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 اللسن  ففي وألاطاليب، الؼسر  مً اللديد حظخددر التي لصااملس أهم بين مً اللظنسر  امليدان مان             لؼاملا

 املىاطيع مً إلامداد مىطىع وأصبذ ػىيلت ملدة اللظنسر  امليدان في اطخخدامه جم ئذ إلامداد، مفهىم ظهس املاض ي

 واملحازبين الحسب مخؼلباث بخىفير هجاخه بلد وهرا ألاماديمي أو الخؼبيلي املظخىي  على طىاء والحديثت الهامت

 أيظا يلقرن  أصبذ ئذ فلؽ هرا على يلخصس ولم مىاطبين ووقذ بؼسيلت الغرائيت املىاد وجىشيع الىلل، طسعت بصيادة

 إلامداد الاهخمام بدأ فلد اقخصاديا أما اللظنسر  املجاى في هرا . وقؼع الغياز الرخائس وهلل الخخؼيؽ بالخىظيم،

 وجدظين الخهاليف جلليص جخؼلب والتي املإطظاث جؼىز  عً الىاحمت املىافظت جفسطها التي امللحت للظسوزة

 للخبادى أوطع مجاالث وفخذ وشاػها وجىطيع عاليت مسدوديت جدليق أحل مً والىىع النم هاخيت مً للصبائً الخدماث

 اللديد شهدث قد والخدميت الصىاعيت املإطظاث أن اجضح فلد . الظىر  داخل مهاهت على خصىلها حاهب ئلى

 التي الدظىيليت البيئت ػبيلت مع جدىاغم وأطاليب ػسر  حظخددر منها حلل مما لدظييرر، الجاهب في الخؼىزاث

 مً املىزديً مع اللالقاث شبنت وجىطيع الظىقيت الحصت جىطيع ألازباح ألبر جدليق بهدف وذلو ملها، جخلامل

 .الخىشيع حاهب مً الصبائً مع اللالقاث شبنت وجىطيع الخىزيد حاهب

 الشسماث مً لبيرة بدزحت الاطخفادة في املهمت ألامىز  مً الدظييريت الجىاهب أن املإطظاث مً اللديد          وأدزلذ

 النفاءة مً مظخىي  أعلى ئلى الىصىى  بهدف وذلو الخىزيد، طلظلت ػىى  على ملها جخلامل التي ألاػساف حميع مع

 للمىاد والاطخالم املىزديً اخخياز وخظً لهم الاطخجابت وطسعت الصبائً وزغباث اخخياحاث جدليق في والفلاليت

 واملىخجاث املىزديً مً املظخلمت ألاوليت املىاد خسليت حظسيع أخسي  حهت ومً حهت، مً هرا الدقيق، الىقذ في ألاوليت

 في املإطظت عليها القرليز يجب التي الخهاليف في الىظس باعادة للمإطظت يظمذ بدوزه والرر الخىزيد، طلظلت داخل

 .ممنً خد أدوى ئلى الخهاليف جلو لخلليل حهىدها حميع جددشد يجللها مما جىزيدها، طلظلت

 في للمإطظاث الشاغل الشغل هى الخهاليف حظيير يلخبر ئذ املإطظت وظائف مً مهمت وظيفت أصبذ           فاإلمداد

 ال الىخائج ماهذ وئال في جهاليفها الخدنم عليها يدخم الرر الىاقع ئلى املإطظاث أغلب اطديلظذ فلد الحالي، وقخىا

 وألهجع والللالوي ألامثل الاطخخدام على اهخمامها حل وطع طسوزة الاقخصاديت املإطظاث على هإلد لرا .جدخمل

 مً عليها البد ذلو، حاهب ئلى .جامت مىافظت حشهد التي ألاطىار فياز والاطخمس البلاء فسص منها طاعذ وئال للمىازد،

 املساقبت خالى مً وذلو الدظيير مجاى في أو إلاهخاج مجاى في أو الدظلير مجاى في ماهذ طىاء قسازاتها بقرشيد الليام

 .غيرها أو الخىشيع جهاليف أو إلاهخاج جهاليف ماهذ طىاء وأهىاعها، للخهاليف املظخمسة واملخابلت

 املإطظاث داخل الدظييريت الجىاهب مافت في املظخددزت والخلىياث وألاطاليب الؼسر  مً اللديد هىاك

 بسامج وطع مً املإطظاث على بد ال لرا .الخىزيد طالطل جهاليف بدظيير ألامس حللق ئذا خصىصا خازحها، وختى

 الىصىى  أو جخؼيؼه جم ما جدليق ئلى حاهدة جداوى  أن عليها يجب لما الخهاليف، بدظيير مخلللت اطدباقيت وخؼؽ

 .مجددا فيها الىقىع وجفادر جصحيدها ومداولت الظلف ومهامً الاهدسافاث الدشاف ظل في الىخائج، أخظً ئلى

 ولرلو الخىشيع، إلاهخاج، الخمىيً، املخظمىت املاديت باالخخياحاث يخللق فيما والخجازيت إلاهخاحيت            فاملإطظت

. املللىماث جدفق

 زبؽ بلمليت يلىم خيث لإلمداد السئيس ي املحسك يلخبر الرر الىلل هجد السئيظيت إلامداد أوشؼت بين            ومً

 مً للخلليل املإطظاث مخخلف وحظعى إلامداد، جهاليف في ألاولى املسجبت يدخل وهى الخىشيع بمىاػق إلاهخاج مىاػق
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 مً البيئت على الخأزير ئلى يإدر وهرا وفلاليت طسعت وألثر جهلفت أقل هلل أهماغ اخخياز خالى مً الىلل جهاليف

. الىلل وطائل مً املخخلفت إلافساشاث خالى

 لصيادة هديجت للبيئت صديلت عملياتها مخخلف وحلل ألاخظس إلامداد جؼبيق ئلى املإطظاث مً باللديد دفع ما وهرا

 اللىحظديت املدن امللقرخت الحلىى  بين ومً البيئت على باملحافظت مؼالبت أصىاث وازجفاع املظتهلنين عىد الىعي

 التي للمىافع هديجت مىدشسة وأصبدذ واخد، مهان في ألاوشؼت مً اللديد ججميع فيها يخم التي إلامداد وأزطياث

. لهل والاقخصاد املإطظت جىافظيت جدظين في ودوزها للخهاليف جخفيع مً جلدمها

  البحث إشكالية

يلي  لما البدث ئشهاليت حاءث فيه النبير ودوزه إلامداد في الىلل أهميت ئلى       بالىظس

  الفرعية التساؤالت

 املإطظت؟ في ودوزه إلامداد هى ما -

  ؟ مإطظت في الىلل واقع -

 الىلل؟ خدماث جلديم في الىقذ عامل جأخر مإطظت هل -

ئطافيت؟  خدماث أم زئيظيت مإطظت في الىلل خدماث هل -

 البحث فرضيات

 للدزاطت فسطياث عدة وطع جم الظابلت إلاشهاليت ملالجت أحل مً

 إلامداد في لبير دوز  للىلل •

 اللىحظتي ألاداء مً يسفع املىاطبت الىلل وطيلت اخخياز •

 مىاولت جخصيً، الىلل للمليت مصاخبت خدماث املإطظت جلدم •

وفلاليت  بنفاءة جمييز دون  للصبائً خدماتها جلدم املإطظت •

 الدراسة أهمية

 : لالعخبازاث الخاليت وذلو املىطىع ألهميت الدزاطت أهميت جسحع

 الىظام ملسفت هرا عليىا وحب امللاصسة ألاعماى مىظماث في ألهميخه وهظسا جؼىزا لبيرا، إلامداد عسف 

 . ودزاطخه

   الاقخصاد جؼىيس في النبير ودوزه اللمليت الحياة في الهامت املجاالث مً الىلل مجاى مىن . 

   به ألاوشؼت املسجبؼت مخخلف أداء مً السفع في وأهميخه املإطظت في إلامداد وظيفت في للىلل النبير الدوز . 

 

 الدراسة أهداف

 ألاهداف جدليق ئلى لرلو وحظعى وإلامداد الىلل بين اللالقت جىطيذ ئلى تهدف الدزاطت هره ئن اللىى              يمنً

الخاليت 

 والىلل باإلمداد عالقت لها التي املفاهيم بمخخلف إلاملام مداولت- 

 جخفيع خاللها مً للمإطظت يمنً التي الجىاهب جدديد خالى مً إلامداد، في الىلل عمليت أهميت ئبساش مداولت - 

 . الىلل الخهاليف

 ألاداء جدظين في ودوزه ألاخظس باإلمداد الخلسيف- 
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 ئلى جدخاج التي الشسماث ػسف مً امللدمت الىلل خدماث جدظين مً جمنً التي الخىصياث مً مجمىعت اطخيخاج - 

 .الىظيفت أو اللمليت هره

 الدراسة منهجية

 ولدزاطت البلع لبلظها املنملت الللميت املىاهج مً مجمىعت على الاعخماد جم املىطىع ػبيلت على         بىاءا

 مىطىع أو للظاهسة والخفصيلي الدقيق الىصف على يسجنص الرر الىصفي املىهج اطخخدمىا حيدة بؼسيلت مىطىعىا

 عً املخىفسة امللؼياث جدليل احل مً وذلو الخدليلي املىهج على الاعخماد جم لما وعيا ن ووصفا لميا وصفا الدزاطت

 عً فظال زحع، ا الم مً مخىىعت مجمىعت على الاعخماد جم البدث مشهلت مللالجت ولرلو الدزاطت مدل املىطىع

 . واملخجددة الهادفت باملللىماث غىيت وصفداث مىاقع ئلى اطدىادا ئزساء الدزاطت  في دوزها لإلهقرهذ طيهىن  ذلو

 الدراسة ثقسيم

 وجدليل الفسعيت بدظاؤالتها وإلاخاػت الدزاطت ئشهاليت على وإلاحابت املىطىع بجىاهب إلاملام احل             مً

 اللىحظديو ئدازة ألاوى  الفصل في جىاولىا خيث فصىى  زالزت ئلى الدزاطت جلظيم جم طابلا املصاغت الفسطياث

 خالى دزاطت مً ماهيت اللىحظديو فيها ألاوى  يظخلسض مبدثين خالى مً ذلو دزاطت وجم مخهاملت إلدازة مدخل

 لنيفيت الخلسض خالى مً اللىحظديو ئدازة يدىاوى  الثاوي املبدث أما وأهدافه، وأهميخه بخلسيفه مسوزا جؼىزه

  . اللىحظديت السقابت ئلى بالخلسض ألاوى  الفصل خخم وطيخم اللىحظتي اللمل وجىظيم جخؼيؽ

 املإطظت في وظيفت الىلل يدزض ألاوى  مبدثين ئلى جلظيمه وجم اللىحظديو في الىلل مهاهت يدىاوى  الثاوي الفصل        

 ولرلو وإلامداد الىلل طالطل الثاوي يدىاوى  املبدث أما ألافظل، الخخياز بينها واملفاطلت الىلل وطائل ومخخلف

 ألاخظس إلامداد عً جددزىا ألاخير وفي الامداديت ألاوشؼت وئخساج ألاداء جدظين في ودوزها اللىحظديو أزطيت

  . لإلمداد الحديثت الاججاهاث مً باعخبازه

 ئلى وملظمت بشسلت قايد عمس املخىاحدة  بمظخغاهم بها قمىا التي ميداهيت دزاطت في يخمثل الثالث الفصل        

 في واللىحظديو الىلل لىاقع  دزاطت يدىاوى  الثاوي املبدث الدزاطت أما مدل بالشسلت حلسيف يدىاوى  ألاوى  مبدثين

. الشسلت
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 إلالمإلاتل الفص

 خيث الخشبلفي ٠كبرل ؤَميت اه ١ان خيث ألااشياض ي، ااّع٢شرل املجا٥ في ؤلامذاد مٙهوم مشة  أل٥ل ٌهش

 ألامشي٢يت الاظخٝال٥ خشب ااكبيىاهيتلفي الخعاسة مثلل.اإلاّاٟس مً ااّذيذ ألهجاح ٘ؽل في سئيعيا ظببا ١ان

 ااخاسيييونل ااٝادة يّخكب بيىما اوحعتي، بٙؽل ١اهذلمشجبىت ١لها ااثاهيت ااّاإلايتلالخشب في سألمل اسأليً ألخعاسة

ٛل" اإلاٝذألوي اا٢عىذسل،"باس١ا َاهيبا٥"  ألهٍشا ااثاهيت ااّاإلايت الخشب بّذ .اوحعديونل ِباٜشة " أليلىخٕخونل ألدأل

 املجا٥لفي جىبيٝه مداألات بلى ؤلاداسيت ااّلوم في ألاإلاهخمونل ااباخثونل ظعى االوحعدي٤ اّبه اازر الذألسلاا٢بحب

 في ٌهوسٍ ِلى ِوامللِذة ظاِذث ٠ما .ازا٤ ااعباٜت ألامشي٢يت اإلاخدذة ااوالياث أل١اهذ ألالاٜخفادر، ؤلاداسرل

ل:منها اإلااظعاث

 اه اإلاٝذمت الخذمت بمعخوياث ألالاَخمام الاظتهالٟ ؤهماه حٕحب -

 .اإلاّلوماث ج٢ىواوحيا ألزوسة الاٜخفاديت ااّوإلات -

ابت ِمليت بّذَا اخإحي املخ٢م ألااخىٍيم الجيذ ااخيىيي بلى جدخاج االوحعديت الجهود بن  ميشحاث ِلىلااٜش

ل.ااّاإلايتلااؽش١اث ٠كبرل َيا١ل في َامت بداسة مىه حّل َزا ١ل االوحعديت، ااّمليت
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  إلام ا لإلااهيت : ألاول  ملبحث

ت  ااّفوسللفي بايه ؤلاؼاسة خال٥ مً ألرا٤ ااّلم، َزا جاسيخ دساظت ِليىا يخوحب ؤلامذاد ماَيت إلاّ٘ش

هوسل ااٝذيمت  ألالخّمٞ ؤلاداسر، املجا٥لفي اظخّمااه بلى ؤدث ااتي ألاظباب ر٠ش مْ باإلااظعت االوحعتي اا٢ٙش أٌل

ت يجب ؤ٠ثب ت را٤ بلى باإللا٘تل.ااضمً مشألس مْ جىوسا ِٗش اازر ؤلامذاد مٙهوم مّ٘ش  ألؤَذاٗ ؤَميت مّ٘ش

ٛل ؤلامذاد ل.جىبيٝه ألمجاالث اا٢ّس ي ؤلامذاد بلى ألااخىش

 : إلام ا إلالظهم  ظهرل جاريخ : ألاول  ملعلب

ائْ دساظت حّني ؤلامذاد جاسيخ دساظت بن  الخذماث مً ااىُولَزا ِلى اإلااض ي في خذزذ ااتي ألألاخذار ااٜو

ل .ااخذ٘ٝاث إلداسة تهذٗ ااتي

 ألزاهيا ااّع٢شيت ألااّلوم ااشيالياث في االوحعتيلاا٢ٙش دساظت بلى جٝودها االوحعدي٤ جاسيخ ألدساظت

.لاإلااظعت في جاسييه دساظت

  اعطكزيت ألا اعلهم  ازياضياث في  الهحطتي  الكز :أألاال

شيٝيت االٕت بلى االوحعديت ١لمت ؤـل يّود  خعاب، وعبت، " ألحّنيل،اوحوط ١لمت مً ألجإحي ااٝذيمت ؤلٔا

 اايوهاوي ااٙيلعٗو أليّخكب .اإلاّنىلهٙغ اها ااتي LOGISTICUS ااالجيييت اا٣لمت أل٠زا٤ 1 " خىاب ظبب،

 ١.1LOGISTIKOSلمتل اظخّمل مً ؤأل٥ل َو  (م ٛ 4-428)ؤ٘الوونل

:ل ازياضياث في  الهحطديك-1

 زم ااّٝلي، باالظخيباه اإلاخّلٝت ألاموسل ِلىلالذالات 1614 ِام في مشة  أل٥ل اظخيذمذ االوحعدي٤ ١لمت

ذ ااشياليت، الخعاباث ألاألايت ااّملياثلً٘ ِلى الذالات 1656 ِام في اظخيذمذ  في ااّملياث َزٍ ؤخزث أٜل

اسيخماث، ؼملذلخيث 1727 ِام ختى ااخىوسل  هجذ ٠ما ألاا٢عوسل اإلاّادالث ااٙل٢يت، الخعاباث اإلاىدىياث، االٔو

ول اإلاّادات َزٍ اظم ؤن ألالّه أليشرل Logit Model يعمى سياليا همورحا الاٜخفادلااشياض ي في  Logitأَل

.ل١Logistic2لمتل مً معخمذ

:ل اعطكزيت  اعلهم في  الهحطديك-2

داس، ش يء ١ل ٜبل حّني LOGISTEUO اايوهاهيت اا٣لمت بن 
َ
 اخدذيذ اإلافىلح َزا الجيؾ ألاظخيذملؤ

م٢ً ااتي ألاوؽىت
ُ
 ٜبل ااشابْ ااٝشنل ٘ٙي .ألااضمان اإلا٣ان :َما ااخذ٘ٝاثلبداسة في ؤظاظحن ِاملحن بحن الجمْ مً ج

ٛل ؤمش ألا٠كب الاظ٢ىذس ؤما ااىّام ؼاخىاث الظخّما٥ الخاحتلِلى ااموء لظلي Nikolopoulou.H اإلايالد،  بدش

 في ٢٘ش خيث .حيؽه جدش١اث حّيٞ ال ا٣ي ألرا٤ آظيا خو٥ل اابدشيت سخلخه فيلااؽشألُ ٜبل ااّشباث َزٍ حميْ

يٙت ؤوؽإ ٜيفش خوايو ااشألماوي ااٝائذ ؤيما .ألؤلامذاداث اإلااألهت بدىٍيملحيوؼه خش٠ت ظبٞ  ظماَا أٌل

                                                           
يت،ل،-ل 1 تلااؽٜش ل. 3ؿل2008هٍشةلِامتلِلىلٜىاُلالخذماثلاالوحعديت،لمش٠ضلاإلاّلوماث،لاإ٘ش
ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لؤداءلألحودةلالخذماثلاالوحعديتلألدألسَالفيلخلٞلااٝيمت،لمز٠شةلمٝذمتللمًلمخىلباثلهيللؼهادةلاإلااحعخحب،ل-ل2

ل.2،لؿل2009-2010ؿ 2حامّتلٜاإلات،لااعىتل
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«LOGISTAلألبوؽاء االيليت املخيماث جىٍيم ؤحل مً ااشألماهيت ااٙيااٞ بخدش١اث باالَخمام اامابي ي٣لٚ خيثل

.ل1املخخلت اإلاذن في مياصنل

 المؽا١ل خاللِؽش ااشابْ اويغ اإلال٤ معدؽاسرل ؤخذ اٜتبح 1670 ِام ألباامبي بٙشوعا 17 ااٝشنل في

 Marechal General De" "حعمى سجبتلبّمل الاٜتباح أل١ان ااّفوس، جل٤ في بالجيؾ ٌهشث ااتي اإلاتزايذة ؤلاداسيت

Logis ألنل هابلي 1806 ، ظىت ؤما .ألؤلامذاد ااخىٝالث جىٍيم اإلاواْٜ، اخخياسلااخيىيي، ًِ ِباسة معاألاياجه ١اهذ 

تلِع٢شيت ؤوؽإ ألاأل٥ل اث ًِ ِباسة ألهي باإلداسة خاـت مجمِو لمً جخإاٚ الامكباووسر الخشط مً مجمِو

يحن صسيً ا ألالج الخباصيً ل .اإلال٢يت ألالجيوػ هابليونل حيوػ جمويً بممان م٣لٙحن ألالخ٘ش

لااخ٢خي٣اث ااهىذس ي، االوحعتي، ااخ٢خي٣ي، لالاظتباجيجي، :ٜىاِاث خمغ بلى الجيؾ جٝعيم جمل1836ظىتل ألفي

ٗش ل .الجيوػ جدشي٤ بًٙ آهزاٟ االوحعدي٤ اافٕحبةلأِل

 ؼواوئ ِلى َبووهم ؤزىاء الخلٙاء حيوػ اهخفاس ِوامل االوحعتيلؤخذ ١ان ااثاهيت ااّاإلايت الخشب ألفي

ا ااّاإلايت الخشب ؤنلأللّذ ألما 1944 ، حوان في هوسماهذر  جىبيٞ بلى جشمى دساظاث ٌهوسل بذؤ ختى ؤألصاَس

ما٥لمجا٥ في االوحعدي٤ .ل2ألِا

 " ملؤضطت في  الهحطتي  الكز :ثاهيا

 ّ٘ليا جىبٝيهلألا٢ً اافىاِيت، باإلااظعاث االوحعتي ااخ٢ٙحب ٌهش اإلااض ي ااٝشنل مً ااعخيىاث بذايت في

االوحعديونل ؤن ِلمال.ؤألسألبا في ااثماهيىاث ألؤألائل ألامشي٢يت اإلاخدذة ااوالياث في ااعبّيىاث مىخفٚ في ١ان

 مجا٥ في ااباخثحن بلى باإللا٘ت اإلااظعتلالوحعدي٤ ألاألائل اإلامثلحن ؤـبدوا مً َم خذمتهم اإلاىتهيت ااّع٢شيونل

 أللْ اإلاذوي االوحعتي ٘اا٢ٙش .٘شوعا فيلColin لألTixie،ل Mathe ؤ، .م .ااو في Heskett مثل ؤلاداسيت ااّلوم

.لهٙعها جبٝى ألاظاظيت اإلاؽا١ل ألا٢ً ألألاَذاٗ اإاياث باخخالٗ ألرا٤لااّع٢شرل االوحعتي ااخ٢ٙحب مْ بااخواصرل

 ؤحشيذ خيثل1901 ، ِام بلى يشحْ االوحعدي٤ مفىلح جاسيخ ؤن Lampert et Stock مً ١ل يشرل

و صسُ، ا اام مىخجاث جوصيْ في جازش ااتي ألااّوامل ااخ٣اايٚ خو٥ل ؤ .م .بااو دساظت  ؤأل٥ل اا٣اجبان اِخكٍب مالأَل

ل.3باالوحعدي٤ آلان يّٗش ما اججاٍ في دساظت

 لمً االوحعديت الجواهب حّل ِلى س٠ضث ااتي اا٢خاباث ؤأل٥ل ؤما JCROWELL ااذساظت بخل٤ ٜام أل

 .CLARK ٠خاب خال٥ مً 1922 ظىتل Clark به ٜام ما ااّملياث، مً اإلاادر الجاهب في خاـتلاادعويٞ ِملياث

F, Principles of marketing, ٟىا  الخوصيْ ااٙشعي ااىٍام فيلاالوحعدي٤ دألسل ًِ جدذزذ اا٢خاباث مً ِذد أَل

.لااشياليت ألاظاايب جىبيٞ مْ اإلاادر

                                                           
ل.2هٙغلاإلاشحْلااعابٞ،لؿل-ل1
ل.2هٙغلاإلاشحْلااعابٞ،لؿل-ل2
ىخاات،لدألسلؤوؽىتلؤلامذادلفيلجدٝيٞلاإلاحزةلااخىا٘عيتلدساظتلخااتلؼش٠تلاظمىذلِحنلجوجت،لمز٠شةلمٝذمتلاىيللؼهادةل-ل3 هوسلااهذرلبَو

.ل6،لؿ2009-2008اإلااحعخحبلفيلااّلوملااخجاسيتلجيفقلحعويٞ،لحامّتلباجىت،لااعىتلالجامّيتل،



 للللل إلام الإلامدصلهنزرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل:لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الفصل ألاول

 

8 
 

ِىوانل جدذ KOLB. F : ٥ ٠خاب ـذس 1972 ظىت ألفي 

la  logistique: approvisionnement, production, distribution»  

 اا٢خاب َزا يمثل بر .اإلاادر ااخوصيْلؼب٣اث ألجفميم بها، ألااخيبا املخضألن بداسة جٝىياث ملخخلٚ ههجا يٝتبح خيث

.ل1ااٙشوس ي االوحعتي الخ٢ٙحب بلوسة

اهاث يواحه مخ٣امل بداسرل ٠مجا٥ االوحعدي٤ HESKETT حّل 1973 ِام ؤما  الاظتباجيجيت ااَش

 La function» ٠خابهل في LAMBILLOTTE أليٝذم ااخىٍيميت، ألاإلاؽا١ل

logistique dens l’entreprise يٙي بّذٍ في االوحعدي٤ 1976 ظىت  1980 ِام Porterؤما ألااخىٍيمي ااٌو

.ل2ااٝيمت ظلعلت خال٥ مً ألرا٤ الؽش١اث مم٢ىت جىا٘عيت ٠محزة خذدٍ

 TIXIER.D مً ا٢ًل «La «La logistique d’entreprise ٠خاب خال٥ مً بٙشوعا ٌهشث حذيذة سئيت 1983 ِام في

MATHE. H COLIN. J ، خال٥ مً ألؤوؽإث اادؽٕيليت، اإلاؽا١ل اخدعحن ألجىٍيمي اظتباجيجيلمىهج جٝتبح سئيت هي 

 مْ SHAPIRO ، MATHE ألا HESKETT ٢٘ش خال٥ مً TIXIER ٥ اادعويٝي ااىهجل:ميخلٙت ؤ٣٘اس زالزت بحن الجمْ

ل.3اإلاادر ألااخوصيْ ااىٝل ألههج COLIN ، حامّت في اظدؽاسرل ٠يبحبلججشبخه

  ملؤضطت في  الهحطديك  ظهرل أضباب :ثااثا

ما٥ فيلجىبيٝه با خشرل ؤأل اإلااظعت في االوحعدي٤ ٌهوسل ِلى ظاِذث ألؤظباب ِوامل ِذة َىاٟ  ألِا

 : يليلما هز٠ش ألاظباب َزٍ بحن ألمً سياض ي، ؤأل ِع٢شرل ألايغ بداسرل ٠مفلح ؤلاداسيت،

 الخشب خال٥لخاـت ألبفٙت ااّع٢شيت اإلاىٍماث في ؤظاظا االوحعدي٤ مٙهوم ٌهش اٝذ : اعطكزيت  لخبر ث-1

 ألألا٘شاد اإلاّذاث مً آلاالٗلهٝل خالاها جم ااّع٢شرل االوحعدي٤ ِملياث ألؤدٛ ؤ٠كب ؼهذث ااتي ااثاهيت ااّاإلايت

زيت ل.4ألألٔا

 ألاوؽىتلج٣اايٚ ِىاـش جدليل ِلى اإلاٙهوم َزا يٝوم : اخكللت اعىاصز  اكلي  اخحليص إلالظهم جعهرل-2

 االوحعدي٤ ؤوؽىتلمضج ِلى االوحعديت ااخ٣لٙت اّىاـش اا٢لي ااخدليل ظاِذ خيث اابّن، ببّمها اإلاشجبىت

ل5املخخلٙت

ائٚ، اخ٣ويً ١إظاط ااخيفق ِلى يّخمذ ال ااىٍم مذخل بن : اىنم إلامدص جعهرل-3  في يّخمذلألبهما ااٌو

 في مباؼش بؽ٣ل اإلاذخللَزا ظاَم ألاٝذ .ااٝويت الاسجباه ِالٜاث راث ألاوؽىت ججميْ ِلى ألاخحبة َزٍ ج٣ويً

                                                           
 Historique De La Pensee Logistique-ل1
2-http://pfeda.univ.lille1.fr/iaal/docs/dess2003/log/multimedia/penseelogistique/penseelogistique.html 

ل.3 ؿ ظابٞ مشحْ ،لٜحباه بً ااّضيض ِبذ-ل3
ل. 18 ؿ 2008 ، مفش، :ؤلاظ٢ىذسيت الجامعي، اا٢ٙش داس ألاأللى، ااىبّت االوحعدياث، بداسة ـابش، ااّليم ِبذ دمحم-ل4
ل. 24 ؿ 2004-2005 ، مفش، :ؤلاظ٢ىذسيت الجامّيت، ااذاس االوحعدياث، بداسة ااّبذ، لابشاَيمحال٥ مفىٙى، ٘شيذ نها٥-ل5
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و موخذ بداسرللبواس داخل ألأللّها اإلاواد جذ٘ٞ بّمليت اإلاشجبىت ألاوؽىت ميخلٚ خفش  بةداسة الخاؿ ؤلاواس أَل

ل. 1االوحعدي٤

ياث يىاابونل اإلاعتهل٣ونل ؤـبذ :الاضتهالن أهماط حغير -4  ااعلْلمً مشألسال ألرا٤ ااعلْ مً مخّذدة بىِو

 حجم صيادةلألبااخالي ااىلب هٙغ لخذمت اابذيلت اإلاىخجاث ِذد صيادة بلى ؤدر َزا .ااعياساث ألختى اإزائيت

.ل2املخضألن

 هدو ألؤلاهخاجلاادعويٞ سحا٥ اججاٍ بلى الاَخمام َزا ؤدر :المطتهلك  مللمإلات  لخمإلات بمطخهياث الاهخمام-5

ل. 3بحماايت ج٣لٙت بإٜل الخذمت مً مم٢ً معخورل ؤ٘مل اخٝذيم االوحعدي٤ هٍام

 اِخباساث مًلبها يشجبي ألما ااخجزيْ بٝىواث اَخمذ ااتي ااذساظاث اهدؽشث : اخهسيع كىه ث بدىنيم الاهخمام-6

ذ خاـت  اإلاشجبىت الجهود ألججميْ جوخيذلؤَميت بٌهاس ِلى ااذساظاث َزٍ ألظاِذث .الخىش ألدسحت ألاإلا٣ان بااٜو

.ل4منها اافادسة ؤأل اإلايؽإة بلى ااواسدة ظواء املخخلٙت ااعلْ بخذ٘ٞ

 جٝاسب ٢٘شة جالش يلِلى ااخجاسة ألجدشيش ااّوإلات ٌهوسل ظاِذ : ملعلهإلااث جكىهاهحيا ألاثهرة الاكخفاايت  اثهرة -7

.لااٙجوة َزٍ اعذ االوحعدي٤ ٌهش خيث ألالاظتهالٟ، ؤلاهخاج ؤما٠ً

 باالوحعدي٤لالخاـت ألاوؽىت بحن ااخ٣امل جدٝيٞ ِلى ظاِذ اإلاّلوماث ج٢ىواوحيا في ااخٝذم ؤن ٠ما

وساثلفي ألجدٝيٞ ل.5ألااخوصيْ ااخوسيذ ج٣اايٚ أ٘ل

هوسٍ االوحعدي٤ جىوسل في ااٙمل يّود : ملخخففت ألا ملجالث  لجمعياث-8  إلاعاَمتلالخالي بااؽ٣ل أٌل

حن  بلٙاء في ٠بحب بؽ٣للظاَمذ ااتي االوحعديت ألاملجالث الجمّياث خال٥ مً ألرا٤ املجا٥، َزا في املخت٘ب

ت ااشظمي ااىابْ م ألالجذأل٥ل .المّ٘ش ل.6االوحعدي٤ جىوسل ِلى ظاِذث ااتيلألاملجالث الجمّياث ؤَم يوضح 01 ٜس

ل.6االوحعدي٤

  إلام ا مللظهم  اخاريخي  اخعهرل : اثاوي  ملعلب

م  بداسة بلى اإلاادرلااخوصيْ مً جىوسل بر ااعشيْ، بااخىوسل يخم ؤهه بال االوحعدي٤ مولُو خذازت مً باأش

 بل الخذ َزا ِىذ ألامش يٝٚ ألامل.اإلاادر ألااخوصيْ اإلاواد بداسة مً ١ل يمم مخ٣امل اوحعدي٤ بلى جدو٥ل زم المواد

ل.اإلمذاد ١وهيت ظلعلتلاخ٣ونل بذألسَا جىوسث ااتي ؤلامذاد ظلعلت ايفبذ االوحعدي٤ جىوسل

ل

ل إلام ا جعهرل إلاز حص :أألاال

                                                           
ل.24هٙغلاإلاشحْ،لؿل-ل1
ل. 17 ؿ ظابٞ، مشحْ االوحعدياث، بداسة ـابش، ااّليم ِبذ دمحم-ل2
ل.25نها٥ل٘شيذلمفىٙى،لحال٥لابشاَيملااّيذ،لادساةلاالوحعدياث،لمشحْلظابٞ،لؿل-ل3
ل.2هٙغلاإلاشحْ،لؿل-ل4
ل.4ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل-5
ل.4هٙغلاإلاشحْ،لؿل-ل6
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م ِلى خاب ااباخثحن مً ااّذيذ ٗس ا اِذ مً اأش
ٌ
لالماظعت باايعبت االوحعدي٤ وؽاه بإَميت ألاا٢

يٙت االوحعدي٤ بداسة بلى يىٍش ام ااٝشنل َزا مً الخمعيىاث ختى ؤهه بال ذ .مخ٣املت ١ٌو  مٙهوملجىوسل أٜل

ت خال٥ االوحعدي٤  :يلي ٘يما هىاٜؽها ااضمىيت سخل ا اام مً مجمِو

 بحن مىٙفلتلاالوحعدي٤ ؤوؽىت ١اهذ Logistique spear 1975 ٜبل اإلاىٙفل االوحعدي٤ : ألالى  ملزحلت

ائٚ  ؤلامذاد م٣وهاث ١إخذ ٌهشلمٙهوم ؤأل٥ل ١ان خيث اإلاواد، ألبداسة اإلاادر ااخوصيْ بداسة في خاـت ئظعت اام أٌل

 ألااخيضيً، ااىٝل، ؤوؽىت ااخيعيٞلبحن بّمليت اإلاىٍمت ٜيام ِلى ؤظاظيت بفوسة يىفب ألاازر ألااخوصيْ

ابت ااخيضيً ألظياظاث اء ااخوصيْ ٜىواث ِلى ألااٜش ل. 1اهم مىاظب خذمت معخورل ألجدٝيٞلااّمالء بىلباث ال٘و

ل:منهال ممحزاثلهز٠ش بّذة ااٙتبة َزٍ ألجخمحز

 اإلاىخج-  ؤلاهخاج؛ َولااشئيس ي ااٝلٞ مفذس أل١ان اإلاىخجحن، ِلى الضبائً جإزحب َىاٟ ايغ - ااّشك؛ مً ؤ٠ثب ااىلب-

اث جٝليل :اَخماماجه مً ايغ  ااشبذ اضيادة - حذيذة؛ اخخياحاثلبيجاد بلى ااعبٞ ؤأل الجودة جدعحن اادعليم، ؤأٜل

 حميْ ِلى ٜشاسجه جإزحب في ااىٍش دألنللالخذمت ج٣لٙت بخيٙين االوحعدي٤ مً حضء ١ل ًِ اإلاعسو٥ل ٜام

ل.ااؽامل ااخدعحن ًِ بدثا ألايغ اإلاىٙفلتلااخدعيىاث مً بعلعلت جخمحز ااٙتبة َزٍ ١اهذ ازا .ألاوؽىت

 : Logistique intégrée 1990 -1975  ملخكاإلاص  الهحطديك : اثاهيت  ملزحلت

 اإلاادرلااخوصيْ ؤوؽىت بحن ألااخ٣امل ااتبابي جدٝيٞ َو ااهذٗ ؤـبذ االوحعدي٤ مٙهوم اظخٝشاس مىز

 ألججميْ 2 . اإلايؽإةلؤَذاٗ ألجدٝيٞ اادؽٕيل اخخياحاث جلبيت ِلى مجااه في ١ل حعاِذ ااتي اإلاواد بداسة ألؤوؽىت

 ؤ٠ثب بؽ٣ل ألاوؽىت جل٤ مماسظتلؤحل مً ألاخذ، جىٍيمي م٣ان في ألااخوصيْ باإلمذاد الخاـت ألألاوؽىت ألا٘شاد

 ألاوؽىت في ااخيفق في ااضيادة مْ االوحعدي٤لج٣لٙت في مىاظبت صيادة اإلاشخلت َزٍ ؼهذث ٠ما 3 . ٠ٙاءة

و اإلاّلوماث بخ٢ىواوحيا ألالاظخّاهت اإلاذرلبّيذ ااخيىيي هدو الاججاٍ املخخلٙت االوحعديت  خٙن بلى ؤدر ما أَل

.لاالوحعديتلألاوؽىت ج٣لٙت في ملخًو

 Logistique coopérée  ادطعيىاث  ملشترن  الهحطديك : اثااثت  ملزحلت

يت اإلاىا٘عت؛ صيادة بلى ؤدر ما َزا ااىلب جخجاألصل بحماايت بهخاحيت بىاٜت ااٙتبة َزٍ جمخاص  يمخاص اإلاٝابللأ٘ل

ٛل ظماثلمً مهم ظمت َو ااىلب ٔموك ؤر به، ااخيبا يفّب اظتهالٟ بعلٟو ااضبائً  ألاموسل َزٍ ١ل .ااعو

ٛل في اابٝاء مً حّلذ ٛل في البٝاء اإلااظعاث ِلىلأل١ان معخديال، ايغ ألا٢ىه ـّبا س ا ؤم ااعو  ما بجباُ ااعو

لل:4يليل

                                                           
ل11 ؿ 2009 ، مفش، ؤلاظ٢ىذسيت، الجامّيت، ااذاس ألااخوصيْ، ؤلامذاد بداسة خعان، دمحم .د-ل1
ل27 ؿ ظابٞ، مشحْ ااّبذ، ابشاَيم حال٥ مفىٙى، ٘شيذ نها٥-ل2
ل.12 ؿ ظابٞ، مشحْ ألااخوصيْ، ؤلامذاد بداسة خعان، دمحم .د-ل3
ل.5ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل-4
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ٛل اذخو٥ل :حميمة ألا ق أص عً  ابحث-  اإلاخىا٘عت،لألمثا٥ ااؽش١اث بحن ختى ااخدااٙاث بوؽاء يخم حذيذة، ظو

  اابّن بّمهما جوصيْ ؼب٣اث الظخيذام جدااٙا " Chrysler "أل " Benz " را٤ ِلى

 ،)ؤلامذاداث)ل ألااعلْلااوظيىت الخام اإلاواد حودة جدعحن يجب اإلاىخج حودة اخدعحن : ملىخج حهاة جحطين -

 .ااهذٗ َزا جدٝيٞ في يعاِذ ؤن يم٢ً ألاإلاوسديً اإلاىخجحن بحن ٘ااخّاألنل

حن ا٢ال ااخ٣اايٚ مً يٝلل ؤن يم٢ً ألااّميل اإلاوسد بحن ااخّاألنل : ملىخجاث جكللت جخليض-  ٘ااؽش١اثل.ااى٘ش

ىاٟ .اإلاىيٙمتلألاامشائب الخام اإلاواد ااىاٜت، ااّماات، ج٣اايٚ ٘يها ج٣ونل ااتي اابلذان ًِ جبدث  وشيٝت أَل

 َزٍ خال٥ مً .ااّميل مْ دائمت ِالٜتلبوؽاء ألهي ااىلب ِلى اايٝحن ِذم مً ألالخذ ااخ٣اايٚ لخٙن ؤخشرل

.لااخ٣اايٚ ألخٙن اإلاىخج حودة جدعحن يخم ااّالٜت

ت اضيادة : اطهقل إلى الاضخجابت ضزعت سيااة- ٛل بلى الاظخجابت ظِش  بحن ٜورل َىاٟلحّاألنل ي٣ونل ؤن يجب ااعو

 َزا صخيذ بؽ٣ل يّمل ااعلعلتلال جل٤ مً حضءا ١ان برا خيث ؤلامذاد، ظلعلت هٙغ في اإلاوحودة ااؽش١اث

ش ِذم بلى يادر ذ في اانهائي اإلاىخج ج٘و  بحن اإلاىا٘عت ألا٢ً اإلاىخجحن بحن اايوملايعذ ٘اإلاىا٘عت .املخذد ااٜو

 .ااخوسيذ ظالظل

ٛل في البٝاء  بلى جفللحذا ٜورل حّاألنل يشبىها االوحعدي٤ ظلعلت ؤحضاء حميْ ج٣ونل ؤن يخىلب ااعو

 ألا٢ً ااؽش٠ت، االوحعديتلفي ااّملياث بحن ااخ٣امل ٘ٝي ايغ االوحعدي٤ مؽ٣لت اابيست َزٍ في .بينها ااخدااٚ

.ل(اإلاؽتٟبلاالوحعدي٤ ( ؤلامذاد ظلعلت هٙغ مً ااؽش١اث بحن االوحعتي ااخّاألنل ؤيما

م ألالجذأل٥ل ل. ااز٠ش ظااٙت ألاأللى ااثالزت سخل ا اام خال٥ االوحعدي٤ خفائق يوضح 01 ٜس
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جعهرهل إلاز حص دالو  الهحطديك دفائص (:لI-1) ركم حمألاول

لااٙتبة
 االوحعدي٤

اإلاىٙفلل

 اإلاخ٣امل االوحعدي٤

Logistique intégréeل

 اإلاؽتٟب االوحعدي٤

Logistique coopéréل

ل1990بّذلل1990-1975خال٥لل197 5ٜبللااعىواث

 اإلاذيش ؤألاويت

لاالوحعتي

 ج٣اايٚ جيٙين

لاالوحعدي٤

 ج٣اايٚ جيٙين

لاالوحعدي٤

 ج٣اايٚ جيٙين

 ألصمً االوحعدي٤

ل.الاظخجابت

لمؽتٟبلمخ٣امللمىٙفللؤلاداسرل اإلاىهج

ل)ؼشا٠ت( ـٕحبل٠بحبل٠بحبلاإلاوسديً ِذد

 اإلاؽاس٠حن مْ ؼشا٠ت 

لالامذاد ظلعلت في
ل٠بحبةلٜليلتلجوحذ ال

 مْ ااّالٜت مذة

 في اإلاؽتب٠حن

لااعلعلت

لوويلتلٜفحبةلٜفحبة

 معسو٥ل بلى الخاحت

ؤلامذادل ظلعلت
وّملاللالل

ت تلبعبب حّىلاإلاىخجل جذ٘ٞ ظِش تلااخيلق في ااعِش لبحن ااؽشا٠ت في ااعِش

ل6ؿ ظابٞ، مشحْ ٜحباه، بً ااّضيض ِبذ :اإلافذس

  إلام ا إلالظهم :ثاهيا

خاب سؤر اٝذ
ٌ
ما٥ بداسة ٠  مً ٘ىالألاِخباٍس الاٜخفاديت، املجاالث في ألجىبيٝه ؤلامذاد مفىلح جىويش ألِا

ما٥ بداسة ٘ىونل  الخكباء، بحن ؤلامذادلمٙهوم ِلى ١امل اجٙاٛ َىاٟ ي٢ً ام خيث .اابااٖ الاٜخفادر ألازش رأل ألِا

ما٥ بيست حٕحب مْ حٕحب ؤلامذاد ألمٙهوم مدخورل ؤن ٠ما  .اافىاِيت ألااخىميت ألِا

يما لل:ل1يلي ما بينها ألمً ااخاسيخي ااخىوسل خعب االوحعدي٤ مٙاَيم بّن ظىوسد يلي أ٘ل

 ظىت Association American Marketing الدطهيم  إلازيكيت  از بعت 1:  اخعزيف

 ِلى س٠ض ااخّشيٚلَزا بن ".الاظخّما٥ ؤأل الاظتهالٟ هٝىت بلى ؤلاهخاج هٝىت مً اابمائْ ألمىاألات خش٠ت 1948

.ل٘ٝي اإلاادر ااخوصيْ ؤوؽىت

                                                           
ل.7ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل-1
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ااّمليتلالخاـتل جل٤ َو االوحعدي٤ 1962: ضىت أ .م .بااه  الهحطديت  عماو إا رة إلاجلظ 2:  اخعزيف

ابت جىٙيز، بخيىيي،  ااّالٜت راث اانهائيتلألاإلاّلوماث ألااعلْ الخام، المواد ألااّٙا٥ اا٢ٚء ألااخيضيً ااخذ٘ٞ ٜس

 .1بسلاءلااّمالء مخىلباث جدٝيٞ بٕشك الاظتهالٟ م٣ان بلى ؤلاهخاج م٣ان مً

ّاث :ألهي االوحعديت اإلاهام في جوظْ َىاٟ ااعابٞ، ااخّشيٚ مْ باإلاٝاسهت ، جٜو  اإلاٝذمتلالخذمت ااعٛو

ل.ألاإلاعخودِاث اإلافاوْ مواْٜ ألجدذيذ الّمالء،

 هٝىت بلى مفذسلااخمويً مً ألاإلاىخجاث اإلاواد جذ٘ٝاث ألبداسة مشاٜبت جٝىيت 1968 " ظىت Magee:3  اخعزيف

ت االوحعدي٤ Magee اِخكب ".الاظتهالٟ بت ا الم ااخٝىياث مً مجمِو  مً ألاإلاىخجاث اإلاواد جذ٘ٝاثلألجدشي٤ ٜس

ل. ؤخشرل حهت مً الاظتهالٟ هٝاه بلىلؤلاهخاج ألخذاث ألمً حهت، مً ؤلاهخاج مشا٠ض بلى ااخمويً مفادس

 ؤأل ازىحن بحن ااخ٣املليفٚ مفىلح 1972 " ظىت NCPDM اإلاادر ااخوصيْ إلداسة ااووني املجلغ 4:  اخعزيف

 اإلافىّت ااىفٚ الخام،لالمواد ااّٙا٥ ااخذ٘ٞ ألمشاٜبت ااخىٙيز ااخيىيي، بهذٗ ألرا٤ ألاوؽىت مً ؤ٠ثب

 اإلاٝذمت الخذمت هُو ِلى ألاوؽىت َزٍ حؽمللؤن أليم٢ً .الاظتهالٟ هٝىت بلى اإلايؽإ هٝىت مً اانهائيت ألاإلاىخجاث

 ما خذمت ااىلبياث، ألبِذاد اإلاواد مىاألات املخضألن، ساٜبتلمبااخوصيْ، اإلاخّلٝت الاجفاالث بااىلب، ااخيبا الّمالء،

ىْ اابيْ بّذ  اإلاّادة، اابمائْ مّالجت ااخٕليٚ، اإلاؽتبياث، ألاملخاصن، اإلافاوْلمواْٜ جدذيذ اإياس، أٜل

 ااعابٞ NCPDM حّشيٚ مْ باإلاٝاسهت ."ألاملخاصنل ااخيضيً أل٠زا٤ العلْ ااّٙليلألااىٝل ااىٝل جىٍيم ااخٙاألك،

(.ل 1965(ظىت

ابت ااخيىيي( ١ةداسة االوحعدي٤ يّخكب ااخّشيٚ َزا ؤن بولوح هشرل ؤن يم٢ىىا  را٤لبلى باإللا٘ت ،)ألااٜش

ل.ااخذأليش ألبِادة ااخمويً ااخّشيٚ َزا يؽمل

ت ًِ ِباسة َو االوحعدي٤ 1996 " ظىت Ratliff et Nulty :5  اخعزيف  :ب ألاوؽىتلاإلاخّلٝت مً مجمِو

 ااىٝل، مهاملاالوحعدي٤ أليؽمل . االوحعدي٤ ظلعلت في ألااعلْ ااٝىْ ألحعليم جيضيً خش٠ت، ا٠دعاب،

و ألاملخضألن، اإلاواد ألبداسة ااخيضيً، ااخوصيْ،  ". ألاادعويٞ باإلهخاج مشجبي أَل

يٙت َو االوحعدي٤ Aslog :6 "  اخعزيف ش ؤن بلى تهذٗ ااتي ااٌو  خيثلااخ٣لٙتلألالجودة مً ألاٜل ِلى ج٘و

و .ااىلب يوحذ خيث ألااضمان اإلا٣ان بلى اإلاىخج اإلاىلوبت،  مثل اإلاىخجاث خش١اث ِملياث جدذيذلحميْ بلى يؽحب أَل

ْ  يؽبه ".اادعليم ألسخالث ااىٝل، ااىلبياث، بِذاد املخضألن،لاإلاىاألات، بداسة اإلاؽتبياث، املخاصن، اإلافاوْ، مٜو

 .اإلاىخجاث جذأليش ألبِادة اابيْ بّذ ما خذماث ِلى يدخورل ال ألا٢ىه 1972 ظىتل، NCPDM حّشيٚ ااخّشيٚ َزا

ل

ل

                                                           
1 زابذ- ما٥ بداسة في مٝذمت بدسيغ، ااشخمً ِبذ   :ؤلاظ٢ىذسيت الجامّيت، ااذاس اإلاادر، ألااخوصيْ ؤلامذاد :االوحعديت ألِا

ل. 20 ،ؿ 2003 / 2002 مفش،
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 مْ اإلاواسد ّ٘للجدذيذ َو لاالوحعدي٤ :الوحعدي٤ حّشيٙحن اٜتبح Institute of Logistics (IL):7  اخعزيف

ذ مشألس  ِلى ااخوسيذ ظلعلت يّٗشلألبّذَا ".ااخوسيذ اعالظل الاظتباجيجيت ؤلاداسة َو االوحعدي٤" ؤأل "ااٜو

 ؤلاهخاج، ااخمويً، ؤوؽىت ِلى جدخورللٜذ ااضبائً، إلسلاء ألاخذار حعلعل هي ااخوسيذ ظلعلت" :ااخالي ااىدو

الملألج٢ىواوحيا ااخيضيً بها، اإلاشجبي ألااىٝل ااىٙاياث اداسة ااخوصيْ، ىا "آلاليل ؤلِا  ؤلاداسة َو االوحعدي٤ أَل

الم ااخذأليش بِادة ااخيضيً،لااىٝل، ااخوصيْ، ؤلاهخاج، ااخمويً،  وؽىت الاظتباجيجيت  .آلالي ألؤلِا

وليٕىي ؤلامذاد، ظلعلت ؤوؽىت مً حضء َو االوحعدي٤ االوحعدي٤ بداسة مجلغ 8:  اخعزيف  ِملياث أَل

ابت ااخىٙيز، ألظائل ااخيىيي،  اإلاوادلألاإلاّلوماث المواد،لجيضيً ااّٙا٥ الاوعياب االوحعدي٤، ؤوؽىت ِلى ااٜش

شاكلجوايذ الاظتهالٟ هٝىت بلى اإلايؽإ هٝىت مً ااّالٜت راث ألاابياهاث  ٠عب ؤأل ااضبائً اذر ااٝىاِت ٔ 

ابت ااخيىييلألااخىٙيز يؽمل االوحعدي٤ ؤن هجذ ااخّشيٚ َزا في ".سلاَم ْ ألااعيىشة ألااٜش  ٠ٙاءة ا٘ش

 .ألاابياهاث اإلاّلوماث ِلى ااتب٠حز مْ اإلاواد، اوعيابيت

ت ًِ ِباسة َو االوحعدي٤ The Logistics Institute TLI:9 "  اخعزيف ائٚ مً مجمِو  بخذ٘ٝاث اإلاشجبىتلااٌو

ا مْ باإلاٝاسهت "ألااّمالءلاإلاوسديً بحن )ألهٝذيت مّلوماجيت ماديت، جذ٘ٝاث( ألألاموا٥ اإلاّلوماث ااعلْ،  مً ٔحَب

ل. اإلااايتلألااخذ٘ٝاث اإلاّلوماث جذ٘ٞ ِلى ألاضح بؽ٣ل جا٠ذ ااخّاسيٚ،

  إلام ا ضلطلت إلالظهم :ثااثا

و Supply Chain اهجلحزر، مفىلح هي ااخوسيذ ظلعلت ؤأل ؤلامذاد ظلعلت  ألا٠ثبلاظخيذاما أَل

 اإلااظعاث بحن ااخّاألنل ِىذمالبذؤ اادعّيىاث بذايت في اإلافىلح ٌهش ألاٝذ La Chaine logistique ألبااٙشوعيت،

.لاإلاؽتٟب االوحعدي٤ مشخلت خال٥ ؤر ألااضبائً ألاإلاوسديً

م ِلى  اخدعحنلخلت اإلاىٍماث بواظىت ألااخوصيْ ؤلامذاد مٙهوم به خٍي اازر ااّشين ااٝبو٥ل مً اأش

 ِمالء بواظىتلاظتهال٠ها مش بلى الخام اإلاواد ِلى الخفو٥ل مشخلت مً اإلاىٍمت ألخذماث ظلْ جذ٘ٞ ٠ٙاءة

حب حعخىْ ام اإلاٝابل الجاهب ِلى اهه بال .اإلاىٍمت ائٙها بحن الخيعيٞلظواء حعخيذمه ِام بواس ج٘و  ؤأل املخخلٙت أٌل

 مذخل باظخيذام اإلاىٍماث بذؤث ألازا .ألاظواٛ بلىلألخذماتها ظلّها جذ٘ٞ في مّها جخّاألنل ااتي اإلاىٍماث باقي بحن

 المىٍمت ااىٍش ِلى ؤظاظيت بفوسة يٝوم اازر األظواٛ، مىخجاتهالجذ٘ٞ ًِ اإلاعسوات ِملياتها إلداسة ااىٍم

ت مً يخ٣ونل مخ٣امل ٠ىٍام مّهالجخّامل ااتي اإلاىٍماث ألباقي يت ااىٍم مً مجمِو  ظلْ جذ٘ٞ في ١لها حؽتٟب ااِٙش

 را٤لِلى ؤولٞ ألاٝذ .ااّمالء هٍش ألحهت مً الخذماث ااعلْ جل٤ ٜيمت حٍّيم ِلى ألحّمل اإلاىٍمتلألخذماث

حب ِلى أليّمل ؤلامذاد ظلعلت مٙهوم اإلاذخل ائٙهالاملخخلٙت ج٣امل في حعخيذمها المىٍمت ٜاِذة ج٘و  ألااخيعيٞ أٌل

.لل1 ظواٜها اإلاىٍمت جٝذمه ٜيمتلما اضيادة ألرا٤ ألخذماتها ظلّها جذ٘ٞ في مّها حؽتٟب ااتي اإلاىٍماث باقي مْ

لل: يلي ٠ما ؤلامذاد ظلعلت حّشيٚ أليم٢ً

                                                           
ل.3دمحملخعان،لاداسةلالامذادلألااخوصيْ،لمشحْلظابٞ،لؿل.د-1
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ائٙها بحن ااخ٣امل اخدٝيٞ اإلاىٍمت حعخيذمه اازر ؤلاواس" :حعزيف  ألجيخهي اإلاوسديً مًلجبذؤ ألااتي املخخلٙت أٌل

 اإلاىٍمت بداسة ٠ٙاءة بٕشك راثلاافلت ألاإلاّلوماث اإلاىٍمت ألخذماث ظلْ اخٙٞ ألراٟ اانهائي اإلاعتهل٤ ِىذ

ل." ألمال٠ها ِمالئها هٍشلألحهت مً ألخذماتها مىخجاتها ٜيمت ألحٍّيم ااذاخليت اّملياتها

  إلام ا ضلطلت (:لI-01)ركمل  اشكص

 .8ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل:لاإلافذس

ل  إلام ا ألاأهم ف أهميت : اثااث  ملعلب

ما٥ مىٍماث في االوحعديت با وؽىت الجاد الاَخمام بن االوحعدي٤ ؤَميت  ِىذمالبال يٍهش ام ألِا

، بؽ٣ل ااخطخم في ج٣لٙخه بذؤث ىذما ملخًو  اإلاش٠ض جذِيم هدولااىشيٞ ؤن اإلاىٍماث َزٍ في ؤلاداسة ؤيٝىذ أِل

 ااخ٣اايٚلألؤَميت ألخٙن ااّمالءلخذمت خال٥ مً يبذؤ بهما ألاسباح ألصيادة ااخىا٘عيت اإلاحزة ألجدٝيٞ ااخىا٘س ي

 :منها هز٠ش ؤظباب اّذة حّود االوحعدي٤

 خيثلالذأل٥، الاٜخفادر اإلاعخورل ِلى باإت ؤَميت االوحعديت ألاوؽىت جمثلل : اعاايت  اخكللت  عخبا رث-1

 االوحعديت، ألاوؽىتلفي يعدثمش ألامشي٢يت اإلاخدذة ااوالياث في ااٝوميت ااثبألة مً 19% ؤن بلى ؤلاخفاءاث حؽحب

ل .َىاٟ ااّمل ٜوة إلاً خوالي حعخيذم ألاوؽىت َزٍ ألؤن
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 يبلٖ ألخذٍ ااىٝل اوحعدي٤ ج٣اايٚ ؤن بلى حؽحب ؤلاخفاءاث ؤن خيث ااىٝل، ألاوؽىتلوؽاه َزٍ بحن ألمً

.ل1دألالس ملياس 2000 خوالي ؤر ااّاامي ؤلاهخاج م10.5ً%خوالي

 ؤـبذ ااذألليلباادعويٞ الاَخمام أل٠زا٤ اافىاِت في ااّوإلات هدو الاججاٍ بن :ألا اخهسيع  إلام ا دعهط ظهول-2

ؤِما٥ل مىٍمت ١ل داخللاالوحعديت با وؽىت الاَخمام جضايذ اهزا االوحعتي، ألاداء ِلى ٠بحب خذ بلى يّخمذ

 املخليت ألاظواٛ ِلى بهخاحها يٝخفشلال ااتي الدجم ٠بحبة ااؽش١اث ؤأللالجيعياث مخّذدة ااؽش١اث جل٤ ألخاـت

.ل2ااىويلت ألااخوصيْ ؤلامذاد خىوه ج٣لٙت بعبب ألرا٤

خا ااؽش١اث جبز٥ :االضتر جيجيت إلاظم  الهحطديك-3  ؤن يم٢ً ااتيلااعبل بيجاد ظبيل في ٠بحبا ألحهذا وويال أٜل

ا ًِ مىخجاتها جمحز ٚ اإلاىخجاث ؤظّاس ااخ٣لٙتلفي ألخاـت ااخمايض اظتباجيجيت بن ؤر اإلاىا٘عحن مً ٔحَب  بلى جخٜو

 في هجخذ ااتي ٘ااؽش١اث ااّمالء، ألخذمتلااخ٣لٙت خيث مً االوحعديت األِما٥ الجيذ ألاداء ِلى ٠بحب خذ

 ألحعاِذ اها، اإلاىا٘عت بااؽش١اث مٝاسهت جٙميليت محزة بىاءلِلى ٜادسة ج٣ونل االوحعديت الخذمت في بدساٟلااخمحز

ٛل في ااخوظْ ِلى اإلاىٍمت يت خفتهالألصيادة ااعو .ل3اإلااظعت ألسبديت ااعٜو

 ٜليلت بٝيمتلبال جخمخْ ال خذمت ؤأل ظلّت ؤر ؤن ٘يه الؼ٤ لمما :العميص االات ذ ث كيمت يضيف  الهحطديك-4

ذ في املخخملحن الّمالء مخاخت ج٣ونل ال ِىذما  في مخمحزة حهودا اإلاىٍمت جبز٥لِىذما ألا٢ً .اإلاىاظبحن ألاإلا٣ان ااٜو

حب ظبيل ذ فيلألاملخخملحن الخاايحن اّمالئها الخذماث ؤأل اإلاىخجاث َزٍ ج٘و  ججهحز خال٥ مً اإلاىاظبحن ألاإلا٣ان ااٜو

ا ألااىٝل ألااخيضيً ألاإلاّلوماث ااىلباث حَب  باايعبت الخذماث َزٍ بلى اإلاما٘ت ااٝيمت مً يضيذ ظٗو را٤ل٘ةن أٔل

ٚ ااّميل ٘شلا .الّمالء حب بلى الاومسىان ِلى ؤظاظيتلبفٙت يخٜو  ألجذ٘ٝها اوعيابها خال٥ مً اإلاىخجاث ج٘و

.ل4املخخلٙتلاالوحعديت ألاوؽىت بواظىت

 الجاَض، ؤأللااعشيْ ألا١ل ظالظل هجاح بن :ألاضزيعت إلاىاضبت  ضخجابت على  للفهول في  اعمالء رغبت جش يم-5

يل  في الاا٢تبألوي ألااكبيذ الاهتبهيذلاظخّما٥ ِلى ألؤلاٜبا٥ آلالي، اافٗش ما٠يىاث اهدؽاس المىاص٥، ااىلباث جـو

ّونل ااّمالء حّل ألاخحبة ااعىواث ذ في ألالخذماث ااعلْ مً ألسٔباتهملاخخياحاتهم ِلى الخفو٥ل يخٜو  .ٜفحب أٜل

ملياثلاإلاّلوماث، ؤهٍمت جىوسل ٘ةن را٤ بلى بلا٘ت  ظاِذ ألااخىميي، ؤلاهخاج في ألاإلاشألهت آلالي، ااخفييْ أِل

 َزا ١ل ٌل ألفي .اا٢بحب الدجم رأل اادعويٞ أل٠زا٤ اا٢بحب، الدجم رأل باإلهخاجليّٗش ما بجباُ ِلى اإلاىٍماث

ٛل في الّمالء ااعشيّت الاظخجابت حعهيل في ججعذث ألااتي خاـت ؤَميت جمثل االوحعديتلألاوؽىت ؤـبدذ  ااعو

                                                           
، ميؽإة اايعبيت، المحزة ٠بذيل االوحعدي٤ الدجاصر، ؤخمذ ِلي ِبيذ-1 ل. 18 ؿ 2000 مفش،، :ؤلاظ٢ىذسيت اإلاّاٗس
ل.29زابذلِبذلااشخمانلادسيغ،لمشحْلظابٞ،لؿل-2
ل.30زابذلِبذلااشخمانلادسيغ،لمشحْلظابٞ،لؿل-3
ل.30هٙغلاإلاشحْلااعابٞ،لؿل-4
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ت خال٥لمً حب في ااعِش  جذ٘ٞلِلى حّخمذ ألااتي ألسٔباتهم، اخخياحاتهم مْ جخٙٞ ااتي ألالخذماث ااعلْ ج٘و

ا ألااخيضيً ألااىٝل ألااخّبست اإلاّلوماث حَب ل .1أٔل

  الهحطديك أهم ف :ثاهيا

 ألدائملمعخمش ألوؽاه ؤ٠كب مشدألديت بلٓو بلى بواظىتها اإلااظعت حععى مّيىت ؤَذاٗ ِلى ؤلامذاد يىىورل

ل.2ااخالي ااىدو ِلى

 : ملىاضبت  لجهاة 1-

يت جل٤ بالجودة ليٝفذ :حعزيف  يخم ؤحلها مً ااتيلالخاحت اخىاظب ج٣لٙت بإٜل ِليها الخفو٥ل يجب ااتي ااىِو

 اإلاواد مً مّحن معخورل ِلىلالخفو٥ل بم٣اهيت ألمذر بمالئمت مشجبىت َىا الجودة مٙهوم ؤن بمّنى ااؽشاء

ا اإلاىلوب حَب .لج٘و

يٙت لجماسط :ة لجها  عخبار ث ابت ؤلامذاد أٌل  ِامت بفٙت ؤأللباإلاواد الخاـت ألااخ٣لٙت الجودة ِلى بيجابيت ٜس

ل:ألهي ااىويل ألاحل في ااؽش٠تلحؽتبيها ااتي المواد الجودة معخورل في ااخإزحب راث ؤظاظيت ِىاـش ؤسبْ ر٠ش يم٢ً

 : ألهي الجودة اإلاعخورل اا٣املت اإلاواـٙاث جمْ ؤن -ؤ

 . ؤلاهخاج ِوامل -  اإلاىخج جفميم مخىلباث -

خباساث - يت ااّوامل - ااخجاسرل بااؽشاء الخاـت الِا  . ااعٜو

 اٜخفاديتل بخ٣لٙت اإلاعخورل َزا إلهخاج ااٙىيت ؤلام٣اهياث اذيهم اازيً ألسديً اام اخخباس -ب

.. Product Testing - اإلاىخجل ججشبت

حبلااٝذسةلِلى رألرل ألا٠ٙاء اإلاوسديً ؤأل اإلاوسد اخخباس في ألاا٢ٙاءة ااّىاء ؤأل الاٜتباح جدليل -  باإلاواـٙاث اإلاواد ج٘و

 . منهم اإلاٝذمت ااّىاءاث جدليل خال٥ مً اإلاىلوبت

 . ااٙىيت اإلاٝذسة دساظت -

 الخا٘ض ألجىميت الجودة إلاخىلباث ألألاٜعي ؤ٘مل ٘هم اخدٝيٞ اإلاوسديً مْ ااّالٜاث جىميت -ج

ٝا اإلهخاج اذيهم .لاإلاعخورل اهزا أ٘ل

ابت مً هُو ألمماسظت ألااخ٣لٙت الجودة خيث مً اإلاوسديً ؤداء جٝييم -د  .اإلاىاظبت ااٜش

 :  ملىاضب  اطعزل-ل2

 ؤِباء ألاحوس، ج٣اايٚل)ؼشاٍئ اإلاىلوب اافىٚ بةهخاج يخّلٞ ٘يما اإلاوسد ِىذ الخ٣اايٚ الاخخماالث ٜيمت :حّشيٚ

باء ااخفييْ  ) . ااّامت ألألِا

                                                           
ل.31-3هٙغلاإلاشحْلااعابٞ،لؿل-1
يٙتلؤلامذادلفيلاإلااظعاثلؤلاهخاحيت،لمز٠شةلمٝذمتللمًلمخىلباثلهيللؼهادة-2  ِواليلمعّودةلأللإواويلبيمان،لّ٘اايتلأٌل

لل.56لؿل2007-2008،لااعىتلالجامّيتل،ل-لاإلاذيتل–لايعاوغلفيلِلوملاادعيحبلجيفقلماايت،لاإلاش٠ضلالجامعيل
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حب ؤأل ااؽشاء مٝابل بها ااخفٙيت يم٢ً ااتي ااٝيمت جل٤ بإهه حّشيٙه يم٢ً زٍ اإلاىلوبتلالاخخياحاث ج٘و  أَل

 : هي ااّوامل مً ب٢ثحب مشجبىت ااواْٜ في ااٝيمت

 ؤأل حٕيحب ِذمل٘يها أليؽتبه دألسيت بفٙت ااّمالء بلى اإلاوسدألنل يشظلها ٜوائم ألهي : ضعار ألاكه هين  اىماذج -أ

 . ٠ثحبة بإِذاد ج٣ونل ؤن يجب ٠ما ألاظّاس ؤأل اإلاواـٙاث في حّذيل

 مثل ااعلْلبّن ؤظّاس ألااذألايت املخليت ألاٛ ألاط في اابوسـاث لجيؽش : ابهرصاث جفمرها  اتي  ايشز ث -ب

ت ِليها أليّخمذ ااٝىً اابتبأل٥، ، ألاهواُ، َزٍ ؤظّاس إلاّ٘ش  حجم يجّل مما ٠بحبةلااؽشاء ٠ميت ألج٣ونل ج٣ونلهُو

.ل٠بحبا اافٙٝاث

 بتزأليذ اإلااظعاثلجٝوم ٠ما ااعّشيت اإلاّلوماث ِلى الخفو٥ل في ااهامت اإلافادس مً يّخكبألن : ابيع إلاىمألابي -ج

 . اإلاؽتبيت اإلااظعاث مىذألبي مْ بإظّاس الاسجباه ؤأل اإلاّلوماث بعلىت مىذألبيتها

 جم ااتي ألألاظّاسلااخّامل ألجاسيخ مّهم ااخّامل ااعابٞ اإلاوسديً ؤظماء بها جذألنل بىاٜاث لهي :س ضعا بعاكاث -ا

 . ِمليت ١ل في اإلاؽتباة ألاا٢ميت بها ااؽشاءل

 األـىاٗلاإلاوسديً ألؼشأله ؤظّاس ِلى الخّٗش اإلافادس ؤخعً مً ألهي :بأهه عظا  ملىاكفاث  اععاء ث -ٌ

 . اإلاىلوبت

 ًِ اإلاواد بداسةلألجىجح ظّشا، ألاٜل ااّىاء مْ ؤأل ااّىاءاث ؤصخاب مْ بااخٙاألك اإلااظعت جٝوم :اإلاٙاأللاث -ألا

و٥ل في اإلاٙاأللاث وشيٞ  . ِىاءاتها في ااواسدة جل٤ مً ألاٜل ألاظّاس بلى ااـو

 اإلاوادلاإلاؽتباة وبيّت منها ااّوامل مً ااّذيذ يد٢مها اإلاىاظبت اا٢ميت جدذيذ :  ملىاضبت بااكمياث  اشز ء3-

شةلااخيضيً بم٣اهياث ألااىلب، ااّشك ألاججاَاث الاٜخفاديت ااٍشألٗ ؤلاهخاج، ألوبيّت  ألاادعهيالث اإلاخ٘و

ل .الماظعت اإلااايت ألااٍشألٗ ألااخيضيً ااىلب ج٣لٙتي به، الخاـت

ذ به يٝفذ:  ملىاضب  اهكذ في  اشز ء-4  اخخياحاث مْ يدىاظب ألؤال ٘يه اإلاعخلضماث جوسيذ ٘يه يخم اازر ااٜو

ت جوحذ خيث ؤلاهخاج حّىيل ِذم يممً ألاازر ااىاابتلؤلاداسة لبإخزَا اإلااظعاث جٝوم ااّوامل مً مجمِو

خباس يذ جدذيذ ِىذ الِا  .ااؽشاء جٜو

  اشز ء ألاكذ جحميم عىم الاعخبار عين في جؤدذ عه إلاص :أألاال

يذ -أ ذ في ألاإلاعخلضماث اإلاواد حعليم :ؤلاهخاج دألسة جٜو ٞ املخضألنلمً ااسخب مّذالث يىاظب اازر ااٜو  أ٘ل

شألٗ ؤلاهخاج حذاأل٥ل  .اادؽٕيل أٌل

و٥ل ااؽشاءلبلى هٝىت مً اإلاشخلت َزٍ جبذؤ :ااىٝل -ب  اخجىب باادعهيالثلااٝيام يخم بديث املخاصنل بلى ااىلبيت أـل

 . اإلاؽا١ل خذألر

وب ااعلّت وبيّت -ج ا اإلأش ىاٗ ؤأل اإلاواد لؼشاء :ؼشاَئ  ججضئت وشيٞلًِ ؤأل ااؽشاء ؤأل ااخيضيً ؤحل مً ألـا

 .الاظدثماسيت ااعلْ مثل ألاحل وويلت ؤأل ٜفحبة دّ٘اث ِلى ااخوسيذ
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يذ ااىٝذيت ااعيوات لألجيق :الماظعت اإلااديت ااٍشألٗ -د ألالخاسحيتلل ااذاخليت ااىٝذيت ااخذ٘ٝاث ألجٜو

.لألااىلب ااّشك جٝلب ؤأل اظخٝشاس ااٙائذة ظّش ألمّذالث

  اشز ء جهكيذ ضياضاث :ثاهيا

لألااؽشاء الخيضيً اإلاٝذم ألااؽشاء الخاحت خعب ؤر اا٢مياث في ااؽشاء ظياظت اإلاخبّت، ااعياظاث ألاَم

ا المماسبت حَب  . أٔل

  ملىاضب  ملهرا  دخيار-5

 ااتي اإلاّلوماثلجدليل جخىلب خيث ؤَميت، ألا٠ثب الخىواث مً اإلاىاظب اإلاوسد اخخياس ِمليت حّخكب

 ؤَم ًِ اا٢ؽٚ خالاه مًليم٢ً اازر ألاظلوب ِلى يىفب ااخدليل ٘ةن ازا٤ اإلاوسديً، ًِ حمّها ظبٞ

ت لشألسةلبلى باإللا٘ت َزا اإلافادس، َزٍ مً ١ل بها جخفٚ ااتي الخفائق  ألمواـٙاث بيفائق ااخامت اإلاّ٘ش

 ااعليم الاخخياس في يعاِذ ؤن يم٢ً اازر اإلاىاظب اإلاّياس جدذيذلألامش يخىلب ازا ِليها، الخفو٥ل اإلاىلوب اإلاواد

.لالموسد

ل  ملعيار  دخيار -أ

 اخخياسليخم بديث ٘ٝي ااّامل َزا ؤظاط ِلى اإلاٙاللت جخم ٘ةهه ااوخيذ، ااّامل َو ااعّش ١ان برا

ذ في ألا٢ً ألاخشر، ااّوامل حعاألرل مْ س ا ظْ ألاٜل اإلاوسد  ااّامل ؤأل اإلاّياسلااعّش يّخكب ألال الخالش، ااٜو

 َزا اظخمشاسيت ؤأل جواحذ ألمذرلألالجودة ااعّش بحن الجمْ يجب بديث سيذ ااخو مفادس بحن اإلاٙاللت في ااوخيذ

 . ااىويل ألاحل في اإلاوسد

 ١ان برا مثال .الجودة،لالاظخمشاسيت ااعّش، ااّوامل َزٍ مً ا٣ل اايعبيت ألاَميت يجذد ؤن اإلاؽتبرل ِلى

 ااؽشه بعبب ااعّش مً ؤَميت ؤ٠ثب املخذدةلااخواسيخ في اإلاواد بدعليم ألااتزامه اإلاوسد دٜت بمذر الخاؿ ااّامل

.لااّامل اهزا اايعبيت ألاَميت مذر يٝشسل ؤنلاإلاؽتبرل ِلى اازر ااّٝذ في ِليه اإلاىفوؿ الجضئي

   ملهرايً جلطيم -ب

لى املخخاس اإلاّياس ؤظاط ِلى اإلاخىا٘عحن اإلاوسديً جٝعيم يجب  باظخيذاملوؽاوه ٠ٙاءة مذر ؤظاط أِل

دق ؤلاخفاءاث ت اإلاوسد سجالث اظخّشاكلأ٘ل  المّلوماث ألااٙوسيتلااعشيّت الاظخجابت مذر بلى ااتزامه إلاّ٘ش

 . 1اإلااظعت ألولباث

اإلاوسديًل جٝييم في اإلاعخيذمت ال٢ميت ااّوامل بّن

 الخذمت، ١الجودة، جٝييمها ااواحب ااّوامل جدذيذ ليخم :اإلاشجخت صنل ا ااو خال٥ مً ااخٝييم -

 اايعبي ااوصن ااّما٥ :مثا٥ . اايعبيت ألاَميت خعب وعبي ألصن ااّوامل َزٍ مً ا٣ل بِىاء زم ألمً ...ااعّش،

ل . ااؽشاء مىذألب وٗش مً ي٣ونل ااخدذيذ َزا 25% الخذمت 35% ااعّش 40% الجودة

                                                           
ل.11ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل-1
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 ج٣لٙتلبحمالي يّٗش ؤن المؽتبرل يم٢ً اإلاذخل َزا ِلى بىاءا :ااخ٣لٙت مّذ٥ ؤظاط ِلى ااخٝييم

ٞ مّحن، ؼشاء اىلب باايعبت اإلاّحن اإلاوسد مْ ااخّامالث ل:ااخاايت الخىواث أ٘ل

 ٞ٘ل . ااخ٣اايٚ مداظبت هٍام ؤظاط ِلى آلالي الخاظب مً اإلاّلوماث جذ

  ل . الفىٚ اادعليم ظّش ـافي

  اإلاشجخت ااىٝاه هٍام. 

 : موسد مً ؤ٠ثب اخخياس -ج

إلاهرال إلاً أهثر إلاع الخعاإلاص جمفع  اتي  ضباب

ل ااٙىيت الخذماث مً ِشيمت ٜاِذة مً اإلاؽتبرل الظخٙادة مجاال يّىي اإلاوسديً حّذد بن-ل

يت حجخه بضيادة أليععى موسد ١ل يبدث خيث ألخيويت وؽىت مىا٘عت ألحود-ل  ؤ٘مللخذماث بخٝذيم ااعٜو

.ل ؤ٘مل ألظّش

ٚ ؤأل ؤلا٘الط مياوش مً هٙعه اإلاؽتبرل يدمي-  ِلى الخفو٥للؤخشرل خياساث اذيه  هه مّحن موسد مفىْ جٜو

اخخياحاجهل

 معخيذما ؤر اهلِميال يّخكٍب اازر اإلاوسد مْ ااخّامل في ااخٙميل ؤأل ألاألاويت اإلاؽتبرل يّىي :اإلابادات ِامل -  

ل .اإلاؽتبرل إلاىخجاث

 اإلااظعت بحن ااّالٜتلألجٝويت اخدعحن املخليحن اإلاوسديً مْ ااخّامل في ألاألاويت بِىاء :الاحخماِيت ألاَذاٗ -

.لاملخلي الاٜخفاد دِم ألبااخالي ألاملجخمْ

ل:يليل ما هز٠ش ؤن يم٢ً ااز٠ش ااعااٙت ألاَذاٗ بلى باإللا٘ت *ل

.لااخذ٘ٝاثلبةداسة يعمى ما ؤأل ألميشحاث مذخالث ألالخاسحت ااذاخلت ااخذ٘ٝاث بحن جيعيٞ ؤ٘مل جدٝيٞ-ل

ىا٥ الاخخىاٜاث ججىب -ل .لألألِا

 .الّملياث ألامثل ااخذ٘ٞ جدٝيٞ -ل

.لاإلااظعت مْ اإلافلخت ؤوشاٗ أل١ل ألاإلاعاَمحن الضبونل ااٝيمت خلٞ-ل

 ااخ٣لٙتلااىاججت في ألأل٘وساث ااخ٣اايٚ، جيٙين بلى يادر املخضألن مً ؤم٢ً ما لجٝليل :ميضألن لـٙش 

 .را٤ ًِ

  ٛل ااضمً لجٝليل :آحا٥ ـٙش  .الّمالء حيذة خذمت بلى يادر مما ااىلب دألسة في اإلاعخٕش

  ااهاجٚ، الاهتبهيذ،لالاهتبهذ، ااٙا٠غ، مثل الخذيثت ااخ٢ىواوحياث اظخيذام وشيٞ لًِ :ؤألساٛ ـٙش 

ت يضيذ أل٠زا٤ ألاألساٛ، اظخيذام مً يٝلق َزا ١ل اا٢مبيوجش آلالي، الخاظب  .الاظخجابت مًلظِش

 خذمتلحيذة جدٝيٞ ألبااخالي اإلاشدألداث مً ااخيلق يّني اإلاىخج في ؤخىاء ألحود لِذم :ؤخىاء ـٙش 

 .ااخ٣اايٚ ألجيٙين الّمالء
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  ُو ٜبل اافياهت ج٣ونل ؤن ليجب :حّىل ـٙش زا .خذألزه ِىذ ألايغ ااّىل أٜل باافياهتل يعمى أَل

ائيت   ااٜو

حب بلى االوحعدي٤ يهذٗ ٠زا٤  اإلا٣انلااصخيذ،لفي ااصخيدت، بالخاات ااصخيدت، باا٢ميت ااصخيذ، لاإلاىخج :ج٘و

ذ في .لااصخيدت ألبااخ٣لٙت ااصخيذ الّميل ااصخيذ، ااٜو

 Logistique inverse  اعكس ي ل الهحطديك :ر بعا

ّونل ااخجضئت ججاس ؤن خيث الٕايت ٠بحبة اا٢ّس ي االوحعدي٤ جىٙيز ٘شؿ بن  مً جتباألحلوعبت سد يخٜو

ٛل ااتي املخالث خاات في اايعبت َزٍ جشجْٙ ٠ما ظلّهم مً %5-%10 ذ اإلاؽتبياث مً 35% بلىلباا٢خااوج حعو  أٜل

 مليونل 34 هدو وعبتها بلٕذ لمشدألداث1997ِام اإلاخدذة ااوالياث في ااخجضئت مدالث مً مدل مائت ؤ٠كب جلٝى

.ل1ٜيمتها اسجٙاُ بلى ااخّبست ألمواد ألااضحاحاثلباافىاديٞ الخاـت ؤلاخفاءاث حؽحب ٠ما دألالس

  اعكس ي  الهحطديك حعزيف :أألاال

 ١ا٘ت حٕىيلااتي اإلاواد بداسة ِلى يش٠ض :ألاأل٥ل الاججاٍ اججاَحن، في االوحعدي٤ حّشيٚ يخم ما ِادة

ائٚ  اإلافىْ مً اإلاىخجاث خش٠ت يؽملل:ااثاوي ألالاججاٍ اإلافىْ، في ؤلاهخاج بلى الخام اإلاادة ِلى الخفو٥ل مً ااٌو

للايميٚ اا٢ّس ي االوحعدي٤ أليإحي .اانهائي ااّميل بلى
ًا
ل اججاَا

ًا
 ألااخيضيً اإلاىاألات مْ يخّامل ٘هو الوحعدي٤ زااثا

 ؤأل ألالخاألياث اإلاّيبت ااوخذاث ِودة ألجخممً الموسد ؤأل اإلاىخج بلى اإلاعتهل٤لمً ٢ِعيا جخذ٘ٞ ااتي اإلاواد ألخش٠ت

للأليؽاس . اافىاديٞ
ًا
 جفييْ بِادة ِلى يعاِذ ا٣وهه اابيئيت اإلاعسوايت اوحعدي٤ باظم اا٢ّس ي الوحعدي٤ ؤيما

ل.ااخ٣اايٚ خٙن في يعاَم بما( الخ...ألااّبواث ااضحاحاث )اإلاىلوبت ٔحبلاإلاواد

ا ألا٠ثب ألااخّشيٚ  حّشيٚ جملخيث Rogers et Dibben-Lembke, 1998 مً ١ل حّشيٚ َو ؼيِو

ابت ااخىٙيز، ااخيىيي، ِمليت" :ؤهه ِلى اا٢ّس ي االوحعدي٤  اافىْ جدذ اإلاىخجاثلالخام، اإلاواد ِلى ألااٜش

 لمان مْ ٜيمت خلٞ ؤأل اظخئىاٗلبهذٗ اإلايؽإ، هٝىت بلى الاظخيذام هٝىت مً ألاإلاّلوماث اافىْ، ألااخامت

هل ." اابيست ِلى ألجإزحباتها المواسد ااّٙا٥ الاظخيذام  اإلافىْ بواظىتها يخم ااتي ااّمليتلDowlatshahل2000أليّ٘ش

ادة الاظتهالٟ هٝىت مً مشظلت احضاء مىخٍمتلؤأل بفوسة مّيبت مىخجاث ٜبو٥ل ا، إِل  ؤأل ججذيذَا جذأليَش

اث .لااعابٞ ااخّشيٚ ما خذ بلى يؽبهلااخّشيٚ َزا ." في ااخف٘ش

ل:ألاداء ألسٜابت ااخىٙيز ااخيىيي، ِمليت :ًِ ِباسة اا٢ّس ي االوحعدي٤ ظبٞ، مما

 الخام اإلاواد اظخيذام في -

 . اانهائيت ألاإلاىخجاث ؤلاهخاج املخضألن، -

اإلاوسدل بلى ااّميل مً اإلاّلوماث ظلعلت بداسة

ل,Rogers et Tibben-Lembke 1998, Schwartz 2000 مً ١ل يشرل

                                                           
ل.11ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل-1
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al 2001 Marcoux et ااٙشصل ااذخو٥،لااخجميْ هٝىت :في جخمثل مشاخل، بإسبّت يمش اا٢ّس ي االوحعدي٤ ؤن، 

.لاإلاخاح ألالاخخياس

 اعكس يل  إلام ا إلاز حص ل(:03-1)  اشكصلركم

 

.ل12ِبذلااّضيضلبًلٜحبه،لمشحْلظابٞ،لؿل:لاإلافذس

  اعكس ي  الهحطديك إلاجاالث :ثاهيا

اث جيخلٚ ل اا٢ّس ي االوحعدي٤ اججاٍ املخخلٙت اإلاؽشألِاث جف٘ش
ًا
موما لمنها خياساث ِذة جوحذ أِل

 ااخ٣امل خال٥لمً سبما ؤأل ِودتها يم٢ً ااتي الخاألياث اظخّما٥ ؤأل هٝلها وشيٞ ًِ ألرا٤ اإلاىخجاث حٕليٚ جٙادر

ّاث مْ ألامامي  ألامثل الخل ي٣ونل ألسبما ااّبواثلجفميم ألبِادة ألاظواٛ ٜشب اإلاىخجاث حّبست ؤأل اا٢ّعيت ااخٜو

ذ َزٍ مً جوايٙت اظخيذام َو  ؤأل الموسد ألبِادتها ااّبواث ججميْ مثل ؤخشرللَىاٟلخياساث ي٣ونل خياساثلأٜل

ادة بـالح مش٠ض بلى بسظااها  . ألبيّها خشدة بلى جدويلها ؤأل خحبيت حمّيت بلى بهالااخكُب ؤأل اظخيذامها إِل

خباس في اا٢ّس ي االوحعدي٤ ج٣لٙت ؤخز ؤن ألالخٝيٝت  اخخياس مثللث ااٝشاسا بّن حٕيحب بلى يادر ٜذ الِا

 ااخٕليٚ ؤن بلى ااذساظاثلحؽحب بر .ألااىٝل ألااخيضيً ألاإلاىاألات ؤلاهخاج بذائل ألااخّبست، ااخٕليٚ وشيٝت اإلاوسد،

 ماايت ِيوب ألحود ِلى دايل َىاٟلؤن بيذ .مشبدت اوحعديت بظتباجيجيت يمثل اافىاِت في بِادجه يم٢ً اازر
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 ؤظاظيت بييت ألحود لشألسة ؤألضخذ ألؤإلااهيا مًلَواىذا ١ل في ؤحشيذ ااتي ٘ااذساظاث الاظتباجيجيت بخل٤ جشجبي

 بِادتها يم٢ً ااتي الخاألياث اظخيذام ؤن جبحن ٠ما ااىٝل، ج٣لٙتلصيادة بلى يادر مما اا٢ّس ي الوحعدي٤ معخٝلت

ا ل ؤزَش
ًا
 الاخخياج جيٙن الخاألياث اإلاخّذدة ااشخالث ؤن ألاإلااهيت ااذساظاث بخذرلؤ٘صخذ بر .اابيست ِلى بيجابيا

ٚ ج٣لٙتها ؤن ٠مالألااخلور ألاإلاياٍ ااىاٜت بلى  االوحعدي٤ ج٣لٙت ِلى ٘ٝي ألايغ خياتها دألسة ج٣لٙت ِلى جخٜو

ذد الخاأليت اا٣املت ااشخلت الخعبان في جاخز ؤنليجب بر اا٢ّس ي،  ألاظاظيت ألاابييت اإلاعخيذمت ااشخالث أِل

.ل1بِادتها يم٢ً ااتي الخاألياث اذِملااالصمت

 ألاموا٥،لاابمائْ، ااخذ٘ٞ بةداسة تهخم ااتي ؤلاداسة ؤهه ِلى االوحعدي٤ حّشيٚ يم٢ً ألاخحب لألفي

 الاججاٍ في ي٣ونللألاازر اا٢ّس ي االوحعدي٤ بلى باإللا٘ت اانهائي، اإلاعتهل٤ ٔايت بلى اإلاوسد مً اإلاّلوماث

ل.اإلاّا٠غ

 اإلإلام ا  اشاإلاص  مللظهم(:لI-04) اشكصلركمل

مًلبِذادلااباخثل:لاإلافذس

ل

ل

ل

ل

                                                           
  الاججاَاثلالخذيثتلفيلااوحعدياث،لحامّتلااٝذطلاإلاٙخوخت-1

http://www.qou.edu/homePage/resources/newsImages/logistic.htm 
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  الهحطديك إا رة : اثاوي  ملبحث

 ااخىٍيملااخيىيي، حؽمل اإلااظعت داخل مهمت بداسة مىه حّل االوحعدي٤ ِلى وشؤ اازر ااخىوسل بن

ابت،  ااهي٣ل لمًلمعخٝلت ١ةداسة االوحعدي٤ ل٘وحود .اإلااظغ اظتباجيجيت لمً االوحعدي٤ ؤـبذ بل ألااٜش

ائٚ باقي مْ يخٝاوْ مىه يجّل ااخىٍيمي اابؽشيت،ل اإلاواسد ؤلاهخاج، ١اادعويٞ، ااٌو

  ملؤضطت به ائف  الهحطديك عالكت : ألاول  ملعلب

 باادعويٞ االوحعدي٤ ِالٜت :ؤألال

 جباد٥للخلٞ ألالخذماث اابمائْ ألجوصيْ ااتبأليج اادعّحب، ااخىٙيز، ااخيىيي، ِمليت َو اادعويٞ بن

اث  ؤأل اإلاىخجاث بولْلاادعويٞ ألييخق ألااخىٍيميت، ااٙشديت ألاَذاٗ جدٝيٞ بلى يادر بما ؤخشر، مْلمجمِو

.لااخباد٥ ِمليت ادعهيل ألرا٤ ااخوصيْ ٜىواث في الخذماث

.ل1خال٥ مً ألاابيْ اادعويٞ وؽاه ِلى جازش ؤلامذاد ٘إوؽىت

 .اإلاىخج ظّش ج٣لٙت *

يذ *  .اإلاىخج بهخاج جٜو

 .اإلاىخج حودة زم ألمً ؤلامذاداث حودة *

يذ *  .الّميل اإلاىخج بجاخت جٜو

 .الّميل اإلاىخج بجاخت ؤما٠ً *

ٞ ألااخٕليٚ ااخّبست ألؤدألاث ؤظاايب ٠ٙاءة *  .ااّميل ألؤرألاٛ ألسٔباث اخخياحاث أ٘ل

ل.اإلاىٍمت اه جٝذمها ااتي الخذماث ًِ ااّميل سلا معخورل *

 ألاادعويٞ االوحعدي٤لبحن ٘ااّالٜت ،)ااّميل /اإلاوسد( اإلاىٍمت مىخجاث حؽتبرل ااتي ؤلامذاد مفادس بحن ااّالٜت *

 ما بينها ألمً اادعويٞ بداسة وٗشلمً اإلاٝذمت ألاإلاّلوماث اابياهاث خال٥ مً ااخإزحب أليخم ألجٝاوْ جشابي ِالٜت

ل:ل2يلي

 ؤلاهخاج ألمعخلضماثلاإلاواد ؤظواٛ في جدذر ااتي بااخىوساث الخاـت اابياهاث مً اادعويٞ بداسة حعخٙيذ ؤيما -

ل.اإلاىاظبت ألااخ٣لٙت با ظّاسلاإلاواد َزٍ خفائق مْ يخٙٞ مما اادعويٝيت ظياظاتها جمْ ختى

ل

ل

 :باإلهخاج  إلام ا عالكت :ثاهيا

                                                           
يٙتلالاخخياحاثلألبداسةلألاوؽىتلاالوحعديتلفيلاإلاىٍماثلاإلاّاـشة-1 مذخللاظتباجيجيلجىبيٝيل:لمفىٙىلمدمودلؤبولب٢ش،لاإلاشحْلفيلأٌل

ل .لؿ2003-2004مفش،ل،ل:لاخدٝيٞلاإلاحزةااخىا٘عيتلمًلخال٥لؤِما٥لااؽشاءلألااخيضيً،لااذاسلالجامّيت،لؤلاظ٢ىذسيت
  . 27 ؿ 2004 ، مفش، :ؤلاظ٢ىذسيت الجامّيت، ااذاس ألاملخضألن، ؤلامذاد بداسة في الخذيثت ؤلاداسة خىٙي، اإٙاس ِبذ ٜشياٜق، ص١ي سظميت-2
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يل بهخاج ًِ اإلاعسوات هي ااّملياث ؤأل ؤلاهخاج بداسة بن  ؤَم مً سنل ا يّخبل٠ما .ألالخذماث اابمائْ ألجـو

 في ٘االخخالٗ .ج٣لٙت بإٜل ؤلاهخاجلرا٤ مًلألساء ألاظاس ي ااهذٗ ألي٣ونل ااخفييْ، في مباؼشة جازش ااتي ألاوؽىت

 بلى باإللا٘ت االوحعدي٤، بإوؽىت الاَخمام ججضئتلبلى يادر سبما )ااخ٣لٙت جيٙين لذ ااّائذ حٍّيم( ألاَذاٗ

 ااّمل في مىٙفل مجا٥ ؤنها ِلى االوحعدي٤ ؤوؽىت بلى ااىٍشلجم برا .٣٠ل ألاوؽىت َزٍ بحن ااخّاألنل هٝق

ل:ل1يلي ما خال٥ مً ج٣ونل ألاالوحعدي٤لؤلاهخاج بحن ألااّالٜت ؤلاداسر،

يذ  - حب جٜو  .ااخفييْ ؤأل ؤلاهخاج ألبشامج خىي خعب ؤلامذاداث ج٘و

 ااّمليت اوعيابلِلى را٤ ألجإزحب ؤلاهخاج، ِمليت مشاخل ؤأل خىوه بحن ألاإلاىاألات ألااىٝل ااخيضيً خذماث -

.لؤلاهخاحيت

م ألااؽ٣ل ألاادعويٞل ؤلاهخاج مً أل١ل االوحعدي٤ بحن اإلاؽتب٠ت الخذألد يوضح 04 ٜس

 ألا هخاج باادطهيم  الهحطديك عالكت (:لI-05) اشكصلركمل

لجيىييلألجىٍيملألسٜابتلظلعلتلؤلامذاد،لجشحمتلجش١يلابشاَيم:لسألهااذلبحؾلبااو،لبداسةلاالوحعدياث:لاإلافذس

.ل43ااعّوديت،لؿل:لظلىان،لؤظامتلؤخمذلمعلم،لداسلاإلاشيخلااشياك

 : ملاايت باإلا رة  الهحطديك عالكت :ثااثا

                                                           
يٙتلالاخخياحاثلألبداسةلألاوؽىتلاالوحعديتلفيلاإلاىٍماثلاإلاّاـشة-1 مذخللاظتباجيجيلجىبيٝيل:لمفىٙىلمدمودلؤبولب٢ش،لاإلاشحْلفيلأٌل

  ل.27ل-ل26اإلاحزةلااخىا٘عيتلمًلخال٥لؤِما٥لااؽشاءلألااخيضيً،لمشحْلظابٞ،لؿلؿللاخدٝيٞ
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خماداث ِلى ااخّٗش في جخمثل ألاضخت ِالٜت اإلااايت باإلداسة االوحعدي٤ ِالٜت بن  املخففت اإلااايتلالِا

خماداث خذألدلفي ااؽشائيت ٜشاستها جخيز ؤن ؤلامذاد بداسة ِلى يجب ألااتي ااؽشاء اّمليت  بلى .اها املخففت الِا

خماداثلًِ مّلوماث مً اإلااايت ؤلاداسة جٝذمه ما حاهب ل:ؤيما ٘هىاٟ اإلاخاخت اإلااايت الِا

 .ااٙائن ؤأل الخشدة مً ااخيلق خاات في اإلاعاِذة ألؤيما الائخمان ؼشأله ًِ مّلوماث -

ل.ااخإخحب ؤظباب ًِ مّلوماث ألؤيما الموسديً اإلااايت اإلاشا٠ض ًِ مّلوماث -

هٝل،جيضيًل( املخخلٙت ألاوؽىت ِلى اإلهٙاٛ جيفيفها يم٢ً ألااتي اإلاخاخت اإلاواسد ًِ مّلوماث  -

ل(...،مىاألات

 :يلي بما اإلااايت ؤلاداسة جمذ ؤن ٘يجب االوحعدي٤ بداسة ؤما

ّت ؤأل الخاايت اإلاؽتبياث ٠ميت في ث حٕحبا ؤر  -  .ااخٕحباث َزٍ إلاواحهتلألاموا٥ جذبحب يم٢ً ختى اإلاخٜو

يذ  - ذ في ألاموا٥ جذبحب يم٢ً ختى ااؽشاء ِمليت جٜو  .اإلاىاظب ااٜو

-  ٚ  ألؤدألاثلألؤحهضة مًلججهحزاث يخىلبه ألما االوحعديت ألاوؽىت مً ااالصم ألااخمويل ااعيوات مٜو

ا حَب  .ألاابؽشيت ألااٙىيت اإلااديت ؤلام٣اهياث مً أٔل

واِذ ؤظغ - ل.ماايا ؤدائهالألجٝيم ٜياط يخم بهخاحيت ١وخذة االوحعديت ألاوؽىت ِائذ ؤأل سبديت أٜل

ائذ سبديت زم ألمً اإلاىخجاث ألسبديت ج٣لٙت -ل ل.اإلاىٍمت معخورل ِلى الاظدثماساث أِل

 ابشزيتل ألا مله را ألا ا ريت  اخىنيميت بالجه هب  الهحطديك عالكت :ربعا

 ٠ما ماَشة، ِماات بلى يدخاج َزا خيث االوحعدي٤ إلداسة باايعبت حذا مهمتلحّخكب اابؽشيت اإلاواسد بن

 ااّالٜت َزٍ ألج٢مً االوحعدي٤ ألمنها اإلااظعت ألألٌائٚ ؤَذاٗ جدٝيٞ في َاما دألسا يلّبلااخىٍيمي ااؽ٣ل ؤن

ل 1 :في

ل.المىٍمت ااخىٍيمي ااهي٣ل ألم٣وهاث ألؼ٣ل هُو-

 ااهي٣ل ألمعخوياث م٣وهاث بحن ألؤلاداسيت ااخىٍيميت ألااّالٜاث الاخخفاـاث-ل

 .المىٍمت ااخىٍيمي

 اإلاوسديً ألخذمتلااؽشاء بدور مثل ااخىٍيمي ااهي٣ل في ؤلاداسرل ألمعخواَا اإلاّاألهت ااخىٍيميت ااوخذاث هُو-

ا حَب  .أٔل

 ألاإلاعخوياثلااخىٍيميت ااوخذاث بحن ألااخيعيٞ ااخّاألنل ألمجاالث اإلاىٍمت داخل ؤلاداسيت الاجفاالث ؤهٍمت-

ل.ؤلاداسيت

                                                           
 .28هٙغلاإلاشحْلااعابٞ،لؿ-1
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  الهحطتي  اخخعيغ : اثاوي  ملعلب

 اهزا مؽا١ل ِذةلمً اإلااظعت يٝي الجيذ ااخيىيي ؤن خيث ؤلاداسة، في ااّملياث ؤأللى َو ااخيىيي بن

.لااالصمتلاالوحعديت ألالخىي ااٝشاساث جدذيذ في الخاظمت اإلاشخلت ااخيىيي يّخكب

  الهحطتي  اخخعيغ إلاطخهياث :أألاال

 متىلمارا، :ب جخّلٞ ألاظسلت مً اّذد ألألاضخت مدذدة بحاباث جٝذيم بلى االوحعتي ااخيىيي يععى

ل1 :في جخمثل معخوياث زالر ِلى ااخيىيي مً ااىُو َزا أليخم .أل٠يٚ

ْلِلى ٠بحب جإزحب ألاه اإلاذر، وويل ألااخيبا اادعويٞ خىت ِلى يعدىذ : الاضتر جيجي  اخخعيغ-1  ألخذاث مٜو

ٝا بظتباجيجيت خىت أللْ يخم خيث .ألااخوصيْ ؤلاهخاج  ااوخذاث بحن اإلاواد جذ٘ٞلجىٍيم ِلى االوحعدي٤ اٝذسة أ٘ل

 . ألااّمالء ااوخذاث ألبحن

 ألاَذاٗ اخىٙيزلاامشألسيت االوحعديت اإلاواسد أللْ ِلى يىىورل خيث ِام إلاذة ي٣ونل : ر اخكخيك  اخخعيغ-2

 مْ ااوظائل اخ٢ييٚلااالصمت الخىواث ألاجيار االوحعديت الوظائل ااشؼيذ الاظخيذام الماظعت، ااعىويت

 . الاخخياحاث

 أليٝوم يومي،لؤظاط ِلى ألي٣ونل .ااىلبياث ؤظاط ِلى اإلاواسد جيفيق يذيش ):  ادشغيلي(  اعملي  اخخعيغ-3

حب خال٥ مً ج٣ونل الخىتلَزٍ ) مّحن م٣ان في مّحن مىخج حعليم جاسيخ( ااالصمت ااّملياث خىت بولْ  ج٘و

حب :مثل ازا٤ ااالصمت ااوظائل  ااٝشاساث ًِ ألامثلت بّن يوضح ألالجذأل٥لل...ااخيضيً، مىىٝت ااؽاخىاث، ج٘و

ٝا االوحعديت ل.ااثالزت المعخوياث أ٘ل

ل. الهحطديت األعماو ألا ادشغيليت ألا اخكخيكيت  اطتر جيجيت  الز ر ث عً أإلاثلت (:I-06) لجمألاولركمل

 الز رل إلاطخهولههعل

لحشغيليلجكخيكيل ضتر جيجيااٝشاسل

 الدجم اادعهيالث،ل ملهكع

ْل ألاإلاٜو

،املخضألنل أللّيت  ؤلاسظا٥ ااىٙٝاث، ااىٛش

ألااشخًل

 للالخذمت مضيجااىٝلل همي اخخياسل اىلص

ااٙفليل

ذل اا٢مياث حذاأل٥ل ألااٜو

 حؽٕيل

ألاألامشل

ألجفميمل اخخياس

هٍامل

ألاألامشل بدخا٥

 ألاألاياث ٜواِذ

 اىلبياث

ااّمالءل

 جىٙيز ألحعجيل حعهيل

ااىلبياثل

                                                           
يملظلىان،لؤظامتلؤخمذلمعلم،لداس:لسألهااذلبحؾلبااو،لبداسةلاالوحعدياث-1 لجيىييلألجىٍيملألسٜابتلظلعلتلؤلامذاد،لجشحمتلجش١يلببلالَس

  . 27 ل56لؿل2006ااعّوديت،ل،ل:لاإلاشيخ،لااشياك
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 دمإلات

ل اعميص

 مّايحب أللْلل

ااّمالءل خذمت

ل/ل/

 ااذاخلي ااخىٍيمل ملخاسنل

ألاإلا٣انل

 اخخياس

 اإلاعاخاث

ااٙفليتل

اء ل.با ألامش اا٘و

 ظياظاث أللْل اشزء 

ااؽشءال

 ألاخخياس ااخّاٜذ

اإلاوسدل

ااؽشاءل ؤألامش بـذاس

ما٥ بداسة في مٝذمت بدسيغ، ااشخمً ِبذ زابذ : اإلافذس  ااذاس اإلاادر، ألااخوصيْ ؤلامذاد :االوحعديت ألِا

ل5ؿ 2003/2002 ، مفش :الجامّيت،لؤلاظ٢ىذسيت

إلاثلثل الز ر ثل الهحطديتل:لثاهيا

ْ،لٜشاساثلاملخضألنل:ليشج٢ضلااخيىييلاالوحعتيلِلىلؤسبّتلمؽا١للسئيعيت معخوياثلخذمتلااّميل،لاإلاٜو

شاساثلااىٝل مل.لأٜل ليوضحلرا٤ل06ألااؽ٣للٜس

إلاثلثل جخاذلكز رل الهحطدياثل:ل(I-07) اشكصلركمل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

لجيىييلألجىٍيملألسٜابتلظلعلتلؤلامذاد،لجشحمتلجش١يلابشايهم:لسألهااذلبحؾلبااو،لبداسةلاالوحعدياث:لاإلافذس

ل.ل57ؿل.ل2006ااعّوديت،ل،ل:لظلىان،لؤظامتلؤخمذلمعلم،لداسلاإلاشيخ،لااشياك

لعمليتلأوشعتلضلطلت

ل إلام ال ملطخمزةل

ااخمويً،لااخوسيذ،لجيىييل)

 (ؤلاهخاج،لااخوصيْلاإلاادر

إضتر جيجيتل اخهضعل

ْلاإلايؽأثل- ِذةلجد٢ملألمٜو

سبيلهٝاهلااخيضيًلألهٝاهلااخوسيذل-

 سبيلااىلبلبىٝاهلااخيضيًلألهٝاهلااخوسيذ-

إضتر جيجيتل ملخشألانل

معخوياثلاملخضألنل-

اهدؽاسلاملخاصنل-

ابت- لااٜش  وٛش

أهداف     

 خدمة العميل 
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ْليمثللااؽ٣للااعابٞلمثلثلاجيارلٜشاسلاالوحعدياث،لاازرليمملزالرلمجاالثلألهيلااخيضيً .لألااىٝللألاإلاٜو

ااخيىييلاهال١وخذةلألاخذةلألايغللألجخفٚلَزٍلاملجاالثلااثالزتلبااخذاخلل٘يمالبينها،لألمًلزمليجبلؤنليخم

٠مالهالخَلؤنلخذمتل.لبىشيٝتلمىٙفلتلخيثلؤنل١للمنهاليازشلبذسحتلملموظتلِلىلااىٍاملاالوحعتيلاإلاخ٣امل

جملـيأتهالفيلاملجاالثلااثالرلألاخشرللااّميللمالهيلباللهديجتلاالظتباجيجياثلااتي

 ازئيطيتل  الهحطتي  اخخعيغ لإلاجاالث :ثااثا

 ااشئيعيتلاملجاالث في جتب٠ض مخّذدة مؽ٢الث مْ االوحعتي الخيىيي املخخلٙت اإلاعخوياث جخّامل

ل: 1ااخاايت

:ل اعمالء دمإلات أهم ف-1

لى بؽ٣ل ألرا٤ االوحعديت األِما٥ ااّمالء خذمت معخورل يازش  هدو ِلى ألرا٤ االوحعتي ااىٍام ٠بحِب

ٛل  ألباظخيذام ٜليلت، مواْٜ في اإلاش٠ضرل بااخيضيً حعمذلالخذمت مً ألاٜل ٘اإلاعخوياث .لآخش ِامل ؤر جإزحب يٙو

لىلألاإلاعخوياث .ج٣لٙت ؤٜل ااىٝل مً ؤؼ٣ا٥  صيادة يخم ِىذما ألا٢ً .جماما اا٢ّغ بلى جادر الخذمت مً ألِا

ما٥ ج٣اايٚ ٘ةن ااّليا خذألدَالبلى اخفل الخذمت معخوياث  في ألاأل٥ل الاَخمام ٘ةن ازا٤ .جشجْٙ االوحعديت ألِا

.لااّمالء لخذمت اإلاىاظب اإلاعخورل جدذيذ ِلى يىفب ؤن يجب الاظتباجيجي االوحعتيلااخيىيي

ل مله كع حطظيالث  ضتر جيجيت -2

 ااّشيمت الخىوه جدذد اإلمذاد بهالالخاـت ااىٝاه أل٠زا٤ ااخيضيً، اىٝاه الجٕشافي ااولْ بن

ْ، ااّذد، جدذيذ بن را٤ مثا٥ .لاالوحعديت الخىت ٛل ولب ألجدذيذ باادعهيالث، الخاؿ ألالدجملألاإلاٜو  ااعو

ٛل بلى اإلاىخجاث جوحيه ظيخملخالاها مً ااتي اإلاعاساث جدذيذ بلى يادر  إلاؽ٣لت اإلاىاظب ااىىاٛ ألبن .ااعو

ْ الخاـت اادعهيالث  مً جدذر ٠ما ازا٤ اإلافاخبت ألااخ٣اايٚ المىخج ااخدش١اث حميْ يخممً ؤنلَو باإلاٜو

ْ ل٘ةن را٤ بلى بلا٘ت .ااّمالء مواْٜ ألختى ااوظيىت ااخيضيً هٝاه ألخال٥ اإلايىاء، ؤأل اابائْلؤأل اإلافىْ مٜو

 هٝاه بلى يوحه ؤأللاإلاواوئ، ؤأل اابائّحن ؤأل اإلافاوْ مً مباؼش بؽ٣ل خذمخه يخم ظٗو اازر ااّميل ولب جدذيذ

ما٥ بيجاد بن .الخوصيْ ؤلاحماايت ااخ٣اايٚ ِلى يازش ميخاسة جيضيً  حٍّيم في حعاَم بااخالي ألااتي ج٣لٙتلألاٜل ألِا

ش َو ااشبديت ْ حعهيالث اظتباجيجيت حَو .لاإلاٜو

لل اخخشيً كز ر ث -3

 ِلى املخضألن جيفيق ٘ةنل.املخضألن بداسة يخم خالاها مً ااتي ااىشيٝت بلى ااخيضيً ٜشاساث جىفٗش

ٝا ااخيضيييتلااىٝاه مً املخضألن سخب مٝابل )ااذْ٘ ؤظلوب( ااخيضيً هٝاه  يمثال مدذدة اٝواِذ أ٘ل

 ؤأل فيلاإلافىْ، اإلاىخجاث خي في املخخلٙت األـىاٗلاملخخاسة اإلاواْٜ ؤن ٠ما .اإلاٝام َزا في ؤظاظيخحن اظتباجيجيخحن

 .اافذد َزا في بلا٘يت ؤخشرل اظتباجيجياث يمثلونل املخضألن معخوياثلبداسة ؤأل اإلايذاهيت، ؤأل ؤلاٜليميت املخاصنل
                                                           

ما٥ بداسة بدسيغ، ااشخمً ِبذ زابذ-1   66 ؿ ظابٞ، مشحْ اإلاادر، ألااخوصيْ ؤلامذاد االوحعديت ألِا
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خباس ِحن في جاخز ؤن يجب ألبااخالي ااخيضيً، ٜشاساث ِلى جازش ظٗو اإلاعخيذمت ظياظتلاإلاىٍمت ؤن أليالخَ لالِا

.لاالوحعديت ؤلاظتباجيجيت

لل : اىلص  ضتر جيجيت4-

 ااضمني ألالجذأل٥ل ااىٝل،لألمعاساث ألاوؽىت، ألحجم .الىٝل ألؤظلوب همي ِلى ااىٝل ٜشاساث حؽخمل

 بااخالي ألااتي ألاإلافاوْ، الّمالء باايعبتلالجٕشا٘يت ألمواّٜها باملخاصنل ااواْٜ في جخإزش ااٝشاساثل َزٍ بن .الىٝل

ْ في جازش .لاملخاصنل مٜو

.لااشخً حجم خال٥ مً ااىٝل بٝشاساث جخإزش املخضألن معخوياث ؤن ٠ما

ْ، حعهيالث ااّمالء، خذمت معخوياث ٘ةن ٢َزا  سئيعيت مجاالثلحميّا يمثلونل ألااىٝل ألاملخضألن، اإلاٜو

 ِلى ألااّائذ ااىٝذر،لألااخذ٘ٞ ااشبديت، ِلى بها ااٝشاساثلالخاـت جإزحب بعبب ألرا٤ االوحعتي، الخيىيي

 ًِ بمّض٥ل اه ااخيىيي يجب ال زملألمً آلاخش، مْ يخذاخل ااٝشاساث َزٍ مً مجا٥ ١ل بن .المىٍمت الاظدثماس

، ل.بينها ألااخواصنل ااخوا٘ٞ بخدٝيٞ ااٝيام ألاٜل ِلى ؤأل ٔحٍب

  الهحطتي  اخىنيم : اثااث  ملعلب

 اابمائْلؤن اممان ألاإلاعاألايت ااعلىت خىوه يدذد ؤن ؼإهه مً االوحعديت ألاوؽىت جىٍيم بن

ٝا جدشي٢ها يجشرل  الماظعت ااخىٍيميلااهي٣ل لمً االوحعدي٤ بداسة أللْ يّخكب اهزا .اه ااخيىيي حشرل إلاا أ٘ل

.لألاا٢ٙاءة ااّٙاايت مًلمعخورل ؤِلى اخدٝيٞ ألرا٤ االوحعديت ااّملياث بحن ااخواصنل اخدٝيٞ ملخا مىلبا

  الهحطتي  اخىنيم أهميت :أألاال

ّاايت ٠ٙاءة بن  اإلاالخَلألمً الميؽإة، الظتباجيجيت ؤلاداسة مً ؤظاس ي حضء حّخكب االوحعتي ااىٍام أ٘ل

ائٚ مٍّم ؤن اث في ااخىٍيم داخل جٝليذيا جىدؽش االوحعدي٤ أٌل ت مجمِو ائٚ مً مخىِو  مما ااشئيعيت،لااٌو

ائٚ َزٍ ؤَذاٗ حّاسك بلى يادر  َي٣ل ألحود ّ٘ذم .ااخبّيتلاإلاضدألحت هديجت ألرا٤ اابّن بّمها مْ ااٌو

 جىبيٞ في ااٙؽل مّىاٍ ااّليا ؤلاداسةلؤ٘شاد ؤخذ ألظيىشة بداسة جدذ االوحعدياث ؤوؽىت بحن يجمْ جىٍيمي

.ل1االوحعدياث وؽاه إلداسة اإلاخ٣امل اإلاٙهوم

 ؤن بلى را٤لأليشحْ االوحعدي٤، ؤوؽىت اذساظت جدليلي بواس جٝذيم ِلى ااىٍم مذخل جىوسل ظاِذ اٝذ

ائٚ، اخ٣ويً ١إظاط ااخيفق ِلى يّخمذ ال ااىٍم مذخل  ججميْ ِلى ألاخحبة َزٍ ج٣ويًلفي يّخمذ ألبهما ااٌو

 مً ؤِلى ؤداء معخوياث بلى جادر اإلاخ٣املت ااىٍمل٘ةن ااىٍم إلاذخل ألأل٘ٝا .ااٝويت الاسجباه ِالٜاث راث ألاوؽىت

يت ؤوؽىت حؽمل ااتي ااىٍم جل٤  بؽ٣ل اإلاذخل َزا ظاَم ألاٝذ ألاخذة، وبيّت راث ألا٢نهالمتبابىت ٔحب ِ٘ش

                                                           
ؤلاظ٢ىذسيت،لمفش،لل،لاإلا٢خبلالجامعيلالخذيث،"لااىٝللألااشخًل-لبداسةلاإلاؽتبياث-لبداسةلاملخاصنل"نها٥ل٘شيذلمفىٙى،لبداسةلاإلاوادلألؤلامذادل -1

ل.ل278،ؿل
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 اإلاىٍم ألبلى مً اإلاخاخت ألاإلاىخجاث ألألاحضاء اإلاواد جذ٘ٞ بّمليت اإلاشجبىت ألاوؽىت ميخلٚلخفش في مباؼش

و موخذ بداسرل بواس داخللألأللّها .ل1االوحعدي٤ بةداسة الخاؿ ؤلاواس أَل

  الهحطديك إلا رة  اخىنيمي  اخعهرل :ثاهيا

ل: في جخمثل ألهي جىوسٍ خعب ألرا٤ مشاخل ِذة اإلااظعت في االوحعتي ااخىٍيم ِٗش اٝذ

ذَا حشرل ااتي هي : ألالى  ملزحلت  ألاازر جٝليذيالااخىٍيمي ااهي٣ل ١ان اإلاشخلت َزٍ في ااعبّيىاث، ؤألائل في ـس

ائٚ باهدؽاس يخمحز  في االوحعديت ألاوؽىت ابّنلألحود ال ؤهه ٠ما جىٍيميت، ألخذاث ِذة بحن ما االوحعدي٤ أٌل

 ٌهوسل مشخلت ١اهذ ألااتي اإلاشخلت جل٤ خفائقلبلى ااخىٍيمي ااهي٣ل َزا وبيّت ألحّود 1 . ااخىٍيميت الخشيىت

ائٚ بحن مؽدخا االوحعدي٤ل١ان ااٙتبة جل٤ ؤن ٠ما بداسر، ٠مٙهوم االوحعدي٤ م ألااؽ٣ل .اإلااظغ أٌل  يوضح ٜس

.ل2معخٝلت إلداسة ألحود ال ؤهه ااؽ٣ل مً هالخَ خيثلاالوحعدياث إلداسة ااخٝليذر ااهي٣ل

هذ ااّليا ؤلاداسة يدبْ ٠بحب جىٙيزر معسو٥ل أللْ اإلاشخلت َزٍ في جم : اثاهيت  ملزحلت  ًِ باإلاعاألايتلبايه أِل

.لألاخذة بداسة جدذلاإلاادر ااخوصيْ بداسة مْ اإلاواد بداسة حمْ مشة  أل٥ل جم خيث االوحعديت، ألاوؽىت

 فيلااشظمي ااخّذيل مً ااىُو َزا بخذار معحبة أليشابو٥ل أل ١وداٟ مثل ِمالٜت ؼش١اث جفذسث ألاٝذ

.لااخىٍيمي ااهي٣ل

:للٌلذلمٍّملااؽش١اثلاا٢كبرلِااٝتلفيلاإلاشخلتلألاأللىلؤأللجيىذلاإلاشخلتلااثاهيت1985ألمْلرا٤لفيلِامل

مل .ل3،ليوضحلااهي٣للااخىٍيميلالوحعدي٤لاإلاخ٣امل7ٜٙضالبلىلاإلاشخلتلااثااثتلمباؼشةل،لألااؽ٣للٜس

،لجخممًلَزٍلاإلاشخلتلااذمجل:لاإلاشخلتلااثااثت ألهيلمشخلتلبداسةلظلعلتلالامذادلؤأللمالحعمىلباالوحعدي٤لاإلاؽتٟب

اا٣امللاألوؽىتلاالوحعديت،لألحّىيلؤَميتل٠بحبةلإلداسةلاالوحعدي٤لداخللااهي٣للااخىٍيميلالماظعتل٠مالهيلل

م  .موضختلفيلااؽ٣للٜس

 

 

 

 

 

 

ل

                                                           
 24 ؿ ظابٞ، مشحْ االوحعدياث، بداسة ااّبذ، ببشاَيم حال٥ مفىٙى، ٘شيذ نها٥ -1

 
ل 3 ؿ اإلاشحْ، هٙغ-2
ل7 ؿ ظابٞ، مشحْ ؤلامذاد، ظلعلت ألسٜابت ألجىٍيم جيىيي :االوحعدياث بداسة بااو، بحؾ سألهااذ -3
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 اظيكصل اخىنيميل اخلليمرلالهحطديكل:ل(I-08) اشكصلركمل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

:لنها٥ل٘شيذلمفىٙى،لحال٥لابشاَيملااّبذ،لبداسةلاالوحعدياث،لااذاسلالجامّتلالجذيذة،لؤلاظ٢ىذسيت:لاإلافذس

لل.330لؿل2005/2004مفش،ل

ل

ل

ل

 اظيكصل اخىنيميلالهحطديكل ملخكاإلاصل:ل(I-09) اشكصلركمل

 اإلاذيش

 اادعويٞل

 ااخيبا

 خذمتل

 ااّمالءل

 الاهخاجل

 ااؽشاء

 خىيلاإلاواد

 جيضيًلاإلاوادلالخام

 جيضيًلاإلاوادلااّامت

 ااىٝل

 ااخمويلل

ابتلِلىلميضألنلاادؽٕيلل  ااٜش

 ؤألامشل٘خذلالائخمان

 جيضيًلاإلاوادلااّامتل
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.ل18ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل:لاإلافذس

ل

 ملكاهتل للميثتلالهحطديكل:ل(I-10) اشكصلركمل

.ل19ِبذلااّضيضلبًلٜحباه،لمشحْلظابٞ،لؿل:لاإلافذس

ل

ل ازكابتل الهحطديتلل*

بنلااخيىييلالجيذلالليّنيلِذملألحودلمؽا١للؤأللؤخىاء،لألازا٤ل٘مًلاامشألسرلااخ٢ٙحبلمًلهاخيتل

ابت،لأليٝفذلبهالآلاايتلااتيليخملمًلخالاهاللبيلألاداءل يٙتلهيلااٜش زٍلااٌو يٙتلؤظاظيتلؤخشرلاإلداسة،لأَل أٌل

ابتلبحشاءلمٝاسهتل.لخعبلاملخىي،لؤألليٍللِلىلمالَولِليهلفيلالاوسجاملمْلألاَذاٗلاإلاىلوبت ألجمثللِمليتلااٜش

،لزملااؽشألُلفيلبحشاءلجصخيحيللجّللألاداءيًليلخٝيانلٜذسلؤلام٣انلفيلهٝىتل األداءلااّٙليلمْلألاداءلاإلاولُو

ابتلبخٙعحبلالاهدشا٘اثلألمداألاتلبيجادلالخلو٥لألجٙادرلاإلاؽا١للاالوحعديتلِىذل.لألاخذة ٠زا٤لجٝوملااٜش

.لااخيىيي

أهميتل ازكابتل الهحطديتلل:لأألاال

ابيلفيلِمليتلؤلاداسةلِلىلاإموكلاإلاعخٝبلي،لاازرلمًلؼإههل جتب٠ضلالخاحتلألاظاظيتلاوحودلوؽاهلٜس

ت  نلألاخذارلاإاممتلااتيلٜذلجْٝلمعخٝباللجادرلبلىلحٕحباثل.لؤنليادرللخذألرلحّذيللفيلؤداءلالخىتلاإلاولِو

لىلظبيللاإلاثا٥ تلأِل شيتلفيلاابيستلاالوحعديت،لألااتيلجادرلهيلألاخشرلبلىلحّذيللالخىيلاإلاولِو حٕحبل:لحَو

ذل ااٍشألٗلالاٜخفاديتلألااخٕحباثلااخ٢ىواوحيتلألااخدوالثلفيلؤمضحتلألمواٜٚلااّمالءلٜذليخّزسلااخيبالبهالفيلأٜل

 .أللْلالخىيلألاظاظيتل

ااىٝل،لااخيضيً،لااخد٢ملفيلل)٘اإلاذيشلفيلااىٍاملاالوحعتيليععىلالعيىشةلِلىلألاوؽىتلاالوحعديت

.ل،لمًلهاخيتلماليّودلمًلألساءلرا٤لِلىلخذمتلااّمالءلألج٣اايٚلألاوؽىت(اإلاوادلألاملخضألنلألمّالجتلااىلباثل
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تلباايعبتل ألجخممًلآايتلااعيىشةلاذرلاإلاذيشلؤِما٥لااملالسحّت،لااخٝاسيشلًِلؤداءلااىٍام،لألاَذاٗلاإلاولِو

ابيتل زٍلآلاايتلااٜش األداءلألبّنلااوظائللابذءلؤلاحشاءلااخصخيحي،لألاازرلٔاابالماليٝوملبهلمذيشلاالوحعدياث،لأَل

مًلخيثلاسجباوهالبااّوامللاإلاشجبىتلفيلااّمليت،لؤمالااّوامللؤلالا٘يتل٘هيلجخممًلالخىيلألألاوؽىتل

.ل1االوحعديتلألاإلاازشاثلاابيئيتلألألاداء

همهذجل ازكابتل الهحطديتل:لثاهيا

ْلبالخاحتلبلىلبحشاءل بتلاإلاخٕحبةلااتيليفاخبهالجٜو جمثللِمليتلاإلاشاٜبتلالجضئيتلألاخذةلمًلٌشألٗلااملالٜس

مل للألرا٤لماليوضخهلااؽ٣للٜس .ل11جصخيحيلاخّذيللألاداءلااّٙليلا٣يليعخٝيملأليلخٝيلمْلألاداءلاإلاولُو

ل

عمليتل ازكابتل الهحطديتل:ل(I-11) اشكصلركمل

جيىييلألجىٍيملألسٜابتلظلعلتلؤلامذاد،لجشحمتلجش١يلابشاَيمل:لسألهااذلبحؾلبااو،لبداسةلاالوحعدياث:لاإلافذس

ل.ل805ؿل.ل2006ااعّوديت،ل،ل:لظلىان،لؤظامتلؤخمذلمعلم،لداسلاإلاشيخ،لااشياك

ل

ابتلاالوحعديتلتهذٗلبلىلااخإ٠ذلمًلؤنلألاداءلفيلمجا٥لاالوحعدي٤ليخماش ىلمْلالخىيل بنلااٜش

ابتل الهٍاملاإلاّلوماثلاالوحعتي،ل٠مالؤنلااٜش َش تلمعبٝالخيثلحّخمذلبؽ٣لل١امللِلىلاإلاّلوماثلااتيلي٘و اإلاولِو

واللبلىلااضبائً للداخللظلعلتلاالوحعدي٤لبذايتلمًلاإلاوسديًلأـل .لاالوحعديتلجخٔو

                                                           
ل .804ؿ اإلاشحْ، هٙغ-1
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ابتلِلىلاإلاوسديًلألؿلألاللبلىلااؽش١اءلااخجاسيون،ل ابتلاالوحعديتلجبذؤلمًلااٜش هالخَلمًلااؽ٣للؤنلااٜش

.لخيثليخملجدبْلااّملياثلاالوحعديتلألسٜابتهالباظخمشاسلاخصخيذلألاخىاءلِىذَالخذألر

أهه علهنمل ازكابتلل:لثااثا

:ل1ألجىٝعملبلىلزالزتلؤهواُلهي

ا،لأليّنيلااخذخللؤلاوعاويلبحنلبحشاءلمٝاسهتلألاداءلااّٙليل:ل اىنملإلالخهحتل للللاث-1 ألهيلمًلؤ٠ثبلألاهواُلؼيِو

ألألاداءلاإلاىلوب،لألبحنلؤلاحشاءلاإلاىلوبلاخٝليللخىإلااّمليت،لأليجبلِلىلاإلاذيشلؤنليخيللبىشيٝتلايجابيتلٜبلل

ولماليجّلىالهىلٞلِلىلااّمليتلاإلاشاٜبتلاإلاٙخوختل  .خذألرلؤرلبحشاءلجصخيحي،لأَل

ل:لألمًلمضايالَزالااىٍام اإلاشألهت،لااخ٣لٙتلألاألايتلاإلاىيٙمتلابذءلِمله،لبةم٣انلاإلاذيشلجدذيذلهُو

اث،لبلا٘تلبلىلجدذيذل ذلمًلألاأٜل اإلاّلوماثلاإلاىلوبتلإشكلاإلاشاٜبت،لألدسحتلااعماحلالخىإلاإلاٝبو٥لفيلؤرلأٜل

ألجٙيذلَزٍلاإلاشألهتلِىذمالج٣ونلألاَذاٗلألالخىيلألاإلاازشاثلاابيئيتلِشلتلاخٕحباثل.لؼ٣للؤلاحشاءلااخفويبيت

ابتلألاألجوماجي٢يتلباٍَتلااخ٣لٙتلألمٝيذةل ىذمالج٣ونلبحشاءاثلااٜش  .مخ٢شسة،لأِل

:لل اىنملإلاغللتل للللاث-2

لاخٝليللالخاحتلالّىفشلاابؽشرلفيلِملياثل للبلىلوٛش ؼهذثلااعىواثلألاخحبة،لحهذالمخواـاللالخـو

يذلاملخضألنلبمثابتلؤٍِملهجاحلفيلَزالاافذدلختىلاايوم،ل.لااعيىشةلألاإلاشاٜبت ٚلااـش ألاّللاإلاشاٜبلآلاليلإلاٜو

ألاذرلااٝياملبمشاٜبتلألاوؽىتلاالوحعديت،ل٘ةههليخملاظخيذاملٜاِذةلااٝشاساثلاخ٣ونلبذياللالمذيشلفيلااىٍملراثل

لبىاءل.لااذألائشلاإلإلٝت ذلالخىإلفيلألاداء،لألمًلزملظيٝوملبااخفٗش ألحّمللٜاِذةلااٝشاساثل٠مالاولؤنلاإلاذيشلٜذلـس

ابتلِلىلخااهالبّٙللٜاِذةلااٝشاساث،ل٘ةنل.لِلىلر٥ ألالنلاإلاذيشليم٢ًلاظدبّادٍلمًلِمليتلاإلاشاٜبت،لألجٍللااٜش

.لهٍاملاإلاشاٜبتليعمىلااىٍاملاإلإلٞ

ابتلِلىلاملخضألن،ل ابتلررلالخلٝاثلاإلإلٝتلفيلبداسةلاالوحعدياث،لَولهٍاملااٜش ألخاايالؤ٘مللهٍاملااٜش

٘ااىبيّتلاا٢ميتلااٝابلتلالٝياطلإلاؽ٢الثلمعخوياثلاملخضألنلهيلااتيلحّلذلاملخضألنلبؽ٣للخاؿلؤأل٥لؤوؽىتل

لالخلٝاثلاإلإلٝت ألمًلممحزاثلَزالااىٍاملؤههليخمخْلبٝذسةلَائلتل.للاإلااظعتلااتيلخمّذلالمشاٜبتلمًلخال٥لوٛش

تلألدٜت ألمْلرا٤،ل٘ةنلَزالااىٍامليميللبلىلِذمل.لِلىلمشاٜبتلمعخوياثلِذيذةلمًلاملخضألنلمًلاإلاىخجاثلبعِش

٠زا٤لٜذليديذلَزال.لاإلاشألهتلمًلهاخيتلالاظخجابتلالٍشألٗلاإلاخٕحبةلااتيلجْٝلخاسجلهىاٛلماؼشاثلااخفميملاه

 .ااىٍاملااعيىشةلِلىلحضءلألاخذل٘ٝيلمًلااّمليتلؤلاحماايتل

 

 

 
                                                           

يملظلىان،لؤظامتلؤخمذلمعلم،:لسألهااذلبحؾلبااو،لبداسةلاالوحعدياث -1 داسللجيىييلألجىٍيملألسٜابتلظلعلتلؤلامذاد،لجشحمتلجش١يلببلالَس

.ل8لؿل2006ااعّوديت،ل،ل:لاإلاشيخ،لااشياك
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:للهنامل ازكابتل ملعمات-ل3

تلمًلألاوؽىت،لبلىل ابتلاإلاوظّتلِلىلؤخذلألاوؽىتلؤأللمجمِو بتلفيلهٝللااٜش يؽّشلاإلاذيشألنلبّذملاأش

لمًل تلااٝشاساثلااتيلجدللمدلهم،ل٠زا٤ل٘ةنلاإلاازشاثلاابيئيتليخّزسلااخيبالبها،لأل٠زا٤لييالجلاإلاذيشيًلهُو مجمِو

 .ِذملااثٝتلبإحهضةلاا٢مبيوجشلألااىمارجلااشياليت

ابتلاازرلٜاملبيليلااىٍامحنل َولفيل)لاإلاٙخوحلألمٕلٞلالخلٝاثلاإلاّذ٥(ألازا٤ل٘ةنلاإلاضيجلمًلهٍاملااٜش

ابتلِلىلألاوؽىتلاالوحعديت،لألفيلااىٍاملاإلاّذ٥  ااواْٜلألا٠ثبلاظخيذامالالٜش

يعخىيْلاإلاذيشلؤخياهالؤنليدللمدللٜاِذةلااٝشاساثل٘اإلاذيشليعخىيْلااذخو٥لاٝاِذةلمّلوماثلألاظّتلالٕايتل

لماليعخىيْلهٍاملاإلاشاٜبتلآلالي .للجٙٛو

ل

ل
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 دالصتل الفصل

لااّذيذلمًل لللللللؤِخكبلؤلامذادلرأللدألسلألؤَميتلباإحنلمىزلبذايتلٌهوسٍ،لألختىلِىذلجىبيٝهل٠مفىلحلبداسرلِٗش

ااخىوساثلألااخٕحباثلحّللمىهلبداسةلمخ٣املتلييمْلافحبألسةلاادعيحبلمًلجيىيي،لجىٍيملألسٜابتلألرا٤لِلىل١لل

 .اإلاعخوياثلؤلاداسيت

لللللللل٠مالؤـبذللمًلبظتباجيجيتلاإلااظعتليهذٗلبلىلجدٝيٞلاوعيابيتلااّمللألااخذ٘ٞلاإلاعخمشلبإٜللااخ٣اايٚل

.لاضيادةلسبديتلاإلااظعت،لألؤـبذليؽ٣للمجا٥لالمىا٘عتلبحنلاإلااظعاثلألا٠دعابلؤظواٛلحذيذة

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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مقدمت الفصل 

 مىفهت ًقىم اهه خُث ألانماى، إلاىكماث باليؿبت الغثِؿُت اللىحؿدُت ألاوشؿت ؤهم ؤخض الىقل ٌهخبر

 مً لبيرة وؿبت حشهل الىقل جهلفت ؤن لما اإلاهاهُت، الؼمىُت جىفير زالى مً اإلاىخجاث ؤو للبػانت قُمت بةغافت

 الىقل بىقُفت ؤلامضاص واؾتراجُجُاث اإلايشأث مسخلف اهخمام بلى ؤصي ما وهظا. اللىحؿدُت لألنماى الهلُت الخهلفت

  .الىقل وؾاثل نً الىاجج الخلىر إلاشهلت خلىى  بًجاص ومداولت
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 املؤشصت في الىقل:  ألاو  املبحث

 يهخم ؤلامضاص وبانخباع فيها، اللىحؿتي الىكام لفاءة في النبير وصوعه اإلااؾؿت في الىقل ألهمُت هكغا

 فيها ًضزل التي القغاعاث ومسخلف الىقل جهلفت في اإلاازغة الهىامل مسخلف بخدضًض هقىم ؾىف الخهالُف بخسفُؼ

  .ألافػل الزخُاع الىقل وؾاثل مسخلف بين واإلافاغلت الخيؿُق لُفُت بلى باإلغافت عثِس ي لهامل الىقل

 املؤشصت في الىقل ألاأهميت حعريف:  ألاو  املطلب

 لوحصتي مىنوو  مً الىقل حعريف: أألاال

و ٌهجي: "الىقل فةن لإلمضاص الشامل للمفهىم ؾبقا  ومىاولت اإلاشغوم بلى اإلاىعصًً مً واإلاؿخلؼماث اإلاىاص جدٍغ

 1الهمالء بلى اإلاشغوم مً زم اإلاىاص

 الىقل جكلفت في املؤثرة ألاالعوامل املؤشصت في الىقل أهميت: ثاهيا

 اإلاىكماث لغالبُت باليؿبت وطلو اإلااصي، الخىػَو لىكام الغثِؿُت اإلاهىهاث ؤهم اخض الىقل ًمثل الىقل ؤهمُت -1

و زالى مً اإلاهاهُت اإلاىفهت زلق في ٌؿانض الىقل وشاؽ فةن ؤلاشاعة، ؾبق ولما. اإلاىخجت  مً املخخلفت الؿلو جدٍغ

 .الحاحت هظه فُه حشخض آزغ مهان بلى بليها الحاحت صعحت فُه جقل مهان

 الشاخىت وهىم الىقل، وؾُلت ازخُاع ؤهمها ؤؾاؾُت قغاعاث لهضة ننها اإلاؿسىى  باجساط الىقل وقُفت وجخهلق

ج وجدضًض املخخاعة، الىؾاثل بين مً   2 الىقل لىؾاثل ألامثل اإلاٍؼ

 لما. اإلاؿخسضمت بالىؾُلت مباشغة بضعحت الىقل نملُاث في النفاءة اعجباؽ بلى القغاعاث هظه ؤهمُت وجغحو

 بخضي هخاثج وحشير لهل اللىحؿتي الىكام جهالُف مً ملمىؾت وؿبت جدخل الىقل جهالُف ؤن بلى ألاهمُت هظه جغحو

  :الخالي الىحه نلى جطيُفها ًمنً اإلااصًت ألاؾاؾُت اللىحؿدُت ؤلانماى جهالُف بان الضعاؾاث

  10 %الؿلبُاث وبصاعة ججهيز 20 %املخاػن، 25 %املخؼون، 45 %الىقل،

اصة فةن زم ومً  لهل، اللىحؿتي الىكام لفاءة اإلاؿخىي  نلى ؤزغها حهنـ ؾىف الىقل نملُاث لفاءة في الٍؼ

 .3 نام بىحه للمىكمت ؤلاهخاحُت والنفاءة

 زالى مً وطلو للمىكمت، الخىافس ي اإلاىقف جدؿين بلى جاصي الىقل وشاؽ في النفاءة فةن ؤزغي  هاخُت ومً

 .4 للمسؼون الفهالت ؤلاصاعة نلى ولظلو اإلاىخج حؿهير ؾُاؾاث ونلى الهمالء، زضمت مؿخىي  نلى جإزيرها

 الىقل جكلفت في املؤثرة العوامل -2

 إلخهام وطلو الخهالُف هظه نلى جازغ التي الهىامل جدضًض مً البض الىقل جهالُف نىطغ ألهمُت هكغا

 .5 بالؿىو  ًغجبـ وبهػها هفؿه باإلاىخج ًغجبـ بهػها الهىامل هظه. نليها الغقابت

  :مً مل حشمل الخطاثظ وهظه الىقل جهالُف في اإلاىخج زطاثظ جازغ باإلاىخج اإلاغجبؿت الهىامل -1

                                                           
 وأهميخه انىقم حعريف وانهوجسخيك، انخجارة مىخذى- 1
 ، مصر، اإلسكندرٌة، الجامعٌة، الدار ،) المادي والتوزٌع اإلمداد (اللوجستٌة األعمال إدارة فً مقدمة إدرٌس، الرحمن عبد ثابت. د- 2

 25 ص ، 2006
 . 254 ص انسابق، انمرجع وفس- 3
 . 254 ص انسابق، انمرجع وفس- 4
 200 ص سابق، مرجع انهوجسخياث، إدارة صابر، انعهيم عبذ دمحم- 5
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شير: النثافت- ؤ  واإلاهلباث الحضًض مىخجاث ؤن اإلاثاى ؾبُل نلى فىجض حجمه بلى اإلاىخج وػن وؿبت بلى الهىطغ هظا َو

 واللهب، والالنتروهُاث اإلاالبـ مثل ؤزغي  مىخجاث ننـ وطلو لحجمها باليؿبت وػنها وؿبت باعجفام جخميز والىعو

  .ؤلبر جهلفت جخدمل اإلاىسفػت النثافت طاث اإلاىخجاث ؤن هجض نامت وبطفت

 وؾُلت في اإلاخاخت اإلاؿاخت شغل نلى اإلاىخج قضعة بلى الهىطغ هظا ٌشير:( الحجم) اإلاؿاخت اؾخغالى مهضالث- ب

 الىقل وؾُلت في للصحً املخطظ اإلاهان بالهامل حشغل ؤن ًمنً الؿلو مً والهضًض الغالى ؤن فىجض اإلاهُىت الىقل

 بالهامل اإلاخاخت الفغاغاث جمأل ؤن حؿخؿُو ال وآلاالث الؿُاعاث مثل ألازغي  الؿلو بهؼ ؤن خين في اإلاؿخسضمت

خىقف   .للنؿغ قابلُخه ونلى اإلاىخج وشهل حجم نلى الهىطغ هظا ٍو

 طاث اإلاىخجاث ؤما مغجفهت هقل جهالُف جخدمل مىاولتها بطهىبت جخميز التي اإلاىخجاث بن: اإلاىاولت ؾهىلت ؤو ضهىبت- ج

 جهلفت جهىن  وبالخالي زاضت ؾبُهت طاث مىاولت مهضاث بلى جدخاج فال) ... واإلاهلباث الخام اإلاىاص مثل (الىمؿي الشهل

  .ؤقل هقل

ضث ا ث ملما: القُمت- ص  للمجىهغاث باليؿبت الحاى هى لما) الؿغقت ؤو للخلف اإلاىقىلت اإلاىخجاث حهغع اخخماالث ٍػ

  .الخهلفت ػصث ا وبالخالي الىقل ؤنباء ػاصث ملما ) ... وغيرها آلالُت الحاؾباث ؤو

 الىقل  صوو  املرجبطت العوامل -2

 صعحت: مثل الؿىو  بكغوف اإلاغجبؿت الانخباعاث ببهؼ ؤًػا الىقل جهلفت جخإزغ اإلاىخج زطاثظ بلى باإلغافت

  .الىقل نملُت في اإلاىؾمُت صعحت الىقل، وؾاثل نلى اإلافغوغت الحهىمُت القُىص ؾبُهت الىقل، مؿافت اإلاىافؿت،

 

القغاعاث  مً مجمىنت نلى ًازغ فةهه الىقل وشاؽ ألهمُت هكغا اإلااؾؿت في الىقل نليها ًازغ التي القغاعاث: زالثا

 .1 وهي ألانماى مجاى في الغثِؿُت الاقخطاصًت

 هقل بةمهاهُاث الخاضت الانخباعاث جضزل ملمىؾت ؾلو بةهخاج جقىم التي الطىانُت اإلايشأث في: إلاهخاج قراواث -1

 .ؤلاهخاج قغاعاث في الىقل وجهالُف الطىو جامت والؿلو الخام اإلاىاص

 جىافغ بمضي فيها اإلاىخج جىػَو ًخم ؾىف التي ألاؾىاو بخدضًض الخاضت القغاعاث جخإزغ:  شواو جحديد قراواث -2

  .الىقل وبخهالُف اإلاىاؾبت الىقل وؾاثل

اث ؾبُهت جخإزغ: الشراء قراواث -3  ؾبُهت نً الىكغ بطغف وطلو بالىقل اإلاغجبؿت باالنخباعاث لبير خض بلى اإلاشتًر

  .الخجاعي  ؤو الطىاعي املجاى في حهمل ماهذ ؾىاء اإلاىكمت

 واإلاؿخىصناث واملخاػن  ؤلاهخاج علؼ ا م مىاقو جدضًض قغاعاث ؤن مً الغغم نلى: اإلايشإة مغافق مىقو جدضًض قغاعاث -4

  .القغاعاث هظه في ؤًػا جازغ بالىقل اإلاغجبؿت الانخباعاث ؤن بال الهىامل مً بالهضًض جخإزغ البُو ومغالؼ

 ؤن بال اإلايشإة ؤعباح بين الىقل جهلفت في الخغيراث بين مباشغة نالقت جىحض ال ؤهه مً الغغم نلى: الدؿهير القغاعاث-5

  .الدؿهير ؾُاؾاث وغو نىض الانخباع في جازظ التي الهامت الهىاضغ ؤخض هي الىقل جهلفت

 

 

 

                                                           
 .200 –199 ص ص السابق، المرجع نفس- 1
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 املؤشصت في الىقل حنيرة: الثاوي املطلب

 بلى الهملُت هظه بازغاج جقىم ؤو الخاضت، وبىؾاثلها بىفؿها الىقل بهملُت جقىم ؤن للماؾؿت ًمنً

 نملُت ازغاج ؤو لىؾاثلها اإلااؾؿت امخالك مً مل وؾلبُاث اًجابُاث وؿخهغع وؾىف. مخسطظ ؤزغي  ماؾؿاث

  .الىقل

 ( الىقل عمليت إخراج) عمومي هقل: أألاال

 اليشاؽ هظا في مخسطظ ؤزغي  ماؾؿاث بلى اإلااؾؿت في الىقل بىقُفت القُام بنؿاء ؤو ازغاج نملُت هى

قت ؤفػل بشهل بصاعتها ًمنً الىقُفت هظه ؤن خُث   .اإلااؾؿاث هظه ؾغف مً فهالت وبؿٍغ

منً : الىقل في خاوحيت بمصادو الاشخعاهت ايجابياث -1   :ًلي فُما جلخُطها ٍو

لها الثابخت الخهالُف جسفُؼ-   مخغيرة جهالُف بلى وجدٍى

  .للىقل بها زاضت خكيرة بوشاء: مثل بها الخاضت القانضًت والهُامل الىقل وؾاثل في الاؾدثماع جهالُف مً الخسلظ- 

 ؤصاء ولخدقُق وحىصة هىنُت طاث زضمت لخقضًم ؤهمُت ؤلثر جهىن  اإلااؾؿت في ؤزغي  وقاثف نلى اإلااؾؿت جغليز- 

  .للماؾؿت ؤفػل

 وشاؾها نلى ؤلثر بالترليز ألاوامغ حهؿي التي للماؾؿت ٌؿمذ الازغاج ؤن خُث الغثِس ي، اليشاؽ نلى الترليز- 

  .الؿىو  مؿخجضاث لهل ومىالبت مغهت جهىن  ؤن ًجب التي ألازيرة هظه املخخطت، للجهت الىقل وجغك الغثِس ي

 ونملُت مدضوصة وؤفهاع مىاعص لضيها فهي الىقل نملُاث بةزغاج جقىم التي الطغيرة للشغماث باليؿبت

  .بيشاؾها القُام في حؿانضها حضًضة وابخهاعاث ؤفهاع ججمو ججهلها ؤلازغاج

  :هذكر بينها ألامً : الىقل في خاوحيت بمصادو الاشخعاهت شلبياث -2

 اإلااؾؿت في الىقل نملُت نلى الؿُؿغة فقضان- 

 مهها اإلاخهاقضة الىقل ماؾؿت ؤمام مفخىخت ضفدت الشغلت وجطبذ الشغلت في الخطىضُت فقضان- 

ؤن  فُهخقض الهمُل هكغة في الشغلت نً اًجابُت غير ضىعة ٌهؿي الىقل نملُت في زاعحُت بمطاصع الاؾخهاهت- 

  .فهاى بشهل الىقل نملُت نلى الؿُؿغة ؾخؿُو ال مهها ًخهامل التي اإلااؾؿت

  .الؿُؿغة فقضان بلى ًاصي هظا و الىقل زضمت جقضم التي اإلااؾؿاث نلى ملُت حهخمض شغماث هىاك- 

 الؿلهت جىضُل نملُت مً ؤلثر الجىصة تهمه ال الىقل زضمت مقضم بانخباع الىقل زضمت جقضًم في الجىصة مشهلت- 

  .اإلاقابل نلى والحطىى 

 خاص هقل: ثاهيا

لت لفتراث هقل وؾاثل اؾخيراص ؤو الخاضت وؾاثلها نلى اإلااؾؿت انخماص وهى  للقُام الخملو خض بلى جطل ؾٍى

  .الىقل بهملُاث

 الخاص الىقل ايجابياث -1

 ؤلبر بةمهاهُاث مؿخمغ بشهل لالؾخسضام مخاخت جهىن  الىقل وؾاثل ؤن لما ؤفػل حشغُلي ؤصاء نلى الحطىى - 

 .ؤقل وبخهلفت

 .الخضماث هظه مثل بلى الحاحت فيها جكهغ لحكت ؤي في الىقل زضماث جىافغ غمان في الغغبت- 

 الخاص الىقل الىىاحي ؾلبُاث مل مً الهمُل عغا نً جبدث اإلااؾؿت ألن الىقل زضماث جقضًم في الجىصة- 

لت الاؾدسجاع ؤو الىقل بهقىص اإلاغجبؿت اإلاالُت ألانباء بؿبب الىقل مهضاث في اإلايشإة مىاعص اؾدثماع-   .ألاحل ؾٍى
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مقضمي  بلى اللجىء بلى ًاصي مما ؤمامها ناثق ٌشهل هظا بالخالي و ؤؾاس ي وشاؽ ٌهخبر ال الىقل الشغماث بهؼ في- 

 .الىقل زضماث

 بينها ألاالخيصيق ألااملفاضلت الىقل ألاشائل أهواع: الثالث املطلب

 الىقل ألاشائل أهواع: أألاال

 في الخهلفت ؤن مً الغغم نلى وطلو لىحؿتي هكام ؤي في الخهلفت نىطغ مً ألالبر الجؼء الىقل وشاؽ ًمثل

  .املخخلفت الىقل وؾاثل بين اإلافاغلت في الىخُض الهامل حهخبر ال طاتها خض

  1وهي بُنها مً الازخُاع ًمنىه للىقل بضاثل زمؿت اللىحؿدُت ألانماى بصاعة مضًغ ؤمام ًىحض نامت وبطفت

 الصحً وؾاثل مً مىؾُلت اليؿبُت ألاهمُت خُث مً ألاولى اإلاغجبت الحضًضًت الؿنو جدخل: الحديديت الصكك -1

 اإلاىافؿت مً الغغم ونلى. جقؿهها التي النُلىمتراث ونضص البػاجو لمُت خُث مً وطلو الهالم، صوى  مً لثير في

 اإلاهاهت جلو جدخل ما ػالذ ؤنها بال ألازغي، الىقل ماؾؿاث مً الحضًضًت الؿنو ماؾؿاث جىاحهها التي الشضًضة

  .والصحً الىقل نالم في اإلاميزة

 هقل نلى مقضعتها في البػاجو وهقل شحً ألغغاع الحضًضًت الؿنو اؾخسضام ألاؾاؾُت اإلايزة وجخمثل

لت إلاؿافاث الؿلو مً لبيرة لمُاث  هقل خالت مً الىؾُلت هظه حؿخسضم ما لثيرا لظلو. وؿبُا مىسفػت وبخهلفت ؾٍى

  .اليؿبُت قُمتها واهسفاع اإلاىاص هظه وؤوػان ؤحجام لطخامت والغاباث واإلاىاحم اإلاؼاعم مً ألاولُت اإلاىاص

  :الخالي في ًترلؼ الحضًضًت الؿنو اؾخسضام نُىب ؤهم فةن ؤزغي، هاخُت مً

  اإلاىاؾق مً لنثير جمخض قض زضماتها فةن زم ومً لها زؿىؽ فيها جخىاحض التي اإلاىاؾق نلى زضماتها اقخطاع- 

 .منها الطغيرة زاضت اإلاضن ؤو

غحو البػانت حؿلُم فترة وؾىى  اليؿبي بالبـء الحضًضًت الؿنو جخطف-   القؿاعاث جىقف هقاؽ حهضص بلى طلو ٍو

ق زالى غ الؿٍغ هت القؿاعاث جمنً ختى اإلااقذ لالهخكاع اغؿغاعها ؤو ؤزغي، بػاجو بغافت ؤو لخفَغ  اإلاغوع مً الؿَغ

 ألاخىاى غالبُت في خاحت هىاك اهه لما ججاوػها ًمننها ال مهُىت زؿىؽ في بالؿير مقُضة ؤنها بمهجى اإلاغوهت، قلت- 

  .اإلاؿخلمت اإلاطاوو ؤو املخاػن  بلى البػانت جطل ختى ؤزغي  وؾاثل اؾخسضام زالى مً الىقل نملُت الؾخنماى

 اإلااغُين، الهقضًً زالى الشاخىاث ضىانت اػصهغث لقض:" املقطوواث "الشاحىاث -2

با ألاؾىاو وحمُو اإلاضن حمُو بلى الؿغو  جلو وامخضاص الؿغو  نلى ألاهفاو لخؿىع  هدُجت قغ. جقٍغ  بهؼ ٍو

 الصحً خؿاب نلى وطلو بليها اإلاشاع الفترة زالى جػانف قض الؿلو خغلت حجم مً الشاخىاث هطِب بن الخبراء

ق نً  .الحضًضي الؿنو ؾٍغ

  .والطغيرة واإلاخىؾؿت النبيرة الصحً ؾُاعاث ؤهىام حمُو الشاخىاث وحشمل

  :ًلي ما نلى الىقل في الشاخىاث بها جىفغص التي اإلايزاث جخػمً

 :املزايا

 واعجفام الثابخت، جهالُفها باهسفاع جخطف التي الىقل وؾاثل مً الشاخىاث حهخبر الحضًضًت الؿنو نلى قُاؾا- 

 نملُت وهي الحضًضًت، الؿغو  بىا نىض الحاى هى لما الخاضت، الؿغو  مض مثال الشاخىاث جخؿلب فال. اإلاخغيرة جهالُفها

                                                           
 . 254 ص انسابق، انمرجع وفس- 1



                                                                                                                      مكاهت الىقل في اللوحصديك:الفصل الثاوي

 

45 
 

 بل وججهيزها، املحؿاث بىاء جخؿلب لما وضُاهتها، نليها الخؿىؽ ومض ألاعاض ي شغاء جخؿلب بط الخهالُف باهكت

. للجمُو اإلاخاخت الهامت الؿغو  وحىص نلى الشاخىاث هظه حهخمض

قها نً ًمنً بط اإلاغوهت،  مؿاعاث ؤو خضًضًت زؿىؽ وحىص الشاخىاث جخؿلب فال. مهان ؤي بلى البػاجو شحً ؾٍغ

نفي مىاوئ، ؤو هت ؤو الهاصًت الؿغو  جىفغ الحالت هظه في ٍو  ألامالً بلى الشاخىاث لخىضُل اإلامهضة غير ختى ؤو الؿَغ

  .اإلاؿلىبت

 لكغوف الاؾخجابت في ًفُض ما وهى الؿاثغاث، بسالف ألازغي  الىقل وؾاثل بقُت نلى قُاؾا اليؿبُت الؿغنت- 

هت الؿلو هقل ؤو الؿاعثت،   .وؿبُا البهُضة ألاؾىاو بلى الخلف ؾَغ

  .الحضًضًت الؿنو خالت في جدقُقه ًطهب الظي ألامغ الطغيرة، الصحىاث هقل بمهاهُت- 

ً جهالُف جسفُؼ بلى الؿابقت الخاضُت بلى بغافت الخاضُت هظه وجاصي   .للمىػنين باليؿبت الخسٍؼ

 جهىن  قض الشاخىاث زضمت فةن مدخمل، هاقل ألي مخاخت نامت هقل وؾاثل حهخبر والتي الحضًضًت الؿنو بهنـ- 

  .زاضت ؤو حهاقضًت ؤو نامت

ق نً الىقل نُىب ؤهم جخلخظ : العيوب   :الخالي في الشاخىاث ؾٍغ

 ؤمثاى 5 اإلاخىؾـ في جبلغ خُث الشاخىاث، الؾخسضام اإلاطاخبت الهُىب ابغػ  الخهلفت في اليؿبي الاعجفام ًمثل- 

  .اإلااجي الىقل جهلفت مثل 20 ػي  ًىا وما الحضًضًت بالؿنو الىقل جهلفت

 جلو نلى ؤو القُمت ومغجفهت الحجم قلُلت الؿلو نلى الىؾُلت لهظه الشاخىين اؾخسضام ًقخطغ ما ناصة لظلو- 

بت الؿىو  مىاؾق بلى بعؾالها اإلاؿلىب الؿلو   .وؿبُا القٍغ

سُت الىاخُت مً: املائي الىقل -3  البػاجو، هقل في اؾخسضمذ التي الصحً وؾاثل ؤقضم مً اإلااجي الىقل ٌهخبر الخاٍع

ت بمغالؼ ألانهاع بها ججغي  التي ؤو املحُؿاث ؤو البداع نلى اإلاؿلت الضوى  جمخهذ وقض  الباعػ  شإنها لها مان هامت ججاٍع

ش نبر   .الخاٍع

 بين بها باؽ ال مهاهت جدخل ما ػالذ ؤنها بال الحاغغ، الىقذ مً الىؾُلت هظه ؤهمُت جضهىع  مً الغغم ونلى

 مجمىم مً 15 % بىقل جقىم اإلااجي الىقل وؾاثل ؤن بلى اإلاخىافغة ؤلاخطاثُاث بهؼ وحشير. ألازغي  الىقل وؾاثل

  .املخخلفت الىؾاثل بىاؾؿت اإلاىقىلت البػاجو

ىحض   :هما اإلااجي الىقل وؾاثل مً ؤؾاؾِخين وؾُلخين ٍو

 الحجم لبيرة الؿلو هقل في ألافػل هي الىؾُلت هظه وحهخبر: املراكب بواشطت الىقل أألا الداخلي املائي الىقل- 

  .الخ...والحبىب البىاء ومىاص الحضًض: مثل القُمت ومىسفػت

 صولت بين البػاجو هقل في وحؿخسضم واملحُؿاث بالبداع جؿىف التي الحجم لبيرة الؿفً وهي: البحريت الىاقالث- 

  .مُل/للؿً باليؿبت وطلو باإلاغالب الىقل جهلفت مً ؤنلى بىاؾؿتها الىقل جهلفت جهىن  ما وناصة. وؤزغي 

 :املزايا

 ألازغي  الىقل وؾاثل بقُت نلى قُاؾا الخهلفت اهسفاع هى اإلااجي لىقل ميزة ؤهم حهخبر عبما: الخكلفت اهخفاض- 

 واعجفام الثابخت، الخهالُف باهسفاع جخطف التي الىؾاثل مً ٌهخبر الشاخىاث هقل مثل اإلااجي فالىقل. مجخمهت

غحو. اإلاخغيرة الخهالُف  ؤي بهفاو بلى الحاحت وصون  جهلفت، ؤًت صون  وألانهاع البداع اؾخسضام بمهاهُت بلى طلو ٍو

  .للمالخت لخجهيزها زاضت اؾدثماعاث
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 قُمتها باهسفاع جخطف والتي ضخمت بنمُاث حصحً التي الؿلو خالت في زاضت بطفت الىؾُلت هظه جطلح- 

غها شحنها ًمنً والتي بحجمها، باإلاقاعهت اليؿبُت  والقمذ والفدم البتروى مثل وطلو. اإلاُهاهُنُت بالىؾاثل وجفَغ

  .الؿلو مً وغيرها البىاء ومىاص وألازشاب

  :الخالي في اإلااجي الىقل نُىب ؤهم جخلخظ : العيوب

 قغوف مىاحهت ؤو الؿاعثت ألاوامغ جلبُت في اؾخسضامها ًطهب وبالخالي الىقل، نملُت حؿخغغقها التي الفترة ؾىى - 

 الهغع في اإلااقذ الىقظ

 اعجفام بلى ًاصي ما وهى املخؼون مً لبيرة بنمُاث لالخخفاف الىؾُـ ؤو اإلاىخج اغؿغاع الؿابقت بالىقؿت ًغجبـ- 

ً جهلفت   .الخسٍؼ

ق نً ًمنً ال خُث. اإلاغوهت اهسفاع ت علؼ ا الم بلى الىضىى  الىؾُلت هظه ؾٍغ  الشغلُين نلى جقو ال التي الخجاٍع

ً ؤمالً بلى اإلاُىاء مً البػانت لىقل ؤزغي  هقل وؾُلت اؾخسضام بلى الىؾُـ ؤو اإلاىخج ًػؿغ مما اإلااثُت،   .الخسٍؼ

ت الكغوف جإزير-   ؾىء ًاصي فقض. الىؾُلت هظه اؾخسضام اؾخمغاع ؤو جضفق نلى ألانهاع ؤو البداع وخالت الجٍى

ت ألاخىاى   .الىؾُلت بهظه الصحً خغلت جىقف ؤو وجإزير اإلاالخت حهؿُل بلى الشخاء فطل في اإلاُاه ججمض ؤو الجٍى

ض ال نامت وبطفت الحضًثت، الصحً وؾاثل مً الجىي  الىقل وؾُلت حهخبر: اللوو  الىقل -4  شحىه ًخم ما وؿبت ًٍؼ

قها نً  جهلفتها باعجفام والشاخىاث اإلااجي الىقل وؾُلتي مو الىؾُلت هظه وجدشابه. الؿلو مجمىم مً 1 % نً ؾٍغ

ت الؿغو  الن وطلو الثابخت، لخهالُفها اليؿبي والاهسفاع اإلاخغيرة  اؾخسضامها ًلؼم ال اهه لما مجاها، حؿخسضم الجٍى

 حشُِض جهالُف ؤن بلى بغافت الحضًضًت، الخؿىؽ ومض الؿغو  شق خالت في مههىص هى لما اؾدثماعي  بهفاو ؤي

 .للضوى  الهامت ألامىاى فيها حؿخسضم اإلاؿاعاث

ً لىقل ألاؾاؾُت للخضمت بغافُت لسضمت الجىي  الصحً وؾُلت قضمذ ولقض  شغماث جقضمها والتي اإلاؿافٍغ

 في جفنغ ًجهلها مما الهاصًت بغخالتها قُامها نىض مؿخغل غير لبير خيز وحىص الشغماث لهظه جبين نىضما عن  ا الؿي

اصة ومو. وعائها مً مجؼي  ناثض وجدقُق الؿاقت هظه اؾخغالى  قامذ ألازيرة، الؿىىاث في الجىي  الصحً مهضى ٍػ

 في الاؾخقغاع جدقُق في اليشاؽ هظا ٌؿاهم بدُث البػاجو، لىقل ؤؾؿىلها مً حؼء بخسطُظ عن  ا الؿي شغماث

 الاؾخغالى جدقُق نضم بلى جاصي نىامل ؤو غغىؾا الغماب هقل عخالث جىاحه نىضما زاضت الشغلت وشاؽ

  .لها الاقخطاصي

 :املزايا

  :الخالي في الجىي  الىقل مميزاث ؤهم جخمثل

قت هظه جخميز-   وحهخبر. البػاجو هقل في الؿغنت جدقُق نلى الفاثقت بقضعتها ألازغي  الؿغو  نلى قُاؾا الىقل في الؿٍغ

  للخلف القابلت لؿلو باليؿبت ولظلو القُمت، مغجفهت الىػن زفُفت الؿلو هقل في اإلاثلى الىؾُلت هظه

 بلى الجىي  الىقل جهالُف مً بغافت بُهها نىض اإلاىخج جمنً التي جلو ؤو بؿغنت، ألاؾىاو بلى هقلها ًلؼم التي ؤو

 الخ...الثمُىت والؿاناث والفغاء اإلاىغت ومالبـ والؼهىع  آلالُت الحاؾباث الؿلو جلو ؤمثلت ومً. ؤؾهاعها

ً جهالُف جسفُؼ في جخمثل ؤزغي  ميزة بغافت الؿابقت اإلايزة زالى مً الجىي  الىقل ماؾؿاث حؿخؿُو-   الخسٍؼ

اث الاخخفاف هدُجت   .للهمالء الجُضة الخضمت جدقُق ولظلو املخؼون مً ؤقل بمؿخٍى

  :ًلي فُما الجىي  الىقل نُىب جلخُظ ًمنً : العيوب
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 مً مدضصة هىنُاث هقل نلى اؾخسضامها قطغ الظي ألامغ جهلفت، الىقل وؾاثل ؤلثر حهخبر خُث اإلاغجفهت الخهلفت- 

ذ التي الضعاؾاث بهؼ هخاثج وجىضح... الؿلو  مثال 20 خىالي جبلغ الجىي  الصحً جهالُف ؤن بلى املجاى هظا في ؤحٍغ

ق نً الىقل جهلفت ؤمثاى3 و الحضًضًت، بالؿنو الىقل بخهالُف قىعهذ ما بطا   .الشاخىاث ؾٍغ

غحو. الؿىو  حغؿُت نلى املحضوصة القضعة-   الشاخً ًغغب التي اإلاىاؾق مل في الالػمت اإلاؿاعاث وحىص نضم بلى طلو ٍو

ت علؼ ا الم ؤو النبيرة اإلاضن نلى اإلاؿاعاث وحىص ًقخطغ ما غالُا بط بليها، الىضىى  في   .الهاصثت الخجاٍع

 نضص خُث مً الحضًضًت الؿنو بهض الثاهُت اإلاهاهت الىؾُلت هظه اخخالى مً الغغم نلى:  هابيب خطوط -5

  .بىحىصها ختى ٌهلمىن  ال الىاؽ مً ع ا لثي فةن هقلها، ًخم التي مُل/الؿىان

ت ؤو الؿاثلت الؿلو هقل نلى الىقل وؾاثل مً الىؾُلت هظه زضماث وجقخطغ والغاػاث  البتروى مثل الغاٍػ

 التي الىقل وؾاثل مً الحضًضًت، الؿنو شإن شإنها ألاهابِب، زؿىؽ وحهخبر. اإلاشابهت الؿلو مً وغيرها الؿبُهُت

غحو. اإلاخغيرة جهالُف واهسفاع الثابخت، جهالُفها باعجفام جخطف  مض نملُت جخؿلبها التي الباهكت الخهالُف بلى طلو ٍو

  .ألاهابِب زؿىؽ

 :املزايا

ًلي  ما ألاهابِب زؿىؽ مميزاث ؤهم حشخمل

  .الؾخسضامها اإلاطاخبت اإلاخغيرة الخهلفت اهسفاع-

  .قطيرة ػمىُت فترة في اإلاىخجاث مً لبيرة لمُاث هقل نلى مقضعتها- 

  .غيرها ؤو اإلاىازُت بالكغوف ؤو لألنؿاى حهغغها نضم ؤو لبيرة بضعحت نليها الانخماص بمهاهُت- 

ق نً هقلها ًخم التي للؿلو الحماًت جىافغ-   هظه ؤن اإلاالخل ومً . الاوؿهاب ؤو الخلىر ؤو الخبسغ مً خماًتها ؾٍغ

 للفىاثض وطلو الهغبي، الخلُج صوى  في الىغو هى لما للبتروى اإلاىخجت الضوى  مً لثير في اؾخسضامها ًىدشغ الىؾُلت

 ؤو ؤلاهخاج ؤمالً مً ومشخقاجه البتروى جىضُل ٌؿهل خُث اؾخسضامها، مً الضوى  جلو نلى حهىص التي اإلاخهضصة

غ مغالؼ   .ألاؾىاو بلى بىقله الطخمت الىاقالث جقىم خُث اإلاىاوئ بلى الخنٍغ

  :ًلي فُما ألاهابِب زؿىؽ اؾخسضام نُىب ؤهم جخمثل : العيوب

 الخؿىؽ هظه إلاض الالػمت الاؾدثماعاث ضخامت- 

مثل اإلاىخجاث مً مهُىت هىنُاث نلى اؾخسضامها اقخطاع-   زالى مً هقلها ًمنً التي اإلاىخجاث ؤهم 3 عقم الجضوى  ٍو

  .للىقل املخخلفت الىؾاثل
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املخخلفت  املىخجاث هقل ألاشائل ( II-1)وقم اللدألاو 

 هابيب الىقل اللوو الىقل املائي الشاحىاث الصكك الحديديت 

الحضًض الطلب 

الؿُاعاث 

اإلاهلباث 

ألازشاب 

السجاثغ 

اث  النُماٍو

اإلاالبـ 

اإلاىخجاث الىعقُت 

الحاؾباث آلالُت 

النخب 

اإلاىاص الغظاثُت 

البتروى 

الفدم 

الخشب 

مىاص البىاء 

اإلاهاصن 

الؼهىع  

الفغء 

الخػغاواث 

والفىاله 

الحاؾباث آلالُت 

اإلاىاص الغظاثُت 

هت الخلف  ؾَغ

البتروى  

اث  بترو، لُماٍو

اث  النُماٍو

ـ، الغخمً نبض زابذ: اإلاطضع  الضاع - اإلااصي والخىػَو ؤلامضاص –اللىحؿدُت ألانماى بصاعة في مقضمت بصَع

ت، الجامهُت   .256 ص 2006 مطغ، ؤلاؾنىضٍع

 بين باإلافاغلت قُامه اللىحؿتي الىكام نً للمؿسىى  الغثِؿُت اإلاهام مً الىقل وؾاثل بين اإلافاغلت مهاًير: ثاهيا

 بليها ٌؿدىض ؤن ًمنً التي اإلاهاًير مً مجمىنت وجىحض. الىؾُلت جلو عػ  ا ؽ ؤو هىنُت ولظلو للىقل املخخلفت الىؾاثل

 1 ؤهمها ومً اإلافاغلت قغاع اجساط في اإلاؿسىى 

 الخكلفت-1

 الؾخسضام اإلاطاخبت ؤلاغافُت الخضماث ماهذ بطا نما ًقغع  ؤن اإلاىكمت في اللىحؿتي الىكام مضًغ نلى

اصة جبرع ما وؾُلت  فةن اإلاقضمت، الخضماث حشابه وباالفتراع . ألازغي  الىؾاثل نلى قُاؾا بها اإلاخهلقت الخهلفت في الٍؼ

 الفهلُت اإلابالغ في الخهلفت وجخمثل. الىقل بضاثل بين اإلافاغلت في اإلاؿخسضمت اإلاهاًير ؤهم ًطبذ الخهلفت نامل

 مثل اؾخسضامها نلى جترجب قض التي ألازغي  الخهالُف بلى بغافت اإلاهىُت، الىقل وؾُلت اؾخسضام هكير اإلاضفىنت

ً جهالُف غ والخدمُل والحؼم واللف الخسٍؼ   .طلو بلى وما والخفَغ

 الىقل وؾاثل مً وؾُلت مل بخهلفت الخاضت ألاؾاؾُت الحقاثق جاصي ؤن ًجب ال اهه باإلشاعة الجضًغ ومً

 الىؾُلت مىسفػت ازخُاع مالثمت جقخض ي ألالثر الىقل وؾُلت وص بسظ للمىكمت ألامثل الىغو بإن القىى  بلى

 نلى. ألازغي  اإلااصي الخىػَو جهالُف نلى جإزيرها حهت مً البضًلت الىؾاثل صعاؾت اإلاىكمت نلى ًجب بل. الخهالُف

 اعجفام نلُه ًترجب قض اهه بال الىقل، جهلفت في وفىعاث جدقُق بلى الحضًضًت الؿنو ازخُاع ًاصي قض اإلاثاى ؾبُل

 بلى ؤو الىؾُـ مساػن  بلى الحضًضًت الؿنو مساػن  آو مدؿاث مً الىقل جهلفت حشمل قض التي ؤلاغافُت الخهلفت

 اإلاىاؾب عع  ا الق ًهىن  قض زم ومً الهلُت الىقل جهلفت اعجفام بلى الخ...واإلاىاولت الىقل ؤزىاء الخإمين وجهلفت ألاؾىاو،

  .الحضًضًت الؿنو ولِـ اإلاقؿىعاث ؤو الشاخىاث اؾخسضام هى

. املخخلفت الىقل وؾاثل بين باإلافاغلت قُامها نىض للىقل، الهلُت الخهلفت جإزظ ؤن اإلاىكمت نلى ًجب لظلو

خلخظ  ؾبُل ونلى. اإلاهُىت الىقل وؾُلت باؾخسضام اإلاخهلقت املخخلفت الخهالُف مفغصاث نلى الخهغف في اإلابضؤ هظا ٍو

 جدمل نلُه ًترجب قض مهين، زاعجي ؾىو  بلى ؾلهت لخطضًغ الجىي  الىقل باؾخسضام اإلاىكمت قغاع فةن اإلاثاى،

 جقلُل خُث مً ملمىؾت وفىعاث جدقُق مً ؤزغي  هاخُت مً جمنً قض ؤهه بال اإلاغجفهت، الجىي  الىقل جهالُف
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 مً مهُىت هىنُاث اؾخسضام بلى الحاحت لهضم ولظلو اإلاىػنين، لضي به املحخفل الؿلعي املخؼون بلى الحاحت

  .الؿىو  طلو بلى الؿلهت بىقل اإلاخطلت الخهالُف بىىص مً وغيرها الىقل جهالُف في الاقخطاص بلى باإلغافت ألاغلفت،

غولـ "شغلت فهلخه ما طلو ؤمثلت ومً  الىقل باؾخسضام قامذ خُث الالنتروهُت، اإلانخبُت لألحهؼة" ٍػ

 الشغلت جمنىذ التي النثيرة الىفىعاث بؿبب وطلو جهلفخه اعجفام مً الغغم نلى الشاخىاث مً بضال إلاىخجاتها الجىي 

 مساػن  8 بلى 40 مً الخابهت املخاػن  نضص جسفُؼ مً الشغلت جمنىذ فقض. الىؾُلت هظه باؾخسضام جدقُقها مً

 وؿبت واهسفاع الخغلُف، جهالُف في الاقخطاص بؿبب الشغلت خققتها التي الطخمت الىفىع  بلى باإلغافت فقـ،

  .الىقل نملُت ؤزىاء والخلف النؿغ

 

 الوقذ -2

 اإلاهاًير ؤخض اإلاؿتهضفت ألاؾىاو ؤو املخاػن  بلى الصحً مدؿت مً البػانت هقل في اإلاؿخغغو  الىقذ ًمثل

شمل. املخخلفت الىقل وؾاثل بين للمفاغلت اإلاؿخسضمت  والدؿلُم واإلاىاولت للخدمُل اإلاؿلىب الىقذ : الىقذ هظا َو

ازغ ومدؿت الصحً هقـ بين والحغلت  نلى ألانماى اللىحؿدُت بصاعة نً اإلاؿسىى  مقضعة نلى الىقذ هظا الىضىى ٍو

 . للهمالء الفهالت الخضمت جقضًم

ت هظه ومً  الىقل زم الحضًضًت فالؿنو ألاهابِب زم الؿُاعاث هقل ًلُه اإلاقضمت في الجىي  الىقل ًإحي الؼاٍو

  .اإلااجي

 ًخقاغاه الظي ألاحغ مهضى وبين الؿغنت نامل خُث مً الىؾُلت ؾبُهت بين اعجباؽ هىاك ؤن اإلاالخل ومً

 وطلو ؾغنت ؤلثر ؤهه بال جهلفت، الىقل وؾاثل ؤلثر ٌهخبر الجىي  الىقل فةن طلو غىء وفي. الىقل زضمت ؤصاء هكير

  .اإلااجي الىقل مً الىقُؼ نلى

 الاعخماديت -3

 وؾُلت قبل مً ؤلامضاصاث نملُت في الاهخكام جدقُق نلى والقضعة الثقت مضي بلى الانخماصًت مفهىم ٌشير

ازغ. الىقل ً جهلفت نلى والانخماصًت الىقذ نامل مً مل ٍو  فقضانها جم التي البُهُت الفغص جهلفت فيها بما الخسٍؼ

  .للهمالء اإلاقضمت الخضمت مؿخىي  نلى جإزيره بلى بغافت. الؿلهت جىافغ لهضم

ازغ   .بالشغلت اإلااصي الخىػَو هكام لفاءة صعحت نلى مجمىنت في طلو ٍو

قطض الؿىو  حغؿُت نلى القدوة-4 و نلى الىقل وؾُلت قضعة بها ٍو  املخاػن  مثل بظاتها مدضصة مىاؾق بلى الؿلو جدٍغ

 زالى مً اإلاىاؾق زضمت ضهىبت ٌهجي مهُىت مىاؾق في خضًضًت ؾنو ؤو انهاع وحىص نضم فةن ونلُه،. ألاؾىاو ؤو

  .اإلاىاؾق هظه لخضمت لبضاثل اؾدبهاصها الىقذ طاث في ٌهجي ما وهى. الىؾاثل جلو

 مهُىت هىنُاث لىقل اإلاىاؾبت والكغوف ؤلامهاهُاث جىفير نلى الىقل وؾُلت قضعة مضي وحهجي الدؿهُالث /القدواث -5

. ألاضلُت بسىاضها جدخفل ختى مهُىت بغوصة ؤو خغاعة صعحاث بلى جدخاج التي اإلاىخجاث بهؼ فهىاك. الؿلو مً

 وؾُلت حؿخؿو لم فةطا. والغاػاث الؿاثلت اإلاىاص مثل زاضت حؿهُالث اؾخسضام بلى ًدخاج الظي آلازغ البهؼ وهىاك

  .الىقل نملُت مً للغغع مىاؾبت حهخبر ال فةنها اإلاخؿلباث هظه مثل جىفير الىقل
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  مان -6

 ونلى. الىقل ؤمان وؾُلت مؿخىي  ٌهنـ بها شحىذ التي واإلاىاضفاث الكغوف بىفـ البػانت وضىى  بن

 الخ،...النؿغ ؤو الفقضان ؤو الخلف ؤو الؿغقت زؿغ مً ؾىاء نليها الخإمين ًخم قض اإلاىقىلت البػانت ؤن مً الغغم

 لهظه خالت الاخخُاؽ في املخؼون جهلفت نلى ًازغ قض لما الهمالء، مو الهالقت نلى ًازغ قض املخاؾغ هظه خضور فةن

 جلو جسضمها التي اإلاىاؾق بين ولظلو املخخلفت، الىقل وؾاثل بين واضحت بضعحت ألامان مشهلت وجدباًً. الكغوف

  .الىؾاثل

 الىؾُلت لهظه ألامان نىطغ نلى جازغ التي الهىامل ؤخض الؿاثغاث زؿف مشهلت حهخبر اإلاثاى ؾبُل ونلى

هغع.  .بُنها اإلافاغلت مهاًير خُث مً املخخلفت الىقل وؾاثل جغجِب الجضوى  َو

بينها  املفاضلت معايير حيث مً الىقل ألاشائل جرجيب : (II-2)وقم  اللدألاو 

 مان حغطيت الصوو القدواث الاعخماديت الصرعت الخكلفت 

زؿىؽ ألاهابِب الشاخىاث الىقل اإلااجي زؿىؽ ألاهابِب الىقل الجىي  الىقل الجىي 

الؿنو الشاخىاث الشاخىاث الشاخىاث  

الحضًضًت 

الؿنو 

الحضًضًت 

الىقل اإلااجي 

الؿنو 

الحضًضًت 

الؿنو 

الحضًضًت 

الؿنو 

الحضًضًت 

الؿنو الىقل الجىي الشاخىاث 

الحضًضًت 

الىقل الجىي الىقل اإلااجي الىقل الجىي الىقل الجىي زؿىؽ ألاهابِب زؿىؽ ألاهابِب 

الشاخىاث زؿىؽ ألاهابِب زؿىؽ ألاهابِب الىقل اإلااجي الىقل اإلااجي الىقل اإلااجي 

ـ، الغخمً نبض زابذ: اإلاطضع  الجامهُت الضاع - اإلااصي والخىػَو ؤلامضاص –اللىحؿدُت ألانماى بصاعة في مقضمت بصَع

ت،  270 ص 2006 مطغ، ؤلاؾنىضٍع

 في ًقىمىن  الشاخىين فةن الىقل، وؾاثل اؾخسضام في والفهالُت النفاءة لخدقُق الىقل ألاشائل بين الخيصيق: ثالثا

 بطفت والىاحمت اإلاضزل هظا جىاحه التي اإلاشنالث بهؼ جىحض ؤهه بال. وؾُلت مً ؤلثر باؾخسضام الهملي الىاقو

غ الخدمُل نملُاث نً ؤؾاؾُت  اإلاشنالث جلو جاصي وال. الىقل وؾُلت بها جخىقف التي املحؿاث ؤو اإلاىاقو في والخفَغ

 ؤو الخلف نملُاث هدُجت ملمىؾت لخؿاثغ اإلاىكمت جخهغع قض بل فدؿب اللىحؿدُت ألانماى جهلفت اعجفام بلى

غ الصحً مىاقو في البػانت لها جخهغع التي اإلاىكمت الؿغقت  هظه لهالج الىاجحت املحاوالث ومً. املخخلفت والخفَغ

اث اؾخسضام هى اإلاشنالث  شحنها ًخم بةخهام وغلقه وؿبُا لبيرة ضىاصًق بازخطاع وهي Containerization الحاٍو

 حاهب ؤزظ ؤو فخدها ًخم ال الىضىى  مهان بلى عخلتها ؤزىاء في ؤزغي  وؾُلت بلى اهخقالها ونىض اإلاهُىت، الىقل وؾُلت نلى

اتها مً   .اإلاىقىلت للبػانت الهافُت الؿالمت ًػمً مما مدخٍى

 للشاخً جدقق ؤن ؤحل مً زضماتها بين والخيؿُق للخهاون  ضُغت بًجاص بلى الىقل ماؾؿاث بهؼ وجلجإ

ا ا الم  نغباث نلى اإلاقؿىعاث ؤو الشاخىاث هقل زضمت وحهخبر. مىفغص بشهل وؾُلت مل اؾخسضام نلى اإلاترجبت ٍػ

 الحضًضًت بالؿنت الىقل زضمت بين فاإلاؼج. الخيؿُق طلو ؤشهاى ؤهم بليها، ؤلاشاعة الؿابقت الحضًضًت، الؿنو

و والىقل الخهلفت اهسفاع ميزة جدقُق نلى الشاخً ٌؿانض بالشاخىاث والىقل  ألي جخدققان ال ميزجان وهما الؿَغ

ؿلق مىفغصة وؾُلت  Piggyback . اضؿالح الخضمت هظه نلى ٍو
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 فةن زاللها ومً Birdyback . نليها ًؿلق الىقل ماؾؿاث بين الخهاون  ؤشهاى مً آلازغ الشهل ؤما

غ جقىم الىقل الؿُاعاث لت للمؿافاث الىقل بهملُت الؿاثغاث جقىم ؤًىما اإلاؿاعاث مً خمىالتها حؿلم ؤو بخفَغ  الؿٍى

  .صوى  نضة بين جهىن  ما ناصة والتي

 البىازغ، نلى باإلاقؿىعاث املحملت الحضًضًت الؿنو نغباث هقل زضمت فِشمل للخهاون  الثالث الشهل ؤما

ؿلق  الىقل وهى ؤال الىقل، وؾاثل مً ؤهىام زالزت بين الجمو مً الشاخىاث جمنً زاللها ومً Fishyback نليها، ٍو

ق نً والىقل الجىي  ق نً والىقل الشاخىاث ؾٍغ  بلى وبضون الحاحت الىقذ، هفـ في خلت الحضًضًت الؿنو ؾٍغ

غ  وغو ًمنً بط الخضماث، مً الىىم هظا لخقضًم مجهؼة ؾفً وجىحض. اإلاغاخل هظه مً مغ ؤي في البػانت جفَغ

 جىغو اإلاقطىص، اإلاُىاء بلى الؿفُىت وضىى  ونىض الؿفً، صازل باإلاقؿىعاث املحملت الحضًضًت الؿنو نغباث

خم الحضًضًت، الخؿىؽ نلى املحملت الحضًضًت الؿنو نغباث  البلض في الحضًضًت الؿنت مدؿخه بلى الؿلو هقل ٍو

 1 اإلايشىصة غاًتها بلى هي لما اإلاقؿىعاث الؿُاعاث جدمل ومنها اإلاقطىص،

 

 إلامداد أوضياث إلى الىقل مً: الثاوي املبحث

 مهكم ؤضبدذ هي خُث اللىحؿدُت ألاوشؿت إلزغاج الحضًثت الاججاهاث مً ؤلامضاص ؤعغُاث حهخبر

 :في جخم ألاوشؿت

 الىقل شالشل:  ألاو  املطلب

 نلُه وحهخمض فيها مهم نىطغ الىقل ٌشهل والتي الىقل، بهملُت اإلاغجبؿت وألاوشؿت الهملُاث مسخلف وهي

  :وهي بإوشؿتها القُام في لبيرة بيؿبت

 املخزألان إداوة: أألاال

 ألن الاقخطاصًت اإلااؾؿاث حمُو في والشاجهت اإلاشترلت اإلاؿاثل مً وبصامخه املخؼون نلى الؿُؿغة حهخبر

 والجملت الخجؼثت وججاعة والؼعانُت الطىانُت اإلااؾؿاث اقخطاصًاث في لبيرا صوعا ًلهب اإلاىحىصاث ؤو املخؼون

 جهلفت حهخبر لما وغيرها املحلُت وؤلاصاعة واإلاهاهض مالجامهاث املخخلفت الخضمُت واإلاغافق الصحُت واإلااؾؿاث

جب اللىحؿدُت ألاوشؿت صعاؾت في مهما املخؼون ٌهخبر ولهظا الهلُت اللىحؿدُت للخهلفت باليؿبت نالُت املخؼون  ٍو

  . بصاعجه لُفُت مهغفت

 زؿت بنضاص في حؿخسضم التي واإلاباصت ألاؾالُب "ؤنها نلى نامت بطفت املخؼون بصاعة حهغف: املخزألان إداوة مفهوم-1

. زالى اإلاىكمت اإلاىاص خغلت ؤو وجضفق ومغاحهت والؿُؿغة والخيؿُق اإلاىاص

 التي ؤو للمىكمت جىعص التي للمىاص النلي بالخضفق جخهلق ماهذ بطا فُما بغؼ الىكغ املخؼون بصاعة وحهخبر

  .اإلاىفغصة الفهالُاث مً مجمىنت ؤو واخضة مخهاملت وقُفت ؤنها نلى حهخبر اإلاىاص هظه حمُو الهملُاث، زالى جيؿاب
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 :إليه الللوء ألاأشباب املخزألان أهميت -2

 1: الخالُت للهىاضغ اإلااؾؿت في املخؼون ؤهمُت جغحو:  هميت-2-1

اصة املخؼون جهلفت اعجفام-   .املخؼون وػٍاصة ؤلاهخاج زؿىؽ في الخىىم لٍؼ

 قض وهظا اإلاىعصًً بلى املخؼون مشهلت بىقل الشغماث بهؼ قُام بلى جاصي املخؼون جهلفت اعجفام غض ألافهاى عصوص- 

ؼ مداولت بلى اإلاىعصًً ًػؿغ  اإلاىخجاث، ؤؾهاع بغفو طلو حهٍى

 ؤو  قُمت مً 50 %بلى ألاخُان بهؼ في ًطل وقض بالشغلت الخاضت ألاضىى  بحمالي مً هامت وؿبت ًمثل املخؼون- 

 .الشغلت بمهاهُاث

 اإلاػافت القُمت مً لبيرة وؿبت املخؼون جهلفت ومنها اللىحؿدُو جهلفت حشهل خُث مػافت قُمت املخؼون في- 

ت اإلاىاص 40 %، البتروى ( الطىانُت الشغماث مً ألاهىام لبهؼ  اليؿب وهظه 35 )%الغظاثُت واإلاىاص 38 %النُماٍو

بُت؛  جقٍغ

اصة جهىن  ألاخُان بهؼ وفى املخؼون، جهالُف زفؼ هى الهضف-   بلى ًاصي طلو ؤن ؾاإلاا فيها مغغىب املخؼون ٍػ

اصة ؤو الىقل مثل ؤزغي  مجاالث في الخهلفت زفؼ اصة لخهىع اإلابُهاث ٍػ   .املخؼون جهلفت ٍػ

 مسخلفت ألغغاع بصامخه ًخم التي وألاضىى  الؿلو مسؼون نً نباعة هى املخؼون: الخخزيً إلى الللوء أشباب -2-2

 .منها

  للهغباث ماملت خمىالث لخدقُق النبيرة النمُاث اؾخسضام زالى مً والىقل ؤلاهخاج جهالُف جسفُؼ

ازغ الىقل جهلفت مً ًقلل وهظا للؿفً ؤو القؿاع ؤو  .البُو ؾهغ نلى بالخالي ٍو

ً ًمنً خُث للخىعٍض، الاقخطاصًت الىفىعاث جدقُق –  وقذ مً ؤؾهاعها جخإعجح التي البػانت مً لمُاث جسٍؼ

 .لبيرة بنمُاث الشغاء هكير زطىماث نلى الحطىى  بلى بغافت ؤقل ؾهغ نىض ؤلبر لمُاث شغاء وبالخالي آلزغ،

ً ًخم خُث اإلاىؾمي، ؤلاهخاج طاث للشغماث باليؿبت زاضت والؿلب ؤلامضاص بين الخيؿُق-   الفتراث في اإلاىخجاث جسٍؼ

 2 الؿلب فيها ًؼصاص التي الؼمىُت الفتراث في بنفاًت عها لخىفي الؿلب فيها ًىسفؼ التي الؼمىُت

 .ببهػها ؤلاهخاحُت عخل ا الم جخإزغ ال لهي وطلو ؤلاهخاج اخخُاحاث- 

ق، النخباعاث – ق ًسخظ الدؿٍى خم للؿىو  بؿغنت اإلاىخج بجاخت بنُفُت غالبا الدؿٍى  لىغو املخاػن  اؾخسضام ٍو

با اإلاىخج ًهىن  املخاػن  باؾخسضام ؤهه ؤي للمىخج قُمت منً الهمالء، مً قٍغ  الخضمت وهظه الدؿلُم، وقذ جقلُل ٍو

اصة بلى جاصي ؤن ممنً  3 اإلابُهاث ٍػ

 اإلاىؾمُت؛ ؤو الفجاثُت الؿلباث ومىاحهت اإلاىخجاث نلى املحخمل الؿلب مىاحهت- 

 مو ؤلاهخاحُت الهملُت ؾير خؿً ًػمً الظي باألؾلىب ؤلاهخاج ومؿخلؼماث اإلاىاص مً اإلايشإة اخخُاحاث جىفير- 

 الاخخُاحاث؛ هظه في اإلاىاؾبت الجىصة جىفير غمان

ق، وؤلاهخاج الشغاء وقُفت ؤوشؿت بين الجُضة الهالقت جدقُق في اإلاؿاهمت-   البُاهاث جىفير زالى مً والدؿٍى

ً وهكم وبمهاهُاث الىقاثف لهظه املخخلفت والخؿـ البرامج بين للخيؿُق الهافُت واإلاهلىماث  .اإلاخاخت الخسٍؼ

                                                           
 . 254 ص انسابق، انمرجع وفس- 1
 وأهميخه انىقم حعريف وانهوجسخيك، انخجارة  مىخذى- 2
عمان، األردن،  للنشر، وائل دار األولى، الطبعة التورٌد، سلسلة إدارة: والمشترٌات للمخازن الحدٌثة اإلدارة العلً، دمحم الستار عبد-  3
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 املخؼون بصاعة هما ؤؾاؾِخين فلؿفخين نلى املخؼون بصاعة فنغة جقىم: بالجظب ؤو بالضفو املخؼون بصاعة

خم بالجظب ؤو بالضفو  1: ًلي لما طلو ٍو

 نً جماما مؿخقل لُان ؤهه نلى مسؼون هقؿت مل بلى بالىكغ الفلؿفت هظه جقىم : باللذب املخزألان إداوة -1-3

جغي . القىاة في ألازغي  النُاهاث املحلُت  الكغوف بمغاناة اإلالء بناصة لمُاث وجدضًض بالؿلب بالخيبا القُام ٍو

اث في صقُقا جدنما ًدُذ ألاؾلىب وهظا وخضها، قت وجدكى اإلاىاقو، مً واخض مل في املخؼون مؿخٍى  الجظب ؾٍغ

ض ما جسػو خُث ؤلامضاص، بقىاة الخجؼثت ججاعة في زاضت بإهمُت  مً 40 %وخىالي الجامضة البػاجو مً 60 %نً ًٍؼ

  . اإلالء بناصة لبرامج اللُىت البػاجو

اث اإلالء بناصة لمُاث جسطُظ نلى جقىم :بالدفع املخزألان إداوة 2-3  مخىقهت اخخُاحاث نلى بىاء املخؼون إلاؿخٍى

 ألازغي  اإلاهاًير مً غيرها ؤو اإلاخاخت اإلاؿاخت خؿب ونلى خضا، نلى مىقو مل في املخؼون مً

املخزألان  إداوة في ألااللذب الدفع فلصفخا (III-3)وقم  الشكل

 ابغاهُم جغمي جغحمت ؤلامضاص، ؾلؿلت وعقابت وجىكُم جسؿُـ: اللىحؿدُاث بصاعة بالى، بحش عوهالض : اإلاطضع

ش، صاع مؿلم، ؤخمض ؤؾامت ؾلؿان، اع اإلاٍغ  36 .ص الؿهىصًت،: الٍغ

ً ت صًىامُنُت ًدقق مىوي هكام هى Warehousing Virtual الافتراض ي الخسٍؼ  وقاثف واؾخمغاٍع

ؿدىض. الهالمي واإلاؿخىي  الجُضة اإلاىاقو طاث الخىػَو مغالؼ زالى مً وصقت بنفاءة جاصي التي اإلااصًت اللىحؿدُو  َو

ً ً، مهان مهما  ٌهض لم زم ومً شبنت املخخلفت الخىػَو مغالؼ انخباع ماصاها فنغة نلى الافتراض ي الخسٍؼ يبجي جسٍؼ  ٍو

 قغوف قل في البُاهاث قىانض صقت لخدؿين الهالم خىى  بؿغنت جضوع  البُاهاث مً ضخمت لمُت نلى الىكام هظا

 الهمالء لخضمت اإلاؿلىبت للمىاص باليؿبت الغئٍت ووغىح البُاهاث جضفق وؾغنت نالُت صقت بلى ًاصي بما الفهلي الىقذ

 
ًال
 البُاهاث قىانض بلى الىفاط بمهاهُت لضيها شغلت لهل البُاهاث جدلُل نلى والقضعة الىقل في مامل وجدنم بإوى  ؤوال

 . الافتراغُت

                                                           
 . 37 ص انسابق، انمرجع وفسعبد العزٌز بن قٌراط، - 1



                                                                                                                      مكاهت الىقل في اللوحصديك:الفصل الثاوي

 

54 
 

ض الىكام وهظا  املخؼون جسفُؼ بلى ًاصي خُث الهاإلاُت ألاؾىاو في النبري  للشغماث الخىافؿُت القضعة ًٍؼ

 وجهالُف الضازلي الىقل جهلفت ًسفؼ لما الهمالء، زضمت جدؿين وبالخالي اللىحؿدُت الهملُت وقذ وجسفُؼ

ض التي الشغماث ًالءم الىكام هظا ؤن الخبراء ًغي  لظا. الصحىاث بخجمُو جخإزغ التي الخاعجي الىقل  ؾلبُاث حؿلُم جٍغ

  ألازمان غالُت ؤؾىاو في قطير وقذ في ضغيرة
ًال
 جمثل خُث الغاقُت الخنىىلىحُا ضىاناث في مؿبق فهى لظا وؿبُا

ا ألاوشؿت جهلفت   مدضوص حؼءًال
ًال
 إلاىاحهت مافُت جقلباث حجم بلى جدخاج فةنها طلو نلى ونالوة الؿلهت قُمت مً وؿبُا

ً بلى الشاخىين ولباع اللىحؿدُت الخضماث مىعصي لجىء ؾبب ًبرع وهظا الطغيرة الؿلبُاث   .الافتراض ي الخسٍؼ

 املواد مىاألالت: ثاهيا

نها نملُت لدؿهُل اإلاىاص ووغو وعفو بةنضاص املخخطت الىقُفت بإنها اإلاىاص مىاولت حهغف نها، ؤو جدٍغ  جسٍؼ

 1اإلاىاولت نملُاث حؿدىفظه الطىاناث مً لثير في ؤلاهخاج صوعة في اإلاؿخغغو  الىقذ مً 50 % مً ًقغب ما ؤن واجطح

ا ججغي  ؤحمو بالهالم للمىاص اإلاىاولت ؤنماى مهكم ألن منثفت، نمالت ٌشخمل وشاؾا اإلاىاص مىاولت جمثل  ًضٍو

 مغاخل زمـ احخاػ قض اإلاىاص مىاولت جطمُم ؤن اقترح قض" واًذ حىن  "ومان. آلُت شبه ألاخىاى ؤخؿً نلى ؤو

غ، و،: هي اإلاىاص إلاىاولت الغثِؿُت ألابهاص فةن" واًذ "ى وباليؿبت جؿٍى ً الخدٍغ  ؤن ؤي اإلاىاص نلى والؿُؿغة الخسٍؼ

غ الصحً نملُاث حهجي اإلاىاولت ً والخفَغ  2 والخسٍؼ

  :ًلي لما وطلو مجمىناث زمـ بلى (*) ( اإلاىاولت مهضاث جطيُف ًمنً 

املواد  مىاألالت معداث: (II-4)وقم حدألاو 

أمثلت امللموعت 

ت -ؤ-1 ت مهضاث ًضٍو الهغباث الُضٍو

الغافهاث الشىلُت طاث القىة املحغلت  مهضاث طاث قىة مدغلت -ب

( SVGA)الهغباث آلالُت اإلاىحهت مهضاث آلُت طاث جدنم بالحاؾب -ج

الغافهاث الشىلُت  مهضاث مخدغلت -ؤ-2

ؾُىع الىقل مهضاث زابخت في مىقهها -ب

ؾير هقل طو مضخغحاث مهضاث مثبخت نلى ألاعغُت -ؤ-3

ووش مهلق طو زؿاف  مهضاث مهلقت  -ب

ؾُىع الىقل مهضاث طاث مؿاع زابذ  -ؤ-4

ؾُىع الىقل مهضاث طاث مؿاع قابل للبرمجت -ب

الغافهاث الشىلُت مهضاث لىقل ؤخماى ؤو قؿو مفغصة -ؤ-5

ؾير الىقل ؤو ؤهابِب الىقل مهضاث طاث ؤخماى مؿخمغة -ب

 اإلاىاص مىاولت هكم: الخامـ الباب الخطيُو، لىكم الالنتروهُت الطفدت : اإلاطضع

http://hctmanufacturing.tripod.com/chap5.htm 
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 بين والازخُاع اؾخسضامه، اإلاقغع  اإلاىاولت هكام هىنُت ازخُاع هى املخؼن  حجم جدضًض مو اإلاتزامً القغاع بن

 لضعحت الصخطُت الانخباعاث بمغاناة النهاجي الازخُاع طلو ًلي زم املخؼن، الزخُاع اإلاالي بالخدلُل ًبضؤ اإلاىاولت هكم

 . والخقاصم اإلاغوهت املخاؾغ،

 ولظلو اإلاىاص، لىقل خغلت لهل اإلاىاؾبت الىؾُلت ازخُاع ًجب اإلاىاص مىاولت هكم ؤصاء جدؿين ًسظ فُما ؤما

 ضفت اإلاغوهت ضفت ؤن لما اإلاىاولت، مهضاث لهل اإلاخىقهت وؤلاضالخاث الىقاثُت للطُاهت زؿت وحىص الػغوعي  مً

 حغُير بمهاهُت حهجي وهي زاضت، ؤهمُت الخهضًل قابلُت ضفت جندؿب وؤًػا اإلاىاص، مىاولت هكم ؤصاء لخدؿين مهمت

  . اإلاؿخسضم الىىم هفـ مً بغافُت مهضاث بةغافت الىقل وؾاقت اإلاؿاع

  إلامداد شالشل: الثاوي املطلب

 زاضت مىاؾق نبر جخم والتي ضىانُت ألاضل في ماهذ ؤزغي  ؤوشؿت بلى باإلغافت الؿابقت الىقل ؾلؿلت هي

: ًلي فُما جخمثل ألاوشؿت وهظه ؤلامضاص ؤعغُاث حؿمى

 ألاالخغليف الخعبئت: أألاال

اصة بغغع والحجم الشهل مسخلفت نبىاث في ناصة وألاحؼاء اإلاىخجاث مهكم جىغو  اإلاىاولت نملُت لفاءة ٍػ

ؿانض   .والحغلت اإلاىاولت ؾهىلت نلى ٌؿانض لما الخلف مً البػاجو خماًت نلى الغالف َو

شير خدضص اللىحؿدُاث هكام زالى هقلها ًخم التي الهبىة بلى الغالف َو ً  الىقل هكام شهل ٍو والخسٍؼ

 والانخباعاث الفىُت النفاءة بين ًجمو بدُث الغالف جطمُم مً البض لظلو الغالف جدمل وصعحت وحجم وػن غىء في

  .الىقذ هفـ في الهملُت

ق ؤو باإلهخاج مغجبؿت نىامل ؤؾاؽ نلى ًطمم الغالف ؤن اإلاالخل ومً  الهىامل خؿاب نلى بالدؿٍى

  .اللىحؿدُاث اإلاغجبؿت

ؿانض و نملُت زالى اإلاىخج ؤو الؿلهت خماًت نلى الغالف َو اللىحؿدُاث،  هكام نبر والاهخقاى الخدٍغ

 ػصث ا اإلاىخج قُمت ػاصث فهلما .للخلف قابلُخه مضي ونلى قُمخه نلى مهين إلاىخج اإلاؿلىبت الحماًت صعحت وجخىقف

ق نً لحماًخه الحاحت وػاصث للخلف القابلُت صعحت   .والخغلُف الخهبست ؾٍغ

 اإلاىاولت ؤصواث وهىم شهل جدضص التي الغثِؿُت الهىامل مً وشهله وحجمه الغالف وضالبت قىة حهخبر

ً ومهضاث اصة اللىحؿدُاث عحاى ًؿالب فقض. اإلاؿلىبت الخسٍؼ والىخضاث  جقلُل ٌهجي مما مثال الغالف حجم بٍؼ

و اإلاؿلىبت واإلاىاولت الىقل مغاث نضص جقلُل بهضف الؿلهت مً اإلاىقىلت   .اإلاىخجاث مً مهين حجم لخدٍغ

 الفترة جقلُل ٌهجي مما اإلاىخج ؤو الؿلهت نلى الخهغف نلى لظلو ٌؿانض الغالف ؤن هجض ؾبق ما بلى باإلغافت

  .الحضًث الهطغ في اإلاىخجاث في الشضًض الخىىم مو زاضت ألازؿاء جدىاقظ خُث للمىاولت الالػمت الؼمىُت

 La Palettisation: ثاهيا

 مً الؿلو لخمنين وطلو الخشب مً مطىىنت جهىن  ما ناصة صنامت نلى الؿلو مً مجمىنت وغو هى

 1 جلفها صون  مغاث نضة الخدغك

 الجِش واحه نىضما الثاهُت الهاإلاُت الحغب ؤزىاء في قهغث وقض Palette نلى البػاجو عص وؾاثل وهي

هي  مثل الؿابقت اإلاهضاث نً جسلى فقض. ؤوعوبا بلى ًىقلها التي الؿلو مً النبيرة النمُاث مو الخهامل في مشهلت ألامٍغ

                                                           
 .229، ص 1998مصر، : اإلسكىذريت انجامعيت، انذار األول، انجسء زن، وانمخا انمشخرياث: واإلمذاد انمواد إدارة حىفي، انغفار عبذ-  1
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ت ؤلثر مهضاث بلى واججهىا الشبهاث  Palette صوع  جؿىع  الىقذ مغوع ومو ؤلامضاص هكام في صمجها ًمنً والتي مهُاٍع

  .الحضًث الخىػَو إلاخؿلباث ؤفػل الؾخجابت لىحؿدُت مإصاة

 التي هامت ازخالفاث ؤن الفىع  نلى وهالخل بُنهم، لبير ػمجي فاضل هىاك لِـ الؿابق مو الُىم Palettiseur قاعها بطا

 ًجهلىا بالبِست اإلاخهلق والىعي البُو، هقاؽ وبالخالي اإلاؿتهلنين، شغاء ناصاث في خضزذ التي الخغيراث بضقت حهنـ

 بلى ًاصي ؾىف الظي اإلاؿخقبل في البِست نلى للحفاف مطممت جهىن  بدُث الخغلُف مىاص وهىنُت وػن في الىكغ وهُض

 زاضت اؾخقغاع ونضم هشاشت بلى بضوعه ًاصي مما والخغلُف الخهبست لطىانت الؿاقت فاجىعة في لبير زفؼ

اث   .مهها الخهامل نملُت ًطهب ؤن شإهه ومً الخغلُف نلب مً مهُىت ؤهىام ولظلو الحاٍو

 في الؿلو لهغع Palette ٌؿخسضمىن  الجملُت ججاع: مثل الخىػَو في اإلاخهاملين مً الهضًض ؤن طلو بلى ؤغف

قضم الطهبت، اإلاىخجاث مو الجُض الخهامل مً جمنً خُث Palettiseur. الغفىف  في للخغيراث باليؿبت لبيرة مغوهت ٍو

 ًؿلبها التي اإلاىخجاث مهالجت بمهاهُت للماؾؿت حهؿي التي هامت اؾتراجُجُت ؤصاة حهخبر Palettiseur ونلُه الشهل

 1آلان ًدخاحها ال نىضما اإلاؿخقبل في الؿىو 

  Étiquetage: ثالثا

 اإلاهلىماث مسخلف ومهغفت نلُه الخهغف للهمالء جدُذ خُث اإلاىخج غالف نلى بؿاقاث وغو نملُت وهى

 2 جمخى وال القغاءة وؾهلت واضحت جهىن  ؤن ًجب ألازيرة وهظه به، اإلاخهلقت

ش: هظلغ الالؼامُت اإلاهلىماث بين ومً  اؾم الترلُب، الؿهت اإلاىخجت، الضولت الطالخُت، ونهاًت الطىو جاٍع

قت اإلاىخج،  في والضقت بها زاضت ؤحهؼة حؿخلؼم فهي للماؾؿت، مهلفت حهخبر الهملُت وهظه code bar الاؾخهماى، ؾٍغ

 بلى ًاصي ما وهظا بها القُام في مسخطت ماؾؿاث ؤو ؤلامضاص ؤعغُاث بلى بازغاحها جقىم الشغماث ومهكم ؤصائها،

  .ألاصاء وجدؿين الخهالُف جسفُؼ

 contrôle qualité ، conditionnement : هجض ألاوشؿت هظه مل بلى باإلغافت

 (Plate-forme Logistique )إلامداد أوضيت: الثالث املطلب

ً، مً لبير نضص اؾخؿام ً مغالؼ نً ميشأتهم في الاؾخغىاء ومىخجين مؿخىعصًً اإلاطضٍع . والخىػَو الخسٍؼ

 مخهضص الضولي الىقل لىحؿدُو زضماث قمت جمثل والتي ؤلامضاص، بإعغُت ٌؿمى ما بوشاء هدُجت مان الاؾخغىاء هظا

ً، نهغي، حىي، بغي، خضًضًت، ؾنو بدغي،: الىؾاثـ   .الخ ... جىػَو حغلُف، حهبست، جسٍؼ

 إلامداد أوضيت ألاألاظائف مفهوم: أألاال

 إلامداد أوضيت حعريف -1

 ألاوشؿت حشمل مىؿقت ؤنها نلى اللىحؿدُو ؤعغُت Michel SAVY et Xiaoping LIU مً مل ٌهغف

 3 بها الطلت طاث وألاوشؿت اللىحؿدُت الخضماث في اإلاخسططت

 والاجطاالث عفق ا الم طلو في بما اإلاهضاث ًػم مهُإ مىقو ؤنها نلى اللىحؿدُو ؤعغُت SAVY ٌهغف لما

 4 .واإلاهلىماث الؿلو جضفق ًىكم الظي اإلاغلؼ هي اللىحؿدُو فإعغُت. الخدخُت البيُت بشبهاث الخاضت

                                                           
  .563 ص سابق، مرجع بالو، إتش رونالد-  1
 . 566 ص ، انمرجع وفس- 2

3 - Jacques THIBAULT, Palettiseurs et palettisation 
4 - Ibid. 
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 مسططا مهان حهخبر لما. مثلى اللىحؿدُت الخضفقاث جهىن  ؤًً الؿُؿغة خُث مً مخميز مهان ؤًػا وهي

 1الخالُت باألوشؿت للقُام

 ( .groupage/dégroupage: )والخفنُو الخجمُو ✓

 ( .la massification: )عػم في اإلاىخج حمو ✓

  .واملخاػن  املخؼون بصاعة ✓

 .والخغلُف الخهبست ✓

 étiquetage ( )اإلاىخج نلى الهالماث وغو ✓

 .الؿلبُاث جدػير ✓

  .EDI ECR املخؼون، بصاعة اإلاهلىماث بةصاعة الطلت طاث اإلاهام مً لبير نضص ✓

  .الخ والبىىك، الحضوص شغؾت الصحُت، الغقابت الجماعك،: الاصاعاث الخىكُمُت الخضماث

 اإلافاهُم جدقُق الىؾاثـ، مخهضص الىقل بجمام: ى بقامتها ًخم مجهؼة ميشإة هي اللىحؿدُو فإعغُت حهخبر ✓

ت اإلاىاوئ جنضؽ مىو اللىحؿدُت، ت، البدٍغ  مخميزة ؤؾاؾُت بيُت لها ًخىفغ ؤن غغوعة مو مػافت قُمت جدقُق والجٍى

 2النفاءة نالُت اجطاالث وشبنت املخخلفت الىقل وؾاثـ مو جغبؿها

 إلامداد أوضيت ألاظائف: ثاهيا

 باألصاء جخميز والتي اللىحؿدُت، الخضماث مل بخقضًم جقىم طاتها بدض قاثمت ميشإة اللىحؿدُو ؤعغُت حهخبر

 3. الخالُت بالىقاثف اللىحؿدُو ؤعغُت جقىم طلو ولخدقُق الهالُت، والجىصة الجُض

 الخضماث الىحهاث، مً ؤوؾو حشنُلت وجقضًم واللىحؿدُو، الىقل زضماث مقضمي مسخلف بين الجمو

،ً  الخضماث مقضمي بين والخهاون  اإلاىافؿت مدخمل، ون  ػب ؤلبر )جهلفت بإقل( الخ... ، والفغػ  الخهبست الخسٍؼ

 .اللىحؿدُت

بت اإلاضن بزالء لظلو ؤفػل، الؿلو جىعٍض جىكُم لجهل ألامالً جىفير  .الطىانُت واإلاغالؼ القٍغ

 الخإمُىاث، الؿُاعاث، وبضالح زضمت مدؿت البُاؾغة، الجمغلُت، الغقابت ألامً،: الخالُت الخضماث مقضمي جىفير* 

  ...اإلاطاعف،

 في اإلاغوع خغلت جبؿُـ بضًلت، هقل وؾاثـ جىفير زالى مً ( وألامً بالبِست اإلاخهلقت الاحخمانُت الخهالُف جقلُل* 

ت، اإلاىاؾق  4حهبستها وجدؿين اإلاغلباث في ؤفػل بطىعة الخدنم ًدُذ مما الحػٍغ

 .الىؾاثـ اإلاخهضص الىقل خلقاث وعبـ اؾخنماى* 

 .الىقل جهالُف وجقلُل اللىحؿدُو مفاهُم جدقُق*

 اإلااصي الخىػَو ونملُت للمطاوو اإلااصي الخىعٍض نملُاث بةجمام الىؾاثـ مخهضص الضولي الىاقل ًلتزم

 طوو  مو جخفق وبدالت ممنىت جهالُف وبإقل نليها اإلاخفق اإلاىاقُذ في اإلاؿتهلو ؾىو  بلى الطىو الخامت للمىخجاث
                                                           

1
 - L'étiquetage et la règlementation 

http://1c1alexiss.forumactif.com/t4-chap-9-etiquettage-et-reglementation 
2 - Michel SAVY et Xiaoning LIU, La plate-forme logistique : objet exemplaire d'aménagement 
3 - Farès Boubakour et autres, Les plateformes logistiques en Algérie : Rôle et impacts, le premier 

بحوث ودراسات،  اإلدارٌة، للتنمٌة العربٌة المنظمة واللوجستٌات، النقل خدمات إدارة فً الحدٌثة المفاهٌم الشٌن، فتحً القادر عبد-  4

 .2007، 174مصر، ص 
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 بشبنت مشغوم ؤي جخؿلبها الظي اإلااصي والخىػَو الخىعٍض نملُاث عبـ هى اللىحؿدُو صوع  ؤن ٌهجي وهظا اإلاؿتهلو،

 بخهام زالى مً الؿلو هقل جهالُف بسفؼ ألاؾىاو في اإلاىافؿت جدقق ؤن للمشغوناث ًمنً زم ومً واخضة،

  للمؿتهلو الطىو جامت الؿلو وضىى  بلى الخام اإلاىاص جىعٍض مغخلت مً بضءا الىقل نملُاث مغاخل حمُو نلى الؿُؿغة

 البحريت باملواوئ الخكدس مىع* 

ت اإلاىاوئ بضزىى   علؼ ا م بلى اإلاىاوئ هظه جدىلذ خلقاجه، مإخض الىؾاثـ اإلاخهضص الىقل ؾلؿلت في البدٍغ

بت (زلفُت مىاؾق لها لىحؿدُت  ألصحاب لدؿلُمها إلناصة شحنها البػاجو ججمُو نملُاث إلجمام) بهضًت ؤو قٍغ

ت، نالماث ووغو والخغلُف والخجمُو والخهبست الخجؼثت ؤوشؿت إلجمام ؤو الشإن  اللىحؿدُو ؤعغُت وجقىم. الخ ججاٍع

ً بهملُاث ت، اإلاىاوئ صازل جخم ماهذ التي الخسٍؼ ت للمىاوئ ؤمنً وبالخالي البدٍغ  ؤفػل بطىعة وقاثفها ؤصاء البدٍغ

  .اإلاىاوئ بخلو الخنضؽ ازخفاء بلى ؤصي مما ملحىف بشهل بهخاحُتها وػٍاصة

 له الخسؿُـ ًجب مهما ؤمغا اللىحؿدُو ؤعغُت مىقو ازخُاع ٌهخبر هجاخها وشغوؽ ألاعغُت ازخُاع مهاًير: ثاهيا

 اللىحؿدُو ؤعغُت مً ججهل الشغوؽ مً مجمىنت بخىفغ وطلو ؤحلها، مً ؤوشإث التي ألاهضاف لخدقُق حُضا،

  .هاجحا مشغونا

 الخىكُم مً نالُت قضعة جخؿلب مهقضة نملُت اللىحؿدُو ؤعغُت بوشاء ٌهخبر ؤلامضاص ؤعغُت ازخُاع مهاًير -1

 ؤعغُت بوشاء في الخفنير نىض ؾغخها ًمنً التي الغثِؿُت ألاؾسلت مً مجمىنت هىاك هجض خُث. والخسؿُـ

  :وهي اللىحؿدُو

ل؟ اإلالنُت هىم ما ألاعغُت؟ هيشإ إلااطا  ما البىاء؟ هىم هى ما ألاعغُت؟ بوشاء ًخم ؤًً ألابهاص؟ هي ما والخمٍى

اإلاىاولت؟  مهضاث هىم

 1 في جخمثل اللىحؿدُو ؤعغُت مىقو ازخُاع نىامل etteBernad وخؿب

ب الغثِؿُت، واإلاىاوئ ؤلاهخاج وخضاث مً بالقغب اإلاىقو ًهىن : الصوو  مً القرب -ؤ  ًهىن  وبالخالي ألاؾىاو مً وقٍغ

  .بلُه الىضىى  ٌؿهل مهان في وؾؿا اإلاىقو

ق جبقى الىؾاثـ، اإلاخهضص بالىقل الاهخمام مً الغغم نلى: الخدخُت البيُت وجىافغ اإلاىقو بلى الىضىى  بمهاهُت- ب  الؿٍغ

  .فمهان. النهاثُت اإلاغاخل في والؾُما الؿاثضة هي

 بلى جدخاج اللىحؿدُو فإعغُت الخُاعاث، مً الهضًض نلى الهامل هظا ًازغ: وجهلفتها واإلاباوي ألاعاض ي جىافغ- ج

 التي ألاعاض ي ألؾهاع باليؿبت ؤما. 2 م 10.000 مؿا جخجاوػ  لبيرة مساػن  بلى جدخاج اإلااؾؿاث ؤن لما لبيرة مؿاخاث

 الىاثُت اإلاىاؾق ًفػل ؤهه الهلم مو. جهالُفها بحمالي في جازغ ألنها حضا مهمت حهخبر اللىحؿدُو ؤعغُت نليها ؾخقام

ت اإلاىؿقت نً  .الحػاٍع

 وتهُست والدشُِض البىاء جهالُف جسفُؼ نلى حؿانض ألنها مهمت ؤًػا فهي هفؿها ألاعع لىىنُت وباليؿبت

  .اإلاغوع مىاؾق

 لظا زاضت، بماهالث جخمخو ماهغة لهمالت اللىحؿدُو ؤعغُت جدخاج: الهاملت القىي  وجهالُف اإلااهالث جىافغ- ص

 ماهلت بهمالت جمخاػ مىؿقت هسخاع ؤن ًمنً اإلاىقو ازخُاع نىض لنً مغجفهت، جهالُف بلى ًاصي قض مما جىفغها وحب

 .جهالُفها اهسفاع بلى لُفها باإلغافت اللىحؿدُت، الخضماث في

                                                           
 80 ص سابق، مرجع قيراط، به انعسيس عبذ-  1
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 بضضاع نً اإلاؿسىلت ألن ألاعغُت، مىقو ازخُاع نىض الهامت الؿلؿاث ججاهل ًمنً ال: الصلطاث العامت القوو - 

 اإلاهلىت والغغبت الهماى مً ألاولى: مىاػوٍخين للػغـ جسػو الهامت فالؿلؿاث. واإلاؿانضاث الػغاثب، الترازُظ،

 الىقاؽ والثاهُت ،...اإلاػافت والقُمت الهمل فغص مً جىفغه وما اللىحؿدُو ؤعغُت قىة هقاؽ نلى الترليز نلى

اصة ألامنىت، اؾتهالك: في جخمثل التي الػهف  مهان جىضح الخالُت والطىعة ... والخلىر، الطجُج اإلاغوع، خغلت ٍػ

  .الظلغ ؾابقت اإلاهاًير ععي ا ي اإلاىقو ؤن هالخل خُث اللىحؿدُو، ؤعغُت

 إلامداد أوضيت هجاح شرألاط- 

 . 1الخالُت ألاؾاؾُت الشغوؽ بهؼ جىافغ مً بض ال بىجاح ومهامها وقاثفها اللىحؿدُو ؤعغُت جدقق لهي

ت ؤؾاؾُت بيُت وحىص-   وطلو ومُاه، لهغباء مسخلفت، هقل وؾاثل اجطاالث، ؤهفاو، حؿىع، ؾغو، مً خضًثت قٍى

  .املحمىلت والبػاجو اإلاغلباث هىنُاث مو للخهامل ضالحت وجهىن  مهها جخهامل التي ألازغي  اإلاىاؾق مو ألاعغُت لغبـ

ت الاحغاءاث جخميز ؤن-   خغلت حهؿُل في ؾببا جهىن  ال ختى والؿغنت والضقت بالبؿاؾت والجمغلُت والحهىمُت ؤلاصاٍع

  .البػاجو

 القغاع اجساط نلى وقاصعة الىقل، نملُاث بمخؿلباث صعاًت ونلى النفاءة، مً نالُت صعحت نلى ؤلاصاعة جهىن  ؤن- 

 ًاهلها الظي اإلاؿخىي  نلى اللىحؿدُو ؤعغُت بصاعة جهىن  وؤن خضًثت، جقىُاث باؾخسضام اإلاىاؾب الىقذ في الؿلُم

ت اإلااصًت اإلاىاعص اؾخسضاماث نلى القضعة مً ولضيها الهمالقت، اإلاالخت شغماث مو للخهامل  ؤفػل اإلاخاخت والبشٍغ

  .لها اؾخسضام

 جبضؤ اللىحؿدُت فالؿلؿلت ؤحلها، مً ؤوشإ الظي الهضف جسضم التي بالضقت اللىحؿدُو ؤعغُت مهان ازخُاع ًخم ؤن- 

 مىاؾب وبدالت ووقذ مىاؾب بؿهغ النهاجي للمؿتهلو الؿلو بىضىى  وجيخهي الخام اإلااصة اؾخسغاج لحكت مً

  .اللىحؿدُت ألاهضاف ًدقق اللىحؿدُو ؤعغُت مىاقو ازخُاع هجاح فةن ونلُه. مىاؾبت

إلامداد  أوضيت آثاو: ثالثا

 ًخم اإلاشغوم هظا ؤن لما وبُئُا، واحخمانُا اقخطاصًا ألاؾاؾُت لالخخُاحاث اللىحؿدُو ؤعغُت حؿخجُب

 البِست نلى جازغ فهي. ؤزغي  حهت مً اإلاشغوم وضخامت حهت مً ؤهمُت مً له إلاا الحهىمت جضزل زالى مً بهجاػه

 2. ًلي لما وطلو. والبِست الهمغاهُت والتهُست الاقخطاصًت

 الاقخصاديت البيئت على  ثر -1

  :في اللىحؿدُو ألعغُت الاقخطاصًت ألاهمُت جخمثل

 .الهمل فغص زلق- 

اصة-   .اللىحؿدُت الخضماث ولثافت حىصة ٍػ

ؼ-   .حضًضة ؤوشؿت زلق و اإلاىحىصة الاقخطاصًت ألاوشؿت حهٍؼ

 .اللىحؿدُت وآلاحاى الخهالُف جسفُؼ- 

اصة-  ً، الىقل، (اإلاقضمت الخضماث حىصة ٍػ ... والخغلُف،  الخهبست الؿلبُاث، جدػير الخسٍؼ

 

 

                                                           
 . .8 ص انسابق، انمرجع وفس- 1
 .180 -ص سابق، مرجع الشيه، فخحي انقادر عبذ-  2
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 :العمراهيت التهيئت على  ثر -2

 الؿبُهُت اإلاىاعص نلى انخماصا لألشخاص ؤفػل جىػَو الجغغافي، ؤلاؾاع في البدث: ب الهمغاهُت التهُست تهخم

 فهي الغثِؿُت الترفيهُت واإلاغافق الهمل ، للؿهان الكغوف ؤفػل جقضًم نلى الضاثم الحغص الاقخطاصًت، وألاوشؿت

ت، ألاوشؿت حمُو مً اإلاثلى والاؾخفاصة الخيؿُق جدؿين جخؿلب يبغي البشٍغ  للخىمُت الالػمت ألاصواث جىفير ٍو

ت إلاىؿقت الهمغاهُت فالتهُست. فهالُت ألالثر ؤلاقلُمُت  زالى مً ، لألعغُاث ؤمالً جىفير بلى بالخالي جدخاج خػٍغ

ق نً للؿهان ؤفػل خُاة هىنُت وغمان بىغو جقىم خُث). الؿابقت اإلاهاًير ًغاعي اإلاىاؾب اإلاهان نً البدث  ؾٍغ

  . مشترلت مغافق بةوشاء ٌؿمذ حُض حجم حُضة، نم بِست اإلاؿخىصناث، نؼى 

البيئت  على  ثر -3

 الؿلو اهخقاى اإلاشهلت هظا نً ًيخج الاؾتهالك، ومىاقو ؤلاهخاج ؤمالً بين بالفجىة الطىاعي الاقخطاص ًخميز

اصة بلى ًاصي مما. اإلاىاقو بين   الغاػاث الهبهار ألاؾاس ي اإلاطضع ٌهخبر ألازير هظا الؿغقاث، نبر الىقل زاضت الىقل ٍػ

 اإلاؿافاث مً للحض الىؾاثـ اإلاخهضص الىقل اؾخسضام ًجب للبػاجو البري  الىقل نلى وللؿُؿغة ).الضفُست غاػاث

لت   .البري  للىقل الؿٍى

ؼ وطلو الىؾاثـ اإلاخهضص للىقل صنمه زالى مً اللىحؿدُو ألعغُت ؤلاًجابي ألازغ ًإحي هىا مً  شبنت بخهٍؼ

غ الحضًضًت الؿنو  جهامل نلى ًىؿىي  والظي الخدؿين، لهظا اإلافػل اإلاهان هي اللىحؿدُو فإعغُت. اإلاىاوئ وجؿٍى

 الىاخُت مً حضا مهما اللىحؿدُو ؤعغُت مهان جدضًض ؤن لما. اإلاؿخضامت بالخىمُت اإلاخهلقت اإلاشترلت اإلاماعؾاث

  ...اإلاباوي، اإلاىاولت، ؤصواث اإلاؿتهلنت، الؿاقت زالى مً ؾلبا البِست نلى جازغ ألاعغُت لظلو. البُئُت

 الباطً مً املقاألالت ألا الاخراج حعريف -1

 اإلااؾؿت وجبقى زاعجي، ؾغف بىاؾؿت وشاؽ وبصاعة اهجاػ: " اهه نلى L’externalisation الازغاج حهٍغف ًمنً- 

 ". 1 اليشاؽ بظلو مهىُت

 وهي وجىافؿُتها، حاطبُتها وجدؿين ألاؾاؾُت مهىتها نلى الترليز في اإلااؾؿت بصاعة ألازغحت حهنـ

  .للماؾؿت اإلابضثُت والغؾالت مهاعاث اإلاهىت، قلب هدى للمىاعص بخالى بناصة اؾتراجُجُت

 صفتر خؿب زاعحُت ماؾؿت قبل مً مىخجاث نضة ؤو مىخج بهخاج La soul-traitance : الباؾً مً اإلاقاولت ؤما- 

فها ًمنً لما. ) 2 (الاقخطاصًت باإلاؿاولُت ًدخفل الظي اإلاىمل قبل مً مدضص شغوؽ  حمُو: ؤنها نلى حهٍغ

 بين جيشإ التي زضماث الؿؿىعاث، مىخجاث، مهىهاث، مً الطىانُت والخضماث ؤلاهخاج مجاالث في الالتزاماث،

 فهى. اإلاشترلت اإلاىافو وزضمت الهالقت اؾخمغاع ًػمً بما للؿغفين وملؼم نلُه مخفق لهقض ؾبقا ؤلثر ؤو ماؾؿخين

اصة الاؾخغالى ؤؾلىب نً نباعة  الغُاع وقؿو للمهىهاث اإلاىخجت اإلاطاوو لضي اإلاخىفغة ؤلاهخاج لؿاقاث ألامثل ٍػ

 .اإلاضزالث لخلو اإلاؿتهلنت باإلاطاوو عبؿها زالى مً الىؾُؿت والخضماث

اصة بلى ًاصي مما ج ٍػ  وعفو الخهالُف نلى والػغـ الجىصة وجدؿين النفاءة وعفو الخسطظ وبالخالي الخسٍغ

غ الخىافؿُت القضعة  2 .ألاصاء وجؿٍى

 :اللىحؿدُت الخضماث ازغاج بلى اللجىء بمغعاث -2

                                                           
 90 ص سابق، مرجع قٌراط، بن العزٌز عبد-  1

2
 - Marketing des services, P 153 http://eportfolio.supco-amiens.fr/jean-lou- 

poignot/DOCUMENTS/Marketing%20des%20services.pdf 

http://eportfolio.supco-amiens.fr/jean-lou-
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 للخهامل ننؿُت نملُت وهي الغؤس ي الخفنو فنغة بلى اللىحؿدُت الخضماث ازغاج بلى اللجىء فنغة حؿدىض

 الحاى هى لما الهملُاث لباقي اإلاثلى الؿاقت مو اإلاثلى ؤلاهخاحُت ؾاقتها جدىاؾب ال التي الطىانُت الهملُت فطل وحهجي

 خُث منهما لهل اإلاثلى الؿاقت الزخالف اليؿُج ضىانت نملُت نً الطباغت نملُت فطل ًخم خُث اليؿُج ضىانت في

 باإلااؾؿت جضفو التي ألاؾباب بهؼ طلغ ًمنً ونمىما. واخض مىخج مً ؤلثر ًسضم ؤن ًمنً ضباغت خىع بوشاء ؤن

 1اللىحؿدُت زضماتها مىاولت بلى

 وشاؾها نلى ؤلثر بالترليز ألاوامغ حهؿي التي للماؾؿت ٌؿمذ الازغاج ؤن خُث الغثِس ي، اليشاؽ نلى الترليز- 

  .الؿىو  مؿخجضاث لهل ومىالبت عهت م جهىن  ؤن ًجب التي ألازيرة هظه املخخطت، للجهت اللىحؿدُو وجغك الغثِس ي

ً الالػمت اإلاؿاخاث مشامل مً ألاوامغ حهؿي التي اإلااؾؿت ٌهفي اللىحؿدُت الخضماث ازغاج-    .للخسٍؼ

و في واؾدثماعها مالُت مبالغ جىفير-  ل .للماؾؿت الاؾتراجُجي باليشاؽ جخهلق مشاَع  بلى الثابخت الخهالُف  جدٍى

 .مخغيرة جهالُف

 هي اإلاىفظة اإلااؾؿت ألن ألاوامغ حهؿي التي اإلااؾؿت صازل بإصائها مقاعهت نالُت حىصة طاث جهىن  الخضمت هىنُت- 

 ًمثل به جقىم الظي اليشاؽ ألن للخضمت الجُضة الىىنُت جػمً التي وؤلامهاهُاث اإلاهاعاث لها ولظلو جسططا ألالثر

  .الغثِس ي وشاؾها

اصة جقل املخاؾغة مً صعحت ًدمل اؾدثماع ؤي بن-   الىقُفت اللىحؿدُو ًنً لم فةطا فيها، الخدنم جهالُف بٍؼ

  .فُه الاؾدثماع مساؾغ جفاصي وبالخالي لبيرة مبالغ اؾدثماع جفاصي نلى ٌؿانض الازغاج فةن ما ماؾؿت في ألاؾاؾُت

 

 أخرحتها يخم التي اللوحصديت  وشطت أهم -3

 الطاصعاث، اإلاىاقو، وازخُاع زضماتهم ؤؾهاع خُث مً اللىحؿدُت الخضماث مىعصي قضعاث جسخلف

 الىىنُاث مو الخهامل نلى والقضعة للهالم، حغؿُتها ومضي ؤلامضاص ؾلؿلت بصاعة البػاجو، هقل نلى القضعة الىاعصاث،

  .للؿلو املخخلفت

 ًتراوح لما ؾُاعة 25 – 6000 بين ما البري  الىقل زضمت لخىعٍض الالػم الىقل ؾُاعاث ؤؾؿىى  ًتراوح وناصة

تراوح 10 – 7000 ، بين ما اللىحؿدُت الخضماث لخإصًت الالػمت الهمالت نضص  الخضماث لشغلت الؿىىي  الاًغاص ضافي ٍو

دؿم صوالع ملُىن  860 بلى صوالع ملُىن  بين ما اللىحؿدُت  بالضًىامُنُت اللىحؿدُت الخضماث جىعٍض وو  ؽ ٍو

غحو الشضًضة  في الخغير بلى باإلغافت اللىحؿدُت الخضماث ؾالب جىقهاث في والخغيراث الهمالت في الخغير بلى طلو ٍو

اصتها ؤو ألاعباح مؿخىي  نلى للمدافكت ؤو حضص نمالء لجظب اإلاىافؿين اللىحؿدُت الخضماث مقضمي نغوع  . ٍػ

خؿلب  الخضماث جدضًض في جخمثل عثِؿُت مغاخل بإعبهت اإلاغوع زالث ؾغف زالى مً اللىحؿدُت الخضماث جىفُظ ٍو

 2 .والخىحُه ؤلاصاعة مغخلت ع ا وؤدي والخىفُظ الخهاقض اإلاىعصًً، ازخُاع زاعجي، إلاىعص بؾىاصها اإلاؿلىب اللىحؿدُت

 3. في جخمثل والتي مىاولتها ًخم ما ناصة التي الغثِؿُت ألاوشؿت بهؼ وهىاك

                                                           
1 - -Ibid., P153. 

 المؤتمر العربً العربٌة، المنطقة فً Subcontracting )الصناعً التعاقد) الصناعٌة المناولة ومستقبل واقع جدو، بن الرحمن عبد-  2

 .2006سبتمبر  12-15 والتعدٌن، الصناعٌة للتنمٌة العربٌة المنظمة الجزائر، له، المصاحب والمعرض الصناعٌة للمناولة األول
 الجزائر، ص :باتنة لخضر، الحاج جامعة ماجستٌر، مذكرة االقتصادٌة، للمؤسسة رتٌجٌة ا كاست الباطن من المقاولة سامٌة، غربً-  3

26 ،2003-2004. 
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. الؼباثً بازخالف وطلو اليشاؾاث مً الهضًض مو الخنُف نلى قاصعة وهي ومخىىنت نضًضة الىقل شغماث بن: الىقل- ؤ

ت الطىانُت اإلااؾؿاث ؤن خُث   اإلاخسططت الشغماث مً قلُل نضص بلى الىقل بازغاج جقىم والخجاٍع

مخض طلو، في ت واإلاهالجت الصحً ؤوشؿت بلى طلو ٍو   .والخطضًغ الاؾخيراص نىض ؤلاصاٍع

ً- ب ً عج ا بر ؤًػا ًمنً: الخسٍؼ هىن  الخسٍؼ ً، اإلاىاولت نً مؿسىال الباؾً مً اإلاقاوى  ٍو  طلو في بما والخسٍؼ

  :بغافُت زضماث نلى حشمل ؤن ًمنً لما. والاؾخالم الصحً

  .والخجضًض الخىكُف الخطلُداث، الشغاء، والخغلُف، الخهبست بصاعة

غ الطُاهت الخىفُظ، الخقىُت، واإلاهاعاث القُاؾُت البرمجُاث جؿىع  مو: اإلاهلىماث هكم بصاعة- ج  بصاعة هكام وجؿٍى

 الخدؿِىاث بلى ًاصي وهظا وزُق حهاون  زالى مً الشغلت، زاعج مً شغماء مو جخم التي اللىحؿدُت الخضماث

  .الجُض وألاصاء اإلاؿخمغة

 بلى ازغاحها ًخم ولهظا اإلااؾؿت، صازل بفهالُت بصاعتها الطهب مً الهملُت هظه جهىن  قض: البُو بهض ما زضماث- ص

 زضماث ( الطُاهت للؼبىن، هطاثذ بنؿاء بازغاج جقىم ولنً الحىاؾِب، بهخاج ماؾؿت مثل. مخسططت ماؾؿاث

 . ؤلثر مخسططت ماؾؿاث بلى ) البُو بهض ما

اللوحصديت   وشطت اخراج ( II-5 ) :وقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Pascal EYMERY, Enjeux de la logistique, Revue Techniques de juil.  

1998, AGL2, NOA9020, 10 industrielle, vol l'ingénieur. L'Entreprise Techniques 

de l'ingénieur, Paris : France, P 7. 
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  الفصل خالصت

 في الفهالُت جدقُق في النبير وصوعه اللىحؿدُو في الىقل ؤهمُت مضي لىا ًخطح الضعاؾت  هظه زالى مً

 هظه بإزغحت ؤو هفؿها اإلااؾؿت في بما ًخم هظا ومل للمىخجاث واإلاهاوي الؼماوي الخىفير زالى مً اللىحؿتي الىكام

 جقضمها، التي للمىافو هدُجت لبيرة بشهل مىدشغة ؤضبدذ التي ؤلامضاص ؤعغُاث بلى ألازغي  الهملُاث باقي ؤو الهملُت

  .الخهالُف جسفُؼ ؤؾاؾا

" زػغاء بمضاصًه "مهم للماؾؿاث فإضبدذ ؤلامضاص نلى ؤزغها الحضًثت الخػغاء لالججاهاث ؤن لما

 نملُت ننها اإلاؿسىلت جلو وزاضت الامخضاصًت ألاوشؿت نً الىاججت الخلىر وؿبت وجسفُؼ البِست نلى للمدافكت

 بالجاهب الاهخمام نلُىا خخم ما وهظا ؤهىانه، بمسخلف الىقل ؾببه الهالم في الجىي  الخلىر مً 25 %مىن  الىقل

  .ألافغاص ؤو اإلااؾؿاث ؾىاء البُئي
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 ملدمة الفصل 

قايد عمر للنقل  شركة املؤسسات، بين ومنللنقل في الجزائر   مهمة مؤسسات أنه يوجد  يتبين لنا  

 والنقل اإلمداد اللوجستيك أهمية مدى لدراسة  الجزائرية  املؤسسة عن كنموذج أخذناها التي ،بمستغانم

 .الجزائرية املؤسسة في ودوره

 : التالية احثاملب إلى الفصل هذا نقسم وبهذا 

 

 الشركة عن تاريخية ونبذة تقديم:  األول  املبحث

 .مستغانم  –قايد عمر للنقل  شركة في واللوجستيك النقل عملية دراسة:  الثاني املبحث
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 املبحث األول: تلددم نبذة تاريخية من الش كة 

 مةتغانم  –املطلب األول: تع يف ش كة اادد مر  للقلل 

 وال: التع يف باملسؤسةة أ

 وهي ،النقل  وخاصةفي كل املجاالت   املواد وتسويق وتوزيع تخزين مجال في تعمل خاصة شركة هي 

 تقريبا كامل التراب الوطني  بخدماتها تغطي

 وقد مرت بعدة مراحل في إنشائها ونذكر منها:

الحضري وعربات  ت النقلكايدومار صاحب عربا عائلةمن قبل  1922تأسست الشركة األم في عام  

 الحافالت الداخلية للبالد.

تخصص في نقل البضائع من ظهور شاحنات مزودة بمحركات بخارية في البداية ثم شاحنات بكابينات  

 نجوم.

في ، عمل احد من عائلته ، بعد وفاة املرحوم محمد كايدومار ، السيد مراد كايدومار 1970في عام  

قايد "املسماة أنذاك بـ  يًدا من خبرته املكتسبة ، وخلفه في رئاسة شركة مستف ،1964الشركة منذ عام 

 تواجده في مستغانم ، وهي مدينة ساحلية من خالل التي تمر بين  " عمر
ً
طن من  20.000.000و  16مستغال

نفسها للتخصص في خدمة املناطق النائية ثم الجنوب  "قايد عمر"البضائع املستوردة حسب السنة ، جهزت 

 الكبير بفضل تطور االستثمارات في قطاع البترول.

شاحنات ، وقد مكنتها جودة الخدمة التي تمكنت  10شاحنات إلى  04، نمت الشركة من 1980في عام  

و  HAZAMAو  BECHTELمن تطويرها ، والجدية وااللتزام باملواعيد ، من كسب ثقة الشركات الكبيرة. تمتد مثل 

IMPROS  وAVENIR  وAGIP 

ألول مرة على حصرية ملشروع نقل عالمي املستوى في هذه  "قايد عمر" ، حصلت شركة  1994في عام  

، حيث سجلوا أكثر  BECHTEL ،INCنيابة عن الشركة الدولية  GMEالحالة خط أنابيب املغرب العربي األوروبي 

 دورة في ثمانية عشر شهًرا. 8000من 

ذا النحو األسرة على تعزيز نشاطها في هذا الجزء من وقد شجع النجاح الذي تم تسجيله على ه 

اإلقليم من خالل التفكير في الحصول على معدات ومواد محددة من املحتمل أن تضعها في وضع متميز عن 

 املنافسة مع ضمان أنها وسيلة لتلبية الطلب املتزايد على النقل الخاص من املعدات الثقيلة.
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 القلل ملسؤسةة اادد مر   املطلب الثاني: شبكة محطات

غ األهمية، حيث تتمثل هذه األهمية في توزيع وتسويق املواد واملنتجات على لشركة قايد عمر للنقل بال 

 مستوى والية مستغانم وبعض الواليات، ونذكر من بين نشاطاتها نذكر:

 توزيع وتخزين وتسويق املواد واملنتجات في كل املجاالت  -

 نقل املواد  -

 ئع العامة واألنابيب نقل البضا -

 عملية الفرز  -

 

 لبضائع  شامل دمم

 :الخارجي الجزء

 في) النهاية إلى البداية من املتنوعة مشاريعنا خالل كبيرة لوجستية مجموعات عدة مع تعاونت أن بعد 

 105 في املوجودة ، Bolloré Logistics مجموعة فضلنا ، لدينا الخارجي الجزء في كشريك ؛( الشاطئ وعلى الخارج

 معرفتهم بفضل ، موظف 21400 مع. العالم حول  لوجستية ومنصات للموانئ امتياًزا 21 و وكالة 602 مع دولة

  يقدمون  ، وابتكاراتهم
ً

 .للعميل املحددة االحتياجات مع تتكيف حلوال

  Bolloré Logistics تقدم ، وجهتها أو أصلها أو املشاريع حجم كان مهما
ً
 مشروع كل تفرد مع تتكيف حلوال

 واللوائح التحتية البنية) بالبيئة كاملة معرفة مع القارات جميع في املنتشرين الخبراء من شبكة على وتعتمد

 البحث مع العمليات جميع ومزامنة املتعددين املصلحة أصحاب بين والتنسيق الدقيق التخطيط ،( املحلية

 إلى النهائي التسليم عند الطلبات إدارة من ئنالعمال  التكاليف تقليل أجل من والتحسين التحسين عن الدائم

 .الجزائرية املوانئ

 :العبور  جزء

 الخدمات مختلف مع بها نتمتع التي املتميزة والعالقات الجمركية واألنظمة لإلجراءات إتقاننا بفضل 

 (.والجمارك املوانئ)

 إزالة ، امللف تخليص ، ركيةالجم الزيارة ، البيان تقديم) الجمركي التخليص إجراءات مع التعامل يتم

 .العميل من الكاملة األصلية املستندات استالم عند( أيام 4 إلى 02 من) قياس ي وقت في( البضاعة
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 إلى البضائع نقل نعرض فإننا ، العميل قبل من املستندات على الحصول  في تأخير حدوث حالة في

 واألضرار العميل يتحملها التي الباهظة ليفالتكا تجنب أجل من( D15 نظام بموجب) الجمركية مستودعاتنا

 .امليناء في التخزين أثناء. الناجمة

 

 

 2016-2015مشاريع : Touat Gas ADRARمش وع 

 2017سبتمبر  01في 

 طن من البضائع املفرزة  102670ملفات /  548

1442 up  

 ( °40،  °20)حاويات 

 األنابيب من طن 21780

 

 

  2016-2015مشاريع : REGGANE / ALRARمش وع 

 طن من البضائع املفرزة  52451ملفات /  221

744 up  

 ( °40،  °20)حاويات 

 األنابيب من طن 30139
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 املبحث الثاني: مرليات القلل والتف يغ والتخزين 

 املطلب األول: مرليات القلل

 مع يتوافق بما ومجهز مؤمن مربع متر 35000: مستغانم ميناء من كم 09 بعد على جمركي مستودع

 وتكاليف( امليناء في املناولة أثناء تحدث التي األضرار تقليل) املناولة. والجمارك والبيئة والسالمة الصحة معايير

 .…للميناء( ٪300 إلى تصل زيادة) الباهظة التخزين

 (: عمليات نقل السيارات والتخزينIII-01صورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 الباناملصدر: من إعداد الط
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 والتف يغخزين الت مرليات املطلب الثاني:

 ذلك في بما مربع متر 110.000 تخزين مساحة: أرزيو ميناء من كم 15 بعد على الحرة املنطقة مستودع

 للتعامل ، والبيئة والسالمة الصحة ملعايير وفًقا ومجهزة وآمنة للتخزين مربع متر 2000 تبلغ مغطاة سقيفة

 .واملتضخمة الثقيلة ودالطر  مع الكامل

 واملتضخمة الثقيلة للحزم التحميل وإعادة التفريغ وتكاليف ، املقطورات تجميد تكاليف تقليل أجل من

 منطقة في و امليناء حاوية في كوا مطارق  بإعداد نقوم ،( املزدوجة املناولة) الرافعات باستخدام املقطورات على

 .لدينا التخزين

 ن استخدام ال افعات في القلل والتخزين (: تبيIII-02صورة رام )

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر:  إعداد من الطالبان )وثائق من شركة قايد عمر(
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 : بامليقاء األنابيب إدارة

 مع الدائم وتعاوننا الكبيرة املشاريع مختلف في األنابيب وتخزين ومناولة نقل في الطويلة خبرتنا بفضل

 اللوجستي نظامنا يسمح ؛ السفن تفريغ إدارة في كبيرة سجالت تحطيم من تمكنا ، والجمارك املوانئ سلطات

 :يلي بما القائم

 إجراءات لتوقع .العميل لبضائع األصلية املستندات استالم قبل الجمركي التخليص إجراءات في الشروع 

 .الرافعة تحت للتفريغ واملادية البشرية الوسائل ميناء إلى الوصول 

 (.واألعياد األسبوع نهاية لعطالت تل) والجمارك املوانئ لوكالء مالدائ التوفر لضمان 

 الثالثية أو املزدوجة املناولة عن الناتج الضرر  لتجنب ، السفينة تفريغ يستغرقه الذي الوقت لتقليل

 (.امليناء في االزدحام بسبب البر بين البضائع نقل) امليناء داخل

 (.امليناء في الشاحنات على التحميل ادةإع) واملناولة التخزين تكاليف من التخلص

 (: تبين إدارة األنابيب  بامليقاءIII-03صورة رام )

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر:  من إعداد الطالبان )وثائق من امليناء(
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 ال افعة تحت التف يغ

 :للسفينة نوفر نحن: بالكامل نديرها السفينة تفريغ تكلفة ، الواقع في

 60) الشاحنات من الكافي العدد ...( املوزعات ، الرافعات ، األنابيب من نوع لكل بةمناس كماشة) املناولة ملحقات

 .السفينة لرافعات توقف أي لتجنب وذلك ، األنابيب ساحة إلى السفينة لوح من الرافعة تحت للنقل( شاحنة

 أربطة ، واقية ساحة ، مناسبة حماالت) املطلية األنابيب لنقل HSE بمعايير املقطورات تجهيز تم

 ...( املقطورة على األنابيب لتثبيت أحزمة 04 ، النقل أثناء انزالق أو احتكاك أي لتجنب صف كل بين مطاطية

( والشاحنات الرافعات ملرور وأزقة سدود) 2 م 150.000 بمساحة ومجهزة آمنة مساحة لدينا: األنابيب ساحة

 .املطلية األنابيب لتخزين

 وفًقا( والخطافات الرافعات) املناولة بملحقات ومجهزة املطلية لألنابيب اخصيصً  مدربة املناولة من فرق 

 .والبيئة والسالمة الصحة ملعايير

 :من مقاولة ف يق كل دتكون 

 بمعايير مجهزة رافعة لكل الفريق هذا تعيين يتم. املناولة وكالء 04 ، الرافعة مشغل 01 ، املشرفون  02

H.S.E (لحقاتهاوم املعتمدة املناولة وسائل )األنابيب ساحة في التفريغ أثناء توقف أو انتظار أي لتجنب. 

 أو املزدوجة املناولة أثناء األنبوب تلف لتجنب التسليم موقع الحتياجات وفًقا األنبوب نقل إدارة وأيًضا

 .املوقع في الثالثية

تشغيل  (: تبين III-04صور رام )

 ال افعات املوجودة
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 يناء من إعداد الطالباناملصدر: وثائق من امل

 (ومتضخم ثليل) استثقائي: القلل

 الشاحنات) املعدات من واسعة مجموعة نقدم نحن: طويلة ملةافات امللياس خارج القلل في متخصصون 

 (املجال هذا في الخاصة االحتياجات تلبية يمكنها التي والهيدروليكية املعيارية واملقطورات

 :العرالء الحتياجات فعالة حلول 

 بواسطة. أمنية حراسة ؛ DTP من بالتعميم تصريح الطريق على التعرف. للنقل الفنية الرسومات 

 سالمة ملعايير وفًقا وتدريبهم االستثنائي النقل في خبرة سائقينا جميع اكتسب  (االنحرافات) املرور اإلنشاءات

 .واملتضخمة الثقيلة الطرود مع بأمان التعامل أجل من صارمة

 الفعلي الوقت في اللوجستية منصتنا من وإدارتها فيه التحكم يتم GPS بنظام مجهزة حناتناشا جميع 

 تبين القلل الثليل واملتضخم  (:III-05صورة رام )

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إعداد الطالبان )وثائق من الشركة(
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 استثقائي: القلل

 وتوزيع ، بها الخاص التجويف ومركز ، املقطورة على الحزمة ترتيب تصور  لنا يتيح :الفقية القلل مخططات

 .…املحاور  على األحمال

 (: مخططات القلل الفقيةIII-06الشكل رام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من إمداد الطالبان )وثائق من الش كة(
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 استثقائي: القلل

 لتقييم الطريق سحم مسار على التعرف: نضمن ، الظروف أفضل في االستثنائية الحزم نقل ضمان أجل نم

 االنحرافات بناء ،( والدرك الشرطة) األمنية الحراسة ، DTP خدمات بتعميم التفويض ، املختلفة العقبات

 (….باملرور)

 تبين مخطط مةار مسح الط يق(: III-07صورة رام )

 

 

 

 

 

 

 وثائق من الشركة من إعداد الطالبان املصدر:

 تلليدي: القلل

 من الكبير العدد شهدنا أن بعد تقليدية شاحنة 30 من بأكثر مراد شاحنة تجهيز تم ، 2004 عام في

 يطلبها يومًيا شاحنة 80 إلى 30 من وحجم جًدا طويلة مسافات) الجزائر جنوب تخدم التي املشاريع على التدريبات

  الشركة تمتلك(. عمالؤنا
ً

  130 من أكثر يضم أسطوال
ً

 ويخضع ، ريعنامشا في حصرًيا يعملون  ، الباطن من مقاوال

 ، مشاريعنا في( إرضاءهم الصعب من والعملية النظرية) القيادة في الكفاءة الختبارات لدينا الباطن مقاولو

 توفير يتم ؛ والبيئة والسالمة الصحة ملعايير وفًقا مجهزة كونها ، قبلنا من بالكامل مدعومة الباطن من املقاولون 

 .للوقت وضياع ضرر  أي تجنب أجل من والديزل  صيانةوال( GPS) العالمي املواقع تحديد نظام

 تستجيب لوجستية منصة خالل من بأكمله املشروع خالل لدينا الباطن من املتعاقدين إدارة تتم

 .مشروع لكل املحددة لالحتياجات
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 التنمية وتعزيز العمل فرص لخلق الشركة وضعتها التي السياسة إطار في الباطن من املقاولين تعيين يتم

 املعرفة تقديم نحن بينما ، البطالة المتصاص العامة السلطات لنداء االستجابة أجل من ، املحلية االقتصادية

 .مشروع لكل املحددة االحتياجات لتلبية لهم

. BECHTEL Inc شركة مع GME وهو ، لنا ضخم مشروع أول  منذ ابتكاره تم الذي ، النظام هذا أصبح

 املعاملة -. الباطن من للمقاولين معياًرا ، الباطن من مقاولينا ووالء( حوادث 0) ئناعمال  إرضاء عن الناتج والنجاح

 .الوطني التراب أنحاء جميع في التقليدي النقل في

 تبين ط يلة القلل التلليدي (: III-08صورة رام )

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبان املصدر:

 مرلية ف ز البضائع  -1

 واملتضخمة الثقيلة الطرود تحميل وإعادة وتفريغ املقطورات تجميد تكاليف ليللتق Quamarteaux (: )كرارتو

 في و امليناء حاوية في التحميل أحواض وضع إلى ننتقل ،( املزدوجة املناولة) الرافعات باستخدام املقطورات على

 .الجمركية مستودعاتنا في أو بنا الخاصة التخزين منطقة
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 لية الف ز البضائع(: تبين مرIII-09صورة رام )

 املصدر:  من إعداد الطالبان

 مرلية ف ز البضائع-2

 التأخير تكاليف لتجنبHC (High Cube ) حاويات لتفريغ ابتكرنا لقد ؛ الكبيرة املشاريع في خبرتنا بفضل

 .بنا الخاصة التخزين مواقع في( Jaloda) والصناديق اإلطارات لتفريغ نظاًما صممنا وقد ،

 يستحيل الذي اإلطار على تحتوي  التي الحاويات تفريغ املمكن من يجعل صممناه لذيا النظام هذا

 .الشوكية الرافعة أو البليت شاحنة بواسطة تفريغه

 

 

 

 

 

 

 جالودا نظام من التخلص

 SPMT مع التعامل
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 ذاتية عياريةم مقطورة) بنا الخاصة SPMT مقطورة نستخدم ، املقطورات إلى فيها الوصول  يتعذر التي املواقع في

ا 20) محوًرا 40 الدفع
ً
 20 و 15 ، 10 ، 05) مختلفة لتكوينات محاور  خطوط 05 من وحدات 04( للمحور  خط

 
ً
 مع للتعامل درجة 360 للمحاور  دوران بزاوية( 625T500 Payload إلى 152T250 من ملفات 04 أو 02 في سطرا

 واملتضخمة الثقيلة العبوات

 الخاصة SPMTمخطط امللطورة  (:  تبينIII-10الشكل رام )

 املصدر:  الوثائق املوجودة بالشركة

 لددقا مجرومة كبيرة من املوارد التي تلبي متطلبات مرالئقا

 :الج ارات

6x6 6/  محول  معx6 / 6x4 / 4x2 

 (SPMT) الدفع ذاتية مقطورة محور  40 
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 :امللطورات 

 للتمديد قابلة/  هيدروليكية الكتلة أحادية/  هيدروليكية وحدات

 .سعودي ريال من طًنا 20/  سعودي ريال 30/  املاكينات ناقالت/  املنخفضة اللوادر/  الهيدروليكية املكونات

 طًنا 45(: الحاويات ناقل) Staecker إلى الوصول  

 GROVE 40T / DROTT 20T: ال افعات

 07T000 إلى 03T500 من: الشوكية ال افعات

 4x100T: املركزية األسطوانة

Quamarteaux ،  ينامون ... 

 املوجود باملسؤسةة العتاد

 : درثل ال ام التةلةلي للج ار III-11الشكل رام 

التعيين التعيين  الرقمالرقم الرقم التسلسلي الرقم التسلسلي        NN°°    التعيين التعيين الرقم التسلسليالرقم التسلسلي       

0011   ASTRA 6X6 01833-511-27 1111   MERCEDES 6X4  01089-509-27 

0022   ASTRA 6X6 04604-511-27 1122   KERAX 6X4  01694-504-27  

0033   MAN 6X6 02047-509-27 1133   KERAX 6X4  01695-504-27  

0044   MAN 6X6 02030-509-27 1144   KERAX 6X4  01696-504-27  

0055   MAN 6X6  01959-506-27  1155   KERAX 6X4  00206-504-27  

0066   MAN 6x6  00266-512-27  1166   KERAX 6X4  00207-504-27  

0077   KENWORT W900 6X4  01675-504-27  1177   KERAX 6X4  00208-504-27  

0088   MAN 6X4  01284-510-27 1188   KERAX 6X4  00209-504-27  

0099   MAN 6X4 01285-510-27 1199   KERAX  6X4 00102-501-27 

1100   MAN 6X4 02946-510-27 2200   HINO 4X2  04804-509-27 

 املصدر: من الوثائق املوجودة باملؤسسة

 تعتمد عليها وخاصة الجمعيات الوطنية املوالية لخدمانا ة لهذه الشركة هناك العديد من املؤسسات بالنسب
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 ,ETRHV، فيلتران، فوفاست الجزائرية، SNTA, ECDE, GFT, ENTP, GTSاينافور   -سوناطراك  -

ETRHB,.سوميز، سورفرات، انفرارال ، 

 في:  أما بالنسبة للشركات العاملية املتعملة معها متمثلة

BECHTEL, JGC CORPORATION, MITSUBISHI, CEPSA  

BROWN & ROOT CONDOR, KELLOG, BROWN & ROOT  

HALLI BURTON, ABB GLOBAL LUMMUS, SDV OILFIELD  

DENYS, PANALPINA, SAJEC, LEAD CTU, TSO, CNPC  

STRYOTRANSGAZ, REPSOL YPF, IHI, JGC- KBR, ORASCOM CI  

ABENER, ISOLUX CORSAN, DHL SAIPEM, DAEWOO E C, FAGIOLI  

PETROFAC, CEGELEC, SAMSUNG ENG CO, TECNICAS REUNIDAS,GE MAMMOET,              

DODSAL,TOSYALI …  

 سنقدم هذا املشروع كنموذج بالنسبة ملؤسسة قايد عمر للنقل مع الشرح ال ـــــمث

 TOUAT-GAS: 2015/2017املش وع: مجرومة 

/ البضائع العامة / األنابيب بين موانئ ومطار الجزائر ، وهران ،  Gabarit(: الطرود الثقيلة والخيول اتالبعث) 

 وأرزو ، ومستغانم

( من Jalodaحاوية في مستودعاتنا باستخدام نظام التفريغ الخاص بنا ) 331حاوية ، قمنا بتفريغ  1442من بين 

 أجل تجنب تكاليف التأخير.

ملا مجموعه  GROUPEMENT TOUAT-GAZدورة إلى موقع  915،  4×  6نا بنقلها حصرًيا في قم نلل األنابيب:

 21000T000أنبوًبا /  8180

 نوع القلل:

 طن 20ريال  2×  4دوران في شاحنات  1421

 ت 30ريال  4×  6دوران في  721

 .P / Eدوران مقطورة املحرك  65

 S / Bدوران للمقطورة ذات السرير املنخفض  56 
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 دوران للمقطورة الهيدروليكية 58

 دوران املقطورة النموذجي 41 

 670T360 82دوران لوزن  362 2وهذا يعني إجمالي: 

 

 TOUAT-GAZ TECNICAS املش وع

 2015/2017بتروفاك 

 املشاريع: ريجان / العرار / في صالح

نابيب( بين موانئ وهران وأرزو شحنة )الرحالت: العبوات الثقيلة وخيول الجاباريت / البضائع العامة / األ  1

 ومستغانم.

 21،023دورة إما:  2،276ما مجموعه  GROUPEMENT REGGANE / ALRARنقل األنابيب: نقلنا إلى موقع 

Pipes / 30139T200 

 

 حاوية( 744منها ) ألف 18.086من األمتعة )الرحالت االستكشافية(  194البضائع العامة: 

 225T995 4    طرود بوزن: 508عالمة ،  15 الطرود الثقيلة وخارج العيار:

 HMD ZCINAمشروع دودسال 

 طن 2081T670 SLUGS CATCHER 185الوزن اإلجمالي:  

 HMD ZCINAمشروع دودسال تحميل موقع 
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 خالصة الفصل 

تملك  هي مؤسسة قايد عمر للنقل من خالل ما تم تناوله في هذا الفصل، يمكن القول بأن الشركة  

 مشتقاتها واحتاللها في الوطن لنقل و توزيع و تسويق املواد البترولية ، و الرائدةمكانة جيدة في السوق، و تعتبر 

 املؤسسات التي تنشط في باقي لهذا املركز يؤهلها ألن تكون من أحسن املؤسسات الوطنية ونموذج ناجح لباقي

 مكانتها في خطر حيث يجب للمؤسسة أن تتوقع ل مناملجاالت، و لكن هذا مع السوق املفتوحة في البالد يجع

السوق و  دراسة إلىاملستهلكين  دراسةتسويقية جديدة من  خطة بالدراسةو اتجاهات السوق و ذلك  التغيرات

استنتاج بعض  تعتمد على التقنيات الحديثة في النقل واإلمداد إال أنه تم املزيج التسويقي ، فرغم أن املؤسسة ال

 .أن تستثمرها في املستقبل التي يمكن للمؤسسة نقاط القوة

 نشأتها؛ لقدم نظرا  الزبائن حاجات إشباع مجال في الواسعة خبرتها على املؤسسة اعتماد

 املؤسسة؛ خدمات تعدد -

 . نشاطها بتوسيع يسمح مما جديد فروع باستحداث املؤسسة قيام -

 : للمؤسسة الضعف نقاط بعض صاستخال  تم عليها التحصيل تم التي املعطيات على باالعتماد

 مؤسسة جعلها ما وهذا محددة الشركة مداخيل يجعل الدولة طرف من االسعار تحديد ✓

 . أولى بدرجة خدمية

 نشاطاتها لكل ديمومة وخلق التطوير في واالستمرار الصائبة القرارات اتخاذ يجب ✓
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 زكصها فقدراملىضىع لظعت وهظسا املؤطظت في اللىحظدُك  وزر على الضىء حظلُط الدزاطت هره في حاولىا

سه في مظاهمتها ومدي إلامدا  في الىقل عملُت  وزر على  و زاطت الظىور في للمؤطظترالخىافظُت القدزة وجحظين جطٍى

 إلامدا  أزضُاث ظظىزر ظل في خاصترإلامدا ، لىظُفت أكبر فعالُت جحقُق في املىاطبت الىقل وطائل أهمُت مدي

 . املجال هرا ٌشظده الري الكبير والخىافع

 على وهراراللىحظدُت الخدماث حى ة مً الخحظين في كبير  وزر له الشسكت في الىقل بعملُت الاهخمام إن

 . الامدا ًت ألاوشطت مً العدًد ضمً ًدخل الىقل أن اعخباز

 جقدمرباعخبازها مظخغاهم-رقاًدرعمسرللىقلر للشسكت  زاطت البحث هرا مً الخطبُقي الجصء اطتهدف وقد

رفي  وزها وكرلك ر،واملىخجاثرفيركلراملجاالث املىا  وجخٍصً وججمُع هقل وهي أال اللىحظدُت ألاوشطت أهم مً واحد

 مً العدًدرمع مىاولت لظا والشسكت الىقل، بعملُاث ًقىمىنر الرًً الىاقلين مع وحعاقدها للىقل الىطىُت الظىور

 .املحلُت الظىور في جيشط التي املؤطظاث

 وكُفُترالىظُفت هره  زاطت ومحاولت عنها الاطخغىاء للشسكت ًمكً ال التي الىقل عملُت على التركيز كان وقد

 . معظا املخعاقدة املؤطظاث مً للعدًد إلامدا  طلظلت ضمً جدخل باعخبازها بها القُام

 الفرضيات ثقييم

 الفصل في له الخطسوررجم ما وهرا ككل واملؤطظت إلامدا  أوشطت في كبير  وزر الىقل ًمثل ألاولى للفسضُت باليظبت ✓

 .صحتها إثباث جم وقد الىظسير

 وطائل اخخُازرعلى املؤطظت حعمل قاًدرعمسرللىقلر لشسكت الخطبُقُت الدزاطت في وجحلُله عسضه جم ما على بىاء ✓

س شبائنها إزضاء محاولت عالُت بجى ة خدماتها جقدًم أحل مً مىاطبت هقل  والاهخمام معظم العالقتروجطٍى

 .باوشغاالتهم

ر.والبُع واملىاولت، الخخٍصً مثل خدماث للمؤطظت ✓

غرالشحًرمىاعُدرحمُعراملؤطظترجحترم قروثُقترفيرعليهاراملخفقروالخفَس  .الطٍس

تروظُفترهىروإلامدا رالىقلر اروشاطارولِعرقاًدرعمسرللىقلرشسكترفيرحىهٍس  .ثاهٍى

 الدراسة نتائج

رالىظسيررالجاهبينرفيروهرارلظدفظارالدزاطتربلىغرأحلرمًرهخائجرإلىرالىصىلررهرهر زاطدىارفيرحاولىارلقد

 ر:ًليرفُمارالدزاطترهرهرلظارخلصذرالتيرالىخائجرأهمرجقدًمرًمكًروالخطبُقي

رطالطلرامخدا رعلىراملعلىماثرجدفقروفيرفيها،رالخحكمروصعىبتروشاطاجهرحعقدرًبرشرلإلمدا رالحدًثرراملفظىم▪

 الظالطل؛رهرهرفيربدوزهارواعُتركفاءاثرإلىراللىحظدُكرإ ازةرجحخاجركمارإلامدا ،

رالاحخُاحاثرهرهرمعسفترإلىر ائمارٌظعىرباعخبازهراللىحظدُكروشاطرمحىزررٌعخبررالعمُلراحخُاحاثرجلبُتررإن▪

 .املطلىبتروبالجى ةراملىاطبرالىقذروفيرالطسورربأحظًروجلبُتها

 عامت؛رالىطنيروالاقخصا رخاصترالشسكاثرفيرقُمترجخلقرالتيروشاطاثرهيرالىقلروخاصتراللىحظدُتررالخدماث▪
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رجحقُقرخاللرمًراملىخجاثرأورللبضاعترقُمتروإضافترالشسكترفيرالثقترزفعرًمكىهرمًرالىقلرفيراملىاعُدرراحترام▪

 واملكاهُت،رالصمىُتراملىفعت

 ر.للبِئترصدًقتراللىحظدُترالخدماثرجكىنررأنرعلىرٌعملروالريرإلامدا رفيرحدًدرمىهجرألاخضسرإلامدا ررٌعخبر▪

تراملؤطظترفيرلىحظتيروالفكسرالثقافتررضعف▪ اث؛رمًرحعلهروعدمرالجصائٍس  ألاولٍى

 الىطني؛رالاقخصا رفيراملفظىمرهرارحداثترهدُجتراللىحظدُترالخدماثرفيرالعاملينرعد ررجحظً▪

رعالُت،رحى ةروذاثرمىظمترالىقلرقاًدرعمسرللىقلرخدماثرمؤطظترفيراملعلىماثرجكىىلىحُاراطخخدامررضعف▪

 املىاطب؛رالىقذرفيرالبضائعروبدظلُمراملطلىبترالىقلروطائلربخىفيرروذلك

ًرفيرمشاكلرروحى ▪  .املؤطظترفيرالىقلرلعملُترمكملترلىحظدُتركخدماثراوملىاولترالخخٍص

 :التوصيات

راملعاصسة،رالسقمُترالحُاةرفيروالاهدماجروالاجصالراملعلىماثراطخخدامرجكىىلىحُارإلىربحاحترالشسكترجصالرال -

 .الالكتروويرالدفعرمثل

مُدانررفيرالاطدثمازرإلىربحاحترفالشسكترالخىاص،رًقدمظاراللىحظدُترالخدماثرمًركبيرةرروظبت -

 اللىحظدُك

سربالبحثرخاصترخلُترإوشاءر - ربىظامرفُمارًخعلقروخاصترجقلُدًترحدراملظخعملترألاهظمترجصالرفالروالخطٍى

تروطسورراملعلىماث  .املالُترالحقىوررحظٍى

عروحىب - عرجىحدروأههرخاصترالحدًدًترللظكترالاعخبازروإعا ةرالىقلروطائلرجىَى ربىالًاثرلسبطرالىالًترمشاَز

 .وجُازثربلعباضرطُديرجلمظان

-  
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ملخص  

 الىنزي  املسار ثحددالتي  املفاهيم إبزاس خالو من إلامداد شبكة يف الىقلأهمية   ىو  العلمية الدراسة تهحم

ة بأبعاده  دورهاوثحدًد  للمؤسسة، واملزجىة املسطزة ألاهداف إلى الىوىو  أجل من الكفاءات مسحىي  رفع في الفكٍز

ة مؤسسات في االيىي  ز في مساهمتها مسحىي  ثحسين ومدي ،ااجشائٍز  اللىجسخيك واقع جغطى فالدراسة ،الىقل  ثطٍى

 السلطات إستراثيجية ثحدد التي الزئيسية ألاوشطة من ٌعحبر الىقل أن  ىن  ،قاًد عمز للىقل بمسحغاهم مؤسسة في

ة  يف الىقل وظيفة به التي ثقىم  الدور  أهمية أّهلد البا ث لدي امليداهية فالدراسة القطاع، هذا على الىوية الاداٍر

ة ألاسىاق والاهفحاح الحكىىلىجي والحقدم االحاري  الحطىر  ظل في إلامداد شبكة  الحجاري  الحبادو على ااجشائٍز

 .العالم مع والاقحصادي
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Abstract 

The study was based on the importance of transport within the chain logistics starting with the 

theoretical concepts that determine the  different axes that contribute to the achievement of the 

company's objectives, by particularly port companies in Algeria, and especially the improvement of the 

rate logistics performance. The study was carried out within thealgeria companies, since transport is one 

of the main activities in stems from a whole development strategy but above all from openings towards 

other markets. 

Key words :   1-Transports  2 - Logistics -  3 - Algerian companies  

 


