجار البيع فرع تقديم- 1-3

 (Poids lourd distribution industriel) مؤسسة و�� PLDI 
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 وال�� الثقيل النوع من اللوج�س�ية واملعدات النقل وسائل توز�ع وكذا وتصليح بيع/ كراء �� متخصصة

  . و���ي�ا تو�س من غالبا �ستورد�ا

 الغرض ل�ذا تملك ف�� العالمات ل�ل وغر�ا الشاحنات وتصليح البيع �عد ما خدمات بتقديم تقوم كما

   Référence)( مرجع��80.000 من الغيار لقطاع ومخازن  متجر

 ع�� الرفيعة النوعية من باملنتجات بتور�د�م وذلك وا��واص امل�نية والتطلعات طلبات ل�ل تل�� كما

 .  IS 9001 وش�ادات �ورو�ية املقاي�س وفق مصنوعة �عرض�ا ال��Semi Remorques)( املقطورات املثال س�يل

 :Algerian (Ware House)=(Chakour sous Douane) ا��مارك تحت شاقور  حض��ة  1-4

 ا��مارك إدارة تحت واملستودعات واملناولة تخز�ن �� متخصص و�و 2015 حديثا الفرع �ذا إ�شاء تم

(Sous Douane)Entre posage  

 املناولة وتخفيف تقليل أجل من مستغانم ميناء من �لم  2 �عد عند الليل سوق  منطقة �� املخزن  �ذا يقع

 ومقاي�س والتج���ات الوسائل ب�ل مج�ز و�و مغلقة 1000m2 م��ا 45000m2 مساحة ع�� ي���ع حيث

 . مراقبة كم��ة  Vidéo Surveillance)( عاملية

 système Anti-Incendie  ا��رائق ضد منبھ  . 

 يمكن العميل  خدمة أجل من عالية جودة ذات خدمات يقدم ا��مارك تحت شاقور  مجمع املنطلق �ذا من

 : ي�� فيما ت��يص�ا

 اللوج�س�ية الت�اليف  وتق�� ا��دمات جودة تحس�ن . 

  البضا�ع تخز�ن عمليات �� السر�عة الفعل ورد املرونة ع�� ا��صول flexibity  

 ال�سليم� �آجال �وقت( ( respect delai de livraison.اح��ام �أي ��� �الز�ائن �طلبات . تلبية

répondre au commandes des clients   

 قتصاد����ت�اليف�النقل�minimisation des couts du transport  

 . وا��ار�� الداخ�� املؤسسة محيط -2

 : واللوجس�يك للنقل شاقور  ملؤسسة التنظيمي ال�ي�ل- 2-1

 ملؤسس�ا دائما يرجع القرارات اتخاذ فإن عائلية، مؤسسة �� واللوجس�يك للنقل شاقور  مؤسسة أن بما

 . محمد شاقور  السيد ومالك�ا

 : التا�� الش�ل ع�� ي�ون  للمؤسسة التنظي�� فال�ي�ل
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  شاقور  مجمع املبحوثة للمؤسسة  التنظيمي ال�ي�ل يمثل: (III-11)الش�ل

  

 

 
  

  للمؤسسة داخلية وثيقة :املصدر

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مد العام   ر   

   شاقور محمد  

   المسیر

   میلود شاقور  

   طویل عبد     هللا

   مالیة ومحاسبة  

   المد   یر   نائب

   كمال   شاقور

     رئیس الحضیرة

   شاقور   عبد   القادر

   تجاریة    رئیسة    ناعیمةشاقور

   مساعدة    ریمة   بوطرفة تجاریة  

   مسیوان   فاطمة

   سوكرتاریة

   حاكیمة   نجار

   سوكرتاریة

  

   عاتو   عدة

   محاسب

   سائقون
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 : للمجمع�ا��اصة التحتية الب�يـة 2-2

  :Plate Forme logistique: �مداد �رضية -

 حافة ع�� شاقور  مجمع يقع حيث املختلفة خدماتھ تقديم �� �س��اتي�� موقعھ من مجمع �ستفيد

 . �لم  2 مستغانم ميناء مقر�ة من وكذلك ج�ة من العاصمة وا��زائر و�ران مدين�� ير�ط الذي السر�ع الطر�ق

 ميناء من فقط �لم  2 �عد ع�� تقع �كتار، 5,2 بـ مساح��ا تقدر مركبات حظ��ة املجمع يمتلك كما  

 من �لم  15 �عد ع�� تقع وال�� �كتار 15 مساح��ا تقدر ال�� جديدة أخرى  حظ��ة إ�� بإضافة مستغانم

 ومجمع STROYTRAN-GAZ مؤسسة لصا�� PIPES)( �ناب�ب لتخز�ن استعمال�ا يتم وال�� مستغانم ميناء

SH.AGIP  

 Sous) وا��مارك امليناء حظرة من البضا�ع ��ن ب�س�يل �سمح مستغانم ميناء من قر��ا املزايا �ذه �ل  

Douane) خرت�ن �ات�ن مستوى  ع�� بالتخز�ن ا��اصة �ضافية الت�اليف وتجنب� . 

 : ي�� فيما نلصص�ا خدمات يقدم �ر�عة بفروعھ شاقور  مجمع أن القول  يمكننا

 الباب إ�� الباب من البضا�ع نقل تحقيق Porte à Porte) .( 

 والورشات مستغانم ميناء مستوى  ع�� خاصة والتفر�غ واملعا��ة الرفع ال��ن، �عمليات القيام 

 . �خرى  واملوا�ئ

 اللوجس�ية واملعدات النقل وسائل و�يع كراء . 

 ستعرض  سوف لز�ائ��ا،  شاقور  عالمات ملختلف الثقيل النوع من اللوجس�يك النقل وسائل تصليح� 

 منح��ا وال�� املقدمة  les Méthodes والنقل اللوجس�يكية ا��دمات وكفاءة بجودة اع��افات) ش�ادات �عض

 تقديمھ، يتم ال م��ا اع��افا واللوجس�يك للنقل شاقور  بمجمع والدولية الوطنية املؤسسات �عض ��ا واع��فت

 .26-21  م��ق أنظر (Business initiative Direction)(BID).لالنتقاء دولية ��نة طرف من تقدم  ش�ادة و��

 بيع�ا تم ال�� اللوجس�ية واملعدات النقل لوسائل والضمان البيع �عد ما خدمة ضمان 

 Service Après vente  et Garantie 

 جل متوسطة قروض( لز�ائ��ا مالية �س�يالت اق��ح�(، )Leasing pour les Société ( 
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 ) :واملعدات املركبات حظ��ة،( املادية جمعامل إم�انيات - 2-3

 : التا�� النحو ع�� عل��ا والتعرف بتص�يف�ا نقوم سوف واملعدات النقل وسائل من أسطوال شاقور  مجمع يملك

   (Transport conditionnel) �ست�نا�ي النقل -

  �ست�نا�ي النقل:  (III-03)ا��دول 

 

N°  DÉSIGNATION  NOMBRES  CAPACITÉ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  

REMORQUE MODULAIRE NICOLAS REMORQUE  

NICOLAS MODULAIRE  

REMORQUE NICOLAS MODULAIRE 

PORTE ENGINS PORTE ENGINS  

PORTE-ENGINS  

REMORQUES EXTENSIBLES  

REMORQUES EXTENSIBLES  

REMORQUES SURBAISSE  

REMORQUES  

REMORQUES  

1 

1 

1 

5 

5 

5 

6 

3 

6 

30 

15  

150 T  

200T  

300T  

25T  

54T  

84T  

16-18M  

30-47K  

40T  

32T  

48T  

  

  (Transporte Conventionnel) النقل�املتفق�عليھ� -

 

  النقل�املتفق�عليـھ��: (III-04)ا��دول 

 

 N°  DÉSIGNATION  NOMBRES  CAPACITÉ 

 01 

 02 

 03 

  04 

 TRACTEURS AVEC REMARQUES 

 TRACTEURS AVEC REMARQUES 

 SEMI- REMARQUES FRIGO 

CHAMBRES FROIDS 

 30 

 15 

 02 

 06 

 (4X2) 20T 

 (4X6) 30 T 

 27 T 

 20 P 
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   : les Grues Manutention/ Lavageاملعا��ة/ وسائل�الرفع -

 

  املعا��ة�/ وسائل�الرفع: (III-05)ا��دول 

 

N° DÉSIGNATION NOMBRES CAPACITÉ 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

 

GRUE ( KATO ) 

GRUE (TADANO ) 

GRUE (TADANO ) 

GRUE ( GROVE ) 

GRUE ( TEREX ) 

GRUE ( LIEBHERR ) 

GRUE ( LIEBHERR ) 

GRUE ( GROVE ) 

GRUE SUE CHENILLE CLARK 

GRUE ( LIEBHERR ) 

GRUE ( LIEBHERR ) 

GRUE ( LIEBHERR ) 

GRUE ( DEMAG ) 

 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

03 

 

25 T 

30 T 

35 T 

45 T 

50 T 

60 T 

80 T 

113 T 

150 T 

160T 

200T 

350 T 

500T 

  

T : tonnes ;  M : mètres ;   P : pieds  

  4x4 ) (Grues 4x4) (:  وسائل�الرفع -  

 يمثل�وسائل�الدفع:  (III-06)جدول 

N° DÉSIGNATION NOMBRES CAPACITÉ 

01 

02 

 

GRUE PETIBONE 

GRUE GROVE 

01 

01 

 

35T 

45T 
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-  les chariots élévateurs     

     les chariots élévateurs (III-07)جدول�

  

N° DÉSIGNATION NOMBRES CAPACITÉ 

01 

02 

03 

 CHARIOT ELEVATEUR OM   CHARIOT 

ELEVATEUR TCM 

CHARIOT ELEVATEUR OM 

01 

01 

01 

04T 

08T 

12T 

  

  : للمجمع ا��ار�� املحيط - 2-4

 و الب��و�� القطاع �� م��ا القطاعات مختلف �� ت�شط ودولية وطنية شر�ات مع شاقور  مجمع �عمل   

  توا�� ع�� مرتبة و مذ�ورة و�� والعمومي ا��اص القطاع �� �خر البعض

  -النفط– الب��و�� والشبھ الب��و�� القطاع -

 AGIPAfrica1988منذ�سنة��.  

 .AGIP Exportation BV  

 مجمع��سونطراك��AGIP 

 (GFT)Totalومجمع��TIN-FOUYE TABENKORK  

 .BORUSAN  

• .HANOUA  

 سونطراك�(SH/DP) . 

  : القطاع�ا��اص�والعمومي -

 GO-FAST Algérie (GFFT) :مقاولة�الفر����و�BROWN BOOT Condor.  

 (Global Tassili Services) GTSمقاولة�الفر����و��ANADARKO.  

 FILTRANS و الفر�� مقاولة� HALLIBURTON.  

 :Kou-GCا��زائر�العاصمة�.  

  KOCOGLU A-S 

  MAPA 

 TRANSAHARAنقل��ناب�ب�� . 

  .SIMENS SPA DIVISION PTD 

  DV Algerie 

  .Sarl AfricanLogistic 
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  TEIXERA DUARTE-ENGENHARIA E-S-A 

 ALSTON (مشروع�تارقة�وغل��ان. 

  TEXEIRA 

  HARRIS 

  ETCHABASCO ELDJAZAIR 

  

 �ستعرض سوف لز�ائ��ا، املؤسسة قبل من املقدمة واللوجس�يك البضا�ع نقل خدمات ��ودة نظرا

 والدولية الوطنية املؤسسات �عض منح�ا ال��( املقدمة ا��دمات وكفاءة بجودة اع��افات) الش�ادات �عض

 .  تقديمھ تم ملا م��ا اع��افا واللوجس�يك للنقل شاقور  لشركة

 Business) لاللتقاء دولية ��نة طرف من تقدم ش�ادة و�� BID ش�ادة لدينا الش�ادات تلك من و��م

Initiative Direction) خ��اء وأفراد املتخصصة املؤسسات من مجموعة من تت�ون  وال�� . 

 �س�� ما إطار �� ا��دمات أو املنتجات تقديم �� عالية جودة تقدم ال�� للمؤسسة BID ش�ادة تمنح

International QualitySummit 06-26-21 السابقة املالحق �� الذكر سابقة ل��ودة العاملية القيمة بمع�� .

 للنقل شاقور  ملؤسسة BID طرف من املقدمة الش�ادات �ذه حول  التفاصيل من ملز�د للمالحق أنظر

 بجودة واللوج�س�يك النقل خدمات تقدم ال�� املؤسسات أفضل من املؤسسة �عت�� ،و�ذلك واللوجس�يك

 . عالية ونوعية

 ذات خدمات من تقدمھ ما بفضل ا��زائري  السوق  �� جيدة م�انة ع�� املؤسسة �ذه تحصلت لقد

 �� نرى  سوف ذلك عن وكدليل والعراقيل، الصعو�ات وتحدي العميل خدمة �و فشعار�ا عالية، وكفاءة جودة

 وإيصال املخاطر لتفادي �عتمد�ا ال�� الوسائل �� وما العمالء، رغبات املؤسسة تحقق كيف الثا�ي املبحث

 . اللوج�س�� املف�وم بتطبيق أي �مثل بالطر�قة الضا�ع

 . واللوجس�يك لنقل شاقور  مجمع لدى البضا�ع نقل لوج�س�يك -3

 يتم كيف معرفة �و واللوجس�يك للنقل شاقور  مجمع لدى بھ قمنا الذي  ال��ب من �سا��� ال�دف إن

 قبل من واملعتمدة الناجعة والطرق  و�ليات املعاي�� �� وكذلك لوج�س�ية و�طر�قة مثالية بصورة البضا�ع نقل

 �� املجمع �ستخدم�ا ال�� الوثائق �� ما أخرى  ج�ة من ج�ة، من �ذا النقل، ت�اليف من للتقليل املجمع �ذا

 املجمع �عتمد و�ل -الطر�قة -املسار �امل ع�� املستخدمة النقل وسيلة �� وما املتا�عة   مراقبة يتم وكيف ذلك

 . لز�ائ��ا خدمة أفضل بتقديم ل�ا �سمح ومتقدمة حديثة تكنولوجية وسائل ع��

 بخصوص وحورنا�م املجمع �ذا إطارات مختلف مع التجار�ة املص��ة �� العمل �و بھ قمنا ما أول  إذن

 �ذا خدمات مستوى  من رفع وكذا النقل ت�اليف تقليل أجل من املستخدمة �ليات �� وما البضا�ع نقل طر�قة

 . ز�ائ��م لدى املجمع

 نقل كيفية لنا يو��:  �ول  املثال أخذنا حيث املجمع �� وسر�ا بالعملية تتعلق م�مة نقاط استخلصنا

 الطرق  �� وما النقل ت�اليف حساب عملية تتم كيف وأخرا الالزمة والوثائق ��ا املستعملة و�جراءات البضا�ع

 . م��ا؟ التقليل أجل من املستخدمة
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  :�جراءات�التنظيمية�3-1

  ) Exceptionnel( �ست�نا�ي النقل: شاقور  مجمع لدى البضا�ع نقل عملية -

 العمليات ومختلف البضا�ع نقل كيفية  تخ ال�� املجمع ملسرى  املوج�ة �سئلة �عض بطرح قمنا �عدما

 : التالية النقاط است�تجنا خدمة أفضل وتقديم النقل ت�اليف تخفيض شأ��ا من وال�� ��ا املرتبطة وامل�ام

 : التا�� النحو ع�� تكون  املجمع قبل من املتبعة البضاعة نقل مرحلة -1

         النقل واجراءات والقانونية التنظيمية �جراءات حول  البضاعة صاحب مع اتفاق �عقد القيام - 1-1

Bon Commande)  (27 رقم م��ق أنظر . 

 ) Tonnage البضاعة يخص ما و�ل والكمية بالعملية القيام مواعيد- 1.2

-_Volume et largeur,Date-Heure-départ-Arrivé-( ordre de Mission)27م��ق�رقم�� 

  38م��ق�رقم�.تحديد�ت�اليف�بما�ف��ا�ت�اليف�النقل�وال��ن�والتفر�غ- 1-3

  34 رقم م��قSchéma-cookie)(-الطر�ق أو مسار تخطيط-النقل ت�اليف- 1-4

 مطعم  ونزل  طعام من السائق ومصار�ف بالشاحنة ا��اصة الوقود ت�لفة �� تتمثل: �ضافية الت�اليف 4-1- 1

 .و��ل

   38 رقم  م��ق (feuille de route).والوصول  انطالق نقطة: والتفر�غ ال��ن ت�اليف- 1-5

 : م��ا نذكر معايري  عدة �عتبار �ع�ن الت�اليف �ذه تأخذ حيث

 �ع�ن يأخذ املستعمل الطر�ق تحديد أجل من �ن��ن�ت �ستخدم عادة):النقل مسار( املستعمل الطر�ق 5-1- 1

 ). واملعروفة واملستعملة للنقل والصا��ة املعضدة الطرق ( وا��سبان �عتبار

  ا��سر �ذا �ستوع��ا ال�� الكمية وكذلك العبور  بھ املسموح الطول  معاينة تتم): (Les ponds ا��سور  5-2- 1

)(hauteur poids autorisé وا��سر ا��مولة ارتفاع لقياس خاصة آلة �ستخدم . 

 . العبور  محتمل)Téléphone les fil électrique(  وال�اتف الك�ر�ائية �عمدة 5-3- 1

 : (panneaux signalisation)الطرقات تنظيم لوحات 4 - 1-5

 املعروفة غر الطر�ق عدم حالة �� أما معروفة طر�ق ت�ون  حالة �� �عتبار �ع�ن تأخذ العمليات �ذه �ل

 ومعاينة طارق  أو حادث أي تفادي أجل من �ذه الوصول  نقطة ح�� الطر�ق ومعاينة للدراسة ر�ق ف إرسال يتم

��  (équipe d'étude de la route) امل�ان ع�ن. 

 حالة �� ضا�عبال نقل عملية أثناء صعو�ات أي ولتجنب العملية �ذه إنجاح أجل من: القانونية �جراءات- 2 -3

 . املرور أو العضور  ش�ادة أو رخصة بطلب املجتمع يقوم Transport Exceptionnel)( �ست�نا�ي النقل

  (Attestation de circuler)31-28 رقم م��ق أنظر

 مواصفات �ل  الطلب �ذا يتضمن حيث DTW)( املعنية للوالية العمومية �شغال مص��ة من

 م�ان والوصول  انطالق ونقطة دقيقة بتفاصيل للنقل املستعملة والوسيلة الكمية وكذلك البضا�ع وش�ل

 . التفاصيل ول�ل بدقة املحدد والتار�خ

 �و كما القافلة �ذه طرف من املستعملة والطرقات �تجا�ات جميع الطلب �ذا �� تحديد و�تم 

 . 31-28:التالية امل��قات �� مو��
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   :النقل إجراءات- 3-3

 �موال دفع لتجنب وذلك أيام ثالثة من أقل مدة �� وإخراج�ا ����ا يتم امليناء إ�� البضا�ع وصول  ح�ن

 . ز�ون  ال لصا�� امليناء �� بقا��ا مقابل إضافية وت�اليف

 عملية أثناء حيث النقل �عملية القيام أي عليھ املتفق امل�ان غاية إ�� البضاعة ايصال يتم �نا من

 ولوحة مركبتھ حول  التفاصيل �ل ف��ا (Feuille de Route) الطر�ق ورقة ع�� السائق يتحصل النقل

 . 32 رقم م��ق أنظر. السائق ولقب واسم  ترقي��

 م�ان���ن�وم�ان�التفر�غ . 

 إليھ سول  املر واسم املرسل اسم . 

 النقل عملية بداية وتار�خ م�ان . 

 املعاينة أجل من وكذلك ايصال�ا أجل من عليھ متفق م�ان إ�� البضا�ع وصول  أي النقل عملية ��اية ��

 . 33رقم م��ق أنظر.(Bon De livraison BL) �يصال وصل �سليم يتم النقل لعملية الفعلية

  :�� لعمال��ا املجمع يمنح�ا ال�� �ضافية ا��دمات -

 �ضافية ا��دمات من مجموعة ل�م تقدم ولذا ز�ائنھ، ارضاء إ�� واللوجس�يك للنقل شاقور  مجمع �س��

 Fidélisation et qualité des املقدمة ا��دمات نوعية حيث من ارضا��م أجل من وذلك مجانية ا��دمات و�ذه

services  

 : ي�� فيما ا��دمات �ذه وتتج��

 . m150.0002حوا�� جدا كضرة اس�يعابية قدرة ذات مخازن  تملك إذ): Entreposage( التخز�ن •

 ع�� نظام بمساعدة و�ذا عليھ، املتفق امل�ان إ�� ا��مولة إيصال قبل محددة أماكن �� التوقف إم�انية •

 (GPS) و�و النقل �� مستعملة حديثة تكنولوجيا أحسن شاقور  مجمع �ستخدم حيث)Satellite(الساتل

 . 34 رقم م��ق أنظر(suivit Géolocalisation) الشاحنة موقع مباشرة تحديد و�تم مسايرة أجل من

 . امليناء من انطالقا أخرى  أماكن إ�� ونقل�ا باملؤسسة خاصة (Conteneurs) حاو�ات �� البضا�ع حفظ •

 خدمات ل�م وتقديم الز�ائن جلب أجل من وذلك شاقور  ملجمع النقل أسطول  سنوات خمسة �ل تجديد •

 . و�مداد النقل ت�اليف تخفيض حيث من عالية ونوعية جودة ذات

 و�مداد النقل ت�اليف تقليل أجل من املجمع �عتمد (publicité et communication) و�ش�ار الدعاية •

 . qualité نوعية وتقديم ا��دمات تحس�ن ع�� جا�دا �عمل وذلك ج�ة من

  PLDI (Garantie et service Apres حالة( �صلية الغيار قطاع ضمانات) البيع �عد ما خدمات •

 vente) 

 من لالستفادة وذلك التأمي�ية الشر�ات أك�� مع ومعا�دات اتفاقيات إبرام إ��  شاقور  مجمع �شرع تأمينات •

 . و�مداد النقل ت�اليف من تقليل أجل من تحف��ية وخصوم تخفيضات

 �ستفادة من واللوجس�يك النقل حول  عاملية ومعارض تظا�رات �ل �� شاقور  مجمع �شارك •

 ع�� النقل ت�اليف �� تحكم وكيفية النقل بوسائل يتعلق فيما ا��ديدة وامل�ارات ا����ات من

 العاصمة ا��زائر �� ا�عقد الذي واللوجس�يك النقل حول  و�� د صالون  أول  �� شارك املثال س�يل
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 مجال �� ودوليا وطنيا عارض 50 بحضور  2016 نوفم�� 21/22/23 من املعارض قصر ��

 35-37.  امل��ق أنظر اللوجس�يك

 وتخفيض عالية بجودة ا��دمات أفضل لتقديم ا��ديثة �الت واستخدام التكنولو�� التطور  مواكبة

 . واللوجس�يك النقل ت�اليف

 و�عتمد �لك��و�ي، ال��يد ع�� و�تصال �األن��ن�ت ا��ديثة، و�تصال ��� �عالم أنظمة مجمع �ستعمل

 من يتم)  الشاحنات لتتضع Global position système Géo position(GPS)و (Satelite) الساتليت نظام ع��

 معطيات أو تقنية مساعدة إ�� بحاجة أو متوقفة �انت إذا حال��ا ومعرفة الشاحنات موقع تحديد خاللھ

 لتحديد �رتفاع مدى قياس ج�از مثل عامليا جدا حديثة آالت تمتلك كما فورا التدخل ليتم جديدة وتوج�ات

 النقطة �� شرحنا وأن سبق كما ا��سور  أو �نفاق حالة �� العبور  الشاحنة �ستطيع ح�� بھ املسموح �رتفاع

 . السابقة

 ) SystèmeRéseau( شب�ات نظام �ستعمل ف�� ومراقب��ا وا��واس�ب �ن��ن�ت بخصوص أما

   :املنافسة - 3-4

 تقر�با لديھ إذ اللوجس�ية ا��دمات قطاع �� السوق  باحت�ار واللوجس�يك للنقل شاقور  مجمع يتم�� ال

 ومحتكر ومسيطر م�يمن TRANS BAOUCHI)( باعو��� ترا�س مجمع و�عت�� املح�� السوق  �� منافس�ن 15

 . �امة سوقية حصة يملك شاقور  مجمع أن من يمنع ال �ذا ا��زائر، �� النقل قطاع �� السوق 

 �� و�و مستمر، تزايد �� إعمال�ا رقم أ��ا املؤسسة مسؤو�� باع��اف حيث ا��دمات نوعية �� الختالف نظرا

  بحوا�� 2016  سنة �� شاقور  مجمع)chiffre affaire( أعمال رقم مجموع قدر حيث م��ايد، تطور 

 . جزائري  دينار مليار 140.000.000.00

 . املجمع م��ا �عا�ي ال�� ركية وا��م والضر��ية القانونية العراقيل�- 3-5

 ال�� والتحف��ات املساعدات حول  املجمع مدير ع�� طرحنا عندما راحة وص مصداقية ب�ل اع��ف

 أجل من ل��واص قانونية وامتيازات �س�يالت وإصدار القطاع �ذا تطو�ر أجل من ا��زائر�ة الدولة تقدم�ا

 مش�لة و�و �عتبار �ع�ن تأخذه أن السلطات ع�� الذي املوضوع أو أمر إ�� أشار لكن ال�شاط، �ذا ممارسة

 خاصة القانونية العراقيل أخرى  ج�ة ومن  ج�ة، من شاقور  مجمع يدفعھ ال�� جدا ال��مة واملبالغ الضرائب

 . املرور أو العبور  ش�ادات أو  ال��ا�� ع�� حصول  أجل من للوالية للنقل ا���و�ة املدير�ة طرف من

 . أك�� أو Attestation de circuler)( ش�ر�ن  ترا�� ال �ذه تصل �حيان �عض �� حيث

 تفر�غ من املجمع اتجاه والصعو�ات الضغوطات �عض أحيانا تمارس ملستغانم ا��مارك مدير�ة وأخر

 . ا��مارك تحت املستودعات إ�� امليناء من والسلع البضا�ع

(parc sous Douane) من وغر�ا املجمع يواج��ا ال�� والتحديات الصعو�ات من و�الرغم إذن 

 النقل مجال �� وال��وض تطو�ر أجل من وعيد املستقبل يبقى ا��زائر �� ال�شاط �ذا تمارس ال�� املؤسسات

 . واللوجس�يك
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 : خالصة

 �ناك حيث مفيدا، لنا �ان  شاقور  مجمع �� بھ قمنا الذي  ال��ب خالل من القول  يمكننا �خر، ��

 حيث املؤسسات، أ�شطة ل�ل �قتصادية ا��ياة �� بالغة أ�ميتھ والنقل اللوجس�يك أن واست�تجنا تطلعنا

 اتجاه خدما��ا أداء تحس�ن وكذلك سوقية وحصة التنافسية امل��ة تحقيق تر�د مؤسسة ل�ل شاغل شغل حبأص

 . النقل ت�اليف تخفيض خالل من وذلك ز�ائ��ا

 وعامية، وعرفية بالوسائل مقيدا أو محدود يضقى ا��زائر �� ضا�عبال نقل لوجس�يك أن �مر واقع ��

 . العكس بل النقل ت�اليف تقليل أجل من حديثة تكنولوجية وسائل املؤسسات معظم مدطصت ال حيث

 تالحظھ الذي �قتصادي للتطور  راجع ذلك أو جدا مرتفع ا��دمات �ذه مثل ع�� والطلب فا��اجة

 ونقل التمو�ن إ�� املؤسسات �ذه وحاجة ا���سيات متعددة شر�ات عدة ودخول  �س�ثمارات وك��ة الدبال

 . بضا�ع�ا

  

 



 

 

  خالصة�عامة



 

 

  عــــــة�املراجـــــقائم



  :امل��ص

. املنافسة�الشديدة�للغاية�تج���املؤسسات�ع���اك�ساب�مزايا�تنافسية�من�خالل�تطو�ر�اس��اتيجيا��ا  

التوجھ�نحو�إعادة�ال��ك���ع���جو�ر��عمال����العوامل�و �تحس�ن�الت�لفةو �إن�البحث�ال�شط�عن�امل�ارات

و�تا���فإن�تدخل�خب���اللوجس�يات�م�م�من�. الرئ�سية����استخدام��ستعانة�بمصادر�خارجية�للوجس�يات

�اللوجس�ية �ا��دمات �ملقدم �املتاحة �ا����ة �من ��ستفادة �أن�.أجل ��و�إظ�ار�كيف �الدراسة ��ذه �من ال�دف

البحث�ال�شط�عن�مصادر��و ��تصاالتو�تطور�عرض�ا��دمات�اللوجس�ية،�واستخدام�تكنولوجيا�املعلومات

  .��عملية��ستعانة�بمصادر�خارجيةة��أن�تصبح�العبا�مركز�ا���بت�ار�قد�مكن�ا��دمات��اللوجس�ي

  :ال�لمات�الرئ�سية

�ا��دمات�اللوجس�ية،�تص�يف�ا��دمات�اللوجس�ية،�ا��دمات�املقدمة،�تكنولوجيا�املعلومات  

  .�بت�ار�إس��اتيجية�تصاالت،�و

  

 

 

Abstract: 

  The intense competition forces companies to gain competitive advantages by developing 

their strategies. An active search for skills, cost optimization and refocusing on the core of the 

business, are the key factors to logistics outsourcing. Thus, the intervention of a logistics expert is 

important in order to benefit from the experience of the logistics service provider (LSP). The 

objective of this paper is to show how the evolution of the LSP business, the use of information and 

communication technologies  (ICT) and the active search for sources of innovation have enabled 

the LSP to become a central actor of an outsourcing operation 

Keywords: 

  Logistics service providers (LSP), Typologies of LSP, Services offered of LSP, information 

and communication technologies (ICT), innovation strategies. 
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  :تم�يد

وإدارة�عالقات�التبادل�ب�ن�املؤسسات��عد�موضوعا�أساسيا�للبحث��إن�الطر�قة�ال���يتم���ا�تنظيم   

� ��� �اللوجس�ية�و�عت�����ادي�� �السالسل �ذإدارة �من�حيث �القرار، �بال�سبة�لصا��� إ�تمام�م�و�أ�مية�كب��ة

  .بإرضاء�العمالء����أفضل�ظروف�الت�لفة�وا��دمة

إذا�أخذنا�مثال�عن�أي�سلعة�ما����أي�محل�تجاري�كما��و�موجود�����ل�م�ان�من��الوا���أنھ�إذا���ان�

���� �متعامل�ن �ب�ن �شراكة ��ناك ��و�أن �يختاره �املتجر�الذي ��� �السلعة ��ذه �إ�� �الوصول �من �تمكن املس��لك

�� �مع �وثيق �إجراء�تفاعل �يتطلب �مما �للمنتجات، �املادي �والتوز�ع �و�نتاج �التصميم �م�ام �من �البعض عض�م

صارم�أل�شطة�الدعم�ال�يمكن�إعتبار�أي�مؤسسة��ن�ع���أ��ا�ال�تحتاج�إ����عبئة�املوارد�ة�امل�ارات����ب�ئ��ا�

  .املباشرة�أو�البعيدة

� �ذلك، �من �العكس �و فإع�� �أعمال �شبكة �من �جزء ��� �مؤسسة �أي �حدن �إ�� �م��ا�ماسعة ��ستمد ا،

جزئيا�مصادر�م����ا�التنافسية�لف��ة�طو�لة،�يجب��ع��اف�بأن�الفاعل�ن����نفس�سلسلة�التور�د�لم��سعوا�

حقا�إ���التفك������عمل�م�سق�مرادف�للكفاءة�ب�ن�املنظمات��ش�ل�أفضل،�بل�إتبعت�إلس��اتيجيات�امل�يمنة�

� �املستقلة �اللوجس�ية ��نظمة �تو ب�نفيذ �أن �يمكن �ال�� ��عتبار�للعراقيل ��ع�ن ��خذ �مشوار�ا�ادون ��� ج��ا

ائل�سوم��م�من�ف�موا����وقت�مبكرا�جدا�من�الثمان�نات،�مص��ة�إجراء�تفك���مش��ك�لتجنب�تركيب�و �،الف��

  .لوجس�ية�زائدة�عن�ا��اجة

�الوس �إستغالل ��� �اليوم �املتخصصة �املؤسسات �رؤ�ة ��� ��بت�ار�ا��قيقي �اللوجس�ية�يتمثل ائل

��مية��عد�حركة��تحتل�م�انا�م��ايد ،"Prestation desservices logistyiques (PSL)" "ا��دمات�اللوجس�ية"

كب��ة�من��ستعانة�بمصادر�خارجية�وإعادة�ال��ك���ع���امل�ارات�الرئ�سية�ال���بدأ��ا�العديد�من�املؤسسات�

  .ا�جذر�ا�ع���املستو�ات��دار�ة�و�س��اتيجية�وال�شغيلية�ش�ل�ظ�ور��ذه�ا��طط�العامة�املبدعة�ابت�ار 

  :�ستعانة�بمصادر�خارجية�لوجس�ية�كمعيار�إداري �-1

  � �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسة �و�� �الكب��ة �للمؤسسات �إعادة��(PME)بال�سبة �بأنن �شك �يوجد ال

ال��ك���ع���امل�ارات��ساسية�حول�تصميم�املنتجات�ا��ديدة،�سياسات�ال�سو�ق��تصاالت�املباشرة�أو�ح���

��عمال� �من ��عت���جزءا �أصبحت �وال�� ��سواق �ب��و�د �املتعلقة �و��شطة �التجار�ة، �الو�ب �مواقع إ�شاء

� �غ��ت �املؤسسات�ال�� �ذلك ��� �بما �����ساسية �خاصة �املستوى �عالية �لوجس�ية �خدمات �تقديم �إ�� �شاط�ا

جديد�يتعرض�أحيانا�النتقادات�من�قبل�فق�اء�غ���تقليدي�ن�" معيار�إداري "قطاع�التوز�ع��ذه��ستعانة�و���

(Guylielni2008)،مقدمو�ا��دمات�اللوجس�ية"ولدت�صناعة�قو�ة�من�ا��دمات�اللوجس�ية�وال����س���� "

   (Falionshed 2011)اللوجس�ية�ع���تطو�ر�إس��اتيجيات�التطو�ر��صلية��عمل�ا��دمات�

�مؤسسة� ���ساب �اللوجس�ية ���شطة �تحقيق �تضمن �مؤسسة ��� �اللوجس�ية �ا��دمات ب�ساطة

 1.صناعية�أو�موزع�و�التا���تضع�نفس�ا��وسيط�من�ا��يل�ا��ديد

 

                                                             
1-  Prestation linguistique: Image contrastées de l’entreprise désintégrée revue de management et de stratégie 

p 58. 
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   � �تحقيق �ع�� �اللوجس�ية �با��دمات �ا��اصة ���شطة �تتعلق �املواد�قد �ومراقبة �استقبال عمليات

��،التخز�ن�،املناولة�،والسلع �ال��وجية... ال�شطيب �ا��صص �إ�شاء �الطلبات، �إعداد �شبھ�تجار�ة �،وعمليات

�املبيعات ��سعار��،توقعات �السلع... تحديد �توار�خ �مراقبة �الفعلية ��دارة �عمليات �ارجاع�،وأيضا �،عمليات

التفاوض��راء�و الش�،ا��ر�،وأ�شطة�اس�شار�ة�وأخ��ا�عمليات�النقل�من�التوثيق... إدارة�املخزون��،املنصات

  ...ع���ال��ن�

ينظر��ن�إ���تنوع���شطة�املدعومة�من�ا��دمات�اللوجس�ية�السيما�فيما�يتعلق�خدمات�القيمة�

  .املضافة�العالية�ع���أ��ا�حقيقة��ي�لية�لسالسل�اللوجس�يات�املعاصرة

�املنتجات�وتخز���ا�فإ��ا�   �من�نقل �أساسية �تقدم�خدمات �اللوجس�ية �ا��دمات ��انت �إذا �نالحظ كما

�الطلبات �إدارة �مثل �عالية �مضافة �قيمة �ذات ��ضافية �ا��دمات �ب�ن �أيضا وضع��،فقاتتدال��بعت�،تجمع

�للوحدات �ال��ا�ي �والتجميع �املخصصة �اللوجس�ي�،العالمات �ا��دمات �مقدموا �أصبح �دور�و�كذا �يلعبون ة

تدامة�من�خالل�وضع�أنفس�م����اتصال�وع���عالقة�مع�العديد�من�السالسل�سأسا������لق�م��ة�تنافسية�م

�ومواد�ا� �عمليا��ا ��عا��ون �ال�� �ي�،(Hurmer 2012)اللوجس�ية �ومتإ��م �مرس�� �ب�ن �الواج�ة �دور لقي�لعبون

  .السلع�ال���يصعب�توصيل�ا�إ���أ��ا��ا����غيا��م

�ا��دم �تقليصإن ���دف �املتعددة �توفر�خ��ات�تكنولوجيا�ومعرف��ا �اللوجس�ية ال�شغيل��ت�اليف�ات

�فر  �للمؤسسات �مثل��صبتوف�� �الثمن �با�ظة �معدات �لشراء �اس�ثمارا��ا �من �كب�� �جزء �تكر�س عدم

  .الشاحنات�ومعدات�املناولة�،املستودعات

  ا��دمات�اللوجس�ية�:(II-01)جدول 

  

  استقبال  تخز�ن  خدمات�ذات�قيمة�مضافة  توز�ع

�وتدقق��- �املخزون �تدفق دمج

  التوز�ع

  السيطرة�ع���خطة�النقل�-

  تحس�ن�ا��والت�-

  شبكة�النقل�املدمجة�-

  Kittingتجميع�العدة��-

 Otch and packتج����الطلبات��-

  co-manufactiringتجميع�املراجع��-

  التغليف�-

  اللوجس�يك-

  التخز�ن�-

  �سي���املخزون�-

  املنتجاتت�بع��-

  مخزون�تحت�ا��مارك�-

  استقبال�ع���املنصات�-

  تفر�غ�الشاحنات�-

  تفر�غ�ا��او�ات�-

  مراقبة�كمية�ونوعية�-

  �بالغ�–التدفقات��- نظام�املعلومات��

  )قسيمة�ال��ن��–التحفظات��–وصل�ال�سليم��–الفوترة�(�سي���الوثائق�

  
 Pché, G., 2016. Prestation logistique : image contrastées de l’entreprise désintégrée, revue de management et de stratégie page:املصدر
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  :�سو�ق�العالقات�ب�ن�العمالء�واملوردين�-2

) ل�س�ع���أساس��رمي(يتمثل�تأث���ا��دمات�اللوجس�ية�ووجود�ا�����عميم�وجود�عالقات�السوق�   

لم�يكن��ناك�تطور�م��وظ�����نظمة�الصناعية�حيث�����1970السنوات��،ا��دماتب�ن�العمالء�ومقدمي�

�عتمد�ع���عدد�العمال�مع�ال��ك���جمع��ل���شطة�الرئ�سية�وأ�شطة�الدعم�الضرور�ة�لتصميم�و�نتاج����

  .(Bandouinet 1983)نفس�املوقع�

�انفجار�غ   �من �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا ��� �التقدم �لـو ���مسبمكن �القيمة"ق ع���" سالسل

  .املستوى�ا��غرا���واملستوى�التنظي��

أيدي��نا�سي�ون�غ���الئق�إيقاف�أو�طرد�املؤسسات�املنظمة����شبكة��عتمد�ع���تجميع�امل�ارات�واملوارد����

�� �الفاعلة �ا���ات �من �وحسب�نالعديد �التجار�ة �احتياجا��ا �حسب �ت�سق �ال�� �املحور �مؤسسة �ع�� �نت�لم ا

للمحيط�وتحديد���بحاث�����دارة��س��اتيجية�تب�ن�مالحظة�انحالل�ا��دود�التنظيمية�ع���النطاق�واسع

ومن�ي�ون����ا��ارج�و�ظ�ر�ال�ساؤل�أك���إ��احا����إدارة�اللوجس�يات�ألنھ�يصبح�من��داخلمن�ي�ون����ال

  ".من�يفعل�ماذا�بضبط"و" من��و�من"الصعب�معرفة�

  � �من �ل�س �مواقع�و�التا�� �ع�� �مباشرة ��س��ون �اللوجس�ية �ا��دمات �مقدموا �نرى �أن غ���املألوف

�صناعة� ��� �ذلك �ع�� �مثال �والقانونية ��قتصادية �مسؤولي��ا �يتحملون �الذين �و�فراد �املعدات �نتاج

خط�التجميع�بالعميل�من�خالل�إدارة�متجر�با��دمات�اللوجس�ية�مرتبط�عضو�ا��السيارات�حيث�ي�ون�مقدم

��قطع �املصب �ملبدأ �وفقا ��مداد �يتم �حيث �املصنع �من �وقر�ب �متقدم �تداخل��(Aval)غياب �إ�� �يؤدي �ذا

�ال��� �واملصا�� �و��داف �العمل �عن �املنطق �ب�ن �ا��مع �مع �مسبقا �املحددة ��دارة �إلجراءات �وفقا الشر�ك�ن

  .ل�ست�بضرورة�متقار�ة

  :ظ�ور�وتطور�م�نة�ا��دمات�اللوجس�ية�-3

  :ا��دمات�اللوجس�يةظ�ور��3-1

�لأل�شطة�    �الك�� ��قتصاد �انقالب �خالل �من �اللوجس�ية �ا��دمات �م�نة �وتطور �تفس���ظ�ور يمكن

و�التا���إعطاء�والدة�املرحلة�الثالثة�عن�التطور��(Durnier et Fender, 2007)الصناعية�نحو�أ�شطة�ا��دمات�

باإلضافة�إ���حركة�إعادة�ترك����عمال�ع���امل�ارات�الرئ�سية�. �قتصادي�الذي�أصبح�موجھ�نحو�ا��دمات

  .(Quélin 2007)وال��وء�إ���خدمات�خارجية�

تور�د�إ���تطور�قوي�إس��اتيجية��ستعانة�باملصادر�ا��ارجية�م��وب�بتطو�ر�ن���إدارة�سالسل�ال -

 .(Comman et livoli, 2007)���قطاع�تقديم�ا��دمات�اللوجس�ية�

لف�م�أصل�ا��دمات�اللوجس�ية�من�الضروري�أن�نتذكر�أن�العديد�من��عار�فا��ا�مر�وط��عمليات� -

تحليل��،ا��دمات�اللوجس�ية�تقوم�إدارة" :الذي�عرف�ا�(Van learhoven et all, 2000)النقل�حسب�

�امل ���شطة �والتخز�نوتصميم �بالنقل �" رتبطة �لوجس�ية�مور "و�م �وخدمات �والتخز�ن �للنقل دون

 .(Persson visnn 2001)" أخرى 

�أن� - �حيث �اللوجس�ية �ا��دمات �أصل �عناصر�أول�ا �عدة �عن �ناتج �و�مداد �النقل �ب�ن �التقارب إن

باألمس�فأول�ا��دمات�اللوجس�ية�املعروفة��مقدموا�ا��دمات�اللوجس�ية�اليوم��انوا�مقدموا�خدمات�النقل

تندرج�تحت�عالم�النقل�فالكث���من�املؤسسات�ال����ان��شاطا�ا�عمليات�النقل�تطورت�إ���قطاع�ا��دمات�
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اللوجس�ية�لالستجابة�إ���تطور�القيود�اللوجس�ية�و��ميات��س��اتيجية�للمؤسسات�الصناعية�والتجار�ة�

(Paché et savage 2009). 

����م - �مح��ف�ن �و�عت��ون �غ���متجا�سة �وظائف ��غطي �مؤسسات ��م �اللوجس�ية �ا��دمات قدموا

�املتعدد �ا��دمات �املادي، �التوز�ع �ت(ة �ال�� �العمليات �إ�� �النقل �مضافةخمن �قيمة �الوظائف��،)لق متعددي

م��،�إ��م�يحتلون�م�سمح�ل�م�بالتماك�سبوا�قدرة�م��ايدة���مية��،)�نتقال�من�دور�املنفذ�إ���دور�املصمم(

 .�م�بطر�قة�دائمةضالعمليات�اللوجس�ية�و�طورون�عرو �اليوم�م�انا�م�ما����إجراء

ا��دمات�اللوجس�ية�لم��عد�تنفيذ�لعملية�النقل�بل�أصبح�مقدم�ا��دمات�اللوجس�ية�عنصرا�فعاال� -

 .ة�ا��طط�اللوجس�يةمطورا���لول�مت�املة�و�شارك����تطو�ر�إدار �،���العالقة�مع�املؤسسة" ثالثا"وخب��ا�

  من�ب�ن�الوظائف�ال���تم���مقدم�ا��دمات�اللوجس�ية�نجد�

 .طبيعة�ا��دمات�املقدمة -

 .�عقيد�وخصوصية��صول  -

 .القدرة�ع���تقديم�أنواع�مختلفة�من�ا��دمات -

 .املزود�التوجھ��س��اتي���للعميل�وتصور  -

العمليات�املش��كة�ب�ن�املنظمات�ال���إذن�تطور�و�عقد�مجموعة�خدما��م��و��ن����صميم�تطور�

  .يقود�ا�املصنعون�واملوزعون 

  :تطور�ا��دمات�اللوجس�ية�3-2

�بمصادر�خارجية�    ��ستعانة ��� �الرغبة �اللوجس�ية�ناتج�عن �ا��دمات �الكب���الذي�عرفتھ �التطور إن

�متعددة،� ��� �ذلك �وراء �ا��قائق �واملوزع�ن �املصنع�ن �طرف �من �اللوجس�ية �تمي���ا�حسب�للعمليات و�مكن

من�وج�ة�نظر�عملية،��ناك�البحث�عن�) منطق��بت�ار(س��اتيجية�� أو�) منطق�التحس�ن(يعة�العمليات�طب

  .تقليص�الت�اليف�كمقياس�لألداء�اللوجس��

�من�   �القرار��ستفادة �أل��اب �ت�بع �ال�� �املتخصصة �ا��دمات �استخدام �عن ��ول �املقام ��� ي�تج

�وتقل �ا���م �امل�اراتوفورات �عن �أع�� �ومستوى �الت�اليف �تحسي��ب �يتم �الداخلية �ا��دمات �وقياس�ا��� �ا

  .الت�اليف�شفافية�س�ولة�أك���من�خالل�ز�ادة�

باإلضافة�إ���وضع�املؤشرات�املتعلقة�ب�شاط�ا��دمة�اللوجس�ية�فإن��خ��ة�من�خالل�إدارة�الواج�ة�  

� �� �سمح �تحليل ��� �أفضل �بقراءة �اخللعميل �قياسية�تالالت �خدمات �الغالب ��� �املعنية �ا��دمات لداخلية

  .مرتبطة�باملنتجات�ال��مة�ذات��وامش�منخفضة

� �أ��اب �يرغب �موجود �ال�يزال �اللوجس�ية ���شطة �الت�اليف �تقليل ��شأن �القلق ��ان ��سليم�القرار�إذا ��

  .�دارة�إ���أخصا�ي�الذي�يملك�أحدث�تقنيات�ال�شغيل�و�د�عاملة�مؤ�لة

�الواق - ������ �يرغبون �ال �الذين �املوزع �أو �للصنا�� �التنافسية �للقدرة �حاسمة ���شطة ��ذه �أن ع

 .تخصيص�موارد�م�لألدوات�اللوجس�ية

�اليد� - �أن �حيث �لوجس�ية �بمصادر�خارجية �تفسر�لالستعانة �أن ��جتماعية �للعوامل �يمكن أخ��ا،

� �العميلة �املؤسسات �الكث���من �مستودعات ��� �و�ولدون�"العاملة �م�مشون ����ء، ��ش�ل ���م مع��ف

 " عدم�إنتاجية
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ب�ن�من�: "فر�سا�يقول ���حسب�شا�دة�أحد�أ��اب�الشركة�املتخصصة����ا��دمات�اللوجس�ية� -

 ".التخلص�من��جتما��"�مور�ال���تدفع�املؤسسات�من�باالستعانة�بمصادر�خارجية��و�

�� ��جتما�� �البعد �املحر �عت�� حيث �اليد��أحد �عن �ال�ائل ��سي���الكم �لصعو�ة �وذلك �لالستعانة �امل�مة ات

  2.ن�دائمالعاملة�ال����عمل����مواقع��عيدة�عن�املؤسسة�أو�تتحرك�باستمرار�وال���تتطلب�ت�و�

من�وج�ة�نظر�إس��اتيجية��سا�م��ستعانة�بمصادر�خارجية�للوجس�يات����تحديد�و�عز�ز�من�قبل� -

�املوزع �أو �املصنعة �ا�،املؤسسة �ب�ل �تتعلق �إ��ا �التنافسية �ا��دمات�أمل��ة �سلسلة �من �جزء و

التمايز،�اللوجس�ية،�من�خالل�أ�شطة�ذات�قيمة�مضافة�عالية�مثل�إدارة�التدفق�أو�تأخر�أ�شطة�

�سمح��ستعانة�بمصادر�خارجية�للوجس�يات�للمؤسسات�بال��ك���ع�����عاد��س��اتيجية�ل�شاط�ا�

ر�الوصول�إ���املوارد�ال���ال�تتوفر�وفكما�ي. عمال�ال�شغيلية� وجس�ية�تو���وترك�مقدموا�ا��دمات�الل

�داخليا �حي�،بالضرورة �من �لوجس�ية �خدمات �م�ارات �عن �البحث �مع �املرونة�وتجمع �ا��ودة، ث

�ش�ل��ذه��بت�ارات�جزءا�كب��ا��،غ���املستقرةالو�بت�ار�من�أجل�توقع�التغ��ات�املرتبطة�بالب�ئة�

التحكم����التدفق،�(ومجال�تقنية�ال�شغيل�) املواد�وأنظمة�املعلومات(من�مجال�تكنولوجيا��دوات�

� �املتقاطع �امل�، (Crossdoking)�لتحام �التدفقات �تنفيذ �ا��دمات�... �امنة �ع�� �يجب حيث

 .من�أجل�توقع�احتياجات�عمال��ا" قوة��ق��احات"تملك��أن�اللوجست�ية

. يبدو�أن��ستعانة�بمصادر�خارجية�للوجس�يات��و�وسيلة�لدمج��بت�ارات�التكنولوجية�و�ستجابة -

���شاط�ما�أو�إصالح�يمكن�أن�ي�ون�الدافع�أيضا��و�رغبة�الصنا���أو�املوزع�استعادة�السيطرة�ع�

�للمؤسسة� ��سمح �فإنھ �ذلك �إ�� �بإضافة �ال�ي�لة �إعادة �لن�� �وفقا �القيمة �خلق �عمليات وتحس�ن

 .بتقاسم�املخاطر�السيما�املتعلقة�باالس�ثمارات�مع�مقدم�ا��دمات�اللوجس�ية

اللوجس�ية�كما��عت���تحديات�العوملة�من�أحد�أسباب��ستعانة�بمصادر�ا��ارجية�بفضل�ا��دمات� -

�أسواق�جديدة ��� �و�سو�ق�ا �املختلفة �الوحدات �ب�ن �املنتجات �املؤسسات�تبادل إ���جانب��،�ستطيع

�التدفقات ��سر�ع ��� �الذي��،ا��اجة �الرا�� �الدور �ع�� �الضوء �التوضيحية �العوامل ��ذه ��ل �سلط

� �أو�عامليا �محليا �سواء �واملوزع�ن، �املصنعة �املؤسسات �مع �اللوجس�ية �ا��دمات �أصبح�تلعبھ حيث

 .سالسل�اللوجس�يةالالفاعل�ن�ل��دمات�اللوجس�ية�ال�غ���ع��م����

  :تص�يف�ا��دمات�اللوجس�ية�3-3

عدد�: "إ���(P Dornieret et M Fender 2007)�سليط�الضوء�ع���م�نة�ا��دمات�اللوجس�ية��ش���ل   

كب���من�م�نيوا�ا��دمات�اللوجس�ية��م�من�قطاع�النقل�و�تم�����ي�ل�ثنا�ي�القطب�بما����ذلك�مؤسسات�

  ".صغ��ة�مع�عدد�قليل�من�العمال�ومؤسسات�ذات���م�كب���ذات�رقم�أعمال�مرتفع

� �اللوجس�ية�بصفة �ا��دمات �مصط�� �ما��ستخدم �تختلفغالبا �ولك��ا �للغاية �ا��دمة��عامة حسب

  .املقدمة

                                                             
2- Le journal de la logistique N° 65 mai 2009.  
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مؤسسات�ا��دمات�اللوجس�ية����مؤسسات�تضمن�"ع���أن��Logistique magasineكما�رأينا��عر�ف�ملجلة�

�أو�للموزع�ن �صناعية �مؤسسات ���ساب �اللوجس�ية �العمليات �ا��دمات�". تحقيق �تقسيم ��� ��سرع فإ��ا

  :أنواع�3اللوجس�ية�ع���حسب�عرض�ا��دمة�املقدمة�إ���

  ):التقليدية(�ية�الكالسيكية�ا��دمات�اللوجس�1- 3-3

�لأل�    �ال�سيط �التنفيذ �تضمن �ف�� �النقل �قطاع �من �و معظم�ا �بنقل �املتعلقة �املادية ة�لناو املشطة

� �عل��ا �و�طلق �العميلة �للمؤسسة �أو�ال��ائية �الوسيطية �املنتجات  2Pl)و�1Pl (First party logistics))وتخز�ن

(Second party logistics)  

  تتعلق�فقط�حصر�ا�ع���املناو�ة����النقل�والتخز�ن�1PLا��دمات�اللوجس�ية�

  تتعلق�فقط�باالستعانة�بمصادر�خارجية�لنقل�والتخز�ن�2PLا��دمات�اللوجس�ية�

  :لوجس�ية�القيمة�املضافةخدمات��3-3-2 

التجار�ة�ع���س�يل�و�إدارة���شطة�ذات�الطبيعة�الصناعية�أ�،و����شمل�باإلضافة�إ����عمال��و��   

�التأ �خاملثال �الت�بع �ت�بع �مثل ��عالمية �الطبيعة �وذات �الفوترة �مثل ��دار�ة �الطبيعة �التمايز�وذات       Le)ر���

tresking-turning) ،3: يطلق�عل��ا�اسمPLأو��TPL (Third party logistics)  

  :ا��دمات�اللوجس�ية�غ���املادية�3- 3-3

خدما��م�من�خالل��عبئة��ي�نون تتم����ذه�املؤسسات��عدم�امتالك�أي�موارد�مادية�خاصة���ا�تقر�با�   

مع�ضمان�الت�سيق�من�خالل�التحكم�ال�امل�لتدفق��(Sous-traitance)املوارد�من�املقاول�ن�عن�طر�ق�املناولة�

  .املعلومات

 FPL (Forth party logistic)أو�� 4PL  : يطلق�عل��ا�اسم

  LLP (Lead logistics pourider)  : واسم���   

� �اللوجس�ية �ا��دمات ����4PLدف �خصيصا �مصممة �لوجس�ية �و�يع �تصميم �حيث�(إ�� �من خاصة

�املعلومات �املستودعات�) أنظمة �الناقل�ن، �املثال �س�يل �ع�� �تجمع �ال�� �امل�ارات �من �شبكة �إ�شاء �خالل من

  .ووحدات��نتاج،�أو�الوحدات�الصناعية

�يقدم �لـإ��م �بحثة �إعالمية �خدمات �التدفق"ون ��� �مقدمي�" التحكم �ب�ن ��وسيط �إدراج�ا �خالل من

  .و�سواق) نقل،�خدمات�لوجس�ية�وما�إ���ذلك(مختلف�ا��دمات�

���نفس�تطورا،�وظ�ر��ذا�النوع�من�ا��دمات����سنوات�ال�سعينات�و����عت���الفئة��حدث�و�قل�

  LLM (Lead logistics managers)و�LLP (Lead logistics provider)ل�ذه�الفئة���نالسياق�ظ�ر�اسم�ن�آخر 

�خدمات�لوجس�ية� �ملقدم �يمكن �طر�ق��4PLحيث �عن �املؤسسة �القرار��� �محل�صا�ع �أو��ليا �جزئيا �يحل أن

  .تحكمھ�و�سي��ه�الك���لسلسلة�اللوجس�ية

مداد�تتجاوز�بكث���مع�مرور�الوقت�أصبح�مقدموا�ا��دمات�اللوجس�ية�مصمم�ن�حقيقي�ن�ألنظمة�� 

  .ا��دود�التقليدية�للوجس�يات�ال���تف�م�ع���أ��ا��دارة�امل�سقة�للتدفقات�املادية�وتدفق�املعلومات

وقد�اس�ند��ذا�التطور�إ���التوسع�الكب���و�نماط����تور�د�ا��دمات�اللوجس�ية�ال���تمت����ال�سعينات�

  .2000و

  



  ا��دمات�اللوجس�ية������������                                            الفصل�الثا�ي��������������������������

 29  

  اللوجس�يةأنواع�ا��دمات�: (II-09)الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 : Revue du contrôle de la comptabilité et de l’audit :Fulconis et al ; 2009 d’après Roques et Michafry, 2003 page 627 N 06مصدر

septembre 2018.   Modern P, Gratacap A et Labasse O (2008)  

  

  ��عاد�الثالثة�املق��حة�ل��دمات�اللوجس�ية: (II-02)ا��دول 

  

  خدمات�جديدة  خدمات�العمالء��ضافية  خدمات�أصلية

  تحض���الطلبات��-

  ال�سو�ق/ التخز�ن��-

  �سي���املخازن �-

  النقل�-

  خدمات�ما��عد�البيع�-

  الفوترة���ساب�الز�ون �-

  �رشيف -

  تث�يت�املواقع�-

  التص�يع�املش��ك��-

  �سي���مراكز��حصال�-

  التغليف�املش��ك�-

  التعبئة�-

  تكنولوجيا�املعلومات�-

  
 Revue du contrôle de la comptabilité et de l’audit :Fulconis et al ; 2009 d’après Roques et Michafry, 2003 page 627 N 06  : مصدر

septembre 2018. fulconis et al (2009) d’apres roques et micha fry 2003 

 

 

  :تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�وتوف���ا��دمات�اللوجس�ية�-4

�أ��    �مع �دائمة �عالقات �ع���إ�شاء �وإدار��اا�عت���القدرة �عل��ا �وا��فاظ �املص��ة م��ة�تنافسية��،ب

  .(Dussage et garette 1995)للمؤسسات�

 LLP-4PLالخدمات اللوجستیة غیر المادیة 

  تسییر سلسلة التورید -

  التحكم في تدفق المعلومات  -

  تقدیم خدمات لوجستیة -

  عامة وخاصة

 

  3PLخدمات لوجستیة القیمة المضافة 

  خدمات الفوترة -

  خدمات ما بعد البیع -

  التغلیف -

  التصنیع المشترك -

  

اللوجستیة الخدمات 
 1PL   - 2PLالكالسیكیة 

  النقل -

  تسییر المخزون -

  التسویق -

  المعالجة -

  تحضیر الطلبات -
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- (Walter et lancaster 2000)أن�التحس�ن��مثل���لق�القيم�يحدث�اتقان�إدارة�العالقات�ب اني��ز�

�ب�ن�أ��اب�املص��ة�وأ�شطة�املؤسسة�وظ�ور�التقنيات�املستخدمة����وظائف�التوجيھ�والعالقات

� �إ�� �العمالء �يقود �املؤسسات �و إب�ن �ا����ة �لتماس �وكذلك �ا��دمة، �مزودي �من ��ذه�إالدراية تقان

 (Roussat et Fabbe-costes 2000)التقنيات�ا��ديدة�

 .(Fernandes V 2007)إن�إتقان��ذه�التقنيات�وإدار��ا�ا��يدة����وسيلة�لتحس�ن�سلسلة�القيمة� -

  .خرى � امة�العالقات�مع�ا���ات�الفاعلة�و�التا���تضع�املؤسسات�حلوال�تكنولوجية��سمح�ل�ا�بإد

علومات�و�تصاالت����تطو�ر�العالقات�ب�ن�املنظمات�و�ناء�إمدادات�ا��دمة�تكنولوجيا�املما��و�دور� -

 .؟اللوجس�ية�لتصبح�أداة�لتحسن�إنتاجية�املؤسسات�وقدر��ا�التنافسية

إن�أدوات�املعلومات����سالسل�التور�د�التعاونية�عرفت�خالل�العشر�ن�سنة�املاضية�تطورا�م��وظا� -

� �ع�� �ان�شار�العمل �ش�دنا �التور�د�حيث �سالسل �وال����عد �املؤسسات �الشب�ات�ب�ن �داخل التعاون

 :مثال�ممتازا�عل��ا�خصائص�ا�الرئ�سية�نتمثل���

 .�ل��ام�طو�ل��جل�للمشروع�ا��ما�� -

 .تقاسم�شفاف�لألر�اح�املش��كة -

 .بدلةالتضامن�القائمة�ع���الثقة�املت�سلوكيات -

�حا - ��ناك �التعاونية ��س��اتيجية �تنفيذ �من�لتمك�ن �والسيما ��دارة، �أدوات �من �مع�ن �عدد �إ�� جة

 حيث�نظم�املعلومات�عن�طر�ق�

 إدارة�التور�دات�املش��كة -

  التخطيط�التعاو�ي�والت�بؤ�التجديد -

�املستفيدين� �اللوجس�ية �ا��دمات �أ��اب �يصبح �حيث �بنجاح �وتنفيذه �اللوجس�� �للتعاون �تطو�ر�ا �تم ال��

  .ملصنعون�واملوزعون من�املبادرات�ال���بدأ�ا�����صل�ا

  :تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�وتطو�ر�العالقة�مع�العمالء�4-1

   � �بال�سبة �وذلك �للعمالء �القيمة �سلسلة �قلب ��� �نفس�ا �اللوجس�ية �ا��دمات �ال���لتضع ألعمال

� �تركيب(يقدمو��ا ��،�سي���املخازن �وغ���ا ��سي���الطلبات �...) نقل، �جو�جد ��� �أنھ ا��دمات��،نافسمحيث

�باستمرار�للعمالء�حيث�يختار�أ��اب�القرار� اللوجس�ية�مطلو�ة�لالستجابة�إ���املتطلبات�ال���يتم�تحديد�ا

�ا��دمات� �أ��اب �إ�� �بھ �املرتبط �القيود �ونقل �السوق ��� �للتعقيد �لالستجابة �بمصادر�خارجية �ستعانة

ة�ودمج�ا�مع�امل�ارات�ا��الية�من�أجل�اللوجس�ية�الذين�يجدون�أنفس�م�مضطر�ن�إ���تطو�ر�م�ارات�جديد

  .تحو�ل�عالقا��م�التجار�ة�إ���شراكة�حقيقية�متداولة

��ي�لة�   ��س�يل �قادر�ع�� �و�تصاالت �املعلومات �املستمر�لتكنولوجيا �التطور �يبدو�أن �بذلك للقيام

يق�أ�داف�املرونة�وتنظيم��ذه�الشراكة�وأيضا�إتقان�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�أمر�ال�مفر�منھ�لتحق

�لنظم� �يمكن �و�التا�� �التور�د �سلسلة �مثل �بالشبكة �املتصلة �الشركة �اس��اتيجيات �تتطل��ا �ال�� والتفاعلية

  .املعلومات�والتقنيات�املرتبطة���ا�أن��ش�ل�كفاءات�أساسية�ومم��ة�ل��دمات�اللوجس�ية

الصنا�������قتصاد�التقليدي�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�أصبحت��ستجابة�ألزمات�النظام�  

� �جديد �نظام �تأس�س ��� �جديد(و�سا�م �أك���قدر�من�) اقتصاد �ونقل ��تصال ��سرعة ��سمح �أ��ا حيث
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املعلومات�وتقليص����ت�اليف��تصال�و�فضل�ا��ستطيع�صاحب�القرار�ا��صول�ع���املعلومات����الوقت�

�املخزون �وحالة �املنتوج �تموقع �الطلب، �حالة �حول �أساس�ال��يح �ع�� �بالعمل �ا��دمة �ملقدم �و�سمح ات،

  .التدفق�املدفوع�مع�العمالء

ن�اك�ساب�خ��ة�قو�ة����تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت��سمح�بتقو�ة�عالقات�الثقة�مع�العميل�إ -

�املتن �فتطور �الفاعل�ن �ب�ن ��مثل �بت�سيق �الشراكة ��سي���عالقات ��س�يل �حيث �لعالقات�من امي

استجابة�لتحر�ات�السوق،�للعوملة�ولتكثيف��هن�اعتبار سالسل�التور�د�بمك�ضمنالت�سيق�والشراكة�

 املنافسة�

�وعميلھ� - �ا��دمة �مقدم �ب�ن �العالقة �املعلومات�و�تصاالت�أمر�ضروري�إلدامة �تكنولوجيا �إتقان إذا

 .وتحس�ن��داء�بطرق�مختلفة

  :اللوجس�يةتكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�وتحس�ن�أداء�ا��دمات��4-2

  .استعمال�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت��سمح�بتحس�ن�تبادل�املعلومات�ألنظمة��سي����مداد   

عديد�التطبيقات�وفقا�لرسائل�محددة�مسبقا�وموحدة�ب�ن�ل��لك��و�ي�نقل�البيانات�ب�ن��عت���نظام�التباد

��� �التكنولوجيا ��ذه �أثر�تطبيق �وقد ���الشر�اء، �التور�د �سالسل �ع�� �م��وظ �املعامالت�ش�ل �إدارة طرق

  .التجار�ة،�يؤدي�استخدام�روابط�الكمبيوتر�بدال�من�الورق�إ����سر�ع�أوقات�النقل�و�قلل�من��خطاء

�ا��يد�   �ال�شر ��� �كب�� �حد �إ�� �سا�مت �ال�� ��ن��نت �تطبيقات �املؤسسات �من �العديد �ستعمل

� �واللوائح �وا��دمات �باملنتجات �املتعلقة �لسلسلة�للمعلومات �لتخطيط ��وسيلة �عال�� �نطاق �ع�� التجار�ة

تطو�ر�العالقات�التعاونية�و�مكن�أن�ل ضروري السل�التور�د�مع�الشر�اء�التور�د�حيث��عت���ال�سي���ا��يد�لس

  .ستدامة�ألنھ�يصعب�تقليد�ااملتنافسية�الت�ون�مصدرا�مل��ة�

� �ذات �للمعلومات �وثيق �ب�بادل �التعاونية �العالقات ��ذه ��جتماعية�وتتم�� �والعالقات الصلة

  .و�ل��امات�املتبادلة�من�أجل�تحقيق�نتائج�مفيدة�ع���املدى�الطو�ل

  :خالل�����ذه�ا��الة�يتوثق�ارتباط�قوي�ب�ن�العالقة�و�داء�وذلك�من

 الثقة�التنظيمية�الداخلية -

 الت�سيق�وحسن�التواصل -

 مستوى��داء�املحقق�من�طرف�الشر�اء -

�اللوجس�ية �م�ارت�ن��فا��دمات �وتوطد �تطور �أن �أك���فأك���يجب �املعقدة �التور�د �سالسل �قلب ��

أساس�ت�ن�القدرة�ع���التنظيم�والقدرة�ع����بت�ار�حيث�أن�العمالء����بحث�دائم�ع���متخصص�ن�

الذين��سمحون�ل�م�بتحقيق��دف�تقليص�الت�اليف�و�دف�تحقيق��س��اتيجية�وإعادة�تنظيم�ا�إذ�

  .ورت�مطالب�العمالء�لالستجابة�لتحديات�ا��ديدةمع�مرور�الوقت�تط

  :املعلومات����قلب�مشروع�التعاون�اللوجس���4-3

�واملو     �املصنع�ن �ب�ن �العالقات ��� ��س��اتي�� �التعاون �إس��اتيجية �مشاركة�تنفيذ ��� �ينطوي زع�ن

� �مو ملعلومات �جميع ��� �املوزع �حصل�ا �ال�� �املبيعات �كمية �مثال �حساسة �التوز�عاجد ��ذه��قع ��سمح حيث

معلومات�املرتبطة�بالعمليات�لل املعلومات����الوقت�ا��قيقي�معرفة�آثار�إجراءات�ال�سو�ق�ع���س�يل�املثال
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�عالنية�وال��و�جية�املصاحبة�إلطالق�منتج�جديد�ومن�ج�ة�اخرى�املوزع�يحتاج�إ���أق����قدر�من�التفاعل�

  .تاجرهمأو��ن�حيث�إعادة�تخز�ن�مستودعاتھمن�الشركة�املصنعة�م

�طرف�   �لوجس�ية�من ��ستعانة�بخدمات �مع �التعاون �واملوزع �املصنع �من ��ل �أراد �إذا �ا��الة ��ذه ��

ثالث�لبد�ل�ما�أن��سمح�ل�ذا�الطرف�ا��ديد�باخ��اق�أنظمة�ال�سي���ا��اصة���ما�وال���يتم�ر�ط�ا��دمات�

  .اللوجس�ية���ا�بمجرد�التكفل�ب�سي���املستودعات

� �تنفيذ �يتم ���دف��نا �التدفقات �وإدارة �و�تصاالت �اللوجس�ية �املعلومات �نظم ��� �لوجس�ية إس��اي�يجية

  .ضمان�ال�دف�املزدوج��ص���لالستمرار�ة�والسيولة

�ال �يطلب �سلسلة�حيث ��� �املتداولة �والسلع �املواد �عن �موثوقة �بيانات �نقل �اللوجس�ية �ا��دمات ��� فاعل�ن

�� ��� �الفاعلة �ا���ات �ع�� �و�جب �اللوجس�ية�لوجس�ية �املعلومات �أنظمة �بناء ��� �املشاركة �السلسلة ذه

  .را�أو���ب�محتملة����غياب��س�شارة�ال�افيةخطنقاط��ظ�ور �و�تصاالت�ملنع

�إد - �معلومات �أن ��� �الرئ�سية �املش�لة �نتكمن �وج�ة �من �جزئيا �سر�ة �التدفق �و�التا���ظارة ر�تجار�ة

�املخاطر  �عالية �إس��اتيجية �إ�� �التعاون ��خر��يتحول �الطرف ��� �معينة �ثقة �مسبقا �يفرض و�ذا

واعتقادا�قو�ا����حقيقة�أنھ�لن��ستغل�وضعھ�املم���أثناء�العمل����مص��تھ�الوحيدة�و�التا���تصبح�

�ع��� �الكشف �وال�ي�ب�� �عل��ا �العمل �ا��اري �حساسة�للعمليات �بيانات �تمتلك �اللوجس�ية ا��دمات

 محتوا�ا�إلغراء�عميل�آخر�

ون�لوجس���ب�ن�املصنع�واملوزع�ومقدم�ا��دمات�اللوجس�ية��عتمد�ع���مناخ�عام�من�إن�إقامة��عا -

عالقات�التبادل�ال���يؤدي�إ����ل��ام�ع���املدى�الطو�ل�ومشاركة�نظم�املعلومات�اللوجس�ية�ونظم�

 .�تصاالت�و�ش�ل�عام�أنظمة��دارة�املخصصة��و�قرار�محفوف�بالعواقب

الشر�اء�الثالثة�أو�ل�م�تولد��س�ثمارات�املش��كة�املحددة��ش�ل�فعال�من�خالل�تقليل�تنقل�أحد� -

�عادة� ��شبھ �و�ذا �اللوجس�ية ��دارة ��� �واسع �نطاق �ع�� �نوقشت �قضية �و�� �التبعية �من حالة

��طراف� �أين��س�� �فقط ��و�إال�ممارسات�ت�سيق�محسنة �ما �ا��قيقة ��� �لكن ��عاونية إس��اتيجية

شا�ل�املصادفة��ش�ل�جز�ي�دون�أي�ال��ام�بمرور�الوقت�و�دون��س�ثمار����املعنية�أوال�إ���حل�امل

 .معدات�محددة�لعالقة�التبادل

  :(CPFR)و (GPA)أنظمة�املعلومات��4-4

ا��اجة�إ���عدد�مع�ن�من�أدوات��دارة�السيما�فيما�يتعلق���ناكمك�ن�تحقيق�إس��اتيجية��عاونية�لت   

  .أدات�ن�رئ�سي�ن�للتعاون�اللوجس���وتنفيذ�ا�بنجاحم�تطو�ر�تنظام�املعلومات�ب

  :(GPA)نظام�إدارة�التور�د�املش��كة��1- 4-4

   (La gestion partagé des approvisionnements) ش�ل��GPAحركة�استجابة� لوجس�يا ن��ا����

إ����)مصنع�متجر�(ا�م دحإ����وثوقةتدفق�قوي�بناءا�ع���توقعات�م�سمح�باالنتقال�من��،املس��لك�الفعالة

ستوى�التق���البحث��و�نظام�معدل�التدفق�املع����،)متجر�مصنع(تدفق�مدفوعا�بطلب�املس��لك�ا��قيقي�

الذي�من�خاللھ�يقوم�املوزع�بتفو�ض�املنتج�بإعارة�تنظيم�تجديد�مستوى�املخزونات�ح���ع���مستوى�رف��ل�

�جميع �املصنعة �الشركة �إ�� �ينقل �املوزع �فإن ��متجر�و�التا�� �ا��االت �بمخارج �املتعلقة املدفوعات�(املعلومات

املعلومات�ال����سمح�للمصنع�لتخطيط�تجديد�مخزون�التوز�ع��ش�ل�أفضل�من��،أو�املستودعات) النقدية
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منبع�السلسلة�اللوجس�ية�أل�شطة�ا��اصة�����نتاج�وتور�د�املواد�وامل�ونات�و�ذا��عطي�نتائج�إيجابية�من�

  .ومستوى�التخز�ن) ���املتاجر(حيث��سبة��ستجابة�

  CPFRنظام�التخطيط�التعاو�ي�والت�بؤ�والتجديد��2- 4-4

Collaborative planning forecasting and replenishment  

بال�سبة�للمواد��س��الكية�ذات��س��الك�الكب���املستقر�إال��GPAام�نظرغم��يجابيات�ال���أ�ى���ا�   

  .و�ؤكد�بدقة�تفوقھ�CPFRأنھ�يبقى�غ���مناسبا�تماما�للعمليات�ال��و�حية�أو�املنتجات�املوسمية�ليظ�ر�نظام�

�ح��ا��و�تحقيق�أق����ر ة�واملوزع�ن��دفعلفر�د�املش��ك�ب�ن�الشر�ات�املصن�و�من���قائم�ع���مبدأ�الت�بؤ�ا

يجعل��،عاف�املركز�التناف����للشر�اء��س�ب�سر�ة�املعلومات�املتبادلةضراكة،�دون�املخاطرة�بإشممكن�من�ال

CPFRسلسلة�لوجس�ية�ولذلك�ف�و�ع����غ�من�املمكن�توحيد�إدارة�العرض�مع�إدارة�الطلب����نفس�العملية���

��دارة �ب�ن�أنظمة �نحو�التداخل �حاسمة�جديدة �التق���خطوة �اللوجس�يات��املستوى ��� �عنصر�أسا��� و��

  .التعاونية

�فر�يم �وجود ��� �فقط �ذلك �يتحقق �أن �املوزع� متعدد�قكن �عن �ممثل�ن �من �يت�ون التخصصات

� �يدمج �مش��كة �تجار�ة �خطة �وضع �م�م��م �املصنعة، ��CPFRوالشركة �املش��كة ��حداث العمليات�(تقو�م

  .والت�بؤات�امل�سقة) التجار�ة

  

  �CPFRوجھ�الثالثة�لنظام�: (II-10)الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CPFRاتفاقیة تعاون 

  موزع/ منتج 

  منتج
  موزع

2020  
  

  رزنامة األحداث المشتركة

  

  تنبؤات منسقة

1 

2 

3 
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  :خالصة

�شطة�ال����عت���شاشة�دعم،�إ����ملكثف�ل��دمات�اللوجس�ية�إلنجاز�أدى��تجاه�التصاعدي�و�ستخدام�ا 

ُ�ع���ف��ا��بة���التصميم����إس��اتيجية�تطو�ر�ا��دمات�اللوجس�ية����حقتوجيھ�التفك���التحلي���املب���ع

إن� ،التنافس�السرش�للمؤسسات�ع���اك�ساب�مزايا�تنافسية�من�خالل�تطور�ثورة����سياس��ا��س��اتيجية

البحث�ال�شط�عن�امل�ارات�وخفض�الت�اليف�والتوجھ�نحو�إعادة�ال��ك���ع���ال�شاط�الرئ�����للمؤسسة����

العوامل�الرئ�سية�العتماد�إس��اتيجية��ستعانة�بمصادر�خارجية�عالوة�ع���ذلك�فإن�تدخل�خب���

اللوجس�يات�م�م�لالستفادة�من�ا����ة�والكفاءة�امل�نية�املتاحة�ملقدم�ا��دمات�اللوجس�ية�مما��سمح�

  .ع���أعمال�ا��ساسية�للمؤسات��ستفادة�من�التكنولوجيا�العالية����تنفيذ�ا��دمة�اللوجس�ية�وال��ك�� 

اللوجس�ية�لم��عد�شك�لدى�املؤسسات�املصنعة��ن��ا��دمات�توسيع�نطاق�ا��دمة�ال���تقدم�ا  

مجموعة�واسعة�من�ا��دمات�اللوجس�ية�املتاحة�ل�م�إذ�التطور�املصاحب�لعروض�ا��دمات�اللوجس�ية�تم�،

�باالستمرا �التعب���ع��ا �يتم �ال�� ��حتياجات �لتلبية �املواقف�. رإجراؤه �مع �التكيف �املستمر�عن �البحث إن

��عت���عنصر  �جديدة �خدمات �أو�لتقديم ��بت�ار��االقائمة �طر�ق �عن �املق��حة �ا��دمة �عروض للتمي���ب�ن

�تطور� �سا�م �حيث �والتعقيد �الفنية �الناحية �من �بمصادر�خارجية �الستعانة �خدمات �نمو املستمر��س�ب

�اب ��� �و�تصاالت �املعلومات �جديدة�ل�س�� تكنولوجيا �العمالء��و �ت�ار�طرق �العالقة�ب�ن �س�يل��ي�لة�وتنظيم

  .وا��دمات�اللوجس�ية
 

 



  :ا��الصة�العامة

�املصنعة   �املؤسسات �قبل �من �للوجس�يات �بمصادر�خارجية ��ستعانة �سياسة أو�املوزع�ن�/ و��ش�ل

يتوافق�مع�رغبة�املؤسسات����.  الكبار�تطورا�اس��اتيجيا�كب��ا����الثالث�ن�عاما�املاضية����اقتصاديات�العاملية

ال��ك���ع���عدد�قليل�من�املنتجات�ا��ديدة�أو����م�ارا��ا�املركز�ة،����تصميم�ال�سو�ق�للمس��لك�ن،�مع�ترك�ا�

�الل �ا��دمات ��� �للشر�اء�املتخصص�ن �الصلةوجس�ية�إلدارة �التور�د�ذات �بمصادر�. تدفقات تقاس��ستعانة

  . خارجية�للوجس�يات�بدرجة�أك���أو�أقل�من�مشاركة�مختلف�الشر�اء����البناء�املش��ك�ل��دمات�اللوجس�ية�

ة��س�ثمار����أنظمو�مقدمو�ا��دمات�اللوجس�ية�مج��ون�ع���التأقلم�مع�التغ��ات�املستمرة�عن�طر�ق�تطو�ر 

  .تلبية�رغبات�العمالءو ��تصاالت��من�أجل�التحكم����العملياتو�املعلومات

  :تقييم�الفرضيات

   ���� ��مداد �أ�شطة ��� �اللوجس�ية �ا��دمات �الكب���أل�شطة �الدور �تأكد �النظري �ا��انب �خالل من

  جميع�مراحل�السلسلة�لتحقيق�التم��

واللوجس�يك�حيث�أن�املجمع�ببذل�ج�ود�معت��ة�من�خالل�الدراسة�التطبيقية�ملجمع�شاقور�للنقل� -

ع���تقديم�خدمات�ذات�جودة�عالية�وذلك�عن�طر�ق�اح��ام�جميع�مواعد�ال��ن�والتفر�غ�املتفق�

 .عل��ا�ل�دف�إرضاء�الز�ائن�وا��فاظ�ع���حصة�سوقية

ك�لتنظيم�واقع�وآفاق�ا��دمات�اللوجس�ية����ا��زائر�يحتاج�إ���الكث���من�العمل�والبحث�زد�إ���ذل -

 .(L’informel)والعوملة����التعامالت�خصوص�أن��ثتصاد�مب���ع���أسواق�غ���رسمية�

  نقص�دراسات�����ذا�املوضوع�����قتصاد�ا��زائري� -

  

  :النتائج�التطبيقية�-

إن��قتصاد�ا��زائري��عيد��ل�البعد�ع���فكر�وثقافة�اللوجس���بصفة�عامة�وا��دمات�اللوجس�ية�  

  .باملف�وم�ا��ديثبصفة�خاصة�

رغم��م�انيات�ال���يمتلك�ا�مجمع�شاقور�إال�أن�ذلك�يبقى�غ����ا��،�حيث��ناك�نقص����استعمال� -

 .أنظمة�تكنولوجيا�العمل�و�تصاالت

 :صعو�ة��س�ثمار����أ�شطة�ا��دمات�اللوجس�ية�لعدة�أسباب -

 .الز�ائنو �نقص����القوان�ن�ال���تح���العالقات�ب�ن�العمالء -

 .�قتصاديةأمان�لتعامالت�و �استقرار وجود�عدم� -



 .ا��مركيةو �العراقيل��دار�ة -

 .�س�ثمارات�تتطلب�أموال���مة -

 .ال�يوجد�تنظيم�����سواق -

 .نقص�ثقافة�ا��دمة��س�ب�عنصر�الثقة -

  :�ق��احات-

أي�بلد�حيث�يجب����يع��ذه�املؤسسات��اقتصاددور�����(PME)املتوسطة�و �تلعب�املؤسسات�الصغ��ة�-    

  .إدار�ةو �بإعطا��م��س�يالت�مالية

   -�� �أساسية��أنظمةإن �نقطة ���شطة ��ذه ��� �وم�م �أسا��� �دور �و�تصاالت �املعلومات تكنولوجيا

  .يجب�ال��ك���عل��ا

  تحديث�قوان�ن�تنظم�التعامالت�ب�ن�العمالء���لق�جو�من��مان�و�ستقرار�-   

ت�و�ن�وتأ�يل�اليد�العاملة�املؤ�لة�حيث�نركز�ع���ا���د�الذي�تبدلھ�ا��امعات�����ذا��يطار�من��-  

  .خالل��ساتذة�الذين�ببدلون�ج�ود�كب��ة�رغم�نقص��م�انات

ليد�من�إعطاء�ا��امعة�ا��زائر�ة�دور�وم�انة����النظام��قتصادي�فاألساتذة�ع���تواصل�مستمر��-  

  :لعالم�من�تطورات�وأبحاث�يجب��عتماد�ع���ا��امعة����مثالمع�ما�يحدث����ا

 املشاركة����سن�وتحديث�القوان�ن� 

 عتماد�عل��ا�����حصائيات�� 

 أخذ�الشورى�من�خالل�ما�يحصل�من�تطورات�  

�ال��بصاتاق�من�بدال �:ال��بصات  - �املتعامل�ن��حام �مع �عالقات �وإقامة �ل��امعة ��و�� �السنوات من

  .�قتصادي�ن�وإقناع�م����الدخول����مشروع�مش��ك
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