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ـــــــــمقدم   : ةــــــــــــــــــــــــــــ

 ما التطّورات هذه ومرجع �صعدة كافة ع$ى مت!حقة تطّورات �نظمة��عمال�ةالبيئة�التنافسي شهدت

 الع!قات من متشابكة اقتصادية منظومة العالم جعلت وال>; ا�ختلفة بم!محها العو�ة ظاهرة من العالم يجتاح

  .قيود دون  مفتوحة أسواقه كوني نطاق Kي �موال ورؤوس والسلع الخدمات تبادل أساس ع$ى تقوم

 من عالية بدرجة م\]ا كلٌّ  يتمXYّ متعّددة أسواق تضّم  الكUVى  الشركات أصبحت التطّورات هذه ظّل  وKي

ب معّقدة منظومة Kي وتشابكها تكاملها مع التخّصص
ّ
 وأخذت التنافcd;، والتمXYّ العالية والجودة الكفاءة تتطل

  .;العالم ا�اّدي التوزيع مفاهيم ظل Kي ا�ت!حق التطّور  Kي لوجستياتال عمليات تطبيقات

 القرن�العشرين�ثمانينيات ح>s t]ا rعUqاف فلم�يتم ، ممارساتك دائًما موجودة اللوجستيات كانت إذا 

 وظيفة ظهور  واجه ، ذلك إ{ى با|ضافة. تنظيم; مخطط Kي تظهر أن ا�رجح من كاملة وظيفية وحدةك

ا نموها تباطؤ إ{ى أدى مما ، ا�نظمات داخل الUqددات من العديد ،وتطويرها s]ا وrعUqاف للوجستياتا
ً
 وأحيان

 من العديد هناكف ،" البدائية" التشغيلية ا�رحلة Kي نظماتا� من العديد Kي اللوجستيات بقيت إذا ولكن. عرقلته

�سUqاتيجية �مكانات قدر ع$ى تتطور� تللوجستيا ا�خصصة ا�ساحة أصبحت�أين� منظمات ع$ى �مثلة 

 .الوظيفة لهذه

 ،�حيثقرن  نصف غضون  Kي كثUًYا تطور  شاب ختصاصوا حديثة وظيفة بالفعل �ي اللوجستيات نإ

� عن البحث ع$ى البداية Kي اقتصر ،كبUY بشكل هافهومم تطور  �ا�خزون  السبعينيات( وتحركاتهترشيد

 مختلف لتنسيق مهم�]ا تمديد ، التسويق قيود تأثUY تحت ، اللوجستية الخدمات وشهدت ،) والثمانينيات

 كأداة s]ا rعUqاف تمو "). و�التسعينيات�الثمانينيات( ؤسسةا� داخل التدفقات تداول  Kي�ا�شاركة الوظائف

العابرة�للوحدات�التنظيمية� و لوظائفل العابرة وا�علوماتية ا�ادية التدفقات إدارة يتيح مما ، حقيقية تنافسية

�الواحدة ��عمال  اسUqاتيجيا بعدا اكتسبت ولذلك 1."الخدمة وجودة التكلفة شروط أفضل ظل Kي ،�نظمة

 اليوم، متعددة حقيقة تزال ال اللوجستيات أن يع�; التطور  هذا. التشغيلية قواعدها تفقد أن دون  الوقت بمرور

 .�خرى  �دارة تخصصات Kي نشرها يسهل ال مما ، فهمها ا�تخصصYن غUY ع$ى يصعب

بعيًدا� حًقا تزدهر لم الوظيفة هذه فإن ، �ربعينيات �]اية Kي ا�تحدة الواليات Kي اللوجستيات ولدت إذا

 هيكل Kي ا�تنامية مكان�]ا خ!ل من اللوجستية، للخدمات ا�Xqايدة �همية وتعود. الثمانينيات أوائل ح>t ع\]ا

 ، اللوجستيات فإن ، الثانية النقطة s]ذه يتعلق فيما ،rسUqاتي�ي وضعها خ!ل من ، أخرى  ناحية ومن ، نظمةا�

 .هاأهداف تحديد Kي وقوة بوضوح تشارك ، للمؤسسة الشاملة الرؤية Kي rندماج خ!ل من

 النقل مثل ، تشكلها ال>; �نشطة  همية نظًرا ، ؤسساتا� Kي للتكلفة مركًزا اللوجستيات تعتUV ما غالًبا

 من %17 إ{ى يصل وما ا�تقدمة للدول  �جما{ي ا�ح$ي الناتج من %10 حوا{ي �نشطة هذه تمثل. ا�خزون وإدارة

 السلع إنتاج مجال Kي اللوجستيات قواعد تطبيق أن ذلك إ{ى يضاف الناشئة للدول  �جما{ي ا�ح$ي الناتج

 به ا�سلم فمن ، ذلك ومع. 20 % ع$ى تزيد بنسبة ا�نتجات أسعار تخفيض هعلي يUqتب أن يمكن والخدمات

 التنافسية للمXYة امهم امصدر  اليوم يشكل ، التوريد سلسلة أوالتحكم�Kي�الوظيفة�اللوجستية��أن مXqايد بشكل

  .تعزيز�مكان�]ا�التنافسية Kي تتفوق  ال>; للمنظمات
                                                           
1 - Gozé Bardin, « Les défis de la logistique de distribution à l'horizon 2035 », Management & Avenir, 2009/4 n° 24, p 218. 
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            ا�حدد الوقت Kي التسليم عنصري  Kي عا�ية كفاءة من اللوجستيات نظام يحقق عما فض! هذا

JIT (just in time)�،ات هذه كل أن شك من وماXYة بخلق كفيل ياتللوجست ا�مXYم UYا أن يمكن تقليدية غ[Óتسم 

 .العا�ية  �سواق Kي ا�نافسة ع$ى قادرة السلعة تجعل مXYة و�ي Logistics Advantage »  اللوجستية ا�XYة"

�ع$ى يجب لذلك ،  خفيةال>;�غالبا�ما�تكون��التكاليف تخفيض تعمل�ع$ى ولكن ، أرباًحا اللوجستيات تحقق ال

  .القرارات أنواع لجميع اللوجستية ا�شورة مراعاة خ!ل من تمر نظمةا� مصلحة أن يثبت أن اتاللوجستي مدير

  : الدراسة إشكالية - 1

 لعملية تكلفة وأقل وrستجابة وا�وثوقية الجودة ضمان هو اللوجستية نشطة�هدف�من�ممارسة�ال  نإ

 هذا رضا ولكسبمن�قبل�ا�س�]لك،��للغاية وملموسة واسع نطاق ع$ى مرئية العملية ،�نتائج�هذها�ادي التداول 

UYا عزيزت إ{ى بحاجة ]ا�فإ استمراري�]ا و نجاحها ا�نظمة تضمن ولكي �خ[ØXYن مع مقارنة التنافسية مYا�نافس 

  : التا{ي السؤال Kي البحث مشكل صياغة تمت فقد ذلك ع$ى بناءا،�اللوجستية إدارØ]ا فعالية ظل Kي وهذا

  ة�؟ا�ؤسس Kي تنافسية مXYه لقباتجاه�خأن�يدفع� اللوجستية وظيفةال Kي لتحكميمكن�ل مدىإ{ي�أي�

  : التالية الفرعية �سئلة الرئيcd; البحث مشكل تحت تنطوي و�

 ؟�اللوجستية بالوظيفة ع!ق�]ا وما التنافسیة ا�XYة �فهوم النظریة �سسما��ي� •

  ؟�اللوجستية مزاياها �ي ما؟�و��مستغانم ميناء ةمؤسس Kي اللوجستية الوظيفة واقع هو ما •

 : الدراسة فرضيات - 2

 .ينتج�عن�التحكم�Kي�الوظيفة�اللوجستية�الرفع�من��داء�الك$ي�وتعزيز��ا�XYة�التنافسية�Kي�ا�ؤسسة •

• � �Kي �مستغــــــانم �مـــيناء �مؤسســــة ��إدارØ]اتعتمد �Kي �لصالحها �وتستغلها �اللوجستية �مهاراØ]ا تم�XYع$ى

 .خدماØ]ا�مقارنة�بمنافسÓ]ا

 : الدراسة أهداف - 3

XYة�وا� اللوجستية �دارة بYن الع!قة توضيحضافة�إ{ى�الهدف�الجوهري�من�هذه�الدراسة�وا�تمثل�Kي�با| 

  : التالية �هداف تحقيق إ{ى تسßى فإ�]االتنافسية،

 التعرف�ع$ى�ا�فاهيم�ا�تعلقة�بإدارة�الوظيفة�اللوجستية، •

 التحكم�Kي�الوظيفة�اللوجستية،إبراز�إمكانية�الوصول�إ{ى�تحقيق�مXYة�تنافسية�وفق�منظور� •

 تبيان�أثر��تطبيق��دارة�اللوجستية�ع$ى�أداء�ا�ؤسسة، •

 دور  لها كان إذا فيما �عرفة الدراسة محل با�ؤسسة الخاصة اللوجستية �دارة تشخيص محاولة •

 تنافسي\]ا، تعزيز Kي

  .و�طار�النظري �ةمدى�التطابق�بYن�واقع�الوظيفة�اللوجستي •
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 :الدراسة أهمية - 4

 اراتعتبل!  ودورها�Kي�خلق�مXYة�تنافسية�Kي�ا�ؤسسة�اللوجستية الوظيفة Kي التحكم وضوعم تناول  مت

  : التالية

 هذا Kي والتطبيقية النظرية ا�عرفة زيادة Kي الدارسةه�هذ إسهام Kي العلمية �همية تتمثل •

يناء�ا� Kي تاالقرار  متخذي وضع إمكانية من �همية تنبع كما �دارة، مجاالت من الهام ا�جال

� أداء تطوير Kي تساعدهم نتائج، من اسةر الد هإلي أمام�ما�قدتتوصل اسةر الد محل البحري 

 نشاطات�ا�يناء�اللوجستية،

 لتطبيق القطاعات أنسب من يعد حيث ،البحري  النقل عقطا وهو حيوي  علقطا تناولها •

 من كبUYة لشريحة يقدمها ال>; الخدمات حجم حيث من الحديثة اللوجستية ا�فاهيم

 لهذا توفرت وكلما .عالقطا هذا ثللتوجيه�دراستنا��ا�حافز  ون�لناك الذي �مر ت،الشركا

 القطاعات بقية ع$ى �يجابي تأثUYها يداتز  كلما السليمة، �ساسية اتا�قوم عالقطا

 ،rجتماعيةو rقتصادية

ا�نافسة�مع�ا�وانئ�الوطنية�Kي�حالة�ما�إذا�توفرت�إمكانية�دخول�موانئ�دول�مجاورة�خط� •

 .ا�غاربي�لفرص�منافسة�حرة�Kي�قطاع�النقل�Kي�إطار�تفعيل�مشاريع�التكام

 : الدراسة حدود - 5

جرت�الدراسة�Kي�مؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم،�مؤسسة�عمومية�اقتصادية،�: الحدود�ا�كانية� •

 .شركة�ذات�أسهم

 .2020من�سنة�شهري�جويلية�و�أوت�: الحدود�الزمنية •

  : الدراسة منهج - 6

 ع$ى يقوم التحلي$ي،�والذيو� الوصفي Yن�سلوب ع$ى يعتمد الذي rستنباطي ا�نهج ع$ى تم�rعتماد

 العوامل الستنباط اسة�ا�يدانيةر بالد والقيام اسة،ر الد ع�بموضو  ا�تعلقة �دبيات خ!ل من البيانات جمع

 UYا تقام ال>; ضياتالفر  خطأ أو مدى�صحة اختبار ع$ى�باالعتماد اسةر الد أهداف تحقق ال>; تاوا�تغ[Óعل 

 من كذل ويتم البحري، يناءا� كفاءة رفع Kي �نشطة�اللوجستية دور  معرفة إ{ى الوصول  s]دف الدراسة

�قوائم جمعها سيتم ال>; البيانات خ!ل �دارية للقيادات rستقصاء من� �حصائيات،� �جراءات��،

ا�ؤسسة�محل�الدراسة� أهمها مصادر، عدة من الحصول�علÓ]ا يتم ال>; ا�نشورة وغUY ا�نشورة وا�XYانيات

ومن�خ!ل�� وا�سئولYن القطاعات رؤساء لبعض ا�تعمقة الشخصية خ!ل�ا�قاب!ت ومن ،و�وزارة�النقل�

  .معاينات�ميدانية�من�خ!ل�التحقيق�Kي�بعض��نشطة�الخدمية�للميناء

 ::الدراسات'السابقة' - 7

  البحري  والنقل ولوجيانوالتك للعلوم العربية لæكاديمية مقدمة رسالة العليان ع$ي بن الحميد عبد •
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 تطبيقية�دراسة" ا�وانئ كفاءة رفع Kي اللوجستيات دور : "ن�عنوا تحت الدكتوراه درجة نيل متطلبات الستكمال

 وتطورها للوجستيات والعم$ي العلم; ا�فهوم الدراسة هذه تناولت "2012/2013 السعودية العربية ا�ملكة ع$ى

 با|ضافة السعودية ا�وانئ داخل التعامل كيفية Kي الحديثة بالطرق  تمØ] و تستخدم ال>; ا�وانئ ع$ى التعرف و

 وذلك ا�وانئ داخل إتاح�]ا الواجب �سUqاتجية �دوات ع$ى والتعرف ا�وانئ Kي التجارة حركة ودراسة تحليل إ{ى

 .التنافسية ا�XYة ع$ى الحصول  أجل من

 تحسYن وعدم السعودية للموانئ الفوقية للبنية الداعمة للمرافق استغ!ل عدم هناك أن إ{ى الباحث توصل وقد

 ، البحرية للم!حة الس!مة وتحسYن السفن مرور لخدمة فعالة كزامر  وجود وعدم بالتخزين ا�تعلقة العمليات

 من عقدين من أكUç إ{ى عمرها يعود والUVية البحرية ا�عدات ثلث يقارب ما أن إ{ى توصل الباحث أن إ{ى با|ضافة

 با�وانئ عاليا تأهي! ا�ؤهلة أو العاملة الكوادر قلة أن إ{ى توصل كذلك ، تجديد أو إص!ح إ{ى وتحتاج ، الزمن

  . السعودية

 البحري  والنقل ولوجيانوالتك للعلوم العربية لæكاديمية مقدمة رسالة النحراوي  خليل محمد إè]اب •

 الخليج ا�حورية�Kي الحاويات �وانئ التنافسية ا�قومات : عنوان تحت الدكتوراه درجة نيل متطلبات الستكمال

 الخليج منطقة Kي ا�حورية الحاويات �وانئ التنافسية ا�قومات دراسة إ{ى الباحث تطرق  2007/2008 العربي

 قطاع منظومة تناول  ثم الحاويات ومحطات ا�وانئ Kي للمنافسة العام �طار صياغة خ!ل من وذلك العربي

 بدعامتيه بالحاويات النقل نظام سيما وال البحري  النقل قطاع ع$ى الUqكXY مع ، العربي الخليج منطقة Kي النقل

 للموانئ التنافسية البيئة آليات تحليل إ{ى الباحث انتقل ،ثم الحاويات بسفن النقل وأساطيل الحاويات موانئ

 . الخليجية البحرية

 للموانئ الهامة التنافسية ا�قومات أحد يعتUV الخدمة أداء Kي التمXY ع$ى الUqكXY أن إ{ى الباحث توصل وقد

 نظم لتطبيق راجع وهذا  عالية جودة ذات خدمة تقديم يتطلب التمXY هذا أن حيث ،الخليجية البحرية

 بالسفن ا�تعلقة العمليات وإجراء تنفيذ سرعة  ن الحاويات ومحطات للموانئ �لكUqوني التشغيل و �علوماتا

  . التنافcd; التمK XYي أساسيا عام! تعتUV والحاويات والبضائع

 البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية لæكاديمية مقدمة رسالة عاشور  الشاد{ي سامي محمود •

 كمركز�السخنة حاويات �حطة التنافسية القدرات: عنوان تحت الدكتوراه درجة نيل متطلبات الستكمال

 ثم ا،Ø]ومحددا مفهومها تناول  خ!ل من وذلك التنافسية القدرة إ{ى الدراسة هاته تطرقت 2004/2005لوجس>;

 الدور  وكذا �حمر، البحر حاويات ومحطات وموانئ لدول  التنافسية للقدرة �ساسية ا�حددات تحليل محاولة

 Kي ا�وانئ بعض تجارب دراسة منه ومحاولة ،اللوجستيات �ركز التنافسية القدرة دعم Kي ل!ستثمار ا�حوري

  . اللوجستية مراكزها تنمية

 ا�ضافة القيمة وأنشطة والتجميع التوزيع لخدمة مركز وجود أهمية ع$ى التأكيد إ{ى الدراسة هاته وتوصلت

 لصناعة التنافسية ا�XYة تحقيق Kي التنافسية القدرة أهمية ،با|ضافة السخنة Kي �حمر البحر حوض منطقة Kي

 ومحطات السخنة �يناء والتحديات والفرص والضعف القوة نقاط تحديد إ{ى كذلك وتوصل ، البحري  النقل

  .حاوياته

 البحري  والنقل والتنكولوجيا للعلوم العربية لæكاديمية مقدمة رسالة الكبcd; محمد حسYن فؤاد •
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 أداء مستوى  تحسYن Kي الإلكUqونية �دارة تطبيق أهمية : عنوان تحت الدكتوراه درجة نيل متطلبات |ستكمال

 تطبيق أهمية إ{ى الدراسة تطرقت )�حمر البحر موانئ مؤسسة ع$ى تطبيقية دراسة(اليمنية البحرية ا�وانئ

 �حمر البحر موانئ مؤسسة ع$ى �دارة تلك تطبيق أهمية ومدى عام بشكل البحرية با�وانئ �لكUqونية �دارة

 من إلكUqونيا ا�علومات وتبادل للموانئ اللوجستية الخدمات ع$ى أثرها بتوضيح وذلك خاص بشكل اليمنية

 وكذا ، روتردام ميناء مقدم�]ا Kي يأتي والذي العا�ية ا�وانئ بعض Kي �لكUqونية �دارة تطبيق استعراض !لخ

 . اليمنية �حمر البحر موانئ مؤسسة ع$ى �لكUqونية لíدارة مقUqح نموذج تطبيق أثر توضيح

�لكUqونية �دارة لتطبيق ال!زمة التقنية �مكانيات أهمية Kي تمثلت نتائج عدة إ{ى الرسالة خلصت وقد 

UYامج النظم أحدث كتوفUVونية والUqلك� حاسوب شبكة توفUY إ{ى با|ضافة الحاسوب أجهزة وأحدث 

 ا�علومات بنك مع الربط لعملية يؤهله بالدولة خاص معلوماتي بمركز ربطها ثم ومن ا�كاتب بجميع مرتبطة

 لتحسYن السبل كأحد �لكUqونية با|دارة العمل ضرورة إ{ى الباحث توصل وقد ،ا�جال ذاs] الخاص العربي

 داخل للعاملYن والجهد الوقت وتوفUY العاملYن إنتاجية ورفع �عمال إنجاز سرعة خ!ل من الوظيفي �داء

  . ا�وانئ
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�  :تمهيــــــــــــــــــــــــد

  

 السنوات 0ي .-ا ,هتمام تزايد وال#" حيويةمن�أك���ا�وضوعات��اللوجستية  دارة�  يومال تأصبح

 فيه�تاللوجستيا إدارة تصبح جديد نموذج إBىاليوم� ننتقل نحن. والتطبيقي 4كاديم" الصعيدين ع6ى 4خ�2ة

�و واجه� 4عمال قادة اهتمامات كل صميم 0ي مركزًيا عنصًرا  �نتاج نظام وكفاءة ا�نظمة مباشر بشكلة

ن�وظف2ا� وإنتاجية الa-ائية وا�واعيد التكاليف يحسن أن ا�حتمل من الذي ما السياق، هذا 0ي .فY-ا�التوزيعو 

 اللوجستية الخدمات إدارة 0ي حتما يكمن الجواب ؟ h-اوربحي ا�نظمةب الخاصة ا�وردين وعcقات ءعمcال ورضا

باستقبال� بدًءا ، مراحل عدة من تتكون  ال#" العمليات من متتالية سلسلة mي إذا�اللوجستيات .-ا. الخاصة

 لتوقعات وفًقا للمنتج مضافة قيمةمن�،�وما�تقدمه�الa-ائي العميل إBى التسليم وح#oبالتموين�مرورا� تالطcبيا

 .ا�نظمةب الخاصة والقيود العميل

 طرق ال مف�tق  0ي وmي ق،السو  0ي لتحس2ن�تنافسية�ا�نظمة الرئيسية 4داة ،أيًضا mي التوريد سلسلة

 عدم ا�ستحيل من ،�والبديلة وا�نتجات ا�حتمل2ن الداخل2ن مراقبة مع وعمxc-ا، موردw-ا لدى القوة نقاط ب2ن

 تحس2ن يعد وجيه،ال لسببلهذا�او . ا�نافسة وزيادة 4سواق فتح سياق 0ي التنافسية، قدرz-ا محور  اعتبارها

  .4عمال قادة نظر 0ي ,هتمامات أهم ب2ن من أخرى  مرة اللوجستية اس�tاتيجياz-ا
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�
ول�  )(مداد( اللوجستيات حول  مفاهيم: ا$بحث


ول  $طلبا : �  للوجستيات التاري3يالنشأة�و�التطور

 الكلمة من تأتي لوجستية كلمة فإن ،) Le Robert 2000( الفرنسية للغة التاري�ي للقاموس وفًقا 

لها�نفس�ا�ع�0�oي�اللغة� الكلمةو ". با�نطق تتعلق ال#"" و" الحساب إBى بالنسبة" تع�" ال#" logistikos اليونانية

  .الcتينية

للتفريق��logistikos كلمة استخدم من أول  هو) ا�يcد قبل 428-348( أفcطون  اليوناني الفيلسوف كان

   .عم6يال سابالحع6ى� الكلمة�يطلق�هذهو�كان��النظري  الحساب و العم6ي الحساب ب2ن

  يفكر من" تع�" كصفة ، 1590 عام الفرنسية اللغة 0ي مرة ¢ول " لوجستية" كلمة استخدام تم
ً
". منطقيا

  .4ربع ,بتدائية بالعمليات ا�تعلق الج§� من جزءعن� اللوجستيات يع§���بكلمةكانت� ، 1611 عام 0يو�

 فرنسا 0يكان� لها ظهور  أول  لكن ، اللوجستيات ستخدمكان�ي الروماني الجيش أن ا�ؤرخ2ن بعض يقول 

  عشر الرابع لويس ا�لك مستشاري  أحد اق�tح حيث ، الخصوص وجه ع6ى 1670 عام
ً

cدارية للمشاكل ح� 

 0ي جديدة رتبة تشكيلب اق�tاحه كان ، 4ساس هذا وع6ى ، الف�tة هذه خcل الفرن²³" الجيش تواجه ال#"ا�t±ايدة�

 وتنظيم ا�واقع واختيار التخطيط مسؤولياتوكانت�توكل�له��Marechal Général de logis)(لجيش�تسم�oا

  .و�مداد التنقcت

 مع بالتوازي . بكفاءة التدفق إدارة إBى الحاجة سرعت الصناعية للثورة الرئيسية التكنولوجية التطورات

 ظائفتوكيل�و  بفضل البداية 0ي( السن2ن مر ع6ى التطور  0ي ا�دنية اللوجستياتبدأت� ، العسكرية اللوجستيات

  ).دنيا� القطاع 0ي لشركات معينة عسكرية

 حيث " 1901 عام منذ معروف أمر اللوجستيات أن يرى  من الكتاب من هناكأما�0ي�ا�جال�العسكري�

  1الوÁيات�ا�تحدة�4مريكية�0ي ا�زارع منتجات توزيع 0ي تؤثر ال#" والعوامل التكاليف حول  دراسة أجريت

 الزمنية ا�نافع لتحقيق الزراÂي �نتاج إس�tاتيجية دعم ي0 الزراÂي �نتاج توزيع مجال 0ي ظهرت أي

  .الزراÂي لÃنتاج وا�كانية

الوÁيات� 0ي الزراعية ا�نتجات توزيع عملية 0ي ا�ؤثرة العناصر بتحديد العلماء من العديد قام حيث

 اللوجستيات وظيفة ودور  بأهمية 4مر ع6ى القائم2ن انتباه لفت والذي كcرك، إي كفريدا�تحدة�4مريكية�

  2.التسويق 0ي واستخدامها

 أثناء أدق وبشكل الثانية العا�ية الحرب خcل اللوجستيات تطور  0ي الرئيسية التحول  نقطة تحدث

الكا0ي� ,ستعداد عدم بسبب بريطانيا غزو  0ي فشلوا الذين �4ان عكس ع6ى. Äنزال�الحلفاء ,ستعدادات

 إBى �ان4 استسلم ما سرعان ، وهكذا "أوفرلورد" عملية رافقت ال#" اللوجستيات بعناية الحلفاء أعد ، ةللعملي

  .الحلفاء نشره الذي وا�ادي البشري  التفوق 

 الحرب Ç-اية بعد اللوجستيات 0ي العسكري2ن�ا�تخصص2ن تسريح تم ، ا�ا²Æ" القرن  من الخمسينيات 0ي

 لتحسيناتا عن البحث يبدأ ،لم �عمار إعادة بسبب و ذلك، ومع ،�4عمال عالم إBى خ§�z-م لنقل الثانية العا�ية

                                                           
1
 Douglas M. Lambert et Games R. stock, strategic management : Trwin 1992 p17 

2
 0ي الب�tول مجال 0ي العاملة الشركات ع6ى ميدانية دراسة( والتوزيع النقل قنوات أداة 0ي وأثرها اللوجستية �دارة تطبيق خميس، آدم اسماعيل آدم 

  48ص�،�2014 السودان، جامعة دكتوراه، رسالة) السودان
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 حيث) ... �نتاج،��خزونا( نفصلةم بصفة هاأول�كانت�،�وبشكل�عاموالسبعينيات الستينيات ح#o التشغيلية

 إBى السÍي دون  التدفقات حركة وتحس2ن العمليات تكلفة تقليل إBى w-دفإنتاÌي��Áأك��� ²Ë"ء كل فوق  النهج كان

  .عام بشكل العمليات تحس2ن

 الوظائف تنسيق إBى z-دف اتاللوجستي أصبحت حيث نمو مرحلة والتسعينات الثمانينات كانت

  .التقاطع مفهوم ظهر ع�ال�tابط�ب2ن�الوظائف�ووست نشهد بدأنا للمنظمة�و ا�ختلفة

،�اليوم ملحوظ بشكل تتطور  متطلباz-م تزال Á الذين العمcء ومع مt±ايد بشكل مشبعة 0ي�ظل�سوق 

  .باستمرار اللوجس#" تنظيمها أصبحت�ا�نظمات�تعيد�النظر�0ي

العصور� منذ التاريخية السجcت تتصفح عندما وتأصيلها تتبعها يمكن ومفهومها اللوجستيات ففكرة

�ماةالقديم �0ي �ويظهر�التباين ،�� �الحربية، ��دارة �وا�نطق، �الرياضيات �مجاÁت �0ي �معان �من  �نتاجللكلمة

  )4عمال(و,قتصاد���دارة0ي�مجال�الحديثة� اتجلياz-�إBىوصو��ÁالزراÂي

  :إجماÁ،�يمكن�اختصار�تطور�اللوجستيات�0ي�ا�راحل�التالية

  : اللوجستيات تطور  مراحل

 تم أن إBى العسكري  ا�يدان ع6ى ا�فهوم هذا يطلق كان أن منذ تطورات عدة �مداد مفهوم عرف  

 عملياته تكامل 0ي كب�2ا دورا ياتاللوجست ا.- مر ال#" ا�راحل لعبت ولقد،�,قتصادي ا�يدان 0ي استخدامه

 .4هداف تحقيق نحو وتوجY-ها علY-ا والرقابة وتنسيقها

�وظائف باÒي عن منفصلة كوظيفة بل متكاملة كوظيفة للوجستيات ينظر يكن لم الخمسينات بداية .1

 .ا�واد وإدارة التوزيع إدارة 0ي خاصة �ؤسسةا

 اللوجستية، 4نشطة تخصص 0ي زيادة ا�رحلة هذه شهدت :اللوجستيك�ا�تكامل�1990 إBى 1975من� .2

 .ا�واد وإدارة التوزيع أنشطة ب2ن التكامل وتحقيق

 ب2ن التحالفات إقامة إBى أدت ال#" ا�نافسة زيادة ا�رحلة هذه عرفت :ا�ش�tك اللوجستيك 1990منذ� .3

 الشركات ب2ن اللوجس#" التعاون  إBى الشركة 0ي اللوجستية 4نشطة ب2ن التكامل تجاوز  أي ا�تنافسة  الشركات

 .�مداد سلسلة نفس من
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�  .تطوره مراحل خ<ل اللوجستيك خصائص) : I-1(الجدول�رقم

  اللوجستيك�ا$نفصل  

Logistique séparée  

 اللوجستيك�ا$تكامل

Logistique intégrée  

  اللوجستيك�ا$شRSك

Logistique coopérée 

  التسعينيات  1990- 1975  1975قبل�  السنوات

  تخفيض�تكاليف�اللوجستيك  تخفيض�تكاليف�اللوجستيك  أولوية�ا�دير�اللوجس#"
�اللوجستيك �تكاليف � تخفيض

  )Ôجال( وزمن�,ستجابة�

  مشــــــــــــــــــــــــ�tك  متكـــــــــــامل  منفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل  �داري ا�نهج�

  )شراكة(صغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��2  كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�2  كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�2  ا�وردين عدد

  كب�2ة  قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة  �Áتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجد  �مداد سلسلة 0ي ا�ش�tك2ن مع شراكة

  طويلة  قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�2ة  قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�2ة  �مداد سلسلة 0ي ا�ش�tك2ن مع العcقة مدة

  نعم  Á  Á  �مداد سلسلة مسؤول إBى الحاجة

  تعطل�بسبب�التخزين  )التوزيع إBى التموين من(ا�نتج تدفق سرعة
�من� �التخلص �0ي السرعة

  ا�خزونات

 أعضاء ب2ن الشراكة 0ي السرعة

  �مداد سلسلة

  منفصــــــــــــــــــــــــــــــــلة  BÔي �عcم شبكات
�: متكاملة  CIM Computerمثل

Integrated Manufactoring 

�: شراكة  EDI Echange deمثل

données informatisées 

  6 ص ، 2010 الجزائر، قا�ة، ماجست�2،�جامعة رسالة ، القيمة خلق 0ي ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء ق�2اط، بن العزيز عبد :ا$صدر

 تعريف�اللوجستيات� :ثانيال ا$طلب

ولقد��تشعب�تعريف�اللوجستيات�إذا�لم�يسند�إBى�ا�جال�وا�رحلة�الزمنية�ال#"�مر�.-ا�هذا�ا�صطلح،ي

لتلج�مجال�إدارة�ظهرت�دراسته�0ي�العديد�من�الكتابات�والدراسات�ال#"�ركزت�0ي�بدايh-ا�ع6ى�الجيش�وتحركاته�

  .منشاة�4عمال

�دخيلة،�أما �كلمة �لوجستيات �فتعت§��كلمة �العربية �باللغة �4دبيات ��حاوÁت��0ي �تاري�ي وكتسلسل

  .�مدادإدارة�ا�واد،�إدارة�التوريد،�: تعريف�إدارة�اللوجستيات�تم�وصف�اللوجستيات�بأسماء�عدة�

�  التعريف�اللغوي : أو_

لوجس� كلمة من وتأتي القديمة �غريقية اللغة إBى يعود��اللوجستيةكما�سبق�ذكره�فان�أصل�كلمة�  

λoÿos�"تينية� الكلمة وكذلك ،خطاب سبب، نسبة،�حساب، وتع�cالLogisticus�"#نفس لها ال oا�ع�.  

تع�"��Isticال#"�تع�"�مقر��مداد�والتخزين�و��Lodgeتتكون�من�جزأين�هما��Logisticباللغة�,نجل2±ية�  

   .Logisticتع�"�أمر�متعلق�باÄيواء،�ولتخفيف�النطق�أصبحت��Lodgeisticا�تعلق�بـ،�وبضم�الجزأين�فالكلمة�

  التعريف�eصط<cي: ثانيا

��إBىبالنظر�   �ظأن �ما �أول �اللوجستيات �4جدر�أن�مصطلح �من �فانه �العسكري، �ا�جال �ظهر�0ي هر�،

� Áأو� ��إBىنتطرق �يعت§� �والذي �العسكري �ا�جال �0ي �ا�جال��4صلتعريفه �0ي �التعريف �ثم �ا�صطلح لهذا

العديد�من�ا�نظمات�والجمعيات�وكدا�العديد�من�كتابات�ا�فكرين�والباحث2ن��إليه,قتصادي�الذي�تطرقت�

 .إدارة�منشاة�4عمال0ي�مجال�
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  : hي�ا$جال�العسكري  - 1

 وتزويد العسكرية ,حتياجات وصيانة ونقل وتوريد بتدب�2 يختص العسكرية العلوم من شعبة/فرع mي" -

 1 ."والتسهيcت ا�رافق من يلزمها وما و4عتدة بالجنود العسكرية الوحدات

 التوقيت 0ي ا�ناسب ا�كان إBى وا�عدات وا�واد ا�ؤن  إيصال" اللوجستيات تع�" العسكرية العمليات 0ي -

 2" . ا�ناسب

 نقل طريق عن الحربي هود�جا لدعم وا�وارد 4فراد تدفقات إدارة أي وتمويa-م، وإيواx-م الجنود نقل فن -

 0ي القتال ميادين إBى معينة عسكرية منطقة 0ي وا�ستودعات ا�عسكرات من والذخائر وا�ؤن  والعتاد الجنود

 3".ممكنة تكلفة وبأقل ممكن وقت أقصر 0ي وذلك بعيدة، أخرى  مواقع

2 - �
عمال� :hي�مجال

� �بداياz-ا �عرفت �4خرى �البحثية �ا�جاÁت �الكث��2من �مثل �انh-اء�اللوجستيات �بعد �لتعرف �العسكري �ا�جال 0ي

� �العا�يت2ن �العسكري��تطوراالحرب2ن �ا�جال �0ي �حققh-ا �ال#" �للنجاحات �ونتيجة �ا�تعددة، �ا�دنية �4وساط 0ي

� �4عمال �أوساط �0ي �كب�2ا �اهتماما �با¢نشطةÁقت �فقط �w-تم Á� �مستقل �كفرع �بالظهور �له�وبدأت �ا�كونة

 وجود إBى أدى ما وهذا واحد آن 0ي 4نشطة هذه جميع ب2ن يربط ¢نه ذلك من وأوسع أشمل مفهومفحسب،�بل�

   :تعريفات عدة

 NCPDM/National Council of Physical Distribution) ا�ادي التوزيع Äدارة الدوBي ا�جلس تعريف -

Management)  :"أو النشاط2ن تكامل يصف ا�صطلح إن  �� للتدفق والسيطرة والتنفيذ التخطيط دف.-�أك

 أن إذ ,سc-hك، مكان إBى الرئي²³" ا�كان من الa-ائية والسلع الداخلية الخزن  وعمليات 4ولية، للمواد الفعال

 للمخازن  الصائب و,ختيار العمليات، وأوامر ا�واد، ومناولة الرقابة، ع6ى تشمل أن يمكن النشاطات هذه

 4."الجيد والتخزين وا�رور والنقل السلع، Äعادة ونظام والتغليف، وا�صانع

- �  ا�واد تيار تنظيم" وظائفها أساس ع6ى اللوجستيات عرفت :اللوجستية 4وروبية الجمعيةتعريف

 و�نتاج، التصنيع مرحلة ثم 4ولية، الخام ا�واد تحض�2 أو شراء مرحلة من بدءا وتنفيذه وتخطيطه،ومراقبته

 وبأقل تكلفة، بأقل ولكن الزبائن، أو السوق  متطلبات Äشباع الa-ائي، ا�سh-لك إBى والتسويق عفمرحلة�التوزي

 5."ا�ال لرأس استخدام

 لتدفق والرقابة والتنفيذ التخطيط وفعالية كفاءة عملية mي اللوجستيات" :بأمريكا اللوجستيات إدارة مجلس -

 نقطة إBى البداية نقطة من ا ا�تعلقة وا�علومات الa-ائية والبضائع الصنع قيد وا�خزون الخام ا�واد وتخزين

 6 ".احتياجاته وتحقيق ا�سh-لك إرضاء دف.- وذلك ,سc-hك،

                                                           

  .8ص ، 2007 أن�tناشيونال، مجلة اللوجستية، �دارة ومفهوم تعريف معوض، سم�2  - 1

  .8ا�رجع�السابق،�ص- 2

3 -Wood, F, Donald, Murphy, R, Paul, « Contemporary Logistics, Pearson Education, INC , New Jersy,  USA ,  8th Edition, 2004, pp3-5. 

  .107ص� 2005) 27(80العراق،���الرافدين، تنمية مجلة و4ساسيات، ا�فاهيم اللوجستك نظام الدباغ، ذنون  نافع�- 4

الب�tول�0ي��مجال 0ي العاملة الشركات ع6ى ميدانية دراسة" والتوزيع النقل قنوات أداء 0ي وأثرها اللوجستية �دارة تطبيق خميس، آدم إسماعيل آدم - 5

  46ص��2013-2008السودان،

،�الرياض ا�ريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهيم تركي ترجمة �مداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إنش رونالدو - 6

  26،ص2006ا�ملكة�العربية�السعودية،�
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 والخدمات، كا�نتجات 4خرى  وا�وارد وا�علومات، والطاقة البضائع، تدفق إدارة وعلم فن mي"  :اللوجستيات -

o#ى �نتاج منطقة من البشر وحBك، منطقة إc-hأو الصعب ومن ,س o#عا�ية تجارة أية انجاز ا�ستحيل من ح 

 لوجس#" دعم دون  وتصنيعها ا�نتجات أو 4ولية، للمواد نقل عملية أو عا�ية تصدير /است�2اد عملية أو

 1".اح�tا0ي

 عملية تحتاج .خدمات بطبيعh-ا وmي السلÍي، �نتاج لعملية الداعمة 4نشطة من مجموعة mي"اللوجستيات -

 ثم أولية تعبئة إBى تحتاج السلعة فإن التصنيع عملية إتمام وبعد 4وBى، ا�ادة نقل نشاط إBى ما سلعة إنتاج

 ثم التوزيع مراكز إBى ثم التخزين مكان إBى نقلها ثم ،حويةتلل قابلة السلعة كون  حالة 0ي حاوية داخل Ç-ائية تعبئة

 تلك مجموعة البيع،ويصاحب بعد ما خدمة ومتابعة ا�حدد وا�وعد ا�كان 0ي الa-ائي ا�سh-لك إBى تسليمها

 2".وا�علومات ,تصال وهو هام نشاط 4نشطة

 ا�نفعة خلق 0ي والطلب العرض وتنسيق ا�نتجات حركة تسهل ال#" 4نشطة إدارة: " James Heskettحسب� -

 3".ا�حدد والوقت ا�كان 0ي ا�واد بتوف�2 وذلك والزمانية ا�كانية

 بالكمية الدولية والتجارة النقل ب2ن و,ندماج التكامل هو" : الدولية والتجارة النقل 0ي اللوجستيات مفهوم -

 Juste in time Delevery".4  تكلفة وبأقل محدد مكان وإBى محدد زمن 0ي الcزمة

 بيa-ا فيما ومنسقة متكاملة أبعاد خمسة خcل من اللوجستيات عرفت:"  AFNORالفرنسية��سالتقيي جمعية -

 و البيع بعد ما خدمة ،�نتاج عملية لوجستيات و ا�ؤسسة، داخل اللوجستيات والشراء، التموين :وتشمل

 5."صcحيh-ا ا�نh-ية ا�نتجات تصنيع وإعادة باس�tجاع تقوم ال#" العكسية اللوجستيات

 مثل 4خرى  التقليدية �دارة مجاÁت ب2ن التنسيق عملية فô" الحديثة �دارية ا�عرفة مجاÁت من تعت§�" -

 لمنتجاتل قيمة يضيف مما منفصل بشكل السابقة التاريخية ممارسh-م من بدÁ والتمويل والتسويق �نتاج

 6".العمcء برضاء يعرف ما تحقيق 0ي أساسيا دورا الحقيقة 0ي تلعب وال#" للعمcء ا�قدمة والخدمات

 ا�نتجات بيع ثم للتصنيع ا�صنع إBى ونقلها وتجه2±ها 4ولية الخام ا�واد توف�2 عمليات" اللوجستيات تتضمن -

 إBى 4ساسية غ�2 العمليات إسناد ع6ى كب�2 بشكل وتعتمد الدولية للتجارة امتداد فô" العالم"، السوق  0ي

                                                           

،�للمنظمات  التنافسية القدرات لزيادة لوجس#" مدخل ,لك�tونية الخدمات لتسويق للوجستيات ا�تكامل الدور  عصفور، حس2ن مصطفى أمل  - 1

  . - 03ص 4ردن، ، 2010 ديسم§� 7- 5،�حدود بc تجارة ,لك�tونية التجارة مؤتمر

�،�سكندرية 2004 ديسم§� 19 العدد للمcحة، العربية الجمعية مجلة وتوزيعها، الحاويات للوجستيات إقليم" مركز الصاوي، شفيق محمد م�2ا - 2

  .38 ص مصر،
3
 - Pierre Médian, Anne Gratacap, La logistique et supplychain Management, Dunod. Paris, 2008, p11. 

 الدوBي  ا�عرض العربي، الوطن 0ي الوسائط متعدد النقل نشاط تفعيل 0ي الجافة وا�وانئ الحديدية السكك دور  القا²Æ"، الحليم عبد تماح محمود -  4

  .3 ص ، 2005 سوريا،�دمشق، )إي�tكس(ومستلزماته للنقل

5 -Gilles Pache et Thiery Sauvage, La Logistique- enjeux stratégique, 3ém Edition. Vuibert., France, 2004, P20. 

 ،ص 2002مصر،� ،�سكندرية للنشر، الجامعية الدار ا�ادي، والتوزيع �مداد – اللوجستية 4عمال إدارة :0ي مقدمة إدريس، الرحمان عبد ثابت  - 6

20.  
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 منظمة ¢ي الهامة 4هداف من يعت§� والذي التكاليف تخفيض أجل من وذلك الباطن من متخصصة شركات

 1."لتحقيقه دائما تسÍى والذي

 والa-ائية الوسطية� وا�نتجات 4ولية، ا�واد تدفق سلسلة إدارة يدرس الذي العلم" ماهر شريف يعرفها كما -

 رضا ويكفل للمشروع، تنافسية م2±ة ويحقق تكلفته، وتخفيض �نتاج استمرارية يضمن بما وا�علومات،

 2".ا�علومات نظم إطار 0ي والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين الشراء أنشطة إدارة خcل من وذلك العمcء،

 كمية إعداد إBى z-دف ال#" 4نشطة مجموعة mي اللوجستيات): "ASLOG( للوجستيات الفرنسية الجمعية عن -

 العمليات بجميع اللوجستيات تتعلق ، لذلك.  الطلب فيه يوجد الذي والوقت ا�كان 0ي تكلفة بأقل ا�نتج من

 ، الجاري  للعمل ا�ادية و�دارة ، و�مداد ، وا�ستودعات ا�صانع موقع مثل ا�نتجات حركة تحدد ال#"

 3."والتسليم النقل وجوÁت ، الطلبات وتحض�2 ومعالجة ، ا�خزون وإدارة والتخزين ، والتغليف

  جماعياوإدارz-ا� والخدمات السلع وتخزين بتدفق عcقة لها ال#" 4نشطة تجميع أÇ-اب":النحراوي  أيمن ويعرفها -

Manage collectivelyء إمداد بغرضcا ال#" والخدمات بالسلع العم-Çا�حددين وا�كان التوقيت 0ي يرغبو 

 4".ا�طلوبة والجودة

�التوزيـع�ا�ـادي - �الدوBي�Äدارة  National Council of Physical Distribution Management قدم�ا�جلس

إن�ا�صطلح�يصف�تكامل�النشاط2ن�أو�أك���.-دف�التخطيط�والتنفيذ�" اللوجس#"�ا�فهوم�4تي�عن�النظام

�إBى� �الرئيس �ا�كان �من �الa-ائية �والسلع �الداخلية �الخزن �وعمليات �4وليـة، �للمواد �الفعال �للتدفق والسيطرة

� �وأوامر�العمليـات،�, مكان �ا�واد، �ومناولة �الرقابة، �ع6ى �تشمل �أن �يمكن �النشاطات �هذه �إن �إذ سc-hك،

 . 5",ختيار�الصائب�للمخازن�وا�صانع�والتغليف،�ونظام�Äعـادة�الـسلع،�والنقـل�وا�رور�والتخزين�الجيدو

� �اللوجستيات �أن �نستخلص �أن �يمكن �السابقة �التعريفات  و�ال#"� ا�ادية مهامها إBى باÄضافة و،من

 توقعات -ا�تتوسع�لتشملفإÇ ، طلب فY-ا يوجد ال#" اللحظة و0ي ا�كان 0ي ، تكلفة بأقل منتج توف�2 إBى z-دف

�التوزيع�وا�ستودعات ا�صانع مواقع واختيار للعمcء ا�قدمة الخدمة السوق، �نتاج��وشبكات �تكون وال#"

  .لقرارات�من�النوع�,س�tاتيýي

  

  

  

 

                                                           

البحري،��سكندرية،� والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية 4كاديمية أن�tناشيونال، مجلة وصلت؟، وأين انطلقت م#o اللوجستيات جcل، ش�2ين  -7

  .93  ص ، 2001 أوت مصر،�

  .11 ص ، 2006مصر� �سكندرية، الجامعية، الدار الجدارة، وعوامل الفعالية وسياساته النقل تخطيط ماهر، شريف  -1
3 -D.Texier, H.Mathe et J. colin, La logistique au service de l’entreprise : moyens, mécanismes et enjeux, DUNOS, Paris, France, 1983, 

p12. 
  49 ص ، 2014 �سكندرية، 4وBى، الجماÂي،الطبعة الفكر دار البحریة، ا�وانئ واقتصادیات وإدارة النحراوي�،تخطیط أيمن�- 4

5 - Bower,Sox ,J , Donald “Logistical ,management Mac Millan Publishing Company 2 nd Edition New york , USA, 1991 
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�  اللوجستيةالعملية�) : I-1(الشكل�رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وورشة التوريد سلسلة وتحس2ن اللوجستية، �دارة حول  ملتقى إدارته، وأساليب تكلفته وعناصر اللوجس#" النظام أهداف إبراهيم، ع6ي محمد  :ا$صدر

  .9،�ص�2008 أوت القاهرة،�مصر،���دارية، للتنمية العربية ا�نظمة ،نالتخزي ع6ى والرقابة للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل

   1:وطرقها مa-ا للغرض وفًقا تختلف ال#" اللوجستية الخدمات من أنواع عدة ب2ن التمي2± يمكنناكما�

القطع�و  وا�كونات 4ساسية با�نتجات ا�صانع تزويد 0ي تتمثل وال#": ) التموين( التوريد وجستياتل .1

 .لنشاطها تحتاجها ال#" ا�ختلفة ا�نتجات أو بالخدمات الشركات تزويد ا�مكن من جعلت. لÃنتاج الcزمة الفرعية

 خطوطأسفل� إBى لÃنتاج الcزمة و4دوات�وا�كونات ا�واد جلب 0ي تتمثل وال#" : (نتاج لوجستيات  .2

 .بأكملها �نتاج إدارة مراقبة إBى اللوجستية الخدمات هذه�تميل. له والتخطيط�نتاج�

 أو ا�تاجر إBى� الa-ائي ا�سh-لك يحتاجها ال#" ا�نتجات إيصال 0ي تتمثل وال#": التوزيع لوجستيات .3

 .زل اا�نتوصيلها�إBى�

... اتالصناعو  الطاقة، الط�2ان، مثل أخرى  قطاعات إBى تامتد اولكa- الجيشيدة�ول: دعمال لوجستيات .4

 .الصيانة أنشطة ذلك 0ي بما ا�عقدة، 4نظمة تشغيل ع6ى للحفاظ ضروري  هو ما كل وف�2تتضمن�

 أو تدم�2ها وكذلك ، عملةا�ست وا�كونات ، والتغليف التعبئة تنظيم إBى z-دف:  لوجستيات�عكسية .5

ات�لوجستي و ، ناحية من لتوزيعو�ا �نتاج تدفق لوجستيات�ب2ن التمي2± يتم ، ذلك إBى اÄضافةب، تدويرها إعادة

ا 4وBى وترتبط. أخرى  ناحية من الدعم
ً
 بشكل 4خ�2ة ترتبط و ، والتسويق �نتاج إدارة بتقنيات مباشًرا ارتباط

 .قطع�الغيار وإدارة الصيانة بأساليب أك§�

  

                                                           
1 - PIMOR Yves, logistique : production, distribution, soutien, édition DUNOD, 2ème  édition, paris, 2005, P4. 

 مدخ<ت�اللوجستيات

  ا�وارد�البشرية

 ا�وارد�ا�علومـــــــــاتية

 الزمان�وا�كان�ةفائد

 أصـــــــول�خاصة

 التحرك�بكفاءة�نحو�العميل

z-يئة�التسويق�ا�2±ة�

 التنافسية

 ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليةا�وارد�

  الطبيعيةا�واد�

  )،�ا�نشآت،�ا�عدات4رض(

 إجراءات�(دارة
  مراقبة/تنفيذ/تخطيط

  

 اللوجستيات�خرجاتم

  مواد

 خام�

�مخزون�تحت

 التشغيل

 بضاعة

 جاھزة

 الموردون

 إدارة�اللوجستيات

 اللوجستية 
نشطة
 مراقبة و,تصاÁت التوزيع العميل، خدمة بالطلب، التنبؤ

 موقع تحديد الطلبات، تشغيل ا�واد، تداول  ا�خزون،

،عا�رتج البضائع تداول  التغليف، ا�ش�tيات، ا�نشآت،  
 والنقل، التحركات وا�همcت، ا�رتجعات 0ي التصرف

 . و4جزاء بالخدمة الدعم التخزين
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  اتاللوجستي وأهداف أهمية : ثالثال $طلبا

  اللوجستية ا$نظومة أهمية :أو_

 :عzى�مستوى�eقتصاد .1

  أن إBى �حصاءات تش�2 ,قتصادي�للدول،�حيث ا�ستوى  ع6ى بالغة أهمية اللوجستية 4نشطة تمثل

 4نشطة هذه وأن اللوجستية، 4نشطة 0ي يستثمر ا�تحدة�4مريكية الوÁيات 0ي القومية ال��وة من %19

 إBى تش�2 �حصاءات أن حيث النقل، نشاط 4نشطة هذه ب2ن ومن .هناك قوة�العمل من 13%  حواBي تستخدم

 1 .مليار�دوÁر 2000 حواBي أي العالم" �نتاج من 10.5% حواBي يبلغ وحده النقل تكاليف�لوجستيات أن

 مثل ، مa-ا تتكون  ال#" 4نشطة ¢همية نظًرا ، ؤسساتا� 0ي للتكلفة مركًزا اللوجستيات تعت§� ما غالًبا

٪�17 إBى يصل وما ا�تقدمة للدول  �جماBي ا�ح6ي الناتج من٪�10 حواBي 4نشطة هذه تمثل. ا�خزون إدارةو  النقل

 سلسلة إدارة أن مt±ايد بشكل به ا�سلم فمن ذلك، ومع. الص2ن مثل الناشئة للدول  �جماBي ا�ح6ي الناتج من

  2.صناعاz-ا 0ي تتفوق  ال#" للمؤسسات التنافسية للم2±ة مهم مصدر اليوم mي التوريد،

 ع6ى والفعال 4كيد تأث�2ه له سيكون " �جماBي القومي الناتج عناصر أحد �مداد نشاط وباعتبار

 ا�تاحة، والتسهيcت الطاقة وتكلفة الفائدة، ومعدÁت التضخم، معدÁت مثل ككل القومي ,قتصاد متغ�2ات

  3"لكك النظام هذا Äنتاجية العام ا�ستوى  وأيضا

  للتجارة اللوجس#" 4داء ونجاح تعزيز 0ي جوهريا عامc التجارية و�جراءات الحكومية السياسات وتعت§�

كما�تعت§��التسهيcت��4.للحدود عبورها وبتسهيل بالتجارة ا�رتبطة والخدمات التحتية بالبنية يتعلق فيما خاصة

�4جنبية�,ستثماراتالواحدة،�عام�cلجلب�اللوجستية�للدول�ا�تكتلة�إقليميا�أو�تلك�ال#"�تتوفر��علY-ا�الدولة�

  .وبالتاBي�ا�ساهمة�0ي�نمو�الناتج�ا�ح6ي�لتلك�الدول 


عمال .2� :عzى�مستوى

 0ي تكلفته بدأت عندما إÁ ظهري لم 4عمال منظمات 0ي اللوجستية با¢نشطة الجاد ,هتمام إن

 وتحقيق التناف²³" ا�ركز تدعيم نحو الطريق أن ا�نظمات هذه 0ي �دارة أيقنت وعندما ملحوظ، بشكل التضخم

 تعود اللوجستيات أهمية و .التكاليف وخفض العمcء خدمة خcل من يبدأ إنما 4رباح وزيادة التنافسية ا�2±ة

 :مa-ا نذكر أسباب لعدة

 من�محاولة�با¢نشطةتمثل�التكاليف�اللوجستية�جميع�التكاليف�ا�تعلقة�  :العالية التكلفة اعتبارات 1- 2

تقديم�منتج�إBى�لحظة�تسليمه�إBى�العميل�وتتكون�من�تكاليف�التخزين،�التعبئة�والتغليف،�التحض��2للشحن،�

التكاليف��إBى باÄضافةلفاتورة،�وسائل�النقل،�التجميع�وجميع�تكاليف�الخدمة�ذات�الصلة�وتكاليف�إعداد�ا

ترجع�هذه�4همية��.ا�حاسبية بنودال من متنوعة مجموعة ال#"�تتوزع�ع6ى�،�ا�خفية�ال#"�يصعب�التعرف�علY-ا

 أن يمكن ، عام بشكل�جمالية،�¢ي�منتج�مقارنة�بتكلفته��إBى�النسبة�ا�عت§�ة�ال#"�تمثلها�التكلفة�اللوجستية

                                                           
  .18ص� ، 2000 مصر،،��سكندرية ا�عارف، منشأة النسبية، للم2±ة كبديل اللوجستيك الحجازي، أحمد ع6ي عبيد - 1

2 -Ponce, S., Landry, S., Roy, J., « De l'organisation scientifique du travail à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les 100 ans de la 

gestion des opérations, de la production et de la logistique », Gestion, 2007/3 Vol. 32, p. 60 
  .19 ص ، 2002مصر� ،�سكندرية 4وBى، الطبعة الفنية، �شعاع ومطبعة مكتبة و�مداد، ا�واد إدارة هcل، ع6ى تفيدة   - 3
4
 العلوم العلوم�0ي 0ي وهران،�أطروحة�دكتوراه وميناء روتردام ميناء ب2ن مقارنة حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��وانئ�البحرية،�دراسة رصاع - 

  .33،�ص�II 2019وهران� ,قتصادية،�جامعة
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 4قل ع6ى أو ، اللوجستية التكاليف فإن ، ؤسسةا� أعمال رقم من % 15 و 10 ب2ن ما كب�2 بشكل تختلف

 وفًقا أيًضا ولكن ، ناحية من ، للقطاعات وفًقا كب�2 بشكل تختلف أن يمكن للمنتجات ا�ادي التداول  تكاليف

 رقم صا0يبالنسبة�إBى� اللوجستية التكاليف تختلفو  .ا�عتمدة التكنولوجية والحلول  التدفق إدارة تعقيد لدرجة

مومية�الع و4شغال البناء 0ي % 6.3 و والتجارة التوزيع 0ي فقط % 5.2 ، آخر إBى قطاع من كب�2 بشكل 4عمال

 1  والتجميل والكيمياء الصيدلة 0ي %12.2 مع مقارنة

 و,قتصاد للشركة اللوجستية 4نشطة تكاليف لتحديد عديدة دراسات أجريت 4خ�2ة السنوات 0ي

  2"من�تكلفة�ا�نتج�%40 حواBي اللوجستية 4عمال تكلفة تصل" الشركة مستوى  فع6ى

�و  تزايد�إن  :والتوزيع (مداد خطوط طول  2- 2 �الدول �اقتصاديات �ا�تعددة��ترابط بروز�الشركات

� �الجغرا0ي �وتوزعها ��تنفيذاالجنسيات � ،�س�tاتيجية¢هدافها "ôف� � تتموضع �من ا�صادر�الخارجية�بالقرب

اس�tاتيجياz-ا��إطار 0ي��منتجاz-ا�بيعتواجد�0ي�أسواق�تالعاملة،�وبح�-ا�ا�ستمر�ل�4يديولية�و�4 للطاقة�وا�واد�

اللوجستية�ورغبh-ا�0ي�أن�تكون�من�ضمن�خطوط��با¢نشطةزيادة�اهتمامها�دفع�باتجاه�0ي�التسويق�الدوBي،�

 .�قليمية�والدولية �مداد

2 -3 ��إلY-اللوجستيات�يمكن�استيعا.-ا�بالنظر���س�tاتيجيةالطبيعة��إن :eسRSاتي�ي�للوجستيات�البعد

 Áا� همامن�زاويت2ن،�أو-Çا�كمركز�ل وظيفة أصبحتكو-Yمن�عوامل�التم2±��لتكلفةينظر�إل�cبذلك�تعت§��عام�"ôف

 .العمcء ورضا الخدمة 0ي�حدود�تم2±�ولكنع6ى�ا�نافس2ن�0ي�حالة�ما�تم�تخفيض�هذه�التكلفة�

 بوضوح تشارك التجارية، أو الصناعية للمؤسسة مةالعا الرؤية 0ي ,ندماج خcل منثانيا�ما�إذا�تم�النظر�إلY-ا�

  3�س�tاتيجية 4هداف تحديد 0ي قوةو 

  .إس�tاتيجيh-ا تحديد 0ي أيًضا تساهم ،لكa-ا ا�للمنظمةاس�tاتيجي ادعم mي بمع��oأن�اللوجستيات

 بقيمة تتمتع�إÁ Á خدمة أو سلعة أي أن فيه Áشك مما :للعميل د_لة ذات قيمة ضيفت اتاللوجستي 4- 2

 جهودا ا�نظمة تبذل ولكن�عندما ،ا�ناسب2ن وا�كان الوقت 0ي ا�حتمل2ن للعمcء متاحة تكون  Á عندما قليلة

 من ا�ناسب2ن وا�كان الوقت 0ي وا�حتمل2ن لعمxc-ا�الحالي2ن الخدمات أو ا�نتجات هذه توف�2 سبيل 0ي متم2±ة

 هذه إBى ا�ضافة القيمة من يزيد سوف ذلك فان وغ�2ها والنقل والتخزين وا�علومات الطلبات تجه2± خcل

خcل� من ا�نتجات توف�2 إBى ,طمئنان ع6ى أساسية بصفة يتوقف العميل فرضا،�للعمcء بالنسبة خدماتال

 4ا�ختلفة اللوجستية 4نشطة بواسطة وتدفقها انسيا.-ا

 تمثل اللوجستية 4نشطة أصبحت": ةوسريع مناسبة استجابة عzى الحصول  hي العم<ء رغبة تزايد 5- 2

 السلع توف�2 0ي السرعة خcل من السوق  0ي للعمcء السريعة ,ستجابة تسهيل 0ي تجسدت وال#" خاصة أهمية

 والتخزين والنقل والتعبئة ا�علومات تدفق ع6ى تعتمد وال#" م،z-ورغبا ماz-احتياج مع تتفق ال#" والخدمات

                                                           
1
  - Daniel TIXIER, Hervé MATH, Logistique ou Supply Chain Management : gisement d'efficacité et de différenciation, Presses 

Universitaires de France, 2014 p 31. 
2
  95 ص ، 2015 4ردن، 4وBى، الطبعة البلدية، دار اللوجستية، 4عمال إدارة خضر، محمود  - 

3 -Abbad, H., « Le choix des PME par la grande distribution alimentaire : quel poids pour les critères logistiques ? », Management & 

Avenir, 2009/4 n° 24, p. 24 
4
  31،�ص�2002/2003مصر،� ،��سكندرية الجامعية، الدار ا�ادي، والتوزيع �مداد :اللوجستية 4عمال إدارة 0ي مقدمةإدريس،� الرحمن عبد ثابت - 
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�� 1"وغ�2ها �لتلبية �ا�نظمة �والضغوط�aئباز �تطcبيافقابلية �التعبئة، �أنماط �الحجم، �حيث �من �ا�ختلفة -ا

�قبل� �ا�نظمة �.-ا �تقابل �أن �يجب �ال#" �والسرعة �وغw�2-ا �السنة �رأس �كأعياد �الذروة �مواسم �0ي �علY-ا ا�مارسة

 .مh-ا�اللوجستيةقوة�تفاعل�ومرونة�أنظ إBىمنافسY-ا،�يرجع�

�  أهداف�ا$نظومة�اللوجستية: ثانيا

 نظام عن الدÁÁت بعض يعطي0ي�تعريفه�للوجستيات��التوزيع Äدارة الدوBي ا�جلس قدمه ما لعل

 الكيفية وبالتاBي النظام، هذا مa-ا يتكون  ال#" النشاطات من العديد 0ي التكامل صفة يمتلك أن Áبد إذ ،�مداد

 0ي أيًضا ولكن الصناعة 0ي - الك§�ى  الشركات معظم أنشأت .ا�نشود الهدف لتحقيق التكامل هذا .-ا يدار ال#"

 :.-دف .-ا خاًصا لوجيستًيا قسًما -  الخدمات

 الفائدة تعظيم مع تحقيقها ا�طلوب العميل خدمة بمستويات بالوفاء ا�تعلقة التكاليف خفض -

 ،للشركة

 ةؤسسا� ع§� تمر ال#" ا�علومات أو الخام ا�واد أو النفايات أو ا�نتجات تدفقات لجميع إدارة أفضل -

ب -  ا�ال 0ي فادحة خسائر 0ي تتسبب ما غالًبا ال#" التنسيق مشكcتو   ا�خزون ونفاد التأخ�2ات تجنّ

 ،مؤسسةلل

 العمل�ع6ى�تحقيق�انسيابية�التدفقات�ا�ادية�وا�علوماتية�واستباق�الوقوع�0ي�مشاكل�,ختناقات -

 ،ا�كونة�للمنظومة�اللوجستية�4نشطةالتنسيق�ب2ن�مختلف� -

- � �سلسلة ���مداددمج �بسcسل �مع��مدادالداخلية �الع�cإقامة مراعاة�الخارجية �قة مع�ا�ناسبة

 ،التناف²³" الشراء تحققمختلف�ا�وردين�بطريقة�

 ،)ا�ناسب التوريد مصدر( ا�ناسب ا�ورد اختيار -

 ،ا�خزون من ممكن مستوى  أقل -

 ،ا�سh-لك رغبة حسب �نتاج 0ي السريع التجاوب -

 ،2فلسفh-ا 0ي وليس تنفيذها 0ي �نتاج أنظمة من لكث�2 الحلول  ميقدت -

 ،3اللوجستيات �نظومة تصميم وضع خcل من الوقت بمرور ,ستثمار من ممكن عائد أع6ى تحقيق -

 ا�حكم الt±امن خدمات بتقديم يسمo ما وهذا ا�سh-لك، لطلب تبعا للمنتج وا�كاني الزم�" التواجد -

(just in time)" ي ا�ناسب، الوقت 0ي التسليم وأسلوب سياسة إن ،�دارة علم 0ي معروف هو وكماm 

 Operation Management العمليات إدارة مجال 0ي ا�ستخدمة والجديدة الحديثة4ساليب� إحدى

 :mي 4سلوب لهذا 4ساسية الفلسفة نأو 

 ،مa-ا 4عظم القسم من أو Ç-ائيا مa-ا للتخلص كافة، الجرد قوائم إلغاء -

 الوقت 0ي وا�ناسبة الكمية�ا�طلوبة 0ي وا�cئم ا�ناسب ا�نتج يتضمن والذي �نتاج أسلوب اعتماد  -

 ،ا�ناسب

                                                           
1
  95 ص ، 2015 4ردن، 4وBى، الطبعة البلدية، دار اللوجستية، 4عمال إدارة خضر، محمود  - 

2
  107مرجع�سابق،�ص� الدباغ، ذنون  نافع - 

3
 والرقابة  للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل وورشة التوريد سلسلة وتحس2ن اللوجستية �دارة ملتقى اللوجستية، 4عمال تعريف ،إبراهيم ع6ي محمد  - 

  8 ص ، 2008 أوتمصر،� القاهرة، ،�دارية للتنمية العربية ا�نظمة الخزين، ع6ى
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 ،كافة �نتاج لعملية التصنيعية 4نشطة ربط -

�قط مواد من التخزين كلف خفض  - ا�صنعة،� ها�صنعة،�والشب�دا�وا�تشغيل، دغيار،�موا عأولية،

 ،مخزنيه مساحات �الوقت،�توف2 رتوف

 ،الجودة 0ي العاBي التحكم -

 ،�مدادات وصول  تأخر بسبب الوقت ضياع تجنب -

 ،الطاقة كالتشغيل،�اسc-h ةالنفايات،�ماد حجم خفض -

 ،ةا�ؤسس مخازن  0ي الa-ائية ا�نتجات تكديس من تقليل -

 ،1".ا�ناسب الوقت 0ي للزبون  السريع التسليم -

 0:2ي تتمثل ال#" أصفار 05 تحقيق -

 الناتجة التكلفة 0ي راتو وف و التكاليف، تخفيض إBى يؤدي ا�خزون من أمكن ما تقليل  :مخزون صفر" �

 ،ذلك عن

 ،للعمcء جيدة خدمة إBى يؤدي مما الطلب دورة 0ي ا�ستغرق  الزمن تقليل  :آجال صفر �

 الهاتف، ،ات4ن�tان ،,ن�tنت الفاكس، مثل الحديثة التكنولوجيات استخدام طريق عن  :أوراق صفر �

 ,ستجابة، سرعة من يزيد وكذلك 4وراق استخدام من يقلص هذا كل BÔي، الحاسب

 جيدة خدمة تحقيق وبالتاBي ا�ردودات من التخلص يع�" ا�نتج 0ي أخطاء وجود عدم  :أخطاء صفر �

 ،التكاليف وتخفيض للعمcء

 بالصيانة يسمo ما وهذا حدوثه عند وليس العطل وقوع قبل الصيانة تكون  أن يجب: تعطل صفر �

  ."الوقائية

  :  7Rs 3ـــ�ب يعرف ما تحقيق إBى دفz-�اللوجستية فا�نظومة وعليه

  

  Right Product  ا�cئم ا�نتج

   Right Quantity  ا�cئمة الكمية

   Right Condition  الجيدة الحالة

   Right Place  ا�cئم ا�كان

   Right Time  ا�ناسب الوقت

   Right Customer  ا�ناسب ا�سh-لك

   Right Cost  ا�ناسبة التكلفة

  

                                                           
1
  .107مرجع�سابق،�ص� الدباغ، ذنون  نافع -  

2
  11 ص ،2010 الجزائر، قا�ة، ماجست�2،�جامعة رسالة القيمة، خلق 0ي ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء ق�2اط، بن العزيز عبد -  

3
  36 ص،�2015،� �سكندرية 4وBى، الطبعة القانونية، الوفاء مكتبة التغي�2، اجل من البحرية وا�وانئ اللوجستيات هيكل، ماهر شريف  - 
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�  (دارة�اللوجستية :ا$بحث�الثاني

 زم�" إطار غضون  0ي العميل إBى ا�نتج تدفق تضمن ¢Ç-ا ،نظمةا� داخل مهما مكانا اللوجستيات�تحتل

ترتقي�لتأخذ�،�فô"��هاراتا�4نشطة�و كوÇ-ا�مجموعة�من��إBى باÄضافة،�كذلك�¢ن�اللوجستيات�تكلفة أقلوب

 كالتسويق، الوظائف باÒي مع تقاطعت امa- يجعلمما� لمؤسسةل ضمن�الهيكل�التنظيم"مكانة�الوظيفة�ا�ستقلة�

  ...البشرية ا�وارد �نتاج،

�
ول ا$طلب  :�  اللوجستية
نشطة

حجمها،�درجة�أهمية�4نشطة�اللوجستية��حسب أخرى  إBى منظمة من تختلف اللوجستية 4نشطة إن

 العمل ومكونات عناصر حول  العليا �دارة نظر ووجهات وآراء با�نظمة الخاص التنظيم" الهيكل بالنسبة�لها،�

 أهميh-ا درجة حسب قسم2ن إBى لوجس#" نظام ¢ي 4نشطة وتنقسم"  .فY-ا ا�تبع �دارة وأسلوب ،"لوجس#لاا

  Support activity "1. الداعمة و4نشطة Key activities  الرئيسية 4نشطة وmي

  ):الرئيسية( 
ساسية 
نشطة :أو_

 :النقل .1

 ¢نه اللوجستية العملية ومركز أساس وهو اللوجستية، ا�نظومة 0ي الرئيسية 4نشطة من النقل يعد

  .الطلب ومراكز العرض مراكز ب2ن الربط خcل من اللوجستيات سلسلة مع التجارة حركة تكامل إBى يؤدي

 من يعاني قد ا�صنع ¢ن للسلعة والزمنية ا�كانية ا�نافع إضافة ع6ى يساعد أنه النقل نشاط أهمية وترجع

 وتعرضها البضاعة تكدس ،�نتاج توقف ا�سh-لك، طلبيات كإلغاء 4رباح ع6ى سلبا تؤثر ال#" عديدة مشاكل

  .ا�حدد والزمان ا�كان 0ي البضاعة تتوفر لم إذا للتلف

  .آخر نشاط إي تكلفة عن تزيد اللوجستيات أنشطة تكاليف إجماBي من مئوية نسبة يمتص فالنقل

 تكاليف 64% إBى للوجستيات �جمالية التكاليف تنقسم" Bipe/ASLOG منظمة ا.- قامت دراسة وحسب

 ما ا�توسط 0ي النقل ويمثل الداخلية، اللوجستيات تكاليف 7% التموين، لوجستيات  29% التوزيع، لوجستيات

 2"التكاليف هذه ثلث يعادل

 مقارنة منخفضة تكون  �لك�tونيات صناعة ففي الصناعة، طبيعة حسب تختلف النقل فتكاليف

 .كالحديد الثقيلة بالصناعات

 يمكن ما ¢دنى ا�ادي والتوزيع التوريد مراحل جميع 0ي النقل تكاليف تقليل" تحاول  اللوجستيات فإدارة

 متم2±ة خدمات تقديم الوقت نفس و0ي النقل تكاليف لتقليل بيa-ا فيما للمنافسة النقل شركات تعرضت حيث

 3".العمcء لرغبة تحقيقا

 للمنشأة �نتاجية الكفاءة وع6ى ككل اللوجس#" النظام كفاءة ع6ى تنعكس النقل نشاط 0ي فالكفاءة

 .التناف²³" موقفها تحس2ن إBى تؤدي ال#"

 ا�تحركة وا�ركبات )الحديدية الخطوط - الطرق (لالنق شبكة من اللوجستية ا�نظومة 0ي النقل نظام ويتكون "

                                                           
  .47حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� رصاع - 1

2 - Jacques Pons, Transport et Logistique- Maillon déterminants de la Supply-chain, 2ème Edition, Lavoisier, France,  2005, p22. 
،�مصر،��سكندرية والتكنولوجيا، البحري  النقل كلية ماجست�2، رسالة الوسائط، متعدد النقل منظومة 0ي الجافة ا�وانئ دور  عوض، زكي سامي - 3

  104 ص ،1997
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 ذلك ي6ي النقل لنشاط الرئي²³" ا�كون  mي النقل وسيلة أن ونجد ،وا�حطات )سفينة -طائرة - قطار - ري ب(

 "1.النقل عمليات وتنظيم تسهيل ع6ى تساعد وكاÁت وكذلك والتفريغ التحميل أنشطة مثل ا�ساعدة 4نشطة

  

� اللوجستيات سلسلة داخل النقل نظام مكونات) I-2(الشكل�رقم

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 2009 ،الثانية الطبعة مصر، �دارية، للتنمية العربية ا�نظمة واللوجستيات، النقل خدمات إدارة 0ي الحديثة ا�فاهيم ، Áش2ن فت�ي القادر عبد :ا$صدر

 60 ص

� �يرتبط �قد �ويعت§��الوقت �ا�تبع، �النقل �نمط �ومa-ا �عوامل، �بعدة �النقل �لوجستيات �النجاح�نجاح هو�محور

لوسيلة�النقل،��4مثلالتكلفة�ا�تدنية�وال#"�mي�انعكاس��جموعة�من�العوامل�أهمها�,ستغcل��إBى باÄضافة

 الطرق  ع6ى البضائع نقل 0ي ا�ركبات ملء معدل مثل "،�تدني�معدÁت�ملء�ا�ركبات مشكلةلكن�هذا�يصطدم�ب

 فارغة أصبحت الرحcت من  %25 إBى 20 أن إBى اليوم التقديرات تش�2 و ا�توسط 0ي % 70اBى�60 بنسبة ا�قدر

  2"الخاص حسابلل لنقل0ي�ا %35 إBى رتفعي ا�عدل هذا وأن

  

  

                                                           
1
 ، 2009الثانية، الطبعة مصر، �دارية، للتنمية العربية ا�نظمة اللوجستيات، النقل خدمات إدارة 0ي الحديثة ا�فاهيم Áش2ن، فت�ي القادر عبد- 

  58ص
2 - PASI S., Chargements moyens, distances et parcours à vide dans le transport routier de marchandises en 2005, Eurostat, 2007 

 الطـــــــــــــــرق  السكك�الحديــــــدية النقل�ا�ـــــــــــائي النقل�با¢نابــــــيب النقل�الجــــــــــوي 

 مســـــــتوى�إشـــــــــباع�العمــــــــــــــــــيل

  خدمة�النقــــــــــل

Service 

  الرحلـــــــةتكلفة�

Cost 

  وقت�الرحلة

Time  

 نقل�مخــــــــــــتلط

نقل�متعدد�

 الوسائـط

 معتمد�ع6ىنظام�نقل�

 أك���من�وسيلة

نظام�نقل�معتمد�

 وسيلة�واحدة ع6ى

  مؤسســـــــــــــــــات�النقل

Transport agencies 
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 :إدارة�ا$خزون .2

 لظروف تعرضها أو بحالh-ا علY-ا وا�حافظة الزمن من لف�tة با�وجودات ,حتفاظ عملية" بالتخزين ويقصد

 استخدامها مع التالية ا�رحلة 0ي إلY-ا الحاجة حسب ا�وجودات هذه وتوف�2 .مطلوبا تغ�2ا فY-ا تحدث طبيعية

   "1.ممكنة تكلفة بأقل الخدمة تتم وبحيث ممكن استثمار أدنى

 ال#" الصنع تامة والسلع التشغيل، مرحلة 0ي الوسيطة والسلع والتوريدات، الخام ا�واد كمية"أما�ا�خزون�فهو�

 ".2مستثمرة أموال إÁ هو ما ا�خزون فإن وبالتاBي �نتاج عملية خcل ا�ختلفة التشغيل مراحل عند رصدها يتم

الهدف�قد�هذا�،�لكن�ال�tك2±�فقط�ع6ى�Ôني�عند�الحاجة�استعمالههو��خزونبا�4سا�²"�لcحتفاظ��هدففال

ليه،�عتنجر�قد�و0ي�ا�شاكل�ال#"��بكميات�أك§��من�الحاجة�0ي�,حتفاظ�با�خزون���سرافيوقع�ا�نظمة�0ي�

ي�الذي�يمارسه�ع6ى�خزينة�ا�ؤسسة،�Áعتباره�،�الثقل�ا�اBبإدارz-اا�رتبطة��تلكلمخازن�و كالتكلفة�ا�بالغ�فY-ا�ل

� �جدوى �دون �) مجمدة(أموال �التكاليف �عن �ناهيك �وا�رتبطة ��بضعفالخفية �ا�خزون �دوران � وإهدارسرعة

  .للفرص�البديلةا�ؤسسة�

قبل�وصوله�إBى�) وا�وزع2ن وا�نتج2ن ا�وردين( السلسلة 0ي الفاعلة الجهات مختلف ب2ن ا�خزون�تقاسم يتم

 أن يمكن ال#" وا�نتجات ، للتلف القابلة ا�نتجات مثل ومخاطر، تكاليف يولد مخزون وجود لكنآخر�عميل،�

 لهذه 4فضل �دارة فإن ، ذلك ومع. الخ ، التخزين وتكاليف ، ,بتكار سرعة بسبب السوق  0ي قيمها تفقد

 متطلبات تلبية ا�مكن من يجعل مما ، التوريد سلسلة وتحس2ن كب�2ة وفورات لتحقيق ا�فتاح mي صول 4 

  .الخدمة�والتكلفة ظروفأحسن� 0ي متطلباz-م وتلبية ، وا�ستخدم2ن العمcء

3. Rالعم<ء خدمة معاي�: 

 �بقاء وكذلك الخدمة، أو ا�نتج ع6ى طلب خلق 0ي مهما عامc يكون  ذلك فإن بكفاءة العميل بخدمة القيام عند"

 3" العميل وÁء ع6ى

�السلعة�إBىخلق�قيمة�تضاف�0ي�الخدمات�اللوجستية�بالجودة�ال#"�تتفوق�.-ا�ا�ؤسسة�ع6ى�نظ�2اz-ا��فتوف��2

  .العميل�Äرضاء كعامل يمكن�استغcله

 .البيع بعد ما خدمات بتقديم ستمري�وقد إليه البضاعة بتوصيل وينتô" الشراء بطلب يبدأ ا�سh-لك ورضا

 تتضمن التسويقي ا�زيج عناصر باعتبار اللوجستيات التسويق ب2ن ما وصل حلقة mي العمcء فخدمة

 ع6ى يعمل الذي ا�ادي، التوزيع لتمثل مصطلح كأفضل ا�كان ويستخدم وال�tويج، وا�كان والتسع�2 ا�نتج

 4.العميل بوÁء ,حتفاظ 0ي مهما دورا تلعب اللوجستية فالخدمة للعميل والزمنية ا�كانية القيمة خلق

4. � :عميــــل�ال أوامرإدارة

 ا�صانع ،التقليدية التوريد سcسل تشمل. العمcء .-ا خدمي ال#" الطريقة كب�2 بشكل �ن�tنت غ�2ت لقد

 .التجزئة وتجار وا�وزع2ن وا�ستودعات

                                                           
  .20 ص ، 2011 ،،�مصرالقاهرة 4وBى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار والتخزين، �مداد إدارة حافظ، عبده محمد - 1
2
  .3 ص ، 2001 ،�سكندرية للنشر، الجامعية الدار السلÍي، ا�خزون إدارة م�2ا، الصاوي  شفيق محمد/د - 

  .110 ص ذكره، سبق مرجع اللوجستيات، إدارة بالو، اتش رونالد . - 3
4
  .51انئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��و  رصاع - 



ـــــــالفص ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ )نظري  دخلم(    اللوجستيات                                                                                                   
ول  لـــــــــــ  

 

 
21 

عن� معلومات نشر طريق عن الوسطاء هؤÁء من جزء من للتخلص �ن�tنت نظماتا� من مع2ن عدد يستغل

ا آخرون ويجد. با�علومات ا�ادي ا�خزون يستبدلون  ،السلع�ا�توفرة
ً
 باستخدام ا�عامcت تكلفة لتقليل طرق

ا يكون  أن يمكن. خدمته ع6ى ا�ؤسسة تعمل الذي الكيان إBى" عميل" كلمة تش�2 ، هنا. �ن�tنت
ً
 شركة أو مسh-لك

 B2C مؤسسة�مقابل�مسh-لك�أو  ،B2B (Business to Business(مؤسسة�مقابل�مؤسسة� كان سواء. أخرى 

(Business to Consumer).  

  :يات�الطلب تسجيل 1- 4

أنشطة�. الطلب قبول  وتأكيد خدمة أو منتج إBى يحتاج العميل أن إBى �شارة ياتالطلب تسجيل عملية تتضمن

� �العملية � ولكن ،العميل�يولدهاهذه �و الشركة موظفوينجزها � الطلب توليد عملية أن إBى بالنظر،  ال#"mي

 .وسريعة بسيطة عملية جعلها ا�ديرين واجب فمن التوريد، سلسلة ستغذي

 تسجيل عملية تصميم ا�ديرين من العديد واستعرض ,تجاه هذا 0ي التحرك ا�مكن من �ن�tنت جعلت

  .الطرف2ن كc لصالح الطلبات

  :الطلب تنفيذ عملية 2- 4

 ,ستفادة�من�هذه�العملية يمكن. للعميل خدمة أو منتًجا تقدم ال#" 4نشطة الطلب تنفيذ عملية تتضمن

 نم2± ،جزءال هذا 0ي. وا�رونة والوقت والجودة التكلفة فئات 0ي تندرج ال#" التنافسية 4ولويات جميع ع6ى تأث�2لل

�الطلبات وتنفيذ التسجيل عمليات ب2ن  أحد يبحث ا�ثال، سبيل ع6ى. مt±امنة تكون �أن يحدث ذلك، ومع،

ثمنه� ويدفع ا�خزون من بنفسه يأخذه يجده، عندما و�الرفوف ع6ى كتاب عن كتب متجر يزور الذي العمcء

،�الطلبات وتنفيذ التسجيل عمليات تمي2± سيتم �ن�tنت، ع6ى قام�بنفس�الطلب إذالكنه�. مغادرته�للمتجر�عند

 0ي ممكن قدر أك§�يسÍى�التجار�ع§��,ن�tنت�التقليص�منه��،لكتابه التسليم وقت قبول  العميل ع6ى يجب إذ

  .تنافسية أك�� 4عمال يجعل أن يمكن الطلبات تلبية عملية تصميم فإن وبالتاBي ،.-م الخاصة التوريد سلسلة

 إÁ والتخزين، النقل بتكلفة با�قارنة اقل تكلفة تمثل الطلبيات أوامر بتشغيل ا�تعلقة 4نشطة أن من وبالرغم"

-Çا بسبب 4همية من كب�2ة درجة ع6ى اأ-hقcي بالوقت عBمن الطلب أمر ع6ى الحصول  منذ ا�ستغرق  �جما 

  1"العمcء رضاء ع6ى وملموس واضح تأث�2 له يكون  وذلك ا�رغوبة، الخدمات أو للمنتجات استcمه وح#o العميل

  )ا$ساعدة(الداعمة 
نشطة :ثانيا

 :وا$ناولة ا$خازن  إدارة - 1

1 -1 –�� بمختلف لcحتفاظ ا�خصصة ا�ستودعات ومواقع وا�باني 4ماكن بتحديد تمz-" :ا$خازن إدارة

 للمساهمة مطلوب نشاط ا�خازن  فتوف�2 �نتاج، عملية وبعد قبل ا�نظمة تحتاجها ال#" ا�واد أنواع

 تعطل تكاليف تجنب ع6ى ا�نشأة يساعد لÃنتاج فبالنسبة والبيع، والنقل، ،�نتاج تكاليف خفض 0ي

   2"الضائعة البيع فرص تجنب للبيع وبالنسبة توقفه أو �نتاج

                                                           
1
 العلوم كلية تلمسان، جامعة بلقايد بكر أبو جامعة دكتوراه، رسالة ا�تبعة، والسياسات التكلفة إدارة مدخل -الشامل ,مداد عمر، أقاسم -  

  22ص��2010-2009 التسي�2 وعلوم ,قتصادية
2
  53 حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص رصاع - 
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 من والبضائع ا�نتجات  مختلف ونقل تحريك" :با�ناولة ويقصد التخزين نشاط أداء محور  تعت§�:  ا$ناولة -2- 1

 الداخ6ي، ا�خزون إدارة أو ا�ادي التوزيع إدارة من الصادرة التشغيل أوامر ¢حد ,ستجابة ف.-د�#خر  موقع

o1".تسويقية أو إنتاجية ¢غراض ا�خازن  كانت سواء ا�خازن  داخل ا�ناولة عملية بمع�  

 والنصف 4ولية ا�واد وتحريك والشحن، والتخزين، والنقل، والتفريغ بالتحميل تقوم ا�ناولة فعملية

 .الa-ائية والسلع مصنعة

 خفض ع6ى اللوجستية �دارة تعمل لهذا اللوجستية التكاليف من الربع حواBي تمثل ا�ناولة وعمليات فالتخزين

 وقد ا�ناولة عملية أثناء والتلف الكسر ومعدل ،�نتاج دورة وقت لتقليص ا�واد تحريك ووقت ا�ناولة، تكلفة

 الخسائر، لتقليل الفاقد ع6ى والقضاء ا�خزون، مستويات وتخفيض" وجودته، �نتاج مستوى  رفع 0ي تساعد

 "Ô.2لية وا�ناولة ا�يكانيكية ا�ناولة وهما نوع2ن إBى ةا�ناول نشاط ويقسم

 :  فوالتغلي لتعبئةا - 2

 من البضاعة حماية ع6ى يساعد فالغcف وحجما، شكc مختلفة عبوات 0ي مغلفة ا�نتجات نجد 4سواق 0ي

  .ا�ناولة عملية تحس2ن إBى اللوجستيات وخ§�اء التسويق رجال يسÍى لذا حركh-ا ويسهل التلف
� �وا�ناولة �النقل �متطلبات �تراÂي �أن �لها �Áبد �التعبئة �أن ��،والتخزينكما �0ي��إذاخصوصا �4مر�بالعمل تعلق

  .عياريةممجاÁت�

 حجم أساس" ع6ى ¢نه الوقت نفس 0ي العملية و,عتبارات الفنية الكفاءة ب2ن الجمع يجب الغcف تصميم وعند

  ".3مa-ما كل وتكلفة وا�ناولة والتخزين النقل نظام يتحدد الغcف تحمل ودرجة أبعادو  ووزن 

 أك�� رؤية لها اللوجستية ا�نظومة بينما والحمائية، للتغليف ال�tويجية بالنوا$ي w-تم التسويق فعلم"

 التصميم مجال 0ي تطوراته يتابع حيث اللوجستيات نظام كفاءة 0ي ا�وضوع هذا يليه �ا وإدراك شمولية

  .4"النقل لوسيلة متهمc  و والحجم

،�ومن�)مس�tجعة تالفة�و�أغلفةغلفة�أ (,ستعمال��إعادة إمكانيةم2±�ب2ن�نوع2ن�من�4غلفة�من�حيث�نكما�

القطع�ع6ى� ،�توضعيةئحما�4ساسيةمهمh-ا��تصنيعيةالب2ن�أغلفة�أثناء�العملية�،نم2±��تصنيعال لمراححيث�

 .وأخري�توضع�ع6ى�ا�نتج�الa-ائي�،�باشرة�مرحلة�تصنيعية�جديدة�وترفع النصف�مصنعة

  :وإنما�w-دف�إBى�تحقيق�وظائف�متنوعة،�وفيما�ي6ي�أهمها�ا�نتج،وضع�الغcف�ع6ى��ليس�مجردلتغليف�وا

  

  

  

  

  

                                                           
1
  83والتوزيع،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� النقل قنوات أداء 0ي وأثرها اللوجستية �دارة تطبيق خميس، آدم اسماعيل آدم -  

2 - Rushton, A, Croucher, p, Baker, p, « Hand book of Logistics and distribution management, « British library cataloguing in publication 

Data, London, 3rd edition, 2006 p15. 

  24 ص مصر،��،�سكندرية الجامÍي،�الفكر دار والتوزيع، �مداد إدارة ما²Æ"، توفيق محمد السيد، محمد إسماعيل حسان، احمد محمد/ - . - 3
4
  54 حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص رصاع - 
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�  التغليف وظائف ):I-3(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  236 ص ، 2003 ،،�مصر�سكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار اللوجستيات، إدارة العبد، جcل -مصطفى فريد الÇ- :ا$صدر

3. � :الشراء

-Çبا�نتجات ؤسسةا� تزويد 0يها�دور  يتمثل تخصصية وإدارية فنية وظيفة اتعرف�وظيفة�الشراء�بأ 

 ومع مa-ا، ا�طلوبة والجداول�الزمنية�وا�واصفات الكميات اح�tام مع سليم بشكل لعملها الcزمة والخدمات

 ع6ى الحصول  عن مسؤولة" الشراء وظيفة ¢ن. والتوريد الشراء وظيف#" مسؤولية�ب2ن نخلط أÁ يجب ذلك،

 والجودة ,قتصادية الظروف أفضل 0ي ،احتياجات�مختلف�الجهات�داخل�ا�نظمة لتلبية والخدمات ا�نتجات

� ال#" ا�ختلفة ا�خاطر 0ي التحكم مع والخدمة،  التوريد ووظيفة 1"وا�توسط القص�2 ا�دى ع6ى تكبدهاقد

 التوريد وظيفة فإن لذا ، 2"القص�2 ا�دى ع6ى ا�ادية التدفقات وإدارة للعقود ا�ادي التنفيذ عن ا�سؤولة"

  .البضاعة استcمو �نقل الطلبات، إدارة فكرة تعامل�معت

النسبة� تشكل ال#" الخام وا�واد الشراء، مجال افي التنافسية القدرة تحس2ن يتم ،ا�ؤسسات غالبية 0ي

 هذه أصبحتو��ؤسساتا� �عظم جًدا مهمة الشراء وظيفةصنعة،�ما�يجعل�من�ا� ا�نتجات تكاليف من 4ك§�

 .الخدمية أو الصناعية القطاعات معظم 0ي إس�tاتيجية الوظيفة

 التكيف يمكa-م موردين عن ؤسساتا� تبحثلدا� .-ا، التنبؤ ويصعب تقلًبا أك�� أÇ-ا ,قتصادية البيئة أثبتت

 .�مدادات تدفق ضمان كيفية يعرفون  والذين ،التوريد احتياجات تماشيا�مع التغ�2ات مع بسرعة

                                                           
1 -Baglin(G) et all ; management industriel et logistique : conception et pilotage de Supply Chain ; Edition ECONOMICA ; 4 Edition ; 

France ; Paris ; p.188 
  .351نفس�ا�رجع،�ص� -2

  وظائف�التغليف

  وا�علومات�فعريالت ,حتواء

 التعريف الوظيفة�الثانوية  الوظيفة�4ساسية

  حماية�ا�نتج
 

 الجودة

  ,حتواء
 

  4خطار�البيئية

  4خطار�ا�يكانيكية

 

 خطر�ا�واد�الكيميائية

  سهولة�التوزيع
 

  سهولة�الحمل

  سهولة��غcق
 

  سهولة�الفتح
 

  الحماية�والحفظ  سهولة�,ستعمال
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 رغم(...)  اللوجستيات أداء كفاءة ع6ى تؤثر ال#" والقرارات 4نشطة من مجموعة الشراء وظيفة وتتضمن"

 تدفق ع6ى مباشرة غ�2 بصورة يؤثر الشراء أن غ�2 والتخزين النقل، أنشطة وب2ن الشراء، ب2ن ا�تداخلة العcقة

 هذه ب2ن ومن اللوجس#"، با�سؤول مباشر ارتباط الشراء أنشطة لكل ليس لذا اللوجستية، القناة 0ي السلع

 لذا النقل، ا�نتج،طرق  شكل الشحن، نقاط الشراء، كميات تحديد :اللوجستية التكاليف ع6ى تؤثر ال#" 4نشطة

  1"اللوجس#" للمسؤول بالنسبة كاملة مسؤولية ليست الشراء عملية

�  لوظيفة�اللوجستية�بوظائف�ا$ؤسسةع<قة�ا: ا$طلب�الثاني

 ،اتخ§�  تجمع ال#" العمليات من مجموعة ع6ى�أÇ-ا ،ؤسسة�من�وجهة�النظر��داريةا� داخل لوظيفة،اتعرف�

�إدارية�متجانسة�0ي�شكل�ت أن ا�حتمل من مجاورة وتخصصات ،مهارات �مصلحة�أو  وأ�قسمجمع�0ي�وحدة

  .وظيفيال هاهيكل ي�إطار0 دارz-او�إتقسيمها� أساس mي ؤسسةا� وظائفو �.الخ...دائرة

�ا�ؤسس�تمي2±  ا�هم من � �دارية أو القيادية الوظائف عن ةوظائف �0ي �التنظيوا�تمثلة ،�مالتخطيط،

  .الخ...التوجيه

  :وفيما�ي6ي�بيان�عcقة�اللوجستيات�بوظائف�ا�ؤسسة�

�  :بالتسويق اتاللوجستي ع<قة :أو_

  مع تبادل لخلق والخدمات البضائع وتوزيع ال�tويج التسع�2، التنفيذ، التخطيط، عملية هو التسويق إن

 أو ا�نتجات بوضع التسويق ويختص والتنظيمية، الفردية 4هداف تحقيق إBى يؤدي بما أخرى، مجموعات

  .التبادل عملية لتسهيل وذلك التوزيع قنوات 0ي الخدمات

 :2خcل من والبيع التسويق نشاط ع6ى تؤثر �مداد فأنشطة

  ا�نتج؛ سعر تكلفة -

  ا�نتج؛ إنتاج توقيت -

  ا�نتج؛ جودة ثم ومن �مدادات جودة -

  للعميل؛ ا�نتج إتاحة توقيت -

 للعميل؛ ا�نتج إتاحة أماكن -

   العميل؛ وأذواق ورغبات احتياجات وفق والتغليف التعبئة وأدوات أساليب كفاءة -

 ا�نظمة؛ له تقدمها ال#" الخدمات عن العميل رضا مستوى  -

  ؛)العميل /ا�ورد( ا�نظمة منتجات تش�tي  ال#" �مداد مصادر ب2ن العcقة -

 من ا�قدمة وا�علومات البيانات خcل من التأث�2 ويتم وتقاطع ترابط عcقة والتسويق اللوجستيك ب2ن فالعcقة

 :ي6ي ما بيa-ا ومن التسويق إدارة طرف

 ا�ختلفة؛ التسويق خطط وأيضا وا�توقعة الحالية ا�بيعات قيمة -

                                                           
1
، مرجع سبق ذكره، وھران وميناء روتردام ميناء بين مقارنة دراسةفي تطوير لموانئ البحرية،  تللوجستياادور ، حياة رصاع - 

  .55ص 
 ا�2±ة تطبيقي�لتحقيق إس�tاتيýي مدخل  :ا�عاصرة ا�نظمات 0ي اللوجستية 4نشطة وإدارة ,حتياجات وظيفة 0ي ا�رجع بكر، أبو محمود مصطفى -  2

  .26ص��2004-2003مصر،� :�سكندرية الجامعية، الدار الشراء�والتخزين، أعمال خcل من التنافسية
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 لبعض موردا يعت§� مa-م البعض كان إذا وخاصة الشركة منتجات يش�tون الذي العمcء عن معلومات -

 والخامات؛ ا�واد أصناف

 الشراء؛ قرارات اتخاذ عند الشراء معلومات تنمية 0ي التسويق بحوث تساعد أيضا -

 ومستلزمات ا�واد أسواق 0ي تحدث ال#" بالتطورات الخاصة البيانات من التسويق إدارة تستفيد أيضا -

 1ا�ناسبة والتكلفة با¢سعار ا�واد هذه خصائص مع يتفق مما التسويقية سياساz-ا تضع ح#o �نتاج

  :نتاجبا�  اللوجستيات ع<قة:  ثانيا

 4نشطة أهم من يعت§�ان كما .والخدمات البضائع وتوصيل إنتاج عن ا�سئولة mي العمليات أو �نتاج إدارة إن

 4هداف 0ي فاÁختcف. تكلفة بأقل �نتاج ذلك وراء من 4سا�²" الهدف ويكون  التصنيع، 0ي مباشرة تؤثر ال#"

 نقص إBى باÄضافة ،اتاللوجستي بأنشطة ,هتمام تجزئة إBى يؤدي ربما )التكلفة تخفيض ضد العائد تعظيم(

 �داري، العمل 0ي منفصل مجال أÇ-ا ع6ى اللوجستيات أنشطة إBى النظر تم إذا ككل 4نشطة هذه ب2ن التعاون 

  :2ي6ي ما خcل من تكون  اللوجستيات و��نتاج ب2ن والعcقة

  التصنيع؛ أو �نتاج وبرامج خطط حسب �مدادات توف�2 توقيت -

 الصيانة؛ وورش  �نتاج بخطوط و4جهزة ا�عدات تcءم ال#" الفنية با�واصفات �مدادات توف�2 -

 وبرامج لخطوط  والعاجلة الطارئة لcحتياجات ,ستجابة ع6ى والقدرة �مداد مصادر مع العcقات -

 والصيانة؛ �نتاج

 العملية انسياب ع6ى ذلك وتأث�2 �نتاج، عملية مراحل أو خطوط ب2ن وا�ناولة والنقل التخزين خدمات -

 .�نتاجية
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  .والتسويق �نتاج من وكل اتاللوجستي ب2ن ا�ش�tكة الحدود يوضح I-04 رقم والشكل

�  و(نتاجع<قة�اللوجستيات�بالتسويق� ):I-4(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�ريخ دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهيم تركي �مداد،�ترجمة سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :ا$صدر

 43ص� السعودية، :الرياض

  ا$الية با�دارة تياتاللوجس ع<قة :ثالثا

�,عتماد ع6ى التعرف 0ي تتمثل واضحة عcقة ا�الية باÄدارة اتاللوجستي عcقة إن  ا�اليةات

 ا�خصصة ,عتمادات حدود 0ي الشرائية قراراz-ا تتخذ أن �مداد إدارة ع6ى يجب وال#" الشراء لعملية ا�خصصة

 :أيضا فهناك ا�تاحة ا�الية ,عتمادات عن معلومات من ا�الية �دارة تقدمه ما جانب إBى  .لها

 ؛الفائض أو الخردة من التخلص حالة 0ي ا�ساعدة وأيضا ,ئتمان شروط عن معلومات -

 التأخ�2؛ أسباب عن معلومات وأيضا للموردين ا�الية ا�راكز عن معلومات -

 .)..مناولة تخزين، ،لنق(ا�ختلفة� 4نشطة ع6ى لÃنفاق تخصيصها يمكن وال#" ا�تاحة ا�وارد عن معلومات -

 :ي6ي بما ا�الية �دارة تمد أن فيجب اتاللوجستي إدارة أما -

 التغ�2ات؛ هذه �واجهة 4موال تدب�2 يمكن ح#o ا�توقعة أو الحالية ا�ش�tيات كمية 0ي تغ�2ات أي -

  .ا�ناسب الوقت 0ي 4موال تدب�2 يمكن ح#o الشراء عملية توقيت -

 وغ�2ها وأدوات وأجهزة� تجه2±ات من يتطلبه وما اللوجستية 4نشطة من الcزم التمويل و السيولة موقف -

 والبشرية؛ والفنية ا�ادية �مكانيات من

 ماليا؛ وتقيم�أداx-ا قياس يتم إنتاجية كوحدة اللوجستية 4نشطة عائد أو ربحية وقواعد أسس -

 .ا�نظمة مستوى  ع6ى ,ستثمارات وعائد ربحية ثم ومن ا�نتجات وربحية تكلفة -

  عينة من ا�نشطة

  ادارة الــــــــــــجودة -

  جدولة انتاج تفصيلية -

  صيانة المــــــــعدات -

  الطــــاقة ا+نتاجــــية -

  عينة من ا�نشطة

  النــــــــــــقل -

  المــــــخزون -

  تنفيذ الطلبية -

  مناولة المواد -

  عينة من ا�نشطة

  التـــــــــــرويج -

  بحوث تسويقية -

  خليط ا1نــتاج -

  إدارة المبيعات -

  ا�نشطة

  المشتركة

  جدولة المنتج -
  المكـــــــــان -
 المصـــــــنع -

  المشــتريات -

  ا�نشطة

  المشتركة

  خدمة العمــيل -
  التسعيــــــــــر -
 التغلــــيــــــف -

  مواقع التجزئة -

ــــــــــــــ(نت اجـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــق اللوجستيات   التسويـــــــــــــــــــــــ

�و(نتاجالحدود�ا$شRSكة�ب�ن�اللوجستيات  �تسويقوالالحدود�ا$شRSكة�ب�ن�اللوجستيات  
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 البشرية وا$وارد و(دارية التنظيمية بالجوانب اتاللوجستي ع<قة :رابعا

 أن كما ماهرة، عمالة إBى يحتاج هذا حيث جستياتاللو  Äدارة بالنسبة جدا مهمة تعت§� البشرية ا�وارد إن

 01ي العcقة هذه وتكمن ةاللوجستي ومa-ا ا�ؤسسة ووظائف أهداف تحقيق 0ي هاما دورا يلعب التنظيم" الشكل

 للمنظمة؛ التنظيم" الهيكل ومكونات وشكل نوع -

 للمنظمة؛ التنظيم" الهيكل ومستويات مكونات ب2ن و�دارية التنظيمية والعcقات ,ختصاصات -

 ا�وردين وخدمة الشراء بحوث مثل التنظيم" الهيكل 0ي �داري  ومستواها ا�عاونة التنظيمية الوحدات نوع -

 وغ�2ها؛

 وا�ستويات التنظيمية الوحدات ب2ن والتنسيق التعاون  ومجاÁت ا�نظمة داخل �دارية ,تصاÁت أنظمة -

 �دارية؛

  ا�نظمة؛ 0ي الرئيسية 4نشطة وفعالية كفاءة وتقييم قياس وأدوات ومعاي�2 أسس -

عالية�0ي�التنسيق�ب2ن�مختلف�النشاطات�التكاملية� مهارة ذات بشرية موارد ع6ى اتاللوجستي عتمدت�كذلك

والشكل�ا�واBي�يسلط�الضوء�ع6ى�اللوجستيات��.ا�كونة�للوظيفة�اللوجستية�وب2ن�مختلف�وظائف�ا�ؤسسة�

  .من�حيث�أÇ-ا�تجتمع�فY-ا�الوظيفة،�النشاط�وا�هارة

  .الوظيفة،�النشاط،�ا$هارة: اللوجستيات�) I-5(شكل�ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  2باحث�0ي�اللوجستيات�Gaston Roland NGOOH: ا$صدر
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 النظام دور (لوظائفا ا$نظومة

 اللوجس�� الفر�ي
 )همن والغرض


نشطة  

  )ماذا�ندير(

  إدارة�الطلبات

  إدارة�الشراء

  إدارة�النقل

  إدارة�ا�خزون

  إدارة�ا�خازن 

  إدارة�ا�ناولة

  إدارة�التغليف

  إدارة��نتاج

  إدارة�التوزيع

  إدارة�ا�بيعات

إدارة�الوسائل�

  ا�ش�tكة

 إدارة�,س�tجاع

 إدارة وظائف

 ا$خزون

 )فردية مسؤولية(

 إدارة 0ي: أمثلة

 زونخا�

 خازن ا� س�2م

 خزونا� س�2م

 عون�استcم

  أم2ن�مخزن 

 عون�تصنيف

 الطلبات عدم

 تسليم عون 

  اللوجستيات

  ــمــــــــــالدعــــــــ

 دــــــــــــــالتوري

 �نتاج

 التوزيع

 ,tجاعس� 



ـــــــالفص ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ )نظري  دخلم(    اللوجستيات                                                                                                   
ول  لـــــــــــ  

 

 
28 

�  (دارة�اللوجستية�عمليات: الثالث�ا$طلب

� ا�ؤسسة يقي الجيد التخطيط أن حيث �دارة، 0ي العمليات أوBى هو التخطيط إن : اللوجس�� التخطيط: أو_

 .الcزمة اللوجستية والخطط القرارات تحديد 0ي الحاسمة ا�رحلة التخطيط يعت§� لهذا ،مشاكل عدة من

 اللوجس�� التخطيط مستويات .1

 ؟وكيف ؟م#o ،؟ماذا: ـ�ب تتعلق 4سئلة من لعدد وواضحة محددة إجابات تقديم إBى اللوجس#" التخطيط يسÍى

  1 :0ي تتمثل مستويات ثcث ع6ى التخطيط من النوع هذا ويتم

 وحدات موقع ع6ى كب�2 تأث�2 وله ا�دى، طويل والتنبؤ التسويق خطة ع6ى يستند :eسRSاتي�ي التخطيط 1- 1

 الوحدات ب2ن ا�واد تدفق تنظيم ع6ىاللوجستيات� لقدرة وفقا إس�tاتيجية خطة وضع يتم حيث .والتوزيع �نتاج

 .والعمcء الوحدات وب2ن

 4هداف لتنفيذ الضرورية اللوجستية ا�وارد وضع ع6ى ينطوي  حيث عام �دة يكون  :التكتيكي التخطيط  2- 1

 مع الوسائل لتكييف الcزمة الخطوات واتخاذ اللوجستية للوسائل الرشيد ,ستخدام للمؤسسة، السنوية

  .,حتياجات

 يومي، أساس ع6ى ويكون  .الطلبيات أساس ع6ى ا�وارد تخصيص يدير :) التشغيzي( العمzي التخطيط  3- 1

 توف�2 خcل من تكون  الخطة هذه) مع2ن مكان 0ي مع2ن منتج تسليم تاريخ( الcزمة العمليات خطة بوضع ويقوم

 القرارات عن 4مثلة بعض يوضح والجدول ...) التخزين منطقة الشاحنات، توف�2 :مثل( لذلك الcزمة الوسائل

  :الثcثة للمستويات وفقا اللوجستية

  اللوجستية ل عمال والتشغيلية والتكتيكية (سRSاتيجية القرارات عن أمثلة) : I-2( جدول 

  نوع�القرار
ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــوى�القـــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــرارمستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

ــــــــــــــــياسRSا ــــــــــــــــــ ـــــــيكي  تيجــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــzي  تكتـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   تشغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــوقع ــــــــــــــــــ   وضعية�ا�خزون  وا�وقع الحجم التسهيcت،  ا$ــــــــــــــــــــــ
� �النفقات، ��رسالالطرق،

  والشحن

ــــــــــــــــنقل ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   والوقت�جداول�الكميات  الفص6ي الخدمة مزيج  اختيار�نمط�النقل  الــــــــــــــ

�
وامرتشغيل  
 نظام وتصميم اختيار

  4وامر إدخال

لطلبيات� 4وليات قواعد

  العمcء
  الطلبيات تنفيذ وتعجيل تسهيل

  /  /  العمcء خدمة معاي�2 وضع  خدمة�العــــــــميل

ـــــــــازن  ــــــــــــــــــ   با¢وامر الوفاء  ا�ساحات�الفصلية اختيار  وا�كان الداخ6ي التنظيم  ا$خـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــراء ــــــــــــــــــ   الشراء أوامر إصدار  ا�ورد واختيار التعاقد  الشراء سياسات وضع  الشـــــــــــــــــــــ
،����2002/2003 مصر،،��سكندرية الجامعية، الدار ا�ادي،�والتوزيع �مداد :اللوجستية 4عمال إدارة 0ي مقدمة إدريس، الرحمن عبد ثابت: ا$صدر

  59ص�

                                                           
1
 ض،الريا ا�ريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهيم تركي ترجمة �مداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد - 

  56ص� ، 2006 السعودية،
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تعتمد�ولبلوغ�هذا�الهدف،�تقع�خدمة�العميل�0ي�مركز�أهداف�ا�نظمة�،�:   اللوجستية القرارات مثلث 4- 1

��تخطيطال�ع6ى �اللوجس#"  .النقل وقرارات ا�خزون قرارات ا�وقع،   :رئيسية مشاكل ثcثة ع6ى يرتكزالذي

  . ذلك يوضح التاBي والشكل

  اللوجستيات قرار اتخاذ مثلث )I-6( شكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  57�مداد،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد : ا$صدر

4خرى� الثcث ا�جاÁت 0ي صياغh-ا تم ال#" نتيجة�لcس�tاتيجيات إm Áي ما العميل خدمةنستنتج�من�الشكل�أن�

 منفصلة بطريقة وليس واحدة كوحدة لها التخطيط يتم أن يجب ثم ومن بيa-ا، فيما ال#"�تتصف�بالتداخلو�

  .ا�تكامل اللوجس#" النظام ع6ى ملموسة بدرجة يؤثر مa-ا كل أن حيث

 مشكcت مع اللوجس#" للتخطيط ا�ختلفة ا�ستويات تتعامل: الرئيسية اللوجس�� التخطيط مجا_ت 5- 1

  :1التالية الرئيسية ا�جاÁت 0ي ت�tكز متعددة

 النظام ع6ى كب�2 بشكل وذلك اللوجستية ل*عمال العمcء خدمة مستوى  يؤثر :العم<ء خدمة أهداف 5-1- 1

 0ي ا�ركزي  بالتخزين تسمح الخدمة من 4قل فا�ستويات .آخر عامل أي تأث�2 يفوق  نحو ع6ى وذلك اللوجس#"

 .تماما العكس إBى تؤدي الخدمة من 4ع6ى وا�ستويات .تكلفة أقل النقل من أشكال وباستخدام قليلة، مواقع

                                                           
1
  62ص سابق، مرجع ا�ادي، والتوزيع �مداد اللوجستية 4عمال إدريس،إدارة الرحمن عبد ثابت - 

خدمة  أھداف
 العميـــــــــــل

 إسRSاتجية�ا$خزون

   مستويات�ا�خزون -

 ا�خازن  انتشار -

 الرقابة طرق  -

 إسRSاتجية�ا$وقع

 ا�نشآت وموقع وحجم عدد -

 التوريد نقاط و التخزين نقاط ربط -

 ونقاط التخزين بنقاط الطلب ربط -

 التوريد

 الخاصة /العامة ا�خازن  -

 (مداد سلسلة أنشطة عملية

 ا$ستمرة

 )التوريد( التموين -

 نتاج�  تخطيط -

 ا�ادي التوزيع -

 التسويق -
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 لذلك .ترتفع اللوجستية 4عمال تكاليف فإن العليا حدودها إBى لتصل الخدمة مستويات زيادة يتم عندما ولكن

 لخدمة ا�ناسب ا�ستوى  تحديد ع6ى ينصب أن يجب ,س�tاتيýي اللوجس#" التخطيط 0ي 4ول  ,هتمام فإن

 .العمcء

 لÃمداد .-ا الخاصة النقاط وكذلك التخزين، لنقاط الجغرا0ي الوضع إن :ا$واقع تسهي<ت إسRSاتيجية 5-2- 1

 بالتسهيcت، الخاص والحجم وا�وقع، العدد، تحديد إن ذلك مثال .اللوجستية للخطة العريضة الخطوط تحدد

 النطاق وإن .السوق  إBى ا�نتجات توجيه سيتم خcلها من ال#" ا�سارات تحديد إBى يؤدي السوق  طلب وتحديد

 لذلك ا�صاحبة والتكاليف للمنتج التحركات جميع يتضمن أن هو با�وقع الخاصة التسهيcت �شكلة ا�ناسب

 إBى إضافة .العمcء مواقع وح#o الوسيطة التخزين نقاط وخcل ا�يناء، أو البائع أو ا�صنع موقع من تحدث كما

 يوجه أو ا�وانئ، أو البائع2ن أو ا�صانع من مباشر بشكل خدمته يتم سوف الذي العميل طلب تحديد فإن ذلك

 تساهم بالتاBي وال#" تكلفة 4قل 4عمال إيجاد إن .للتوزيع �جمالية التكاليف ع6ى يؤثر مختارة تخزين نقاط إBى

 .ا�وقع تسهيcت إس�tاتيجية جوهر هو الربحية تعظيم 0ي

 تخصيص فإن .ا�خزون إدارة يتم خcلها من ال#" الطريقة إBى التخزين قرارات تنصرف :التخزين قرارات 5-3- 1

 محددة لقواعد وفقا التخزينية النقاط من ا�خزون سحب مقابل )الدفع أسلوب(التخزين نقاط ع6ى ا�خزون

cاتيجيت2ن يمث�t0ي ا�نتجات خط 0ي ا�ختلفة ل*صناف ا�ختارة ا�واقع أن كما .ا�قام هذا 0ي أساسيت2ن إس 

 هذا 0ي إضافية أخرى  اس�tاتيجيات يمثلون  ا�خزون مستويات إدارة أو نية،اا�يد أو �قليمية ا�خازن  أو ا�صنع،

 ع2ن 0ي تؤخذ أن يجب وبالتاBي التخزين، قرارات ع6ى تؤثر سوف ا�ستخدمة ا�نظمة سياسة أن ويcحظ .الصدد

 .اللوجستية �س�tاتيجية ,عتبار

 النقل، ت،�ومسارا4نشطة وحجم لنقلا وأسلوب نمط ع6ى النقل قرارات تشتمل :النقل إسRSاتيجية  5-4- 1

 وا�صانع، للعمcء بالنسبة الجغرافية ومواقعها با�خازن  الواقع 0ي تتأثر القرارات هذه إن .للنقل الزم�" والجدول 

 .الشحن حجم خcل من النقل بقرارات تتأثر ا�خزون مستويات أن كما .ا�خازن  موقع 0ي تؤثر بالتاBي وال#"

 رئيسية مجاÁت جميعا يمثلون  والنقل وا�خزون، ا�وقع، تسهيcت العمcء، خدمة مستويات فإن وهكذا

 ع6ى والعائد النقدي، والتدفق الربحية، ع6ى .-ا الخاصة القرارات تأث�2 بسبب وذلك اللوجس#"، للتخطيط

 عن بمعزل  له التخطيط يجب Á ثم ومن Ôخر، مع يتداخل القرارات هذه من مجال كل إن .للمنظمة ,ستثمار

 .بيa-ا والتوازن  التوافق بتحقيق القيام 4قل ع6ى أو غ�2ه،

 اللوجس�� التنظيم :ثانيا

 يجري  البضائع أن لضمان وا�سؤولية السلطة خطوط يحدد أن شأنه من اللوجستية 4نشطة تنظيم إن

 مطلبا للمؤسسة التنظيم" الهيكل ضمن اللوجستيك إدارة وضع يعت§� لهذا .له التخطيط جرى  �ا وفقا تحريكها

  .والكفاءة الفعالية من مستوى  أع6ى لتحقيق وذلك اللوجستية العمليات ب2ن التوازن  لتحقيق ملحا

 �س�tاتجية �دارة من أسا�²" جزء تعت§� اللوجس#" النظام وفعالية كفاءة إن�: اللوجس�� التنظيم أهمية 1- 2

 من متنوعة مجموعات و0ي التنظيم داخل تقليديا تنتشر اللوجستيك وظائف معظم أن ا�cحظ ومن للمنشأة،

 التبعية نتيجة وذلك البعض بعضها مع الوظائف هذه أهداف تعارض إBى يؤدي مما الرئيسية، الوظائف

  .ا�زدوجة
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 معناه العليا �دارة أفراد أحد وسيطرة إدارة تحت اللوجستيات أنشطة ب2ن يجمع تنظيم" هيكل وجود فعدم

  1.اللوجستيات نشاط Äدارة ا�تكامل ا�فهوم تطبيق 0ي الفشل

 مدخل أن إBى ذلك ويرجع ،اتاللوجستي أنشطة لدراسة تحلي6ي إطار تقديم ع6ى النظم مدخل تطور  ساعد لقد

 تجميع ع6ى 4خ�2ة هذه تكوين 0ي يعتمد وإنما الوظائف، لتكوين كأساس التخصص ع6ى يعتمد Á النظم

 من أع6ى أداء مستويات إBى تؤدي ا�تكاملة النظم فإن النظم �دخل ووفقا .القوية ,رتباط عcقات ذات نشطة4

 بشكل ا�دخل هذا ساهم ولقد واحدة، طبيعة ذات ولكa-ا م�tابطة غ�2 فرعية أنشطة تشمل ال#" النظم تلك

 ا�نظمة وإBى من ا�تاحة وا�نتجات و4جزاء ا�واد تدفق بعملية ا�رتبطة 4نشطة مختلف حصر 0ي مباشر

 2.اللوجستيات بإدارة الخاص �طار وهو موحد إداري  إطار داخل ووضعها

  :فيما�ي6ي� ا�ؤسسة 0ي اللوجس#" التنظيم تطور �تتمثل�مراحل :اتاللوجستي �دارة التنظيمي التطور  2- 2

 تقليديا التنظيم" الهيكل كان ا�رحلة هذه 0ي السبعينات، أوائل 0ي رصدها جرى  ال#" mي :
و¤ى ا$رحلة 2-1- 2

 4نشطة لبعض وجود Á أنه كما تنظيمية، وحدات عدة ب2ن ما اتاللوجستي وظائف بانتشار يتم2± والذي

 كانت وال#" ا�رحلة تلك خصائص إBى التنظيم" الهيكل هذا طبيعة وتعود 3.التنظيمية الخارطة 0ي اللوجستية

 .ا�ؤسسة وظائف ب2ن تشتتةم اتاللوجستي تكان الف�tة تلك أن كما إداري، كمفهوم اتاللوجستي ظهور  مرحلة

 Äدارة وجود Á أنه الشكل من نcحظ حيث اللوجستيات Äدارة التقليدي الهيكل يوضح )I -8(رقم والشكل

 .مستقلة

 عن با�سؤولية إليه وعهد العليا �دارة يتبع كب�2 تنفيذي مسئول  وضع ا�رحلة هذه 0ي تم :الثانية ا$رحلة2-2- 2

 .واحدة إدارة تحت ا�ادي التوزيع إدارة مع ا�واد إدارة جمع مرة ¢ول  تم حيث اللوجستية، 4نشطة

 الهيكل 0ي الرسم" التعديل من النوع هذا إحداث مس�2ة ويرلبول  و كوداك مثل عمcقة شركات تصدرت ولقد

 الثانية ا�رحلة تخطت أو 4وBى ا�رحلة 0ي عالقة الك§�ى  الشركات معظم ظلت 1985 عام 0ي ذلك ومع .التنظيم"

 .ةا�تكامل للوجستيات التنظيم" الهيكل يوضح ) I-9( رقم والشكل4.مباشرة الثالثة ا�رحلة إBى قفزلت

 ا�رحلة هذه تتضمن ،ةا�ش�tك اللوجستيات تسمo ما أو �مداد سلسلة إدارة مرحلة وmي :الثالثة ا$رحلة2-3- 2

 للمؤسسة التنظيم" الهيكل داخل اتاللوجستي Äدارة كب�2ة أهمية وتعطي .اللوجستية ل*نشطة الكامل الدمج

  ) .I-9( رقم الشكل 0ي موضحة mي كما

  

  

  

  

  

                                                           
1
      ، 2008 مصر، �سكندرية، الحديث، الجامÍي ا�كتب ،"والشحن النقل -ا�ش�tيات إدارة -ا�خازن  إدارة" و�مداد ا�واد إدارة مصطفى، فريد Ç-ال - 

  278 ص

  24،�ص�2005-2004مصر،� ،�Äسكندرية الجامعية، الدار اللوجستيات، إدارة العبد، إبراهيم جcل مصطفى، فريد Ç-ال- 2

  329نفس�ا�رجع،�ص��- 3

  .768ص� ،ذكره�قبس مرجع �مداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد�- 4



)نظري  دخلم(    اللوجستيات         

 

 

للوجستيات

 

 .330سبق�ذكره،�ص�

  ةا$تكامل

 15سبق�ذكره،�ص� مرجع ،�القيمة

التموين

الرقابة على المخزون

تشغيل ا9وامر

فتح ا+ئتمان

تخزين المواد التامة

نظم المعلومات ا1دارية

تخطيط المرافق

 �نتاج
 

تخطيط�

 التوريد
 

 النقل
 

 ا�خزون
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للوجستيات التقليدي التنظيمي الهيكل )I-7( شكل

  

��جعاللوجستيات،�مر  إدارة العبد، إبراهيم جcل مصطفى، فريد Ç-ال :ا$صدر

�ا$تكامل للوجستيات التنظيمي الهيكل) I-8(الشكل

القيمة خلق 0ي ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء �اط،2ق بن العزيز عبد

ا$دير�العام

eنتاج

الشراء

خطط�ا�واد

تخزين�ا�واد�الخام

تخزين�ا�واد�التامة

النقل

الهندسة�الصناعية

جدولة��نتاج

التسويق

التنبؤ

خدمة�العمcء

تخزين�إقليم"�للمواد�التامة

 العامة (دارة

 ا�ش�tیات �مداد سلسلة

تخطيط�

التوريد

ا�خزون  التخزين
 

 البیع بعد ما خدمة

 التغلیف

 الطلبیات معالجة
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�ا$صدر

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد:  ا�صدر�

التسويق

التنبؤ

خدمة�العمcء

تخزين�إقليم"�للمواد�التامة

خدمة

معالجة
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�  للوجستيات الحديثة ا$كانة) : I-9(الشكل

  

  

  

  

  

 19ص� سابق، مرجع ق�2اط، بن العزيز عبد :ا$صدر

� التفك�2 الضروري  من لذلك ، أخطاء أو مشاكل توجد Á أنه الجيد التخطيط يع�" Á: الرقابة�اللوجستية�: ثالثا

 وفًقا 4داء تعديل خcلها من يتم ال#"�ليةÔ ويقصد�.-ا� ، ةرقابال mي الوظيفة وهذه ، لÃدارة0ي�وظيفة�أساسية�

  .للخطة

 4داءان يلتقي بحيث التصحي�ي �جراء 0ي البدء ثم ، ا�حدد و4داء الفع6ي 4داء ب2ن مقارنة بةرقاال عملية تمثل

  .التخطيط أثناء اللوجستية ا�شاكل تجنبو  الحلول  إيجاد حاول تو  ,نحرافات أيًضا رقابةال فسرت .�مكان قدر

3 -1�� الغموض ع6ى �دارة عملية 0ي رقابي نشاط لوجود 4ساسية الحاجة ت�tكز :أهمية�الرقابة�اللوجستية

 قد ال#" الغامضة 4حداث ¢ن .ا�وضوعة الخطة أداء 0ي تعديل لحدوث يؤدي أن شأنه من الذي ا�ستقب6ي،

 ا�وضوعة الخطط تعديل إBى 4خرى  mي تؤدي وال#" اللوجستية، البيئة 0ي جوهرية تغ�2ات إBى تؤدي مستقبc تقع

 قد العمcء ومواقف أمزجة 0ي والتحوÁت التكنولوجية والتغ�2ات ,قتصادية الظروف تغ�2 :ا�ثال سبيل وع6ى

 .4ساسية الخطط وضع وقت 0ي .-ا التنبؤ يتعذر

 ا�واد 0ي التحكم التخزين، النقل،( اللوجستية 4نشطة ع6ى للسيطرة يسÍى اللوجس#" النظام 0ي فا�دير

 وتتضمن .4نشطة وتكاليف العمcء خدمة ع6ى ذلك وراء من يعود ما ناحية من ،)الطلبات ومعالجة ا�خزونو 

 وبعض ل*داء بالنسبة ا�وضوعة 4هداف النظام، أداء عن التقارير ا�راجعة، أعمال ا�دير لدى السيطرة آلية

 حيث من الرقابية Ôلية وهذه اللوجستيات، مدير به يقوم ما غالبا والذي التصحي�ي، �جراء لبدء الوسائل

 اللوجستية و4نشطة الخطط تتضمن فô" �ضافية العوامل أما العملية، 0ي ا�رتبطة بالعوامل ارتباطها

  1.و4داء البيئية وا�ؤثرات

أنشطة��عنمتكامل�تعتمد�الرقابة�اللوجستية�ع6ى�نظام�معلومات�فعال�و� :اللوجستية� الرقابة نموذج 2- 3

� �هذه �فمخرجات �اللوجستية، ��4خ�2ةا�نظومة �تقارير�عن �شكل �0ي �العميل�4داءتعكس �خدمة �،ومستويات

  .ا�وضوعة�فهداو4 � ا�عاي�2لبلوغ��الفع6ي 4داء لتعديل ويبيةالتص��جراءات اتخاذتمكن�من�

  

                                                           
1
  804سبق ذكره، ص  مرجع ا1مداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد - 

تخطيط�

 )التوريد(التموين
 

تخطيط�  التوزيع�ا�ادي
 

 اللوجستيات
 

 التسويق
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�  اللوجستية الرقابة عملية) I-9(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

�  805سبق�ذكره،��ص��جع�مداد،�مر  سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد: ا$صدر

�ا$بحث�  سلسلة�(مداد�و�eتجاهات�الحديثة�hي�ا$نظومة�اللوجستية�: الثالث

� �القيادات �اهتمام ���داريةتزايد �السنوات �تعزيز��با¢نشطة 4خ�2ة0ي �بأن �واقتناعهم اللوجستية

� �وزيادة �مؤسساz-م �الكليةتنافسية �التكلفة �من �والخفض �العمcء �رضا �بتحقيق �يتأتى �أرباحها �أدى �مما  إBى،

�ه�بلورة �0ي �اللوجستية�ذأفكار�جديدة �ا�نظومة �حدود �توسيع �إمكانية �والنظر�0ي �حداثته �من �بالرغم �الشأن ا

 مصطلحعميل،�ليظهر��آخر  إBى والوسطاء�من�ا�وردين�وموردw-م�كيانات�خارج�دائرة�سيطرة�ا�ؤسسةلتضم�

 من العديد إفراز إBىالتوريد�باÄضافة��مداد�أو�ما�يسم�oبسcسل� العشرين القرن  من الثمانينات 0ي  جديد

  .�جال ا هذا 0ي الحديثة و,تجاهات ا�فاهيم


ول �  سلسلة�(مداد�:ا$طلب

� ��دارية �4دبيات �مراجعة �من �نستنتج �0ي �ولم�مجال �نظر�مختلفة �وجهات �هناك �أن اللوجستيات

تعدد��إBى باÄضافة نسبيا�النشأة�تستقر�ع6ى�تعريف�موحد�لسلسلة��مداد،�كوÇ-ا�تع§��عن�مصطلح�حديث

ى�فمن�ا�فكرين�من�ير �.ا�فهوممصطلح2ن�مختلف2ن�للتعب��2عن�نفس�ا�صطلحات�فنجد�مa-م�من�يستعمل�

 أن يرى  والبعضوتطورا�مفهوم�إدارة�اللوجستيات�ومa-م�من�يعت§�ه�امتدادا�أن�سلسلة��مداد�يتطابق�مع�

  .لوجستياتال �مداد سلسلة ب2ن فرق  هناك

Rهداف ا$عاي�
 و

  ا$وضوعة

  تقارير�4داء

 بواسطة�ا�دير، ا�قارنة مراقبة

  جهاز�الكمبيوتر أو ا�ستشار،

�(جراء
  لتصوي§�ا

القوى�والتغي�2ات�

  الداخلية�والخارجية

عملية�أنشطة�سلسلة��مداد�

  ا�ستمرة

  مخـــــــــــــرجات  مدخـــــــــــ<ت

 ا$تصلة (مداد سلسلة أنشطة

 للعملية

  العم<ء وخدمة النشاط تكلفة

 (مداد سلسلة أنشطة

  العم<ء خدمة ومستويات

  الرقابة�عملية عناصر
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1 - � :تطابق�ا$فهوم�ن

 �رات�Functional activities  ا�تكررة الوظيفية 4نشطة من متكاملة مجموعة ع6ى اللوجستية 4عمال تشتمل"

 لهذه ملموسة قيمة إضافة مع ائيةÇ- منتجات إBى الخام ا�واد تحويل أثناء وذلك محددة، قنوات خcل من عديدة

 0ي تقع Á البيع ونقاط الخام،وا�صانع، ا�واد مصادر ¢ن ونظرا عليه، يحصلون  الذين العمcء عيون  0ي ا�نتجات

 4نشطة فإن والتسويق �نتاج خطوات 0ي ا�نتظم التتابع ع6ى تشتمل قناة هناك ¢ن ونظرا واحد، مكان

 فإدارة التعريف هذا خcل من  1".السوق  ساحة إBى ا�نتج وصول  قبل مرات ولعدة متكرر  بشكل تتم اللوجستية

 سلسلة تسمية ا�تكررة اللوجستية 4نشطة ع6ى يطلق" ¢نه �مداد سلسلة أعمال إدارة mي اللوجستية 4عمال

 – معلومات - خام مواد -منتجات(ا�ختلفة التدفقات حركة إدراك" mي �مداد سلسلة إدارة فإن 2"�مداد

 4ماكن ع6ى ا�ناسبة بالكميات وتوزيعها ا�نتجات من كا0ي عدد إنتاج لضمان السلسلة مراحل ب2ن )أموال

  3 "الخدمة مستوى  ورفع السلسلة 0ي الكلية التكاليف خفض مراعاة مع ا�ناسبة 4وقات 0ي ا�ناسبة

 : اللوجستيات إدارة $فهوم وامتداد تطور  (مداد سلسلة - 2

 Physicalالعي�"� التوزيع من تطورت إذ" السريع بالتطور  تم2±ت إ�ÁأÇ-ا اللوجستيات موضوع حداثة من فبالرغم

Distributionى�Bللمواد� إدارة إMaterial Managementى تحولت ثم�Bمتكاملة لوجستيات إ Integrated logistics 

 العي�" والتوزيع Inbound Logistics الداخلة اللوجستيات باسم تعرف أصبحت وال#" ا�واد إدارة من كل تضم

 هذا عند 4مر يقف ولم الداخلية، ا�ناولة عن فضOutbound Logistics c الخارجة اللوجستيات مسمo تحت

 مفهوم أن التعريف خcل من يتضح Supply chain"4�مداد� سلسلة لتصبح اللوجستيات تطورت بل الحد

 0ي لتحكم ا�ؤسسات إس�tاتيجية تقييم إعادة ظل 0ي اللوجستيات إدارة �فهوم وتطور  امتداد هو �مداد سلسلة

 إدارة علY-ا يطلق وأصبح التسمية فتطورت والتخزين، الشراء إدارة تسمية كانت البداية ففي.�جمالية التكلفة

 �مداد سلسلة إدارة إن" .�مداد سلسلة إدارة تطورا وآخرها اللوجستيات إدارة وأصبحت تطورت ثم ا�واد

 0ي) واحد شاحن أو(واحدة��شركة أنشطة إBى اللوجستيات توجه وبينما اللوجستيات Äدارة امتداد mي والتوريد

 تورد ال#" الشركات من العديد ¢نشطة موجهة والتوريد �مداد إدارة سلسلة فإن للمسh-لك2ن، ا�نتجات توريد

 "5ةمعين وإمداد توريد سلسلة طول  ع6ى ا�نتجات أو ا�ستلزمات

 :مa-ا فتعار�ي عدة �مداد سلسلة مفهوم شهد :اللوجستيات وإدارة (مداد سلسلة ب�ن لفرق ا - 3

 تش�2 التوريد سcسل إدارة أما 4عمال، منشآت داخل الوظيفي الجانب إBى تش�2 اللوجستيات إدارة إن" -

                                                           
1
  21 ص ذكره، سبق ا�رجع العي�"، التوزيع و �مداد اللوجستية 4عمال إدارة 0ي مقدمة إدريس، الرحمن عبد ثابت - 

 للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل وورشة التوريد سلسلة وتحس2ن اللوجستية �دارة ملتقى اللوجستية، 4عمال تعريف إبراهيم، ع6ي محمد�- 2

  2ص ذكره، سبق مرجع الخزين، ع6ى والرقابة
 للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل وورشة التوريد سلسلة وتحس2ن اللوجستية �دارة ملتقى ، �مداد سلسلة إدارة محمد، العزيز عبد�- 3

  .6،�ص2009أوت��9-5،�،�مصرالقاهرة �دارية، للتنمية العربية ا�نظمة التخزين، ع6ى والرقابة
 اللوجس#"، النظام باستخدام وا�خازن  ا�ش�tيات Äدارة الحديثة و4ساليب ,تجاهات �دارية، و,ستشارات للتدريب ا�تحدة العربية الشركة خ§�اء - 4

  154 ص ، 2006 مصر، ا�تحدة، العربية الشركة
  237 ص كره، ذ سبق مرجع البحرية، ا�وانئ واقتصاديات وإدارة تخطيط النحراوي، أيمن  - 5
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 عند وتنتô" ا�ورد من تبدأ واحدة، سلسلة 0ي معا تش�tك ال#" 4طراف جميع يحكم عام مفهوم إBى

 "1.ا�سh-لك

 س�2 ومراقبة والتطبيق بالتخطيط تقوم وال#" التوريد سلسلة من جزء اللوجستية العمليات تعت§� " -

 لضمان بفاعلية الa-ائي ا�سh-لك إBى الخدمة مصدر أو ا�نتج من وا�علومات والخدمات السلع وتدفق

 2"الزبائن متطلبات تحقيق

 سلسلة أجزاء أحد بأنه" �مداد مفهوم تعريف 1998 عام 0ي والتوزيع �مداد إدارة مجلس أعاد ولقد -

 ذات وا�علومات والخدمات السلع تدفق ورقابة وتنظيم تخطيط عن ا�سؤول ا�نظمة داخل �مداد

 3"ا�نظمة عمcء إBى وصولها مرحلة إBى الخام ا�واد تدب�2 مرحلة من الصلة

 سلسلة أن نجدمن�هذه�التعريفات�أن�سلسلة��مداد�وإدارة�اللوجستيات�ليس�مجرد�م�tادفات�و��جنستنت

 الوظائف مع اللوجستية 4نشطة ب2ن التكامل تخطتبل�أÇ-ا�،�اللوجستيات إدارة من وأعم أشمل مفهوم �مداد

 أهمية تجاهل ينب-ي Á لذلك. 4خرى  القانونية كياناتوال والوسطاء ا�وردين مع التكامل إBى للمنشأة 4خرى 

 نشرها ويمكن وخارجية داخلية مصادر من ا�علومات هذه تأتي. السلسلة هذه وإدارة لتخطيط الcزمة ا�علومات

�يسم�o ا�ؤسسات موارد لتخطيط متكاملة إدارة برمجيات حزمة بفضل القرار صانÍي جميع ع6ى أو�ما

enterprise resource planning)  (ERP "#تكون  أن يمكن. التوريد سلسلة إدارة وحدات تتضمن ما غالًبا ال 

  .ا�وردين من ÁÔف ح#o ا�ئات، الشركات من العديد لدى يوجد حيث ،للغاية معقدةنشأة��ا توريد سلسلة

�  سلسلة�توريد�مصنع) I-10(الشكل

 

 

 

 

 

 

  

  

36Source : Larry Ritzman - Lee Krajewski, Management des opérations, principes et applications, traduit par Jacky RENARD et 

Christopher Townley, 2ème édition , NOUVEAU HARIZONS, France,  p512 

                                                           
1
  -  -Çل مصطفى، فريد الc132،�ص�2005-2004،�،�مصر�سكندرية الجامعية الدار اللوجستيات إدارة العبد، ابراهيم ج  

2 - Stok, J. And Lambert D, Strategic logistic management, Vol. 17 NO. 1 p 620 

  34 ص ، 2006  ،،�مصر�سكندرية الجامÍي، الفكر دار والتوزيع، �مداد إدارة حسان، أحمد محمد  - 3

  عميــــــــــــــــــــــل  عميــــــــــــــــــــــل  عميــــــــــــــــــــــل  عميــــــــــــــــــــــل

  مركز�توزيع  مركز�توزيع

  مصـــــنع

 1 ا�ركز

 2 ا�ركز�

 3 ا�ركز�

  موردون�خدمات  موردون�مواد
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�تأدية� �بحكم �مرتبطة �لكa-ا �البعض، �بعضها �عن �قانونيا �مستقلة �كيانات �عدة �تربط ��مداد سلسلة

�تعزيز� �إBى �تؤدي �إس�tاتيجية �وÁعتبارات �مجتمعة �التنافسيةأهدافها �و �قدرz-ا �أرباحها،  اع�tفنا إذاوتعظيم

�أن�.بعنايةz-ا�إدار  يجب أنه نفهم فإننا ،سلسلة��مداد�بتعقيد ،�ا�خزون مستوياتيحدد� ا�واد تدفق ثبت

 والتوزيع و�نتاج التسويق عمليات أداء يحدد بينما الواردة، التدفقات جودة ا�وردين من العديد أداء يحددو 

 ع6ى الشركة سيطرة عن ماذا ولكن حاسم، جانب mي ا�واد تدفق إدارة أنبالفعل��.صادرةال التدفقات أداء

 مال رأس 0ي أسهم ع6ى ,ستحواذ تقرر  أن لÃدارة يمكن الكفاية، فيه بما قوية ا�ؤسسة كانت إذا موردw-ا؟

 معها، التعامل0ي� أن�تكون�لها�4سبقية�ؤسسةا� تضمن وبالتاBي. 4ك§� ا�ساهم لتصبح الرئيسي2ن موردw-ا

 ع6ى العملية تعتمد ذلك، ومع. الجديد شريكال هذا وإنتاجية كفاءة لتحس2ن جاهدة ستسÍى الحال، وبطبيعة

 التكاليف تقليل ا�ديرين بإمكان يعد لم الطلب، انخفض إذا ذلك، إBى باÄضافة. مرونh-ا من وتقلل كب�2 استثمار

  .للمورد الثابتة بالتكاليف Ôن تتأثر ¢Ç-ا ا�ش�tيات، كمية تقليل طريق عن

 أجل من 4ول، ا�ركز 0ي تعييa-م تم الذين ا�وردين مع شراكة اتفاقيات 0ي الدخول  0ي آخر حل يتمثل

 لمؤسسةل يمكن ا�ثال، سبيل ع6ى.  )I-10الشكل�( انيالث ا�ركز 0ي موردw-م بأداء يتعلق فيما مسؤول2ن جعلهم

 .باح�tامه التوريد سلسلة 0ي الcعب2ن جميع يلt±م ميثاق كتابة العميلة

 جميع ع6ى يجب ال#" التقارير وإعداد والتسليم الجودة إجراءات مواثيق ا�ديرون طور  السيارات، صناعة 0ي"

 وإبرام ا�واثيق هذه بدمج يقومون  4ول  ا�ركز 0ي يقعون  الذين أولئك. .-ا ,لt±ام السيارات غيار قطع موردي

 ا�ركز 0ي ا�وجودين ا�وردين لجميع يمكن الطريقة، و.-ذه. الa-ائي ا�جمع متطلبات يعكس مما موردw-م مع عقود

  1"الa-ائي العميل جانب من تدخل دون  موردw-م إدارة 4ول 

 ا�عدات ا�ؤسسات�0ي�هذا�القطاع "تقت� الواقع، 0ي. تلخدماا قطاع 0ي أهمية تقل Á التوريد سلسلة إدارة إن

 مخزونتخصيص� ع6ى التوريد سلسلة إدارة تركز الصدد، هذا 0ي. للعميل�خدمات لتوليد والخدمات واللوازم

 تمكن. العمcء ¢وامر السليم التنفيذ وكذلك وا�الية، البشرية ا�وارد وتخطيط اكتسابع6ى�و  ،خاص�بالنشاط

  .التنافسية قدرته زيادة من الخدمة مقدم جيد بشكل ا�دارة التوريد سلسلة

 العمليات إدارة أهداف mي �مداد سلسلة Äدارة التقليدية 4هداف إن  :(مداد� سلسلة أهداف  - 4

  2:من�0يوتك .كلفة وبأقل ا�ناسب الزم�" وا�وقع ا�ناسبة بالكمية ا�ناسب ا�نتج تقديم وmي اللوجستية

 .للموارد 4مثل باÁستغcل التكلفة تخفيض -

 .الشركة وخدمات اتمنتج قيمة تعظيم خcل من العميل إرضاء -

 .�مداد سلسلة 0ي 4طراف جميع ب2ن التكامل تحقيق -

 .ا�خزون 0ي ,ستثمار من التقليل -

 .التأكد وعدم ا�خاطر خفض -

 .التناف²³" مركزها لدعم �مداد سلسلة أداء مستوى  رفع -

                                                           
1 - Larry Ritzman - Lee Krajewski, Management des opérations, principes et applications, traduit par Jacky RENARD et Christopher 

Townley, 2ème édition , NOUVEAU HARIZONS,  France, pp 511-512 
2
  .61وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�ا�حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير� رصاع - 
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 ا�نتج وجودة فتكلفة السلسلة، أعضاء كافة لتشمل تمتد تضامنية مسؤولية" هو�إنما 4هداف هذه وتحقيق

 مستويات وتحس2ن التكلفة تخفيض فجهود وبالتاBي ا�ش�tاة، وا�كونات 4جزاء وجودة بتكلفة ترتبط الa-ائي

  1" مجتمعة التوريد سلسلة أعضاء جهود نتاج mي بل منشأة كل حدود ع6ى تقتصر تعد لم الجودة

5 - � فعالة بصورة تطبيقها إBى الحاجة ضرورة من �مداد سلسلة إدارة أهمية تنبع :أهمية�سلسلة�(مداد

  .والخدمية الصناعية 4عمال لشركات منه مفر Á حتم" خيار أصبح فتطبيقها

 4عمال بيئة ظل 0ي منظمة كل حدود ع6ى مقتصرا يعد لم التقليدي التكلفة فتخفيض : التكلفة -

 تتخصص" حيث التنافسية ا�زايا لتعزيز �مداد سلسلة امتداد ع6ى التكلفة إدارة نحو اتجه بل الحالية

 بالسلسلة أخرى  �نشآت 4نشطة باÒي وتعهيد فY-ا نسبية بم2±ة تتم2± ال#" 4نشطة أداء 0ي منشأة كل

��  2"با�وردين ارتباطا ا�نشأة خارج يتحدد ا�نتج تكلفة من كب�2 جزء أصبح ثم ومن أداx-ا، 0ي كفاءة أك

� :<ءالعم - �و,ستحواذ �بالعمcء �,تصال �هو�تحقيق �مظاهر�4عمال �أهم �سلسلة��علY-م،أحد وإدارة

وذلك�بمعرفة�. ¢ن�السلسلة�ببساطة�تبدأ�وتنتô"�بالعميل�ذلك،التوريد�تساعد�ا�نظمة�ع6ى�تحقيق�

 .. ذلك�؟�وسرعة�توصيل�ا�نتجات�إليه�0يماذا�يرغب�؟�وم#�oيرغب�

 4دنى، حدها عند تكون  وا�خازن  ا�صانع تشغيل تكاليف �مداد سلسلة ظل 0ي :الرأسمالية التكاليف -

 .4دنى حده عند ا�خزون يكون  حيث با�بيعات التنبؤ من أك�� الطلب أوامر كانت إذا خاصة

 إBى سيتحول  ا�خزون ¢ن للشركة العامل ا�ال رأس من سt±يد �مداد فسلسلة :الرأسمالية الوفورات -

  .للمنشأة السوقية القيمة ع6ى إيجابا سيؤثر آخر جانب من نقديات

مثلية�سلسلة�التوريد�يمكن�أن�تؤكد�بصورة�إيجابية�ع6ى�خمسة�عناصر�تقود�" :  القيمة�السوقية -

ل*صول�الثابتة�،�إنجاز��الكفءإBى�القيمة�السوقية�mي�نمو�ا�بيعات،�تخفيض�التكلفة�،�,ستخدام�

� �ا�حددة �الضريبية �الشريحة ،� �متم2±ة �بصورة �بالكفاءة�. 3"4عمال �تتصف �ال#" �التوريد �سلسلة و0ى

�¢ن�. فإن�الكمية�ا�ناسبة�من�ا�نتجات�تتحرك�بسرعة�نحو�السوق،�ناتجا�عa-ا�مبيعات�مرتفعة�
ً
ونظرا

  . خازن��Áتفقد�أية�مبيعات�يمكن�بيعهاالعميل�يجد�ما�يحتاجه�عندما�يتجه�إBى�الشراء�فإن�ا�

  eتجاهات�الحديثة�hي�ا$نظومة�اللوجستية:  ا$طلب�الثاني

 ا�فاهيم من العديد إفراز إBى أدى مما حداثh-ا من بالرغم السريع بالتطور  اللوجستية ا�نظومة اتسمت

  .ا�جال� هذا 0ي الحديثة ,تجاهاتو

1 - � ع§� التجارة نمو بسبب Áسيما منتجاz-ا، رجوع 0ي زيادة ؤسساتا� تشهد: اللوجستيات�العكسية

  أك�� خدمة تتطلب وال#" العو�ة،بسبب� ا�نافسة وزيادة �ن�tنت
ً
Áءلل�شموcإرجاع سياسة وضع يع�" وهذا. عم 

 ال#" والخدمات ا�نتجات تدفق إBى نش�2 فإننا التوريد، لسلسلة كcسيكية 4ك�� التعريفات إBى أشرنا إذا .مناسبة

 ؤسسةا� إBى ا�ستخدمة ا�نتجات عودة اأÇ- كريذ ما ونادرا. الa-ائي2ن العمcء إBى ا�وردين موردي من تنتقل

 4التاسعة نسخته 0ي 2008 عام 0ي SCOR نموذج 0ي ظهر عندما النشاط هذا دور  تكريس تم. للمعالجة ا�صنعة
                                                           

 :التوريد لسلسلة التنافسية ا�زايا تعزيز 0ي البينية التكلفة إدارة وأدوات القيمة سلسلة تحليل أسلوب ب2ن التكامل أثر اللطيف، عبد يس2ن محمد - 1

  .252،�ص2005ديسم§�� الثاني، العدد الثالث، دجل� ا سويف، ب�" جامعة التجارة كلية وا�راجعة، ا�حاسبة مجلة استطcعية، دراسة
2
  .237ا�رجع�السابق،�ص� - 

3
  15 ص ، 2006 ،، مصرالقاھرة شمس، عين مكتبة تحليلي، مدخل التوريد س<سل إدارة العزيز، عبد ممدوح الرفاعي - 

4 - SCOR Supply Chain Operations Reference Model, éditée par le Supply Chain Council. 
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 أي ممتدة، إمداد سلسلةتنتج� التوريد، سلسلة 0ي Reverse logisticsاللوجستيات�العكسية� دمج خcل من

  ا�ؤلف2ن بعض و�"العكسية التوريد سلسلة" مصطلح أيًضا هناك. الجديدة العمليات تشمل إمداد سلسلة

(Belz & Peattie 2010)1  ا�غلقة الحلقة ذات التوريد سلسلة عن يتحدثون closed-loop Supply Chain، ولم 

 من ةالعائد تدفقاتال وكذلك واردةال التدفقات يشمل توزيع نظام" أنه ع6ى 4خ�2 ا�فهوم يعّرف. خطية تعد

   2"ا�صنعة ؤسساتا� إBى العمcء

 وا�خزون الخام، للمواد ا�ربح التدفق 0ي والتحكم والتنفيذ التخطيط عملية" بأÇ-ا اللوجستيات�العكسية�عّرفت

خلق� إعادة أجل من ا�نشأ، نقطة إBى ,سc-hك نقطة من الصلة ذات وا�علومات الجاهزة والسلع الجاري،

  أنه هو التوزيع لوجستيات مع 4ول  ,ختcف فإن وبالتاBي،. 3" مناسبة بطريقة التدم�2 أو القيمة
ً
Áالبدء من بد 

 إBى متعددة مصادر من تنتقل اللوجستيات�العكسية تدفقات فإن ا�سh-لك2ن، من العديد لt±ويد واحد منتج من

 كب�2 بشكل النظام يعتمد لذلك. ا�وردين ما بطريقة ا�سh-لكون  يصبح حيث 4دوار، عكس يتم ثم. العودة نقطة

 متنوعة منتجات ، )را�صد( الcعب2ن من كب�2 بعدد اللوجستيات�العكسية نظام يتم2±. الa-ائي2ن العمcء ع6ى

 سلسلة من تعقيًدا أك�� معالجh-ا يجعل للوقت، بحساسية مرتبط الكب�2، التنوع هذا. وتعبئh-ا حالh-ا 0ي للغاية

 تلقت 2013 عام الوÁيات�ا�تحدة�,مريكية 0ي التجزئة محcت من محل مائة أك§�"حيث�أن��.التقليدية التوريد

 0ي التعبئة ومواد والزجاجات الصناديق قيمة ارتفعت كما ،أمريكي�دوÁر  مليون 75 نحو نسبh-ا بلغت مردودات

  :اللوجستيات�ذات�الحلقة�ا�غلقة� يسمo �ا أوضح رؤية )I -11( الشكل يقدم 4"التدوير عمليات ظل

  اللوجستيات�ذات�الحلقة�ا$غلقة) : I -11( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  12سبق�ذكره،�ص��مرجع ، القيمة خلق 0ي ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء ق�2اط، بن العزيز عبد :ا$صدر

                                                           
1 - BELZ F.M., PEATTIE K., (2010), Sustainability Marketing – A global perspective, Wiley, 2nd edition, 2012,  p.292 
2 - JAYARAMAN V., LUO Y., (2007), Creating competitive advantage through new value creation: A reverse logistics perspective, 

Academy of Management Perspectives, vol.21, n°2, pp.56-73 
3 - ROGERS D.S., TIBBEN-LEMBKE R.S., (2001), An examination of reverse logistics practices, Journal of Business Logistics, Vol. 22, n°2, 

p.129. 
4
  .242  ص ذكره، سبق مرجع اللوجستيات، إدارة النحراوي، أيمن  - 

  توزيـــــــع�ا�نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

  إعادة�,ستخدام

  إعادة�تشكيل�ا�نتج

  ,ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�tجاع

  إعادة�التدويـــــــــــر
  الــــــــــــــــــــــــمواد

  اعادة�,ستخدام

  التصلــــــــــــــــــــــيح  التجديـــــــــــد

  التغليف/ ا�نتج�

  فناء�ا�نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

  ا�تاحاختيار�ا�نتج�
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2 - �  ثالث طرف خ<ل من اللوجستيات تنفيذالشراكة�و

�البحث�ا�ستمر�عن��إطار 0ي� �ترجح�بعض�حيويةأنشطh-ا�الوال�tك2±�ع6ى��أعمالهاالتحكم�0ي�تكاليف�مختلف ،

مجاÁت� 0ي�مجاÁت�تبتعد�عن�متخصصة�مستقلة أخرى  أطراف إBىبعض�أنشطh-ا�تنفيذ�ا�ؤسسات�أن�توكل�

من�ال�tتيبات�ع6ى�شكل2ن�وتعتمد�فيه��.ومن�ب2ن�هذه�4نشطة،�نجد�4نشطة�اللوجستية. 4ساسية�كفاءاz-ا

  :لتنفيذها


ول �   :والتحالفات الشراكة: الشكل

يا�من�مزا�,ستفادةشراكة�مع�مؤسسات�.-دف��عقدتحالفات�أو��إنشاء إBىهذا�الشكل��إطار تسÍى�ا�ؤسسة�0ي�

إمكانيات�الشريك�ا�ادية�والتكنولوجية�والتنظيمية،�إضافة�إBى�،�و,ستعانة�بتهذه�4خ0��2ي�مجال�اللوجستيا

� �أداx-ا �مستوى �من �للرفع �اللوجستية �القناة �إBى �الولوج �تسهيل  تقليل و�التنافسية ا�2±ة وتحقيقإمكانية

  .ا�خاطر

 الوظيفة أداء بشأن القرار واتخاذ" .الطرف2ن لكc بالفائدة يعود جس#"لو  تحالف تكوين أو بالشراكة فالقيام

 :عامل2ن ب2ن ا�وازنة ع6ى يتوقف إنما،�أخرى  ترتيبات Áتخاذ السÍي أو ا�ؤسسة، مستوى  ع6ى داخليا اللوجستية

  ".1اللوجستية للوظيفة ا ةإدار  0ي ا�ؤسسة كفاءة ومدى ا�ؤسسة، لنجاح بالنسبة اللوجستيات حيوية مدى

  2:التالية الحاÁت 0ي التحالف إBى الشركات وتلجأ

 إBى فتلجأ اللوجستية �دارة تكوين 0ي ترغب Á ولكن التناف²³" وضعها تقوية تريد الشركة كانت إذا �

 .لوجيستيا مa-ا أقوى  شركة

 عن فتبحث اللوجستيات وتكنولوجيا وا�خازن  النقل معدات 0ي ضخمة باستثمارات الشركة قامت إذا �

 .التكاليف لتخفيض الشراكة

 �دارة 0ي قوية كفاءات ولدw-ا ا�نشأة Äس�tاتيجية بالنسبة أهمية اتذ ليست اللوجستيات كانت إذا �

 التحالف ويقوم التكاليف لتقليل اللوجس#" النظام 0ي الشركاء عن البحث إBى ا�نشأة فتسÍى اللوجستية

 4داء من أع6ى مستوى  لتحقيق محددة أهداف وضع عم" ا�تبادلة والثقة ا�علومات تقاسم ع6ى ,س�tاتيýي

  3"شريك لكل بالنسبة صارمة قواعد وضع مع الفردي، ا�ستوى  ع6ى يتحقق الذي ا�ستوى  يفوق  ،اللوجس#"

 .إذا�تطلب�تطوير��مكانات�اللوجستية�إBى�استثمارات�تفوق�قدرz-ا�ا�الية �

  : Third party ثالث طرف خ<ل من لوجستياتال تنفيذ :الشكل�الثاني

 وسيط بمثابة يعت§� الذي ثالث طرف خcل من اللوجستية الخدمات كل أو بعض تنفيذ إBى ا�نظمات بعض تلجأ

 وتسمo خاصة لوجستية شركات" عن عبارة وmي "ا�سh-لك"الثاني والطرف" ا�نتج أو ا�ورد"4ول  الطرف ب2ن

 تقوم الشركة فهذه ،اللوجستية التعاقدات أخصائي أو الثالث الطرف موردي أو ا�تكاملة اللوجستية بالشركات

 تدير فô" وبالتاBي العقد 0ي عليه متفق سعر مقابل بالتحالفات القيام عوض متكاملة لوجستية خدمات ببيع

 كل بتنسيق أساسا ويقوم متعددة مهاما يمارس الثالث الطرف 4"العميلة للمؤسسة اللوجستية العمليات

                                                           
  794 ص ذكره، سبق مرجع ،اللوجستيات إدارة بالو، اتش رونالد - . - 1
2
  .67 تطوير��وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�صحياة،�دور�اللوجستيات�0ي� رصاع - 

3
  .796،�ص� ذكره، سبق مرجع ،اللوجستيات إدارة بالو، اتش رونالد - 

4
  .68 حياة،�دور�اللوجستيات�0ي�تطوير��وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص رصاع -  
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 مسh-دفا الوظائف تلك من أك�� أو وظيفة بتوريد 4حيان بعض 0ي يقوم أنه إBى��إضافة ،اللوجستية الوظائف

 .العميل علY-ا يحصل ال#" الخدمات ن2وتحس للمورد بالنسبة لÃمداد الكلية التكاليف خفض

 فصل وتع�" الرأ�²" للتكامل عكسية عملية وmي الرأ�²" التفكك فكرة إBى ثالث لطرف اللجوء فكرة وتستند"

 من 4خ�2 العقد 0ي أدى، ما وهذا .العمليات لباÒي ا�ث6ى الطاقة مع ا�ث6ى طاقh-ا تتناسب Á ال#" الصناعية لعمليةا

 أنشطh-ا ع6ي ا�ؤسسة تركز حيث ثالث، طرف خcل من �مدادية الخدمات تقديم 0ي زيادة إBى ا�ا²Æ"، القرن 

 تقديم علY-م يسهل وبالتاBي شركات عدة من الطلبات تجميع ع6ى �مدادية الخدمات مقدمي ويركز 4ساسية

 صناعة 0ي":  ا�ثال سبيل ع6ى الوضع هو كما التناف²³"، الوضع تعزيزبالتاBي�و   1"أقل�وبسعر  أفضل خدمات

 أن حيث مa-ما لكل ا�ث6ى الطاقة Áختcف النسيج صناعة عملية عن الصباغة عملية فصل يتم حيث النسيج

 حوض إنشاء ي§�ر ما يوجد فc وبالتاBي النسيج، شركات من كب�2 عدد يخدم أن يمكن صباغة حوض إنشاء

  2"للمواد وإهدار مستغلة غ�2 فائضة طاقات ذلك ع6ى ترتب وإÁ نسيج شركة بكل صباغة

 : logistics platform (مداد أرضية - 3

 �مدادية الخدمات 0ي ا�تخصصة 4نشطة تشمل منطقة أÇ-ا ع6ى��Michel SAVYو��Xiaoming LIUيعرف�

 ا�رافق ذلك 0ي بما ا�عدات يضم مهيأ موقع أÇ-ا ع6ى �مداد أرضية SAVYكما�يعرف. .-ا الصلة ذات و4نشطة

  .وا�علومات لسلعا�تدفق ينظم الذي ا�ركز mي �مداد فأرضية .التحتية البنية بشبكات الخاصة و,تصاÁت

 للقيام مخصصا امكان تعت§� كما . مث6ى �مدادية التدفقات تكون  أين السيطرة حيث من متم2± مكان أيضا وmي

 3: التالية با¢نشطة

 ،والتفكيك التجميع

  ،رزم 0ي ا�نتج جمع

 وا�خازن، ا�خزون إدارة

 والتغليف، التعبئة

 ا�نتج، ع6ى ا�لصقات وضع

  الطلبيات، تحض�2

  ...) ECR، EDI،� ا�خزون إدارة( ا�علومات بإدارة الصلة ذات ا�هام من كب�2 عدد 

  · ...والبنوك الحدود شرطة الصحية، الرقابة الجمارك، :)�دارات (التنظيمية الخدمات

 منع �مدادية، ا�فاهيم تحقيق لوسائط، ا متعدد النقل Äتمام إقامh-ا يتم مجهزة منشأة mي �مداد فأرضية

 مع تربطها متم2±ة أساسية بنية لها يتوفر أن ضرورة مع مضافة قيمة تحقيق والجوية، البحرية ا�وانئ تكدس

  .الكفاءة عالية اتصاÁت وشبكة ا�ختلفة النقل وسائط

  

                                                           
   اللوجستية 4نشطة إدارة 0ي ا�عاصرة ,تجاهات العشماوي، الفتاح عبد محمد - 1

:51) 2020 22-08-(04 https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=27675 
2
   26 ص ،2004-2003الجزائر، ،باتنة لخضر، الحاج جامعة ماجست�2، مذكرة ,قتصادية، للمؤسسة كإس�tاتيجية الباطن من ا�قاولة سامية، غربي - 

3
 - Farès Boubakour et autres, Les plateformes logistiques en Algérie : Rôle et impacts, le premier colloque international sur les ports 

maghrébins : Entre Volonté et Réalité, Les 2 et 3 février 2010, L’Institut Supérieur Maritime de Bou-Ismail, Algérie. 
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 :التخزين�eفRSا�²³ - 4

 ع6ى النظام هذا تخزيa-ا،�ويب�o مكان مهما يعد لم ثم ومن شبكة ا�ختلفة التوزيع مراكز اعتبار مؤداها فكرة هو

 بما الفع6ي الوقت ظروف ظل 0ي البيانات قواعد دقة لتحس2ن العام حول  بسرعة تدور  البيانات من ضخمة كمية

 كامل وتحكم بأول  أول  العمcء لخدمة ا�طلوبة للمواد الرؤيا ووضوح البيانات تدفق وسرعة عالية دقة إBى يؤدي

 .,ف�tاضية البيانات قواعد إBى النفاذ إمكانيات لدw-ا مؤسسة كل. البيانات تحليل ع6ى والقدرة نقلال 0ي

 :إBى يؤدى ¢نه للمؤسسات التنافسية القدرة من يزيد النظام هذا أن إضافة

 ا�خزون؛ تخفيض �

 �مدادية؛ العملية وقت تخفيض �

 .والخارÌي الداخ6ي النقل تكلفة تخفيض �

5 - � : (مداد�الكوني

 ع6ى وتوزيعها مصنع�واحد سقف تحت تتم كانت وال#" �نتاجية العملية تفكيك إBى للعمل الجديد التقسيم أدى

 أصبح وبذلك السوق، من بالقرب تجميعهاليتم�،�الa-ائي ا�نتج مكونات من جزئية دولة كل تنتج بحيث دول  عدة

 مع التعامل لكيفية كامc فهما يتضمن والذي كوني إمداد يستلزم الكوني نيعالتص شك بc أن حيث .كونيا ا�صنع

 1 السياسية والظروف اللغات الثقافات، الجمركية، التعريفات العمcت، ا�سافات، 0ي الفروق

 :مa-ا ا�نافع من جملة هذا عن وينتج

 الa-ائية؛ وا�نتجات 4ولية ا�واد أسعار انخفاض �

 للعميل؛ أفضل خدمات �

 الداخلية؛ ا�نافسة وزيادة ا�نتج، جودة تحس2ن �

 :بيa-ا ومن مساوئ  فلها محاسن لها وكما

 �مدادية؛ للعملية الcزم الوقت طول  �

 ,تصال؛ نظام كفاءة عدم �

 .اللغوية كاÁختcفات التحديات من الكث�2 تفرض �

6 - �
خضر�  :eمداد

 �جراءات من مجموعة خcل من السلع لتوزيع ,يكولوجية البصمة من الحد ع6ى 4خضر �مداد يعمل

 وا�خلفات، النفايات إدارة ا�واد، مناولة ع6ى تركز ال#" الشركة، وإس�tاتيجية �مداد سلسلة إدارة 0ي وا�مارسات

 فتح وهذا ا�ادي والتوزيع ا�واد إدارة و با�نتج مرتبطة عادأب عدة يشمل ا�فهوم وهذا .والنقل والتغليف التعبئة

 وهذا �مداد، سلسلة امتداد ع6ى للبيئة الصديقة لcس�tاتيجيات ا�حتملة التطبيقات من مجموعة أمام الباب

 ضمن تدخل بأÇ-ا وصفها يمكن وال#" مختلفة، اس�tاتيجيات تطبيق يمكa-ا ا�عنية الجهات مختلف أن يع�"

 ع6ى تركز أخرى  شركات ح2ن 0ي والتغليف التعبئة منتجات ع6ى ال�tك2± يمكa-ا شركات فهناك . 4خضر �مداد

  4.2خضر �مداد لتحقيق يسعيان وكcهما ،تا�ركبا لوقود بديل

                                                           
1
  .العشماوي، مرجع سبق ذكره الفتاح عبد محمد - 

2
 - https://www.faq-logistique.com/GCL-Logiguide-Vol13Num02-Logistique-Durable.htm (05-08-2020 00:33) 



ـــــــالفص ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ )نظري  دخلم(    اللوجستيات                                                                                                   
ول  لـــــــــــ  

 

 
43 

 

  خ<صة�الفصل

تم�ظهورها�باستعارة�من�ا�جال�العسكري� الذي و 4عمال ةأمنش إدارة�مجاÁت أهم ات�أحداللوجستي تعد

 تخطيط�و�من تسي�2ال ةلس�2ور  تخضع متكاملة ةكأدا .-ا اع�tف ح#oلتعرف�العديد�من�التطورات�والتغي�2ات�

 أنشطh-ا تعدد إBى باÄضافة 4خرى ؤسسة�ا� وظائف فختلقh-ا�مع�معc ا�تم2±ة�0ي ومكانh-ا ،ةومراقب تنظيم

دورها�0ي�تحقيق�الجودة��إBى وبالنظر .ئف�ا�نشأة�4خرى مستقلة�ومساهمh-ا�0ي�تنسيق�وتنشيط�وظا�كوظيفة

� �و0ي �ا�نتج ��إيصاله0ي ��أو للعميل �فان�ا�سh-لك �والزمنية، �ا�كانية �ا�نافع �من �جملة �تحقيق �خcل �من وذلك

  . اللوجستيات�اكتسبت�بعدا�اس�tاتيجيا�يعد�عام�cمهما�0ي�تحقيق�وفورات�و�0ي�تقديم�خدمة�متم2±ة�للعميل

 تحرير وسياسات ا�نافسة درجة لتعاظم نتيجة اللوجستيات وأهمية دور  تعاظم القادمة الف�tة تشهد وسوف

 وهذا والتوزيع والنقل �نتاج تكاليف 0ي اتوفر  لتحقيق متكاملة بمنظومة 4خذ ضرورة ع6ى تقوم ال#" التجارة

  .اللوجستيات تحققه ما
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  تمهيد

�بح��ا� ��ي �تتمثل �جوهرية �مشكلة ��عمال �مؤسسات �تواجه �ا&%$ايدة �والتنافسية �البيئية �إطار�الضغوط �ي

 الدقیقة با&عرفة مطالبة ف5D وعلیها&ستمر�عن�ا&وارد�ال@�5تمك<�ا�من�تحقيق�النجاح��ي�ا&يدان�التناف567،�

أوسع��إنتاجتحقيق�مستويات��إVى،�لذلك�ف�5DتسSى�تشكیلها �ي یساهم أن شأنه من ما بكل وI&ام للتنافسیة

تمك<�ا�من�التفوق��وال@�5لبناء�ا&زايا�التنافسية�للمؤسسة�)ا&لموسة�وغ�YZا&لموسة(وتسخ�YZا&وجودات�وا&وارد

ف�5Dمطالبة�للتأقلم�مع�الديناميكية�fى�قدرات�ا&نافسZن،�وللحفاظ�عfى�مستويات�متمZ$ة�eدا�dا�ا&ؤس�567ع

  .ا&تصاعدة�للبيئة�التنافسية�ال@�5تعمل�ف�jا

 وتعتYt التناف567 التمZ$ إحراز أجل من تنافسية إس%Yاتيجية اقتصادية وحدة لكل يكون  أن الضروري  من وأصبح

� � التنافسية، ا&Z$ة تحقيق إVى ا&ؤدية العوامل أهم أحد اللوجستيات ��داء�مع �مؤشرات �ربط التفك��YZي

 من كل تحسZن �ي رئي567 كعنصر للوجستيات الفعالة Iدارة إدراك تم حيث"،Iس%Yاتيجيةاللوجس@�5باeهداف�

   1"للشركة التناف567 و�داء الربحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  50 ص �ول، الكتاب للنشر، ا&ريخ دار ل�مدادات، Iس%Yاتيجية Iدارة سرور، إبراهيم عfي سرور دمآ تعريب �مYtت، دوج�س ستوك، جيمس - 
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  للمؤسسة&ا,��ة&التنافسيةماهية&: ا,بحث&)ول&

وجب� وتوسعها وتطورها ةا&ؤسس بقاء شروط من شرط وكو��ا �عمال ةإدار  �ي Z$ة�التنافسيةا& ةeهمي ظران

  ...مفهومها،�أنواعها�ومصادرها: علينا�التطرق�لها�من�عدة�جوانب�وا&تمثلة��ي�

  مفهوم&ا,��&ة&التنافسية: ا,طلب&)ول&

 �عمال، واقتصاديات Iس%Yاتيجية Iدارة مجاVي من كل �ي هامة ومكانة حZ$ا التنافسية ا&Z$ة مفهوم يشغل

 والتوسع �نتشار �ي التنافسية ا&Z$ة فكرة بدأت حيث العشرين القرن  ثمانينات إVى ا&فهوم هذا بدايات وتعود

 إس%Yاتيجية بخصوص هارفرد بجامعة Iس%Yاتيجية Iدارة أستاذ "بورتر مايكل" كتابات ظهور  بعد خاصة

  "التنافسية وا&Z$ة التنافس

  :التنافسية ا,��ة تعريف: أو3&

 زوايا، عدة من ا&فهوم هذا لتوضيح ريفاتتع عدة سنستعرض التنافسية ا&Z$ة مفهوم يكتس��ا ال@5 ل�همية نظرا

 الحد أو الخارجية الفرص استغ�ل �ي منافس�jا من أعfى بقدرة ا&نظمة فيه تتمتع مجال":�ي التنافسية فا&Z$ة

 تتعلق فقد البشرية، أو ا&ادية مواردها استغ�ل عfى ا&نظمة قدرة من التنافسية ا&Z$ة وتنبع ال��ديدات، أثر من

 ا&وارد وفرة أو والتطوير �بتكار أو التسويقية الكفاءة أو التكلفة خفض عfى القدرة أو التكنولوجيا أو بالجودة

 1 "مؤهلة بشرية موارد امت�ك أو Iداري، الفكر تمZ$ أو ا&الية،

�يعط�jا�قيمة�مضافة�إVى�الزبائن"أ��ا��عfى وتعرف �وبما بشكل�يزيد�أو�. " 2"ما�تختص�به�مؤسسة�دون�غYZها

�أ �يمكن �حيث �السوق، ��ي �ا&نافسون �يقدمه �عما �أك¥�Yمن�يختلف �ا&نافع �من �مجموعة �ا&ؤسسة �تقدم ن

 3"نفس�ا&نافع�بسعر�أقلا&نافسZن�أو�تقديم�

 قبل من ا&ستعملة تلك من فعالية أك¥Y جديدة طرق  اكتشاف إVى ا&ؤسسة توصل بمجرد" التنافسية ا&Z$ة وتنشأ

 إبداع عملية إحداث بمجرد آخر وبمع¨§ ميدانيا �كتشاف هذا تجسيد بمقدورها يكون  حيث ا&نافسZن،

 4..." الواسع بمفهومه

إ��أنه� التنافسية، ا&Z$ة مفهوم تحديد �ي معZن جانب عfى يركز تعريف كل أن التعريفات هذه خ�ل من ن�حظ

  :كو��اركائز�متمثلة��ي��ث�ث�تقف�عfى وإنماف�jا�يتضح�لنا�أ��ا�غ�YZمتباينة��بالتمعن

 تتمتع�±�ا�ا&نظمة،" قدرة" -

- "$Zا��ي�استغ�ل�مواردها" تم�jا&نظمة�عن�منافس، 

 "البعد��س%Yاتي²ي" -

وارد�بطرق�ا&��ي�امت�ك�و�استغ�ل�نافسZنا&عfى�أ��ا�قدرة��ي�التمZ$�عن�وعليه�يمكن�تعريف�ا&Z$ة�التنافسية�

  .تصميم�وتنفيذ�اس%Yاتجيا�³اهامشا�واسعا��ي�أك¥�Yفاعلية�تكسب�ا&نظمة�

  5:التالية بالخصائص التنافسية ا&Z$ة وتتمتع

                                                           
1
56 محمد الدين جمال -    55 ص ، 2002 ،،�مصرIسكندرية الجامعية، الدار تطبيقي، منهج ،Iس%Yاتيجية وIدارة �س%Yاتي²ي التفكYZ آخرون، و ا&́ر

،�إدارة�الجودة�الشاملة�كمدخل��2003أبريل�23- 22ا&ناخ��قتصادي�الجديد�ا&لتقى�الوط¨��5ول�حول�ا&ؤسسة��قتصادية�الجزائرية�وتحديات� - 2

  .173لتطوير�ا&Z$ة�التنافسية�للمؤسسة��قتصادية،�جامعة�الجزائر،�ص
3
  .190، ص 2002طلعت أسعد عبد الحميد، التسويق الفعال، كيف تواجه القرن الواحد والعشرون، مكتبة مؤسسة ا	ھرام، مصر،  - 

4 -M.Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, DUNOD, France 1999, P48 

5 - IDEM, P XIV 
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 .التشابه عfى وليس ومنافس�jا الشركة بZن والتباين �خت�فات عfى تب¨§ التنافسية ا&Z$ة -

 .ا&ستقبلية بالفرص تختص باعتبارها الطويل ا&دى عfى بناؤها يتم  -

 . محدود جغرا�ي نطاق �ي مركزة تكون  ما عادة  -

 :1التالية الشروط إVى �ستناد يتم فعالة التنافسية ا&Z$ة تكون  وح@§

 .ا&نافسZن عfى والتفوق  �سبقية تعطي أي حاسمة، -

 .الزمن خ�ل تستمر أن يمكن بمع¨§ �ستمرارية، -

 .ا&نافسZن قبل من إلغا�dا أو �³امحاكا وصعوبة ع<�ا الدفاع إمكانية -

 أن حيث باÛخر مرهون  شرط كل eن مجتمعة تكون  أن يجب التنافسية ا&Z$ة فعالية الشروط هذه تضمن لكي

  .ع<�ا الدفاع إمكانية بشرط مق%Yن  �خYZ وهذا با�ستمرارية مق%Yن  الحسم

  ا,صطلحات&ا,شا=>ة: ثانيا

 :ا,نافسة -

�التفوق  �سبيل ��ي �الجهد �بذل �تدعو�اVى �فطرية �نزعة ��ي ��2لغة �أو�ا&حتملة�"وتع¨5 �الحالية بZن�� 3"ا&زاحمة

البائعZن�وا&ش%Yين�بخصوص�نفس�ا&نتج،�حيث�يتعامل�كل�بائع�بشكل�مستقل�عن�باÝي�البائعZن�وكذلك�كل�

  4"مش%Yي�عن�باÝي�ا&ش%Yين

 :القدرة&التنافسية -

قدرة�ا&ؤسسة�عfى�منافسة�ومزاحمة�مؤسسات�أخرى�تعمل�وتنشط��ي�نفس�السوق�وتنتج�نفس�ا&نتج�"�ي�

الحاجة�حيث�تختص�بالفرص�ا&ستقبلية�وبالنظرة�طويلة�ا&دى�من�خ�ل�عدة�أو�منتجات�بديلة�تل�5ßنفس�

�استغ�ل  بالخصائص مرتبط متطور  ديناميكي طابع ذات بكو��ا تتمZ$" التنافسية القدرة وهذه 5"دورات

 محيطها مع وتكييفها امها&إ دىبم وكذا وظائفها وفعالية معلوما�³ا ونظام بني��ا حيث من لمؤسساتل الداخلية

  6"اكتساب�تنافسية�دائمة�لها كملل@�5تا للمعلومات �مثل �ستغ�ل طريق عن الخارàي

  .اأنواعهو  التنافسية ا,��ة أهمية :ا,طلب&الثاني

 :التنافسية ا,��ة أهمية: أو3&

  .مؤسسةلل تفوق  عنصر باعتباره هذا�ا&فهوم� عfى تركز الشركات معظم أصبحت ،نظرا�eهمية�ا&Z$ة�التنافسية 

 :يfي ما تحقيقها خ�ل من التنافسية ا&Z$ة أهمية تظهرو�

- YZمثل �ستخدام واستخدامها ا&وارد تخصيص �ي الكفاءة لتحقيق ا&�ئمة التنافسية البيئة توف� 

 .Iنتاج وجودة نوعية بمستوى  و�رتقاء Iنتاجية تحسZن إVى يؤدي الذي �بتكار و Iبداع وتشجيع

                                                           

1 - G.GARIBALDI. Stratégie concurrentielle: choisir et gagner. ed. d’organisation. 1994. pp. 95-96. 

  .7ص���2004قتصادي،�دار�الكتب�القانونية،�مصر،�احمد�محمد�محرز،�الحق��ي�ا&نافسة�ا&شروعة��ي�مجا�ت�النشاط��- 2

3 - P. KOTLER et B. DUBOIS, Marketing management, Publi Union, 10ème  édition, Paris, France, 2000, P. 47. 
4
  .29،�ص�1995ص�ح�الشناوي،�اقتصاديات��عمال،�مركز�Iسكندرية�للكتاب،�Iسكندرية،�مصر،� - 

،�جامعة�محمد�خيضر،�Iنسانيةالطيب�داودي�ومراد�محبوب،�تعزيز�تنافسية�ا&ؤسسة�من�خ�ل�تحقيق�النجاح��س%Yاتي²ي،�مجلة�العلوم��- 5

  .2007،�نوفم12�Ytبسكرة،�العدد�
6
،�دور�أنظمة�ا&علومات��ي��2003أبريل�23-22ا&ؤسسة��قتصادية�الجزائرية�وتحديات�ا&ناخ��قتصادي�الجديد�"ا&لتقى�الوط¨��5ول�حول� - 

  .35تنمية�القدرة�التنافسية�للمؤسسة،�جامعة�الجزائر،�ص
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 تعطي حيث سلبياته من والتقليل العالم5 �قتصاد يوفرها ال@5 ا&Z$ات من أمكن ما �ستفادة عظيمت" -

 السوق  رحابة إVى السوق  محدودية من للخروج فرصة الصغYZة الدول  �ي ا&ؤسسات التنافسية -

  1"العالم5

 ال@5 ا&حfي السوق  ضيق �ي ا&تمثلة Iنتاجية الكفاءة تحسZن تواجه عقبة أبرز  عfى القضاء �ي تساهم -

 .الكبYZ الحجم وفرات من �ستفادة دون  تحول 

 .السوق  �ي و�ستمرار للبقاء عالية ربحية وكذا سوقية، حصة عfى ا&ؤسسة امت�كتمكن�من� -

 .ما��أذه �ي ا&ؤسسة وصورة سمعة وتحسن وتدعم و��dم، وتضمن م�³احتياجا تل5ß للعم�ء قيمة خلق -

 �ي التمZ$ إمكانية مع العم�ء إVى ا&قدمة والخدمات السلع �ي ا&نافسZن عن Iس%Yاتي²ي التمZ$ تحقيق -

  2"ا&نافسة شديدة بيئة ظل �ي ا&نتهجة وIس%Yاتيجيات والكفاءات ا&وارد

�وضع - �عند �عدة �منافذ �وتفتح �ا&ؤسسة �لدى �ا&ناورة �هوامش �من ��س%Yاتيجية�ترفع وحZن��البدائل

 .تنفيذها

  :التنافسية ا,��ة نواعأ: ثانيا&

 :وهما التنافسية ا&Z$ة من نوعZن هناك أن بورتر أوضح لقد

 أنشط��ا تكاليف كانت ما إذا للمؤسسة تأتي ال@5 ا&Z$ة "و�يLow cost advantage   تكلفة أقل م��ة - 1

�يع¨ ،3"منافس�jا عند ا&حققة تلك من أدنى للقيمة ا&نتجة تقديم�منتج�للعميل��ي�إمكانية�ا&ؤسسة� 5وهذا

�ول �ا&نافسة �ا&نتجات �مواصفات �بنفس �بسعر�أدنىسوق�معينة �بم�كن �مقارنة �يقدمه �دون��ا&نافسون ا وهذا

 .بالتحكم��ي�تكاليف�أنشطة�سلسلة�القيمة�إ� ��يمكن�تحقيقه�±�امش�الربح،�وهذا��Iخ�ل

 ويتم ا&ؤسسة لتنافسية �ساس حجر باعتبارها التمZ$ اس%Yاتيجيات تحقيق �ي هاما دورا تلعب فالتكاليف"

 كتكوين التكاليف �ي التحكم �ي تساهم عوامل عدة وهناك متواصل واهتمام مكثفة بجهود التكاليف تخفيض

$Zجميع تكاليف &راقبة برامج إتباع مع ا&ؤسسة ثقافة دعم التكاليف، لتخفيض برامج تب¨5 العمال، وتحف 

 ؤسسةا& تستطيع لكيو� ، 4"استمرارها وضمان عل�jا للمحافظة فقط Iنتاج وليس للقيمة ا&نتجة �نشطة

 ا&حركة العوامل معرفة عل�jا يجب ا&نافسZن، تكاليف مادون  إVى التكاليف خفض خ�ل من التمZ$ تحقيق

 وتكون  �قل، التكلفة مZ$ة الشركة يكسب العوامل هذه �ي الجيد التحكم أن حيث مراقب��ا، ثم ومن للتكاليف

 ø:5تي النحو عfى ا&راقبة

                                                           
1
 مارس 8- 9 الجزائر،� ورقلة، جامعة والحكومة، للمؤسسات ا&تمZ$ �داء حول  الدوVي العلم5 ا&ؤتمر ومؤشرا�³ا، التنافسية القدرة مسعداوي، يوسف - 

  26 ص ، 2005
 كلية دكتوراه، رسالة �قتصادية، للمؤسسة التنافسية ا&Z$ة عfى الكفاءات وتنمية البشرية للموارد Iس%Yاتي²ي التسيYZ أثر يحضيه، سم�Vي - 2

  .7،�ص� 2005 الجزائر، جامعة التسيYZ، وعلوم �قتصادية العلوم
 �ي �ندماج وفرص البشرية التنمية حول  الدوVي ا&لتقى التنافسية، ا&Z$ة تحقيق �ي ا&ؤسسة وكفاءات للموارد الفعال التسيYZ دور  الشيخ، الداوي  - 3

  .261ص��2004مارس��I  09 -10قتصادية، والعلوم الحقوق  كلية ورقلة، جامعة البشرية، والكفاءات ا&عرفة اقتصاد
  166حياة،�دور�اللوجستيات��ي�تطوير�&وانئ�البحرية،�مرجع�سبق�ذكره،�ص� رصاع - 4

5 - Michael porter , « l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance », édition dunod, paris, 

1997, pp129- 136. 
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 �ي لتوسعا�أو  ا&نتجات تشكيلة �ي التوسع خ�ل من تكاليفها من تخفض أن للشركة يمكن  :الحجم مراقبة -

 يختلف التكاليف �ي يتحكم الذي الحجم لكن جديدة، إنتاج وسائل حيازة ح@§ أو التسويقي النشاط أو �سواق

 شرط عfى ا&حافظة الشركة عfى يتعZن أنه إVى Iشارة تجدر وهنا .أخرى  إVى منطقة ومن آخر، إVى نشاط من

 .�خرى  �نشطة �ي تدهور  يحدث � أن يجب حيث الحجم اقتصاديات عن البحث عملية �ي التوازن 

 حد عfى وا&سYZين ا&ستخدمZن طرف من وا&تواصلة ا&بذولة الجهود محصلة هو التعلم إن  :التعلم راقبةم -

 .سواء

 جهة من للقيمة ا&نتجة �نشطة بZن ا&وجودة الروابط إدراك من الشركة تمكن إن : الروابط مراقبة -

 .التنافسيةر�³ا�قد ويعزز  التكاليف مجال �ي الشركة موقع من يحسن أخرى، جهة من واستغ�لها

 Iمكانات استغ�ل ف±�د�للقيمة وا&نتجة ا&همة �نشطة بعض تجميع إما بذلك ويقصد : ]لحاق مراقبة -

 .مماثلة أنشطة تمارسإس%Yاتيجية� وحدات إVى للقيمة منتج نشاط تسيYZ �ي ا&كتسبة الخYtة نقل أو ا&ش%Yكة،

 سوء إVى ذلك يعود وقد مرتجلة، بصفة Iجراءات بعض تطبيق إVى الشركة تلجأ ما غالبا:  ]جراءات مراقبة -

 � ال@I 5جراءات بعض تغيYZ أو إلغاء ضرورة عن التكاليف تحليل مايكشف وسرعان .Iجراءات هذه فهم

 مراقبة فإن وبالتاVي .ال�زم من أك¥Y تكلف ف5D ذلك عfى وزيادة �قل، التكلفة مZ$ة تحقيق �ي إيجابا تساهم

 .التكاليف وخفض فهمها عfى تساهم Iجراءات

 ا&وردين، و العم�ء يخص أو بي<�ا، فيما �نشطة يخص التموضع هذا كان سواء:  )نشطة تموضع مراقبة -

 .ا&وردين إVى الوصول  وسهولة Iمداد، وفعالية �جور، مستوى  :بي<�ا من عناصر عدة عfى تأثYZا له فإن

 مستمر، بشكل �قل التكلفة مZ$ة من تستفيد القطاعات بعض إVى السباقة الشركات إن  :الرزنامة مراقبة -

 ذوي  موردين مع تعاملها إVى باþضافة Iطارات و العمال eفضل كتوظيفها �وVى بالدرجة &وقعها ذلك ويرجع

 يكون  وال%Yقب ال%Yيث فإن ا&ستعملة التكنولوجيا �ي التغYZ بسرعة تتمZ$ ال@5 �خرى  القطاعات أما ،...إدارية خYtة

 .القطاع �ي السائدة ا&نافسة عن وشاملة واضحة صورة لتكوين وذلك �فضل هو

  : )قل التكلفة م��ة تطبيق -1- 1

 التكاليف تخفيض عfى الشركات فقدرات ودائم، جاد لعمل تبعا ولكن تلقائية بصورة تنخفض � التكاليف إن

 تحسZن يتطلب � وقد .السياسة نفس تنتهج أ��ا أو ا&%Yاكم، Iنتاج حجم نفس تملك كانت وإن ح@§ متغYZة،

 ووعيا وإدراكا انتباها يتطلب حZن �ي Iس%Yاتيجية مستوى  عfى كبYZة تصحيحية إجراءات للشركة النس5ß ا&وقع

 تخفيض إVى ا&ؤدية العوامل بZن من الشركة وثقافة والتكوين التحفZ$ عوامل وتعتYt .ا&سYZين طرف من

 الرائدة فالشركات .فيه ينشط الذي Iطار �ي التكاليف تخفيض عfى القدرة مستخدم لكل أن حيث التكاليف،

 الزمن، عYt تطورها ويدرسون  للقيمة، ا&ولدة �نشطة تكاليف مراقبة، عfى تساعدها وخطط برامج بوضع تقوم

 1أ��ابش ا&�ئمة القرارات يتخذون  وبعدها ا&نافسZن مع ومقارن��ا

 ا&سYZين عfى يجب التكاليف بخفض تتعلق �خطاء من العديد هناك : تفادe>ا يجب الab )خطاء -2- 1

 2: �ي �خطاء هذه وأهم �قل، التكلفة تحقيق من الشركة تتمكن ح@§ وتفاد��ا لها التنبه

                                                           
1 - M.PORTER. l’Avantage concurrentiel: Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Op.Cit, P 129-136 
2
 - Ibid. pp 145-147. 
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 ا&وارد يس��لك نظرهم �ي Iنتاج eن الصنع تكاليف عfى يركزون ا&سYZين أغلب :]نتاج تكاليف عjى الghك�� -

 تكاليف تمثل وال@5 �ساسية والبنية التكنولوàي التطور  الخدمات، ،كالبيع أنشطة هناك أن حZن �ي الكثYZة،

 .الكلية التكلفة من هامة نسبية

 ال@5 �نشطة عfى التكاليف لتخفيف ا&خصصة الYtامج تركز :  ا,باشرة غ�g أو الصغ�gة )نشطة إهمال -

 تميل ف5D ا&ش%Yاة، Iنتاج وسائل بتكاليف اهتماما تبدي و� العاملة اليد تكلفة مثل معتYtة تكاليفها تكون 

 الشراء تطبيقات �ي بسيطة تغYZات إحداث يسمح فقد ذلك من العكس وعfى ثانويا نشاطا التموين �عتبار

 .معتYtة وفرات من �ستفادة

 �ي تج��د ف5D متناقصة بطرق  التكاليف تخفيض أحيانا الشركات تحاول  قد : للتكاليف متناقصة تخفيضات -

 مضاعفة عfى مواردها در��³الوقت نفس و�ي الحجم، اقتصاديات مزايا من ل�ستفادة السوق، حصص اقتحام

 تحاول  نفسه الوقت �ي ولكن النقل، مصاريف �ي وفرات من تستفيد ح@§ السوق  من بمقربة وتقيم النماذج،

 .الجديدة ا&نتجات تطور  دورة تقليص

- gى التكاليف لتخفيض ا&تعددة العمليات دف��³ما غالبا : الهامشية ]جراءات �ي التفك�Vتحسينات إجراء إ 

 .جديد تكاليف مجال عfى بالحصول  تسمح جديدة وسائل عن البحث عوض وهامشية، متواضعة

 التكاليف، تطور  لعوامل مضلل بتشخيص الشركات تقوم أن يمكن : ف&التكالي تطور  لعوامل الخاطئ الفهم -

 أن لها منافس�jا،فيتبZن من أقل تكلفة هيكل وتملك الوطنية السوق  �ي معتYtة حصة الشركة تمتلك قد فمث�

 ةالحصة�السوقي إVى كبYZة بدرجة ذلك يرجع قد انه غYZ.التكاليف تحكم ال@5 �ي الوطنية السوقية الحصة

 . التكاليف خ�ل من السيطرة عfى ا&عتمدة ا&Z$ة مصدر فهم �ي نقص بببس وهذاالجهوية،�

-&<vى �عتماد إن:  التم�� ديدfى للسيطرة التكاليف عfن عZى و�ستحواذ ا&نافسfالحصة ع Ytقد السوق  �ي �ك 

  .العميل نظر �ي فريدة الشركة من تجعل ال@5 ا&صادر إلغاء تم إذا وذلك التمZ$، ديد��³إVى يؤدي

 : Differentiation advantage ــــــــــــــــــــــ��ة&التم��مــــ - 2

��نظ�YZ جودة مث�1"ا&س��لك نظر وجهة من مرتفعة قيمة وله وفريد متمZ$ منتج تقديم عfى الشركة قدرة " معناه

� �و��البيع بعد ما خدماتأو� با&نتج خاصة ةفريد�خصائصلها، �الصيانة �كالضمان، �با&نتج التصليح�ملحقة

 .وضمان�تكوين�مستخدمي�العميل�عfى�استغ�ل�ا&نتج

 :التم�� م��ة تحقيق -1- 2

 عوامل وتد�ىة�±�ا�والخاص ا&نفردة ا&وارد إVى �ستناد عل�jا يجب التمZ$، مZ$ة حيازة من ؤسسةا& تتمكن ح@§

 2 :يfي فيما الشرح من ب�56ء ستتناولها وال@5 التفرد

 قدؤسسة�ا& قبل من ا&عتمدة تنسيقها وطرق  ل�نشطة التقديرية Iجراءات إن : التقديرية جراءات]   -

 ا&قدمة، والخدمات ا&عروضة، ا&نتجات وكفاءة خصائص �ي وتتمثل �خYZة، هذه تفرد عfى مهما عام� تمثل

 وخYtة وكفاءة ا&ستعملة، Iنتاج وسائل وجودة النشاط، ومحتوى  �ستثمار، مستوى (النشاط وكثافة

 )النشاط مراقبة �ي ا&ستخدمة وا&علومات النشاط، �ي &ستخدمZنا

 .والتفرد التمZ$ قيقتح� عfى ؤسسة&ا تساعد كعوامل تع%Y جراءاتI  هذه

                                                           
56 نبيل - 1   .85-84ص� ، 1998 مصر، ،Iسكندرية مركز �عمال، مجال �ي التنافسية ا&Z$ة خليل، م́ر

2
  M.PORTER. l’Avantage concurrentiel: Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Op.Cit, P 152-162 
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 التوزيع وقنوات ا&وردين مع الروابط أو �نشطة بZن ا&وجودة الروابط تمثل أن يمكن:  الروابط -

 بZن تنسيقا العم�ء لحاجات الجيدة �ستجابة �ي يش%Yط حيث التفرد، مصدر الشركة قبل من ا&ستغلة

 تطوير مدة صتقلي( ،ا&وردين مع التنسيق تم إذا العم�ء حاجات يةتلب أيضا يمكن .بي<�ا فيما ا&رتبطة �نشطة

 .التوزيع قنوات مع التنسيق إVى باþضافة) جديد نتجم

ا&ؤسسة� فمث� التفرد، بخاصة معينا نشاطا ؤسسةا& فيه بدأت الذي التاريخ يرتبط قد : الرزنامة -

 القطاعات بعض فهناك ذلك من العكس وعfى التمZ$، تحقق أن يمك<�ا &نتج معينة صورة استعمال �ي السباقة

 .حداثة أك¥Y تكنولوجيا باستعمال مؤسسةلل يسمح eنه جدوى  ذا ا&تأخر الدخول  ف�jا كون ي

 .التفرد عوامل حيازة عfى يساعدها ا&ؤسسة eنشطة ا&�ئم ا&وضع اختيار إن) : التموقـــــع( ا,وضع -

 عدة بZن مش%Yكا النشاط هذا كان إذا للقيمة، منتج لنشاط التفرد ةيخاص تنجم أن يمكن : ]لحاق -

 .ا&ؤسسة لنفس تابعة وحدات

 �ي الثابتة فالجودة معZن لنشاط التفرد عوامل من عامل الجيد التعلم عملية تفرز  قد :  وآثاره التعلم -

  .مستمر تمZ$ إVى يؤدي بأن كفيل شامل بشكل ا&كتسب التعلم فإن ثمة ومن ،...تعلمها يمكن Iنتاجية العملية

 من تمارس كانت للقيمة منتجه جديدة أنشطه ضم إVى ا&ؤسسة تلجا قد التفرد تحقيق �دف± : التكامل -

 ±�ا تقوم ال@5 الوحيدة لتصبح أحسن بشكل ة�نشط ±�ذه القيام لها تيحي ي مما ،التوزيع قنوات أو ا&وردين قبل

 .للتقليد قابله غYZ تجعلها ح@§ أو

 الحاجة عند الشركة مرونة يضعف كأن التمZ$، عfى سلبيا التأثYZ إVى الكبYZ الحجم يؤدي قد:  الحجم -

 بطريقة النشاط ممارسة إVى الكبYZ الحجم يؤدي أن يمكن ا&قابل و�ي ا&تنوعة، العم�ء لحاجات �ستجابة إVى

 .الخYtات تراكمبسبب�� فريدة

 : التم�� تكلفة  -2- 2

 ا&ولدة أنشط��ا ممارسة من تتمكن ح@§ والتفرد، التمZ$ لتحقيق ال�زم التمويل برصد مطالبة ؤسسةا& إن"

 اخت�ف إVى ذلك ويرجع الشركات، لدى التمZ$ تكلفة �ي تباين وهناك بمنافس�jا، مقارنة أفضل بشكل للقيمة

 من التمZ$ درجة من الرفع الضروري  من أصبح ثمة ومن التكاليف، تطور  عوامل إVى الشركات هده نظر وجهة

 إVى يؤدي Iنتاج ورزنامة التموين �سعار، مراقبة بZن التنسيق فمث� 1"�نشطة بZن أحسن تنسيق خ�ل

 .التسليم آجال وتقليص التخزين، تكلفة تخفيض

 :التم�� أثناء تفادe>ا  الواجب )خطاء -3- 2

 2:أهمها �خطاء من العديد �ي التمZ$ تحقيق نحو مؤسسا�³م يقودون  الذين ا&سYZينيقع�

 ا&دركة أو للعميل ا&ستحدثة القيمة ±�ا�تؤثر  ال@ø 5ليات تستوعب � أن للشركة يمكن:  ا,فرط التم�� -

 حتياجاتا�تتعدى الخدمة أو ا&نتج جودة كانت إذا ا&ثال سبيل فعfى .التمZ$ إفراط إVى يؤدي قد ما قبله، نم

 .منخفض وسعر مناسبة جودةجا�ذو�منت تملك ال@5 ا&نافسة لشركاتل�سه�  هدفا تصبح فالشركة العم�ء

                                                           
1 - M.PORTER. l’Avantage concurrentiel: Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Op.Cit, P 162 

ا&سيلة،�الجزائر،� بوضياف، محمد جامعة�2009-2008القيمة،�مذكرة�ماجستYZ، خلق �ي ودورها التنافسية ا&زايا لبناء العامة الوليد،��سس ه�Vي - 2

  30ص�
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 وباستمرارية للعميل ا&منوحة بالقيمة للتمZ$ ا&صاحب Iضا�ي السعر يرتبط :السعر رفع �ي ا,بالغة -

$Zى بالزبون  يدفع فيه ا&بالغ فالسعر .ذاته التمVي إfمطالبة فالشركة ثمة ومن الشركة، منتجات عن التخ 

 .لها ا&رافق Iضا�ي والسعر ا&نتج قيمة بZن التوازن  إحداثب

 القيمة تكون  أن يجب ا&توسط، من أكYt نتائج تحقيق إVى التمZ$ يؤدي ح@§  :التم�� تكلفة معرفة عدم -

 عن ا&سؤولة �نشطة تكلفة تحديد الشركات تتجاهل ما وغالبا .ا&نتج تكلفة من أكYt العميل قبل من ا&دركة

،$Zى فتعمد التمVإ YZمالية موارد تسخ Ytأرباح من ستحققه مما أك. 

 Iمكاناتو��³مل� ا&نتج، جانب من التمZ$ إVى تنظر الشركات معظم إن:   ا,نتج عjى الشديد الghك�� -

��يمكن�كما� .1للتمZ$ ومستمرة جديدة فرصا �خYZة هذه تقدم أن يمكن حيث أنشط��ا، مختلف �ي ا&وجودة

   .واحد آن �ي التمZ$ ومZ$ة �قل التكلفة مZ$ة تحقيق يتم أناستبعاد�

 ø:2تية العوامل إVى øخر دون  ا&Z$ة نوع اختيار �ي �عتماد ويتمهذا،�

 ؛ القطاع ربحية أي النشاط جاذبية -

 وطبيع��ا؛ ا&نافسة حدة -

 ف�jا؛ التغYZ ودرجة ا&ستعملة التكنولوجيا -

 ؛ تنوعها ومدى الزمن خ�ل الزبائن احتياجات تطور  -

 .ا&مكنة ا&ستقبلية الفرص -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 - M.PORTER. l’Avantage concurrentiel: Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, Op.Cit, PP 199-200. 

2
  .31مرجع�سبق�ذكره،�ص�،��القيمة خلق �ي ودورها التنافسية ا&زايا لبناء العامة �سس،�الوليد ه�Vي - 
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  تطويرها وأسباب التنافسية ا,��ة مصادر محددات، :الثاني ا,بحث

 ؤسسةا& تواجهو�. سوق  ا&ؤسسة�أي ولوج عند امراعا�³ يجب ة�ال@5ساسي�  صراعنال من النجاح املو عتعد�

تمكن� فإن أخرى، ناحية من. ا&نافسةح@§�تبقى��ي� عل�jا السيطرة الضروري  من ال@5 من�هذه�العوامل العديد

  .أك¥Y أو واحدة تنافسية مZ$ة اكتساب عfى يعتمد والذي النجاح، لها�يضمن � ا&ؤسسة�من�هذه�العوامل

  محددات&ا,��ة&التنافسية: ا,طلب&)ول&

 ا&Z$ة وتتحدد،�منافس�jا عfى تمZ$ها ال@5 العوامل عن ؤسسةا& بحث بعملية تتعلق التنافسية ا&Z$ة فكرة إن

  :1هما هامZن بعدين من انط�قا التنافسية

 :حجم&ا,��ة&التنافسية&: أو3&

Ytة تعت$Z&ة�الدائمة التنافسية ا$Z&ى مدة أطول  نجحت�ا&ؤسسة��ي�الحفاظ ما إذا باfة ممكنة�ع$Zالتكلفة م 

 ا&نافسZن من أكYt جهودا تطلبت كلما أكYt، ا&Z$ة كانت فكلما .ا&نافسة الشركات مواجهة �ي ا&نتج تميZ$ أو �قل

 بنفس تمر التنافسية ا&Z$ة فإن الجديدة، ا&نتجات حياة لدورة بالنسبة �مر هو وكما إلغاءها، أو عل�jا للتغلب

  :øتي الشكل خ�ل من ذلك تمثيل ويتم .الحياة دورة

  التنافسية ا,��ة حياة دورة) II - 1:(ل&رقم&شكال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

56 نبيل: ا,صدر&   86سبق�ذكره،�ص�جعمر ،�خليل م́ر

 تحتاج � و��الك التنافسية، للمZ$ة ا&نشئة مؤسسةلل بالنسبة ا&راحل أطول  تمثل :التقديم مرحلة - 1

YZمن الكث YZي، ا&ادي و�ستعداد التفكVة وتعرف وا&ا$Z&انتشارا الزمن مرور مع التنافسية ا Y¥أك ،Y¥ويرجع فأك 

 . العم�ء من م%$ايد عدد قبل من تناله الذي للقبول  ذلك

 يركزون بدؤوا ا&نافسZن eن �نتشار، حيث من �ستقرار من نوعا ا&Z$ة تعرف هنا  :التب�a مرحلة - 2

 . يمكن ما أق
6§ هنا الوفرات وتكون  عل�jا،

                                                           
56 نبيل. - 1   .100سبق�ذكره،�ص� مرجع ، خليل م́ر
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 ا&رحلة
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 وبالتاVي ها،بتقليد قاموا ا&نافسZن لكون  الركود إVى تدريجيا وتتجه ا&Z$ة حجم ي%Yاجع : دالتقلي مرحلة  - 3

 .الوفرات �ي انخفاض ثم ومن عل�jم تفوقها ي%Yاجع

 جديدة مZ$ة إنشاء أو سريع، بشكل وتطورها الحالية ا&Z$ة تحسZن ضرورة تظهر هنا  :الضرورة مرحلة  - 4

 جديدة، مZ$ة عfى الحصول  أو التحسZن من الشركة تتمكن لم وإذا .الحالية ا&Z$ة عن تماما مختلف أساس عfى

 .جديد من التنافس إVى العودة الصعوبة من يكون  وعندها تماما أسبقي��ا تفقد فإ��ا

  : التنافس نطاق :ثانيا&

 مدى عfى النشاط فنطاق تنافسية، مزايا لتحقيق الهادفة ؤسسةا& وعمليات أنشطة اتساع مدى به ويقصد

 تسهي�ت تقديم من �ستفادة ذلك عfى وكمثال .ا&نافسة الشركات عن التكلفة �ي وفرة يحقق أن يمكن واسع

 مناطق أو مختلفة، سوقية قطاعات لخدمة التوزيع منافذ نفس واستخدام واعدة، فنية وخYtة مش%Yكة، إنتاج

 بZن وم%Yابطة متداخلة ع�قات وجود حالة �ي وخاصة النطاق اقتصاديات تتحقق الحالة هذه مثل و�ي ختلفة،م

 مZ$ة تحقيق الضيق للنطاق يمكن ا&قابل و�ي .الشركة عمليات تغط�jا ال@5 ا&ناطق أو السوقية القطاعات

 أبعاد أربعة وهناك .له ممZ$ منتج تقديم أو تكلفة بأقل وخدمته معZن سوÝي نطاق عfى ال%YكZ$ خ�ل من تنافسية

  :1و�ي التنافسية ا&Z$ة عfى التأثYZ شأ��ا من التنافس لنطاق

 مابZن �ختيار يتم وهنا خدم��م يتم الذين والعم�ء ؤسسةا& منتجات تنوع مدى يعكس :السو�ي القطاع 1-

$ZكY%ى الfن قطاع عZالسوق  كل خدمة أو السوق  من مع. 

 ا&رتفع الرأ´56 فالتكامل الخارجية، أو الداخلية سواء eنشط��ا ؤسسةا& أداء درجة عن يعYt :الرأ��a النطاق 2-

 �ي للشركة ا&رونة من أقل درجة التكامل يتيح كما التميZ$، أو �قل التكلفة مزايا يحقق ا&نافسZن مع با&قارنة

YZالتوريد مصادر تغي. 

 النطاق هذا ويسمح ؤسسةا& ف�jا تتنافس ال@5 الدول  أو الجغرافية ا&ناطق عدد يمثل :الجغرا�ي النطاق 3-

 وتYtز مختلفة، جغرافية مناطق عدة عYt والوظائف �نشطة من واحدة نوعية تقديم خ�ل من مزايا بتحقيق

 .العالم أنحاء كل �ي ا�³اخدم أو ا�³امنتج تقدم حيث العا&ية، للشركات بالنسبة ا&Z$ة هذه أهمية

 �نشطة بZن روابط فوجود الشركة ظلها �ي تعمل ال@5 القطاعات بZن ال%Yابط مدى يمثل :النشاط قطاع 4-

 نفس استخدام يمكن فقد .عديدة تنافسية مزايا لتحقيق فرص خلق شأنه من قطاعات عدة عYt ا&ختلفة

  .ةا&ؤسس�إل�jا تنتم5 ال@5 ا&ختلفة القطاعات عYt والخYtات �فراد أو التكنولوجية التسهي�ت

 ونجاح السفن، إص�ح مجال �ي بتفوقها ا&وانئ خدمات مجال �ي سنغافورة تفوق  ارتبط :ا&ثال سبيل وعfى "

 Iنتاج ثل�5 بإنتاج Iيطالية الشركات قيام إVى استند قد والفضية الذهبية الحfي مجال �ي Iيطالية الصناعة

  2"الحfي صناعة �ي ا&ستخدمة �øت من العالم5

  التنافسية ا,��ة مصادر:  ا,طلب&الثاني

 التميZ$ كنوي،�تستد�ي�الحيازة�عfى�مZ$ة�أو�مزايا�تنافسية�التعرف�عfى�ا&صادر�ال@�5تستمد�م<�ا�هذه��خYZة

  )ا&وارد ومدخل الوط¨I 5طار ، �س%Yاتي²ي التفكYZ(التنافسية��للمZ$ة مصادر ث� ث نZب

                                                           
1
56 نبيل.د -    .101سبق�ذكره،�ص� مرجع ، خليل م́ر

  .171سبق�ذكره،�ص��جعمر رصاع�حياة،��- 2
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   : يالتفك�g&�سghاتي�&- 1

 عfى الحيازة خ�ل من منافس�jا عfى أسبقية تحقيق ±�دف للتنافس معينة إس%Yاتيجية عfى ا&ؤسسات تستند

 أهداف لتحقيق ا&ؤسسة تتخذها ال@5 الهيكلية القرارات تلك أ��ا عfى Iس%Yاتيجية وتعرف تنافسية، مزايا أو مZ$ة

 ةث�ث إVى التنافس اس%Yاتيجياتبورتر��صنف،�و ا&ؤسسة فشل أو نجاح تحقيقها درجة عfى يتوقف ال@5 و دقيقة،

 :،�و�ي�أصناف

 ،ومن ا&نافسZن مع با&قارنة أقل تكلفة تحقيق إVى Iس%Yاتيجية هذه �³دف" : التكلفة قيادة إسghاتيجية&-1- 1

 وجود ،والخYtة التعلم منح¨§ آثار ،الحجم اقتصاديات توافر  :�ي تطبيقها عfى ا&ؤسسة تشجع ال@5 الدوافع بZن

 .1"بالسعر تماما واعZن مش%Yين من مكون  سوق  وكذا الكفاءة وتحسZن التكلفة تخفيض عfى مشجعة فرص

 خ�ل من ا&نافسة ا&ؤسسات عن منتجا�³ا تمZ$ أن للمؤسسة يمكن : و�خت�ف التم�� إسghاتيجية  -2- 1

 الجودة الغيار، قطع توفYZ ممتازة، خدمة تقديم با&نتج، خاصة سمات للمنتج، مختلفة تشكي�ت تقديم

 هذه نجاح درجات وت%$ايد الجيدة، السمعة ا&قدمة، الخدمات من واسع مدى التكنولوجية، الريادة مZ$ة،ا&ت

 .محاكا�³ا ا&نافسZن عfى يصعب ال@5 لكفاءاتاو  ا با&هارات ا&ؤسسات تمتع بزيادة Iس%Yاتيجية

 مواقع إVى والوصول  تنافسية مZ$ة بناء إVى Iس%Yاتيجية هذه �³دف :  التخصص أو الghك�� إسghاتيجية&-3- 1

 جغرا�ي سوق  عfى بال%YكZ$ أو ا&س��لكZن، من معينة &جموعة خاصة حاجات إشباع خ�ل من السوق، �ي أفضل

  ).العم�ء من محددة شريحة(  للمنتج معينة استخدامات عfى ال%YكZ$ أو محدود

2 -&&aطار&الوط�[:   

 مؤسسات نجد لذلك تنافسية، مزايا أو مZ$ة عfى الحيازة عfى القدرة لها يتيح للمؤسسات الجيد الوط¨I 5طار إّن 

 عوامل الدولة تملك بحيث .�خرى  دول  �ي ا&ؤسسات بعض عن نشاطها قطاع �ي ورائدة متفوقة الدول  بعض

 فالحيازة التحتية، والبنية ،ا&الية ا&عرفية الفZ$يائية، البشرية، ا&وارد �ي &تمثلةاو  ا للصناعة الضرورية Iنتاج

 بذاته، اقائم انظام العناصر هذه ،وتشكل قوية تنافسية مZ$ة عfى الحيازة �ي امهم دورا يلعب العوامل هذه عfى

 الوط¨I 5طار يصبح وبالتاVي الوطنية، للصناعات تنافسية مزايا لYtوز  ومدعم محفز وط¨5 إطار نتائجه ومن

  .2تدويلها يمكن تنافسية &زايا منشأ

 :ا,وارد مدخل - 3

 لهذه ويمكن .القيمة خلق �ي ملحوظة بطريقة تساهم ال@5 للشركة ا&تمZ$ة أو ا&تخصصة �صول " �يا&وارد�

 قابلة غYZو��ا�ك إVى باþضافة �ستمرارية و والندرة بالدقة تمZ$ت إذا تنافسية مZ$ة تكوين �ي تساهم أن ا&وارد

  :  هما قسمZن إVى وتنقسم 3"�ستبدال أو للتقليد

 :ا,ادية ا,وارد  -1- 3

  4ةا&الي وا&وارد Iنتاج معدات و �ولية ا&واد �ي وتتمثل

                                                           
1 -��،56   .102سبق�ذكره��مرجعنبيل�محـــمد�م́ر
 البشرية، ا&وارد تسYZ حول  الثاني الوط¨5 ،�ا&لتقى"البشرية��ي�تحقيق�مZ$ة�تنافسية للموارد الفعال التخطيط دور " صاح، وباسكة الدين نور  مزياني - 2

"YZى�مناصب�العمل�با&ؤسسة�الجزائرية،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�الجزائر،� للموارد التقديري  التسيf2013البشرية�ومخطط�الحفاظ�ع  

3 - O. Jokung et autres, Introduction au Management de la Valeur, édition, DUNOD, France, 2001, p75. 
 �ي �ندماج فرص و البشرية التنمية حول  الدوVي ا&لتقى التنافسية، ا&Z$ة تحقيق �ي ا&ؤسسة كفاءات و &وارد الفعال التسيYZ دور  الشيخ، الداودي - 4

  .263  ص ، 2004 مارس 10-09ورقلة� جامعة �قتصادية، والعلوم الحقوق  كلية البشرية، والكفاءات اقتصاد�ا&عرفة
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 اختيار فإن ثمة ومن ا&نتجات، جودة عfى ا&باشر لتأثYZها نظرا الهامة ا&وارد من تعتYt: )ولية ا,واد 1-1- 3

 بتوفYZ مطالبة فا&ؤسسة�.ضروريا أمرا أصبح تسليمها ومواعيد وأسعارها د�³اجو  بشأن معهم والتفاوض مورد��ا

�اء�وان� با&راقبة مرورا الشراء þجراءات دقيق تحديد من ابتداء �ولية ا&واد عfى للحيازة ا&وضوعية الشروط

 مواردها �ي التحكم ةؤسسا& تضمن وح@§ .و�خطار الحوادث من الس�مة قواعد توفYZ يجب كما .بالتخزين

 :1بمقدورهم والذين والكفاءة، الخYtة ذوي  �فراد إVى عل�jا Iشراف مهمة بإسناد تقوم �ولية،

 ،ا&خزون �ي �نقطاع عدم لضمان :التموين þعادة الطلب نقطة تحديد -

 ،إل�jا الوصول  زمن من التقليص قصدا��ا�دور  لسرعة وفقا ا&واد تصنيف -

 ،داخلها الحركة بسهولة يسمح بشكل ا&خازن  تنظيم -

 .وتكاليفها  ا&تبقية بالكميات ا&تعلقة البيانات وفحص تسجيل يتيح فعال معلومات نظام تأمZن -

 .التبذير لتفادي �ولية ا&واد تصريف س�مة من للتأكد وا&ادي ا&حاس5ß الجرد بعملية القيام -

 ا&واد تحويل خ�لها من يمكن إذ ؛مؤسسةلل الهامة �صول  من Iنتاج معدات تعتYt : ]نتاج معدات  - 1-2- 3

 ممكنة ف%Yة أطول  ا&عدات فعالية ولضمان ا&ضافة، القيمة وخلق منتجات إVى Iنتاج عملية ضمن �ولية،

 نمط اختيار يجب فإنه ،ا&حاسبية الناحية ومن الصيانة عمليات وبرمجة سليم، بشكل تشغيلها يش%Yط

 تدوين فيجب تسيYZها ناحية من أما ا&عدات، لهذه التكنولوàي التغيYZ معدل مع يتوافق والذي ا&ناسب �مت�ك

 تسمح حيث ،�مت�ك نمط و وموردها وتكلف��ا، الحيازة، وسنة والتسمية، الرمز، :مثل ±�ا�الخاصة ا&علومات

 عملية ضبط تم فإذا .عل�jا Iبقاء أو استبدالها بشأن القرار واتخاذ للمعدات الجيدة با&تابعة ا&علومات هذه

YZنتاج معدات تسيI ن إزاء اا�³بال%$ام تو�ي أن للشركة فيمكن الطريقة، هذه وفقZتقوى  ثم ومن معها، ا&تعامل 

  2ؤسساتا& من غYZها عن يمZ$ها أن شأنه من �مر هذا ،±�ا ثق��م

 منتجات كإنتاج أنشط��ا تنويع من تمك<�ا حيث للشركة، بالنسبة ا&وارد أهم من تعتYt :ا,الية ا,وارد 1-3- 3

 فعالة استثمارات خ�ل من كله ذلك ويتم جديدة، توزيع قنوات فتح خ�ل من أكYt نطاق �ي توسيعها أو جديدة

 مطالبة ف5D ا&اVي، وضعها صحة الشركة تضمن ح@§ والتنافسية ا&الية �هداف تحقيق بمقدورها يكون 

 عل�jا، ا&تحصل ا&الية للنتائج وموضوعيا واضحا تفسYZا تعطي ال@5 النوعية أو الكمية ا&ؤشرات عfى ا�عتمادب

 يولد مما والعم�ء، وا&وردين، كالبنوك، ا&تعاملZن اهتمام يجلب  يالذ�الجيد ا&اVي الوضع أن إVى ذلك ويرجع

ا&جال� لها ويفتح التناف567 موقعها تعزيز شأنه من وهذا .ةؤسسا& مع التعامل ع�قات إقامة �ي الرغبة لد��م

 .البعيد ا&دى عfى للتطور 

 و .استغ�لها يتم ال@5 الطريقة وكذا عل�jا الحصول  يتم ال@5 الكيفية �ي تتجfى ا&لموسة أو ا&ادية ا&وارد أهمية إن

  .�نشطة معظم قبل من تستغل ا&وارد هذه باعتبار ل�نشطة، جيد أداء بتحقيق يسمح بشكل بي<�ا التوليف

 :ا,لموسة غ�g ا,وارد -2- 3

                                                           

 ،التسيYZ علوم :تخصص ا&اجستYZ، شهادة لنيل مقدمة رسالة وتطويرها، مصادرها،تنمي��ا :�قتصادية ا&ؤسسة �ي التنافسية ا&Z$ة بوشناف، عمار - 1

  .48  ص ، 2002 الجزائر، جامعة التسيYZ، وعلوم �قتصادية العلوم كلية

  .49نفس�ا&رجع،�ص��- 2
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 قاعدة توجد � أنه باعتبار ا&لموسة غYZ ا&وارد تحديد الصعب منبخ�ف��صول�ا&عنوية�ا&ضبطة�محاسبيا،�

 غYZ ا&وارد أهم حصر يمكن أنه عfى الكتاب من العديد أجمع حيث أهمها، عfى ال%YكZ$ يمكن أنه إ� لذلك، عامة

 أهمية ا&لموسة غYZ ا&وارد موضوع اكتسب ولقد الع�مة، واسم وا&عارف التكنولوجيا، ا&علومات، �ي ا&لموسة

 .ةمؤسسلل بالنسبة الحرجة ا&وارد ومن الحديثة ا&نافسة متطلبات من تعت��eYtا� نظرا .�خYZة øونة �ي كبYZة

 إVى يؤدي التكنولوàي التغيYZ أن كما مستمر، تزايد �ي التكنولوàي بالعامل �هتمام إن :التكنولوجيا - 2-1- 3

 من العديد تخلق أن يمك<�ا الوقت نفس و�ي قصYZ، وقت �ي متقادمة منتجات إVى الواسعة ا&نتجات تحويل

 تمثل ا&قابل و�ي ةمؤسسلل يدا�³د�تشكل أن يمكن التكنولوجيا أن نجد وهكذا .جديد منتج لظهور  �حتما�ت

   1العميل اتجاه القيمة واستحداث معتYtة تنافسية مZ$ة إنشاء عfى قادرا داخ� ا&وارد

 مجرد أ��ا عfى إل�jا نظر من فم<�م ا&علومات حول  وا&فكرين الكتاب نظر وجهات تعددت لقد :ا,علومات - 2-2- 3

 تعتYt ا&علومات أن عليه ا&تفق أن إ� القرار، متخذ ثقافة مستوى  تحسZن �ي دورها عfى ركزوا وآخرون بيانات،

  :اتالتعريف بعض سنستعرض لذلك .للشركة اس%Yاتي²ي مورد بمثابة

 لها ال@5 للمستقبل، نفعا أك¥Y بشكل لتصبح معالج��ا تمت ال@5 البياناتأ��ا�"عfى الحفناوى  محمد يعرفها حيث

مؤسسة�لل تمثل فا&علومات آخر تعريف و�ي 2"ةيا&ستقبل القرارات اتخاذ �ي أو الحاVي �ستخدام �ي قيمة

 أسرع، بشكل Iنتاج وسائل لتطوير ووسيلة ا&نافسZن، قبل السوق  إVى الوصول  إمكانية جديد، منتج اكتشاف"

  3"ا&ش%Yكة �هداف إVى للوصول  ا&ستخدمZن ±�ا يعبأ ال@5 الطريقة

 من معارفها �خYZة هذه وتستمد ،ؤسسةا& �³�5مال@ والعلمية التقنية لوماتا&ع تلك تتضمن :ا,عارف&- 2-3- 3

 ا&تخصصة والتقنية العلمية �تا&ج��ي �ش%Yاك وكذا البحث، ومراكز العليا، وا&دارس ا&ختلفة، الجامعات

 التنظيمية مشاكلها حل خ�ل من للمعرفة ا&نتجة �ي ؤسسةا& تكون  أن ويمكن الجديدة با&عارف I&ام قصد

 مستمر، بشكل إثراءها و Iبداعية القدرات تغذية �ي ا&عرفة وتساهم .Iنتاج وطرق  نتجاتا&ب ا&تعلقة تلك أو

 وتنمي��ا معرفية قاعدة بتشكيل مطالبة ؤسسةفا& ثم ومن معتYtة، تنافسية مزايا نشوء إVى ذلك يؤدي حيث

  .دائم بشكل

 من التقليد صعبة و�ي تراكمية، طبيعة ذات ��eا ا&ؤسسة، أصول  من أصل الكفاءات تعتYt :الكفاءات&- 2-4- 3

 .ا&حورية أو الجماعية الكفاءات و الفردية الكفاءات :إVى تصنف و ا&نافسZن، قبل

 موقعها تراجع وبالتاVي �خYZة هذه تقادم إVى ±�ا يؤدي والكفاءات ا&وارد �ي �ستثمار �ي ا&ؤسسة �³اون  إن

 تتقادم حZن �ي استعمالها عند ا&وارد تتقادم بحيث والكفاءات، ا&وارد تآكل أو تقادم بZن فرقا ونمZ$ التناف567،

                                                           

،�السعودية ا&ريخ، دار ا&تعال، عبد أحمد سيد ومحمد رفا�ي محمد رفا�ي د  :ترجمة متكامل، مدخل Iس%Yاتيجية، Iدارة ، جونز جاريث و هل شارلز - 1

  153 ص ،2001

،�2005 سطيف، جامعة التسيYZ، وعلوم �قتصادية العلوم مجلة ا&نظمة، قرارات اختيار بناء �ي ا&علومات خصائص أهمية سراج، حمود هللا عبد - 2

  . 131،�ص4العدد�

  .54 ص سابق، مرجع بوشناف، عمار - 3
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 هذه فإن ومهارا�³م، كفاءا�³م بإظهار لهم يسمح لم فإذا �فراد، مصدرها eن استعمالها عدم عند الكفاءات

 .1ستضمحل وا&هارات الكفاءات

 ال@5 وا&وارد الكفاءات عfى الضبابية من نوعا تضفي لذا قوة، أك¥Y تنافسية مZ$ة عfى للحيازة ا&ؤسسة �³دف

 وا&وارد، الكفاءات هذه ومحاكاة تقليد ا&نافسZن عfى يصعب مما ،"ا&��م بالسبب" تد�ى وال@5 ا&Z$ة هذه إVى أدت

  . ا&Z$ة هذه تقليد صعوبة ثم ومن

   أسباب&تطوير&ا,��ة&التنافسية&:ثالثا,طلب&ال

وبالتاVي�ف�5D. منافس�jا عfى �داء �ي بالتفوق  مؤسسةلل يسمح كل�ما عfى�أ��ا التنافسية &Z$ةاتتفق�تعريفات�

  .السوق  �ي ؤسساتا& جميع بZن ش%Yكا& النجاح عامل عن ختلفت

  "التنافسية ا&Z$ة" كتابه تأليف خ�ل من 1985 عام �ي بورتر مايكل قبل من ا&Z$ة�التنافسية�نظرية توضع

 أو تقليدها،eن�التوصل�إVى� الطويل؛ ا&دى fى�jا�ععل الحفاظ عfى قادًرا امالكه يكون  عندما ةمستدام ا��ويعت�Ytأ

ما�يدفع�ا&ؤسسة�إVى�. وباطلة �غية ،�مZ$ةمعينة ف%Yة �ي سادت ال@5 ا&Z$ةمن� جعلي جديدة تنافسية مZ$ة إنشاء

� �أو�زوال�تطوير�مزاياهااعتبار�أن �بقاء �هو�مسألة �.التنافسية �� �إVى��سباب�  أهموتعود �با&ؤسسة �تدفع ال@5

 2:تطوير�مZ$�³ا�التنافسية�إVى�النقاط�التالية

&حدي تكنولوجيا ظهور  -  ،عديدة مجا�ت �ي جديدة افرص يخلق أن التكنولوàي للتغيYZ يمكن : ثة

 تكنولوجيا تقديم إVى با&ؤسسة يدفع�ما هذا .�ن%Yنت عYt التسويق وطرق  الحاسوب باستخدام ا&نتج كتصميم

 وهنا ،ا&نتج تمZ$ ةمZ$  تدعيم أوالتكلفة� تخفيض اجل من التنافسية مZ$�³ا مراحل من حلةمر  آخر عند جديدة

 .ميلالع تطلعات من اكYt ةقيم تحقق ةتنافسي ةمZ$  تقديم أو الحالية ا&Z$ة تطوير أو جديدت �ي تبدأ

 أو لد��م جديدة حاجات ةتلبي �ي العم�ء يرغب عندما : تغ�gها أو للمس�>لك جديدة حاجات ظهور  -

YZى�سسةبا&ؤ  يدفع هذا فان أولويا�³ا تغيVى تعدي�ت إجراء إf�³ا ع$Zة�تنافسية�جديدة،�التنافسية م$Zأو�تنمية�م 

 تصور  ا&مكن من يعد لمو  .متبادل وتأثر تأثYZ ع�قة أصبحت &س��لكبا ا&نتج تربط ال@5 الع�قة نأو  خاصة

 إVى الحد هذا دىعيت بل إشباعها، ليتم لقائمةا ةجاالح عfى يقتصر �مر يعد ولم إشباعها يتم � رغبه وجود

�ونظر  .الحاجةب �رتقاء درجه إVى و�الرغبة ةصناع ةدرج � لهذاا  ا&ؤسسات بZن نافسةا& ةحد تظهر�تجاه

 .الرغبات واخ%Yاع الحاجات إشباع عfى للتسابق

- gة تتأثر ما عاده:  ا,دخ�ت تكاليفجوهري&�ي& تغ�$Z&حدوث حاله �ي التنافسية ا YZي جوهري  تغي� 

 لها تضمن أخرى  ةتنافسي مZ$ه عن البحث إVى هنا ا&ؤسسة أتلج حيث ،قيم��ا ارتفاع عند ا&دخ�ت تكاليف

 .أخرى  ةمر  التمZ$ تحقيق ثم ومن تكاليفال تخفيض

- gات تحدث عندما :الحكومية القيود �ي التغ�YZمواصفات مجا�ت �ي الحكومية القيود طبيعة �ي تغي 

 التغيYZات�هذه مواجهه عfى ةملزم ا&ؤسسة�سواق،�فان��إVىالدخول��قيود  التلوث من البيئة حماية تج،ا&ن

 .سةا&ناف وجه �ي الصمود تم ومن ،السوق  �ي لبقاءل

  

                                                           

  .189،�ص�2019منال�أحمد�البارودي،�علم�استشراف�ا&ستقبل،ا&جموعة�العربية�للتدريب�والنشر،��- 1
الدوVي�الخامس�حول�رأس�ا&ال�حريري�بوشعور،�صليحة�ف�ق،�رأس�ا&ال�الفكري�ودوره��ي�دعم�ا&Z$ة�التنافسية�للمنظمات��عمال،�ا&لتقى��- 2

  .9-8،�ص�2011ديسم14��Yt-11الفكري��ي�منظمات��عمال�العربية��ي�ظل��قتصاديات�الحديثة،�
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 التحكم&�ي&الوظيفة&اللوجستية&كمدخل&لتعزيز&م��ة&تنافسية&ا,ؤسسة: ا,بحث&الثالث&

لدى�كو��ا�منتجا�للقيمة�زاوية��إVى للتكاليفتحول�النظر�إVى�اللوجستيات��ي�ا&ؤسسة�من�زاوية�كو��ا�مركزا�

  .البعد��س%Yاتي²ي�ل�دارة�اللوجستية�نYtز�أهميةمن�خ�ل�هذا�ا&بحث��العميل،�و 

  افسيةتنال ا,��ة �ي&تعزيز&أبعاد&ةلوجستيال اعتماد&)نشطة: ا,طلب&)ول&

 الذي و�ا�قدرا³ مع يتوافق ناف�567الذيالت البعديمكن�للمؤسسة�أن�تأخذ�عfى�عاتق�إدار�³ا�اللوجستية�تحقيق�

� .السوق  �ي فسيةاالتن ا&Z$ة اله يحقق �تسخر�ا&وارد 5Dوالتنظيمف� �الوظيفة�ا&�ئم�الكافية لبلوغ�أعfى��لهذه

  .مستويات�أداء�منظوم��ا�اللوجستية

  أبعاد&ا,��ة&التنافسية&&:أو3&

  : يfي ام �ي انوجزه أن يمكن فسيةاالتن ا&Z$ة داأبع تحديد �ي باالكت اخت�ف من الرغم عfى

 يقصد الذي و اتا&ؤسس من الكثYZ اده�عتم سعت الذي �قدم ف567االتن البعد �دنى التكلفة تعد : التكلفة - 1

 ط،االنش ذات �ي فسZناا&ن مع رنةا&قاب ليفاالتك من يمكن ام بأقل تاالخدم و تاا&نتج جإنتا عfى القدرة به

 بأن شك � و ،اعل�j السيطرة و �سواق �ي فساالتن اخ�له من تستطيع تفضيلية مZ$ة ستمتلك افإ�� Vيالتاوب

$ZكY%ى الfى ينعكس سوف التكلفة تخفيض عfة للمؤسسة يمنح و للمنتج ئياال<� السعر ع$Zي صةاوخ فسيةاتن م� 

 عfى عدمه من للمنتج شراؤه يتوقف الذي أي ر،ا�سع هاتج سيةاحس أك¥Y ا&س��لك اف�j يكون  ال@5 �سواق

  .أو� السعر ساأس

 تارغب عاإشب عfى درةاق تاخدم و سلع تصميم و تقديم �ي ا&ؤسسة تنجح اعندم الجودة تتحقق : الجودة- 2

كل�ما�لد��م� رونخيس ا&تمZ$ة تاا&ؤسس �ي ا&بتكرون أصبح لذلك ا&علنة، غYZ و ا&علنة العميل تاجاوح

 يجعله ام فااكتش ولةامح و جيدة بصورة دراسته تمت الذي و ا&س��لك به يفكر أو يحلم أن يمكن ام لتخيل

Y¥الخدمة من دتهااستف أو للسلعة استخدامه �ي ارض أك. 

  ذو م�اع الوقت أصبح فقد صر،اا&ع الزمن �ي ناIنس ةاحي باحص الذي الكبYZ للتعقيد نتيجة :الوقت 3-

 فساتن بدأت تاا&ؤسس من العديد فإن عليه و ، ايتخذه أن يمكن ال@5 الشراء قرارات جوهر �ي كبYZة أهمية

 قد و أعfى، تكلفة لدفع �ستعداده نظرا الزبون  لطلب بةا�ستج و التسليم سرعة �ي يتمثل جديد بعد داعتماب

 1له سباا&ن الوقت �ي جتهاح عfى الحصول  بلامق الجودة عن �6§ايتغ

 للتغYZات السريعة بةا�ستج خ�ل من مؤسسة�لل فسيةاالتن ا&Z$ة لتحقيق سا�س ابأ�� ا&رونة تعد : ا,رونة 4-

 تاالعملي تغيYZ عfى ةؤسسا& قدرة تع¨5 &رونةاف .ئناالزب تاجاح ي�ءم ابم و تاا&نتج تصميم �ي تحدث قد ال@5

 لزبون اف ، تاالعملي أداء وقت و طريقة تغيYZ كذلك و تاالعملي أداء تغيYZ يع¨5 اربم هذا و أخرى  طرائق إVى

 : �ي تامتطلب أربع لتوفYZ تاالعملي تغيYZ إVى جايحت

 .معدلة أو جديدة تامنتج تقديم عfى تاالعملي قدرة �ي و :ا&نتج مرونة -

 .تاا&نتج من مزيج جاþنت تاالعملي قدرة تع¨5 و : ا&زيج مرونة -

 لتقديم جاIنت طانش مستوى  �ي أو تجاالن مستوى  �ي التغيYZ عfى تاالعملي قدرة تع¨5 و : الحجم مرونة -

 .تاا&نتج من مختلفة ماأحج

                                                           
1
  .218  ص �ردن ناعم , 2007 وائل دار �وVى الطبعة , متكامل م�>�ي منظور  ]سghاتيجية ]دارة , وائل إدريس , ل5ßاالغ هراط - 
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 .1تاا&نتج تسليم تاأوق لتغيYZ تاالعملي قدرة إVى تشYZ و :التسليم مرونة -

 السلع þنتاج والعمليات �نظمة عfى ا�عتمادب ،كفاءة أك¥Y لجعلها أدا�dا تحسZن عfى ا&نظمات مستقبل يعتمد

 ا&خزون، إدارة القدرات، إدارة: العمليات إدارة مجا�ت مختلف �ي و�دوات �ساليب تطبيقب�والخدمات

��ي�. الخ ..والنقل Iمداد، Iنتاج، تخطيط �العمليات �إدارة �أولويات �رأس �عfى �اللوجستية ��نشطة وتأتي

  .أبعاد�ا&Z$ة�التنافسية عfى الحقيقي تأثYZا&ؤسسة�نظرا�لل

  اللوجستيةالتنافسية&من&خ�ل&)نشطة& ا,��ة تعزيز&أبعاد: ثانيا&

 السلع þنتاج والعمليات �نظمة عfى ا�عتمادب ،كفاءة أك¥Y لجعلها أدا�dا تحسZن عfى ا&نظمات مستقبل يعتمد

 ا&خزون، إدارة القدرات، إدارة: العمليات إدارة مجا�ت مختلف �ي و�دوات �ساليب تطبيقب�والخدمات

�. الخ ..والنقل Iمداد، Iنتاج، تخطيط ��ي�وتأتي �العمليات �إدارة �أولويات �رأس �عfى �اللوجستية �نشطة

  .أبعاد�ا&Z$ة�التنافسية عfى الحقيقي تأثYZا&ؤسسة�نظرا�لل

  :من&خ�ل&)نشطة&اللوجستيةالجودة&&تعزيز  - 1

 �ي سهولة من عل�jا ا&تعاقدين العم�ء وتوقعات متطلبات استيفاء: "ا��بأ اللوجستيات �ي الجودة تعرف 

 الطلب عملية تكون  وأن ا&حددة، ا&واعيد �ي والتسليم عل�jا، الطلب وسهولة السلعة، أو ا&نتج عن �ستفسار

 بZن ا&علومات انتقال و�ي �تصال �ي والدقة البيع، بعد ما خدمة ودعم �خطاء، من وخالية وكاملة دقيقة

 التمZ$، درجة بالجودة يقصد الحجازي  عfي عبيد وحسب  "2.وIدارة التخطيط دعم أجل من ا&ختصة �طراف

 الشركة إدارات إحدى قيام هو الجودة þدارة التقليدي ا&فهوم وحسب والنقائص، العيوب من ال�56ء خلو أو

 3 :يع¨5 وهذا التقنية للمواصفات مطابق��ا مدى من التأكد خ�ل من ا&صنعة السلعة جودة بمراقبة

 .ل�نتاج �حقة كمرحلة تأتي كانت الجودة مراقبة إن  -

 .ا&راقبة هذه نطاق عن الخدمات تخرج ثم ومن ا&ادية، ا&نتجات عfى إ� تقع � كانت الجودة مراقبة إن  -

 أو سلعية كانت سواء ا&نتجات وكل Iنتاج، مراحل جميع يشمل خاص مفهوم الشاملة للجودة أصبح ولقد

 .العميل رضا لتحقيق لتطويرل ا&نتج وقابلية خدمية،

   :التاVي الجدول  حسب ةمختلف أشكال ث�ثة الجودة تحسZن مراحل اتخذت ولقد

  دةالجو  تحس�ن مراحل: )II -1: (الشكل&

  تنفيذها عن ا,سؤول  ا,رحلة مواصفات  ا,رحلة اسم  ا,رحلة

  الجودة إدارة  العيوب من خاVي منتج  ا&نتج جودة  )و¢ى

  العم�ء متطلبات عfى بناءا  % 100 بنسبة العميل رضا  الجودة ضمان  الثانية

  الشاملة الجودة إدارة  الثالثة
 Iدارة ومتابعة للمنافسة، �داء تحسZن

  العم�ء وخدمة وا&وردين للموظفZن،

 هدف نحو كفريق العمل

  واحد
  8ص��،2007 ،�مصر،Iسكندرية البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية �كاديمية اللوجستيات، �ي الجودة بازينة، محمد :ا,صدر

                                                           

 تامنظم حول  الدوVي ا&لتقى ، الجزائرية الصناعية مؤسسات �ي التنافسية ا&Z$ة عfى �جتماعية ا&سؤولية أثر ، راعم عي�56 بن, بشYZ عي�56 بن - 1

  .5،�ص�2012فيفري��15-14 يومي ، رابش معةاج ، التسيYZ وعلوم ريةاوالتج ديةا�قتص العلوم كلية عيةا�جتم ا&سؤولية و لا�عم
2
  9 ص ، 2000 ناشر، بدون  اللوجستيات، �ي الجودة محمد، بازينة /د - 
  25 ص ، 2000 ،،�مصرIسكندرية ا&عارف، منشأة النسبية، للمZ$ة كبديل اللوجستيك الحجازي، أحمد عfي عبيد/د  -3
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 1:التالية الخطوات إتباع خ�ل من اللوجستيات �ي الشاملة الجودة إدارة تطبيق ويتم

 .العميل ومتطلبات احتياجات تحديد -

 والتحسن �داء مستوى  وقياس ومتطلباته العميل احتياجات جميع تلبية �ي الحاVي �داء مستوى  قياس -

 .اللوجستية �نشطة �ي

 إدارة إس%Yاتيجية وضع خ�ل من اللوجستيات �ي الشاملة الجودة تطبيق لضمان ا&ثfى الطريقة تحديد -

 .الشاملة الجودة

 .والتحسZن التطوير عملية �ي �ستمرارية -

  2:التالية ا&زايا تحقيق إVى اللوجستيات �ي الشاملة الجودة إدارة تطبيق و��دف

 .والوقت والجهد ا&واد �ي الفاقد تقليل خ�ل من Iنتاج تكلفة خفض -

 حاجة تطور  حسب تطويرلل وقابلي��ا للمواصفات مطابقة خدمة أو سلعة بتقديم ا&س��لك حاجة تلبية -

 .العميل

 .)ا&نظمة(الشركة �ي الكفء �داء درجة رفع -

 .ا&نظمة ربحية زيادة -

 والسعر العالية الجودة خ�ل من التنافسية القدرة بزيادة :العا&ية �سواق �ي التنافسية ا&Z$ة تحقيق -

  .�قل

  

 من كل eن عضوية ف5D ذلك من أك¥Y بل واللوجستيات الشاملة الجودة إدارة بZن وثيقة ع�قة وهناك

 تعمل اللوجستيات أن كما والتوزيع، Iنتاج مراحل جميع �ي تتغلغل الشاملة الجودة وإدارة اللوجستيات

 مطابقة ا��أ يع¨5 وهذا ا&ناسب بالسعر ا&ناسب، الوقت �ي ا&ناسب ا&كان �ي ا&ناسب ا&نتج توفYZ عfى

  3.الشاملة الجودة لنظام الخاضعة العا&ية القياسية للمواصفات

  

  :من&خ�ل&)نشطة&اللوجستية رونةا,&تعزيز  - 2

 التفاوض إعادة يمك<�م. ا&وردين مع �جل قصYZة �تفاقيات تسوية عند ا&رونة من أكYt بقدر ا&ديرون يتمتع

 إذا. �مد طويلة شراكة �ي Iدارة انخرطت إذا الخيارات هذه ُتفقد. متكرر  بشكل ا&ورد تغيYZ أو بانتظام عل�jا

 �ي أكYt صعوبة Iدارة فستجد ، التغيYZ إVى بحاجة السوق  كان إذا أو ، أعماله تسيYZ �ي مشاكل ا&ورد واجه

 .معهم �جل طويل عقًدا أبرموا إذا ع<�م �نفصال

 طويلة �تفاقيات تتم لن. �قل وا&رونة العاVي التحكم بZن توازًنا التوريد سلسلة مدير يحقق أن يجب لذلك،

 �جل طويلة Iس%Yاتيجية الخطط مع يتطابق ا&ورد اختيار بأن كاٍف  يقZن Iدارة لدى يكون  عندما إ� �جل

هذا��ي�ا&نبع،�و��تكون�ا&رونة�أقل�أهمية�بالنسبة�للمصب�خصوصا�وأ��ا�تخلق�التمZ$�من�وجهة��.مؤسسةلل

                                                           
  .45رصاع�حياة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��- 1

  27 ص ،ذكره�قبس مرجع النسبية، للمZ$ة كبديل اللوجستيك الحجازي، أحمد عfي عبيد  - 2

  .46ذكره،�ص��قبس مرجعرصاع�حياة،��- 3
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�إثرها�نظر�العميل �عfى �ليتم �ا&حتملZن، �ا&وردين �بZن �معاي�YZا&فاضلة �كمعيار�من �ا&رونة �يتخذ �بدوره �الذي ،

  .هممع�هتسوية�اتفاقات

مع�عم��dا�با&قابل�أك�Ytأن�ا&ؤسسة�ال@�5تب¨�5نظاما�لوجستيا�أك¥�Yمرونة�تتمتع�بقوة�تفاوضية��إVى باþضافة

أي�صفة�أخرى�للمنتج�أو��أك¥�Yمنمع�منافس�jا،�ويفضل�الكث�YZمن�العم�ء�ا&رونة��ي�التفاعل�مع�طلبيا�³م�

�التنبؤ�بالطلب �ف�jا �يصعب �ال@5 �القطاعات ��ي �خصوصا �السرع�الخدمة، �وتتطلب �التعامل ��ي  التغYZات معة

 �ي ا&حfي الطلب تأثYZ أن بورتر ويرى "وبالتاVي�يمكن�الجزم�أن�ا&رونة�أحد�أشكال�ا&Z$�ة�التنافسية��.الطارئة

 �ستجابة عfى القدرة يضعف قد ا&حددات باÝي بدون  eنه ا&حددات باÝي مع تفاعله عfى يتوقف التنافسية ا&Z$ة

  1"�حتياجات وتلبية

  :من&خ�ل&)نشطة&اللوجستية الوقت&تعزبز&عامل - 3

  .هعييمكننا�عدم�تضيبل���يمكننا�ربح�الوقت،�

مسؤول�فمجال�اللوجستيات��إVىوبالعودة� .خل�أي�ظاهرة�من�هذا�ا&تغYZتالوقت�فZ$يائيا�هو�البعد�الرابع�و��

�ي اللوجستيات  ،لمنتجل فيه يحتاج الذي والوقت رغباته، عfى لتعرفل�بالعميل �تصال تحقيق عfىعمل

�توصيله �ي السرعةو  �يعد �وبالتاVي ،� �عfى �التعدي �ويضر�بجودة��إخ�� الوقت �عم��dا �مع �ا&ؤسسة بال%$امات

 أن يمكن ،غالبال �يو جوهريا�ل�دارة، قراًرا ال<�ائية البضائع تخزين مكان اختيار يعد .ا±��مال@�5تربطهالع�قة�

 الخارج �ي التوزيع مراكز مواقع تحديد فإن ،5دول� امتداد ذات شركة وجود حالة �ي. إس%Yاتيجية عواقب له يكون 

  .ا&نافسة مواجهة �ي جيد بشكل و�التموضع� التأخYZ تقليل ا&مكن من يجعل

ا&سؤول�اللوجس@��5أحد�أصعب�التحديات�ال@�5يواجهها�ممكن وقت بأسرع العميل &تطلبات �ستجابةتعد��

�للوظائف �عميقا �وتنسيقا �جهدا �ذلك � ويتطلب �عfى  وتفعيل الكفاءة، لزيادة البشرية القدرات تنميةوتعتمد

 ا&تمZ$ة الكفاءة وتحقيق عالية أداء بمعد�ت �مثل التشغيل وتحقيق ا&عدات وتطوير Iدارة وتحديث القدرات

  .ا&هارات�&واكبة�متطلبات�العميل تجديد و

  :نجد�اللوجستية� دارةI  منظومة داخل التنافسية ا&Z$ة مدخل تحقيقذات�الد�لة�بالوقت�ل تطلباتا& ومن

 .البضاعة تسليم عند الوقت بعنصر $ام%Iل -

 .الحديثة التكنولوجيا وسائل استعمال -

 .القرارات اتخاذ �ي ا&رونة -

 .التداول  سرعة وعرقلة Iدارية، Iجراءات تعقيد ا��شأ من ال@5 البYZوقراطية حجم تقليل -

 .الYtامج�و �طتفادي�التنفيذ�العشوائي�للعمليات�اللوجستية�وضبطها�بالخط -

  :من&خ�ل&)نشطة&اللوجستية&&تدنية&التكلفة  - 4

 ا&تمثلة القيمة ومZ$ة التكاليف، من قدر أقل تتيح ال@I 5نتاجية ا&Z$ة عfى يعتمد التنافسية ا&Z$ة تحقيق أن بما

 فيما ا&دفوع السعر عن للعميل ا&قدمة القيمة زادت فكلما وتعظيمها، للعميل ا&قدمة القيمة خلق عملية" �ي

  2"اللوجستية العمليات جوهر �ي القيمة خلق عملية أن وبما تنافسية مZ$ة لد��ا الشركة نجد،

                                                           

  .171رصاع�حياة،�مرجع�سبق�ذكره،�ص��- 1

 �لبان منتجات شركات عfى تطبيقية دراسة التنافسية ا&Z$ة لدعم التسويقية اللوجستية ل�نشطة مق%Yح نموذج العزيز، عبد ال�Ytي زغلول  سلوى  - 2

  .127ص��2011،�مصر القاهرة، جامعة �عمال، إدارة قسم التجارة، كلية دكتوراه رسالة العربية، مصر بجمهورية الصناعية با&ناطق
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 ولقد .اللوجستيات إدارة خ�ل من يتم تناف567 تفوق  تحقيق فإن اللوجستيات، محور  وه النفقات وتخفيض

 اللوجستيات باعتبار مستديمة تنافسية مZ$ة للمنظمات تقدم اللوجستية Iدارة بأن وعيا أك¥Y ا&ديرون أصبح

 وأيضا للمنظمة كلفويةوال Iنتاجية ا&نافع من كل تحقيق عfى تساعد فاللوجستيات .التنافسية للمZ$ة مصدر

  .والجودة ا&نفعة مZ$ة

مراحل�ا&نتج�ضمن�سلسلة�القيمة،� جميع �ي "فعاليةال/التكلفة"النسبة� تحسZن عfى اللوجستية دارةI  تعمل

   ...)الشراء،�التموين،�تفعيل�الطلبيات،�النقل،�التخزين،�التوزيع( ويمكن�لها�ذلك�من�خ�ل�أنشط��ا

  ةافسيتنال تيجيات]سghا �ي دارة&اللوجستية]  دور  : ينالثا ا,طلب

� اس%Yاتيجيات( ا&ختلفة التنافسية �س%Yاتيجيات �ي العامة �س%Yاتيجيات  يمكن ال@5) �عمالوحدات

  .تنافسية مZ$ة اكتساب أجل نم Iس%Yاتي²ي نشاطها مجا�ت من مجال كل �ي بناؤها ةمؤسسلل

  .1980 �ي هارفارد جامعة �ي �عمال إس%Yاتيجية أستاذ ، بورتر مايكل قبل من ااق%Yاحه تم

 قابلة ا&Z$ة هذه تكون  أ� يجب: ع<�ا الدفاع ويمكن ومستدامة حاسمة التنافسية ا&Z$ة تكون  أن يجب له، ووفًقا

 أو التكنولوجية التطورات بسبب قديمة تصبح أن يجب و� ا&نافسZن، بفعل تآكلها أو ، استبدالها أو ، للنسخ

  . للبيئة �قتصادية أو التنظيمية

 Iدارة دور  إدراج ا&طلب اذه �ي سیتم ا&ؤسسة لتنافسیة العامة �س%Yاتیجیات عfى التعرف خ�ل من

  . للمؤسسة ا&نافسة أدوات من مهمة كأداة اللوجستية

 : Cost leadership بالتكاليف الشاملة الهيمنة إسghاتيجية �ي اللوجستية ]دارة دور   - 1

 عfى التفوق  اجل من -وال@�5تعت�Ytأحد�أبعاد�ا&Z$ة�التنافسية-  التكلفة �ي الریادة إس%Yاتیجیة ا&ؤسسة تعتمد

 إدارة ف�jا بما والوظائف �نشطة &ختلف الكلیة التكالیف تخفیض عfى العمل من انط�قا منافس�jا

دون� منافس�jا منتجات بأسعار مقارنة &نتجا�³ا منخفضة أسعار وضع لها یتس¨§ ح@§ وذالك اتاللوجستي

 . معتYtة سوقیة حصة وتحقیقا&ساس�بمستوى��رباح�

 یتطلب لذالك ا&ؤسسات من للكثYZ التسویقي النشاط �ي التكلفة عناصر أك¥Y من تعتYt تاللوجستيا وتكالیف

 ثم ومن وخفضها ترشیدها ومحاولة محكم بشكل لها والتخطیط ومراقب��ا وتنظیمها لضبطها عملیة آلیات �مر

  .السوق  �ي للمؤسسة جید تناف567 مركز تحقیق �ي ا&ساهمة

 تصل" ةؤسسا& مستوى ،�فعfى�اللوجستية �نشطة تكاليف لتحديد عديدة دراسات أجريت �خYZة السنوات �ي

 هذا نحو العليا�Iدارةجهود� توجيه الضروري  من ،لذا1"ا&نتج تكلفة من % 40 حواVي اللوجستية �عمال تكلفة

 .ا&ركز�للتكاليف

� �نشطة مختلف تخفيض�تكلفة�خ�ل من وذالك س@5اللوج Iمداد لوظیفة أسا´56 مبدأ التكلفة فتخفیض

�له، �)...  والتوزیع والتخزین النقل(ا&كونة �ال، �فان �تغ�YZوبالتاVي �اللوجستية�ي ��عمال �تكلفة ��نسبة إVى�نسبة

  .النافسة،�كفيل�بإبقاء�أو�إزاحة�ا&ؤسسة�من�Iجماليةتكلفة�ا&نتج�

  

 

                                                           
1
  95 ص ، 2015 �ردن، �وVى، الطبعة البلدية، دار اللوجستية، �عمال إدارة خضر، محمود - 
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  : Differentiationالتم�� إسghاتيجية �ي اللوجستيات دور  - 2

 التميZ$ هذا يحدث. منافس�jا عن السوق  �ي نفسها تمZ$ أن مؤسسةلل تسمح إس%Yاتيجية �ي التمZ$ اس%Yاتيجية

 الدراية خ�ل من أو ا&ستخدمة، الخام ا&واد خ�ل من إما. ا&قدمة الخدمات أو ا&نتجات جودة خ�ل من

 .وشخصية راقية خدمات أو الحصرية

 ج،للمنت مختلفة تشكی�ت و�ي ا&نافسة ؤسساتا& عن ؤسسةا& إحدى منتج لتمZ$ ا&داخل من العدید هناك

 ا&نافسة �ي التمZ$ إس%Yاتیجیة تعتمد ال@5 للمؤسسات فبالنسبة.الخ ... ممتازة خدمات تقدیم ،هب خاصة سمات

 یمكن ومنه إلیه العم�ء نظرة أساس عfى اختیاره یكون  يذوال التسویقي، ا&زیج عناصر eحد أهمیة وVيتس فإ��ا

 جیدة إس%Yاتیجیة یعتYt فهو التسویقي ا&زیج عناصر احد باعتباره والتوزیع تنافسیة، مZ$ة تحقیق إVى الوصول 

 فتقدیم التخزین بمرحلة تمر ال@5 تلك أي ا&خازن  خ�ل من تتحرك أن یجب ال@5 ا&نتجات بZن تمZ$ وان �بد

 الكثYZون ینظر حیث السوق  �ي للمؤسسة التناف567 للمركز الداعمة �داة و التمZ$ مفتاح هو لهؤ�ء الخدمات

 الجودة اعتبارات من انط�قا العمیل رضا عfى وتؤثر نفسه ا&نتج من جزء أ��ا عfى للعم�ء ا&قدمة الخدمات إVى

 "��خطا" الــ هو الجودة فمعیار للتمZ$ الرئی567 العصب الجودة تعتYt ذإ ،والخدمات ا&نتجات هده تقدیم �ي

  . السوق  �ي تنافسیة مZ$ة تحقیق هو وهدفها رضا�العم�ء هو ومقیاسها

 إذ عضویة ع�قة �ي بل وثیقة بی<�ما الع�قة أن حظنال�  والجودة Iمداد بZن الع�قة طبیعة إVى ننظر ولو

 : یfي ما دالك عfى والدلیل بالنتیجة السبب ارتباط یبعضهما یرتبطان

 ،والتوزیع Iنتاج التموین مراحل كافة �ي یتغلغل الشاملة الجودة ونظام اتستیاللوج من كل إن -

 الخام ا&ادة عfى الحصول  من ابتدءا ا&راحل كل غطيت ذكرها السابق �نشطة بكل مرورا اتيستجفاللو 

 التموین مراحل بمختلف أیضا لصیق یعتYt فهو الجودة نظام وأما ا&س��لك إVى السلعة بوصول  وان��اء

 .أیضا Iنتاج و والتوزیع

 ا&ناسب والسعر ا&ناسبة بالتكلفة ا&ناسب الوقت �ي ا&ناسبة �شیاء بتوفYZ قومت اتاللوجستی إن -

 . الجودة لنظام الخضوع أي القیاسیة للمواصفات ا&طابقة أي ا&ناسب للعمیل

 نظام �ي الجودة نظام بتطبیق أي الجودة نظام بتطبیق إ� اتاللوجستی بنظام للقیام سبیل � أن یتضح هنا من

  .السوق  �ي تناف567 مركز تحقیق وبالتاVي اتاللوجستی

  Focus strategy:  الghك�� إسghاتيجية �ي اللوجستية ]دارة دور  - 2 

� �اق%Yاح �و بورتر مايكل قبل من ال%YكZ$ إس%Yاتيجيةتم  الث�ث �ساسية التنافسية �س%Yاتيجيات إحدى �ي،

� �Iس%Yاتيجية ��عمال �هذه��تس��دف Strategic Business Areas (SBA) لوحدات �تبن�jا �خ�ل �من ا&ؤسسة

  .محدودة جغرافية منطقة أو منتج/سوق  من زوج أوشريحة�ضيقة�من�ا&س��لكZن،�Iس%Yاتيجية�

 انه إ� مختلفة تفكYZ وطریقة ثقافة عfى تعتمدان التمZ$ وإس%Yاتیجیة بالتكلفة الهیمنة Iس%Yاتیجیة من كل رغم

 مجموعة عfى ال%YكZ$ عfى تعتمد ال@5 ال%YكZ$ إس%Yاتیجیة ع<�ا تنتج بطریقة Iس%YاتیجیتZن هاتZن بZن ا&زج یمكن

 النجاح خ�ل من لكذو  حصریة بطریقة الجزء اذه خدمة عfى والعمل السوق  قطاع من جزء أو ا&س��لكZن من

 . معا والتكلفة التمZ$ أو ا&س��دف قطاعال �ي التمZ$ أو التكلفة قیادة تحقیق �ي

$ZكY%ى ا&ؤسسة فfن نشاط عZخ�ل من لكذو  ا&جتمع، من الفئة لهده وتخصصه نشاطها ستكثف فإ��ا مع 

 خدمة تقدیم من یمكن بما ومواردها قدرا�³ا وزیادة وال%Yویج والتوزیع Iنتاج مج�ت �ي اقتصادیة وفرات تحقیق
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 ا&ناسبة وبالتكلفة ا&ناسب الوقت �ي ا&ناسب ا&نتج بتوفYZ لكذو  ، والسعر الجودة حیث من الفئة لهده متمZ$ة

 بمZ$ة القطاع من الفئة هذه عfى ا&ؤسسة تركز Iمداد عfى با�عتماد أي تناف567 مركز تحقیق عfى حرصا لكذو 

�الوظيفة�ال%YكZ$، إس%Yاتیجیة �ي اتاللوجستی مكانة تضحتو  ، السوق  �ي تنافسیة �تنظيم �شكل �خ�ل من

اللوجستية�وطريقة�توزيع�القدرات�اللوجستية�عfى�مختلف�القطاعات�السوقية،�وخاصة�بال%YكZ$�عfى�تحرير�

  .بالفئة�ا&ركز�عل�jاالخاص�قدر�معت�Ytمن�هذه�القدرات�ووضعها�حصريا�لخدمة�الهدف�التسويقي�

 
ً
 بعض �ي ولكن. التنافسية ا&ؤسسة إس%Yاتيجية دعم هو اللوجستية الخدمات من الغرض يكون  ما عادة

  .التنافسية ا&ؤسسة إس%Yاتيجية من أساسًيا جزًءا نفسها اللوجستية الخدمات تعتYt الحا�ت،
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  :خ�صة&الفصل&

 بتسليم ا&رتبطة �ولية العمليات من معZن عدد إدارة �ي طويلة�محصورة لف%Yة اللوجستية اتالعملي ظلت

،�لكن�مع�التكلفة منظور من� فقط ينظر�إل�jا� اللوجستية ا&مارساتت�كان ما غالًبا و�أسواقها إVى ا&نتجات

��سواق �عfى �السيطرة �سباق �ا&ؤسسات،�احتدام �بZن �التنافسية �مفهوم ��وتطور �الضروري �من  تغيYZأصبح

نموذج�ك اللوجستية الخدمات إس%Yاتيجية بأهمية ؤمنتأن� منظمةوكان�عfى�أي�،�وهوي��ا وضعها �ي جذري 

 عدد انتباهتجذب� التوريد وسلسلة اللوجستيات إدارة،�و±�ذا�أصبحت�فعلية تنافسية مZ$ة عfى للحصول  موجه

  .الغاية لهذه تحقيقا ا&ديرين من م%$ايد

�ال إن �أهمية �نتائج �العمليات��إل�jاا&توصل �خ�ل �التمZ$�من �خلق �و�ي �التكاليف �عfى �السيطرة �مجال �ي

  .لمZ$ة�التنافسية�للمؤسسةل الفعلية�صادر ا&أن�اللوجستيات��ي�أحد���يأي�شك��ينفياللوجستية،�
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  :تمهيد�

/بإحدىحال دراسة إعداد تم السابق!ن الفصل!ن خ�ل من النظري  الجانب �ي إليه التطرق  تم �ا تدعيما  ة

/�ي/ ذات شركه ة،اقتصادي ةعمومي ةمؤسس و9ي العام للقطاع التابعة الجزائرية ا�ؤسسات /وا�تمثلة أسهم

وقد/. تمعلوما من توفره تم ماسب/ح الفصل هذا خ�ل من LMا التعريف سيتم والHI مؤسســــة/مـــيناء/مستغــــــانم/

و//باللوجستياتتخص/موضوع/بحثنا/�ي/شقيه/ا�تعلق!ن//إمكانياتتم/Vختيار//عUى/هذه/ا�ؤسسة/�ا/توفره/من/

/ول /حد/سواء، /ا�!_ة/التنافسية/عUى /النوع/من/ا�نشآت/ما/قد/يدعم /�ي/الشق/نا/�ي/هذا النتائج/ا�توصل/إلLdا

 وصل همزة فقط ليس :"النظري،/خصوصا/lعتبار/أن/ا�يناء/منشاة/لوجستية/بامتياز،/حيث/يعرف/عUى/أنه/

 �قابلة والصناعات التخزين ومراكز ا�دن من متكامل صناwي مجمع يصبح أن ا�مكن من لكنه والبحر الqr ب!ن

 ا�دن ب!ن التنسيق لتحقيق رئي}Hz محرك يصبح أن الطويل ا�دى عUى يمكنه بل العم�ء، من ا�x_ايد الطلب

 1" {سواق وبوابات الصناعية عاتجتما�و  اللوجستية والتسهي�ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                                                           
1
 ، 2009 �سكندرية 11،ماردكون  عشر الحادي الدو�ي البحري  ا�ؤتمر البحرية، ا�وانئ �ي ل�ستثمار معاي!q نحو الفتاح، عبد زكي وسلم� توفيق محمد - 

  9ص/
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   التعريف�بمــــــيناء�مستغانم: ا&بحث�#ول�

  يناء�مستغانم& تاريخية &حة: ا&طلب�#ول�

�
ً

  النشأة: أو1

  ضيًقا شاطًئا خروبةا�سميت!ن/ص�مندر//و/ ا�نطق!ن ب!ن وامتد ميناء، مستغانم �دينة يكن لم
ً

� فيه تتناثر طوي

 منه/أخدتوالذي/" ئمغنالمر��z/ا" أو/ "الغنيمة ميناء"أو/" القراصنة خليج"سمH/بــ/ا��حة عUى الخطرة الصخور 

/أول/ميناء/للمدينة. اسمها/مستغانم مدينة
ً

�  .هذه/ا�نطقة/الHI/ستضم/مستقب

 و ، م 1882 سنة �ي يناءا� ل�Lيئة مشروع أول  انطلق 1840عUى/أنقاد/أول/رصيف/خش�H/الذي/تم/إنشاءه/سنة/

 م 1904 و م 1890 ضخمة �Lيئة أعمال ذلك تلت ، عامة منفعة ذا امشروعً  ةعن أعلن ذلك من سنوات ث�ث بعد

{رضية//إ�ى إدخالهاوتم/ربطه/بطريق/السكة/الحديدية/حيث/ان�Lت/أشغال//للميناء، حوض أول  بمي�د ان�Lت

/ /سنة /للميناء  إنشاء تم م، 1941 سنة للميناء الغربية الجنوبية {مواج كاسرة بناء وبعد ،1897ا�سطحة

 تطويرا يتم !نالح ذلك ،منذ م 1959 بداية و م L£ 1955اية !نب فيما qًامx 430 هطول برصيف الثاني الحوض

 الخاصة التحتية البنية من اأساسيً  جزءً  اليوم يشكل أصبح حيث ةنطقا� متطلبات مع يتما¥�z بما يناءللم

  .الدولية التجارة �ي تشارك الHI الكqrى  الصناعات من للعديد بالنسبة ضروري  وه و نطقةا� �ي لقبالن

  شهدها�ا&يناءأهم�التطورات�ال�89: ثانيا�

  : �ي تمثلت عديدة تطورات ا�يناء شهد

 ،1970طن/شرع/العمل/به/سنة//15.000ستيعابية/V  قدرته قدره للسكر مخزن  إنشاء -

 ،طن/100تبلغ/إنشاء/سند/لجر/السفن/بقوة/جر/ -

 ،طن 30.000 سعته حبوبالخدمة/مخزن/لل �ي وضع -

 ،1987سنة//مqx /120»مواج/بطول/كاسرة/لإنشاء/ثاني/ -

 LMدف/فك/Vختناق/عنه،/2010إنشاء/مقر/جديد/�دارة/ا�ؤسسة/خارج/ا�يناء/سنة/ -

 ،2016انشاء/محطة/بحرية/للمسافرين/سنة/ -

  (EPM – ENTREPRISE PORTUAIRE DE MOSTAGANEM)  التعريف�بمؤسسة�ميناء�مستغانم: ثالثا�

برأسمال/قدره/ أسهم ذات ةشرك ةاقتصادي ةعمومي ةمؤسس و9ي/،/شرف/عUى/استغ�ل/وتسي!q/ميناء/مستغانمت

 إص�ح إطار �ي أنشئت. مستغانم-الطريق/الرئي}Hz/ص�مندر: دج/ومقرها/Vجتماwي/الكائن//1.500.000.000

  .1982 أوت 14 بتاريخ صادرال 287- 82 رقم التنفيذي ا�رسوم بمقت¿�z الجزائري  نائييا� النظام

 بالديوان الخاصة والتجه!_ات الخدمات مي�دي 1982 نوفمqr شهر من ابتداءت/مؤسســــة/مـــيناء/مستغــــــانم/ورث

HÁللموانئ الوط (ONP)/،والتفريغ/ للشحن الوطنية بالشركة الخاصة تلك وكذلك(SONAMA)/،أسندت كما 

منوطا/بما/ دورها فأصبح،/(CNAN) للم�حة الوطنية الشركة قبل من ا�وكلة القطر مهام أخرى  جهة من إلLdا

  :يUي

- q!ك تسي� وتنمية/ا�يناء، واستغ�ل الخاصة وÆنشاءات ةا�ينائي ألدوله أم

 .وÆرساء القطر ،والتفريغ الشحن خدمات احتكار -

 سميت التجارية فا�وانئ ا،�Lاستخداما حسب ا�وانئ رتبت" الجزائري  البحري  القانون  من 889 ا�ادة وحسب

 مختلف و{منية Vقتصادية الظروف أحسن و�ي لضمان ا�خصصة ا�وانئ الصنف هذا �ي ورتبت كذلك
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 والعكس، الqrي  النقل إ�ى البحري  النقل من العابرة الحية والحيوانات البضائع ل»فراد، وÆفراغ الشحن عمليات

  1"البحرية با��حة ا�رتبطة العمليات كل إ�ى با�ضافة

 كشفت الHI ا�ؤسسات غرار عUى Vستق�لية نحو طريقها مستغانم ميناء ةمؤسس تشقم/ 1989 فqrاير 29 �ي

 إ�ى اجتماwي طابع ذات ةعمومي ةشرك من موثق عقد بموجب تحويلها تم حيثة،/ا�الي وضعي�Lا �ي استقرار عن

 الكاملة الحيازة تحت ،دينار/جزائري /25.000.000قيمة/رأسمالها//أسهم ذات ةشرك/ةاقتصادي ةعمومي ةشرك

وتخضع/للقانون!ن/التجاري/ B.01.88للسجل/التجاري/رقم/ الحاملة "انئا�و " الدولة مساهمات تسي!q ةلشرك

/ /طبقا /ب ةر صادال/04-88و//03-88و//01-88 وان!نقال حكامÍ وا�دني / 1988 جانفي 12تاريخ  وا�تضمنةم

 وا�رسومم/ 1988جانفي//12 بتاريخ الصادر 101- 88 للمرسوم وطبقا ا�ؤسسات/lستق�ل تنظيميةلا للنصوص

  .م1988سبتمqr//28 تاريخب الصادر 177-88 وا�رسومم/1988ماي//16 بتاريخ الصادر 88-119

 تسي!q ةشرك حقيبة �ي مستغانم (EGPP)  الصيد وم�Ïئ موانئ تسي!q ةمؤسس إنشاء تمم/ 2004 جانفي شهر �ي

/ مساهمات /مستغانمفر  شكل عUى (SERPORT/SPA)الدولة /ميناء /�ؤسسة  موجبب ا�ؤسسة هذه ولدت. ع

 02 رقم القرار وبمقت¿�z الصيد وم�Ïئ ئوانم تسي!q لبحث �كرسا/2003 أوت 13 �ي الحكومة مجلس داعقان

 ةشرك إ�ى الصيد وم�Ïئ موانئ بإسناد الخاص الدولة مساهمات مجلس عن 2003 سبتمqr 22 بتاريخ الصادر

q!ا�وانئ" الدولة مساهمات تسي" �z¿23 بتاريخ صادر 05 رقم القرار وبمقت qrن/م!ثبت ا�تعلق 2003 ديسم

  .ةللمؤسس Vستثنائي العام Vجتماع وبمقت¿�z السابق القراريق/تطبو 

  مؤسسة�ميناء�مستغانما&وكلة�إAى�هام�ا& :رابعا

  ،ميناء/مستغانم وتطوير مارثاست

  ،و�نشاءات/البنائية/lتÒاستغ�ل/

  ء،ا�يناال/صيانة/و�Lيئة/وتحديث/أعم انجاز

  ،خرينÒ كاء/الشر ع/م/ج/بناء/وصيانة/و�Lيئة/البنية/التحتية/ا�ينائية/بالتعاون امبر إعداد/

  ،عمليات/الشحن/و/التفرغ/ا�ينائيةمباشرة//

  ،رساءÆ /مزاولة/عمليات/القطر،/القيادة

/بكلقال / يام /االعمليات /الصناعية /ا�الية، /ا�ذ/والعقاريةلتجارة، /الصلة /أوات  ضوعبمو  ةا�باشر  غ!q باشرة

  .مؤسسة/ميناء/مستغانم

  :وعناصر�قدرته�التنافسيةتصنيف�ميناء�مستغانم�: ا&طلب�الثاني�

 من للسفن البحرية التسهي�ت كل لتقديم هزة�جا البوابات البحرية ا�وانئ تمثل:  تصنيف�ميناء�مستغانم: أو�1

 �ي وl الطبيعية البيئة �ي l انLMمتشا ميناءان العالم �ي يوجد وl الqr، ناحية من الqrية والتسهي�ت البحر ناحية

 الطبيعة حيث من تتباين فHÓ ا�وانئ لتصنيف تستخدم الHI ا�عاي!q من العديد هناك لذا Vقتصادية البيئة

  .والوظيفة وا�لكية الجغرافية

1 - � �الطبيعة �ناحية /ميناء: من /مستغانم /من/ااصطناعي/ايعتqr/ميناء /النوع  اإنشاءه تمي ا�وانئ وهذا

 .){حواض ا�خارج، ا�داخل، {رصفة،(ا/وتجه!_ه

                                                           
 جامعة التسي!q، وعلوم Vقتصادية العلوم كلية دكتوراه، رسالة ، الجزائر ميناء مؤسسات حالة دراسة ا�ينائية ا�ؤسسات مردودية ربيعة، حم�وي  - 1

   80 ص ،2007/2008  الجزائر،
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/الجنوبي/ :الجغراRي ا&وقع ناحية من - 2 /الساحل /عUى /موقعه /بحكم /بحرًيا /ميناًءا /مستغانم /ميناء يعد

 .للبحر/{بيض/ا�توسط

 بواسطة تهإدار  يتم الوطنية، للسيادة مظهرا باعتباره الحكومة �لكية خضعي :ا&لكية ناحية من - 3

 (EPE-EPIC)اقتصادية/ذات/طابع/صناwي/وتجاري//ةعموميمؤسسة/

 البضائع تناول  هيف يتم) غ!q/متخصص(عاما/ يعد/مـــيناء/مستغــــــانم/ميناًءا/تجارًيا :الوظيفة ناحية من - 4

 والبضائع والسائلة الصب كسفن السفن من عديدة أنواع باستقبال قوموي/الصلة ذات والخدمات

 .السفن من وغ!qها الركاب العامة،

تحتكر/مؤسســــة/مـــيناء/،�وللميناء/والفوقية التحتية البنية الدولة تمتلك: النمط�Xداري��من�ناحية - 5

/الشحن/ /خدمات /وتقديم /ا�ينائية /الدولة /تسي!q/أم�ك /خ�ل /من /ا�يناء /وتشغيل /إدارة مستغــــــانم

 .والتفريغ،/القطر/وÆرساء

�تطور  - 6 �درجة �ناحية ��من �ا&يناء //دور  نحصري :دور /مستغــــــانم  ا�صدرة البضائع تداول  �ي مـــيناء

 النقل بوسائل) السفينة( البحرية النقل وسائل lلتقاء مكانوهو/،/فقط للنقل كمركز أي وا�ستوردة

. للبضائع اية£L أو بداية نقطة مجرد أي فقط البضائع لنقل )،/أنابيبحديد سكك الشاحنات،( الqrية

 والخدمات القطر Æرشاد، خدمات إ�ى با�ضافة والتخزين والتفريغ الشحن ل»نشطة {دنى فالحد

//لتداول  تقليدية عمليات فHÓ إضافية أنشطة أي دون  والتموين الوقود ا��حية /يعدالبضائع، /لدا

 .من/الجيل/{ّول /اميناء

  &يناء�مستغانم� التنافسية القدرة عناصر:  ثانيا

 والبحرية، الqrية النقل وسائل التقاء نقطة وليست والتوزيع للنقل متكاملة سلسلة �ي حلقة ا�وانئ أصبحت لقد

 غ!q أو مباشرة بطريقة تنافسية سوق  �ي تعمل ا�وانئ أصبحت تنفيذها جهات وتعدد الخدمات تشابه ومع

 للموانئ التنافسية القدرة عUى تؤثر عوامل عدة توجد بأنه علما مLØا Íي التنافسية القدرة عUى اعتمادا"باشرةم

 " 1.ا�يناء وعم�ء �ستخدمي أو {خرى  للموانئ بالنسبة سواء التناف}Hz مركزه تطوير من ا�يناء يتمكن بحيث

 أقل أساس عUى الطرق  هذه من القريب ا�يناء أي بضائعهم تسلكه الذي للطريق الشاحن!ن اختيار يعتمد حيث

 .ا�خاطرة من قدر وأقل زمنية، فqxة أقصر مالية، تكلفة

  : كاÙتي 9ي التم!_ لتحقيقمستغانم/ ميناء توفرهاب الHI العناصر من مجموعة هناك لذا

 :  من/خ�ل/ :ا&وقع Rي التم[\ - 1

 :  الرئيسية البحرية التجارية الطرق قرب�ا&يناء�من� -1- 1

شرقا،//´05° 00عUى/خط/الطول//ويطل/عUى/خليج/أرزيو يقع/ميناء/مستغانم/عUى/السواحل/الغربية/الجزائرية/

/ /العرض  /´56° 35وخط
ً

lشما/ /من /ويستفيد ،/ /ا�وقع /بهذا /البحرية /الطرق /من /قربه /البحر/الرئيسية بحوض

  .وVنتظام/وفرةوالHI/تتصف/بال 2"يةعا�ال/ البحرية التجارة من 30%  يركز"الذي/{بيض/ا�توسط/

                                                           
  50ص/ ، ذكره سبق مرجع ، العربية البحرية ا�وانئ النحراوي، أيمن  - 1

2 - Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille(AGAM), synthèse atlas des ville portuaire du sud et de l’est de la méditerranée , 

octobre 2013, p1. 
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/البحر/{بيض/ الرئيسية البحرية بحوض

  .بحوض�البحر�#بيض�ا&توسط

 
Source : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille(AGAM), synthèse atlas des ville portuaire du sud 

را/�وقعه/ظنيستقطب/ميناء/مستغانم//

أنفرس/البلجيكي/مرة/كل/،/{ول/يربطه/أسبوعيا/بميناء/مارسيليا/والثاني/يربطه/بميناء/

 :البضائع لنقل وا&سافة

 جغرا�ي بموقع تتمتع. الب�د عاصمة

 ، أرزيو �ي والنفط للغاز قطب أول  

 برك!ن وحا�Hz الرمل وحا�Hz مسعود

(Hinterland)/ية 12 من للميناءlي تقع و� 

طبيعيا//منفذامن/جهة/ يعتqr/والجزائر/العاصمة،/فهو 

ى/قملت عتqrيجهة/أخرى/ ،/ومن...دة،/معسكر،/تيارت،/تيسمسيلت،/سعي

  ) ،/ورقلةراءفالص

 

/،q!الكب/ /الغاطس /ذات /السفن /استقبال /عUى /القدرة /يخص /فيما /محدودة /إمكانيات /مستغانم /ميناء يسجل

  .ني/مLØا/هذه/{خ!qةاالHI/تع

ميناء مستغانم

دراسة                                                                                              
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//موقع /خارطة /ضمن البحرية التجارية الطرق ا�يناء

بحوض�البحر�#بيض�ا&توسط�البحرية التدفقات توزيع) : III -1(الشكل�

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille(AGAM), synthèse atlas des ville portuaire du sud 

méditerranée , octobre 2013, p1  

يستقطب/ميناء/مستغانم///Vسبانيفاlنسيا//ءخط/نقل/ا�سافرين/الذي/يربطه/بمينا

،/{ول/يربطه/أسبوعيا/بميناء/مارسيليا/والثاني/يربطه/بميناء/

وا&سافة الوقت لتقليل الرئيسية والطرق  الشركات من ا&يناء

عاصمة العاصمة، الجزائر غرب كم 365 بعد عUى الجزائر، 

 من بالقرب التجاري  ميناLõا لوجود وذلك إقليمH، نفوذ

مسعود حا�Hz والغاز النفط مناطق إ�ى البضائع لنقل {قصر

(Hinterland)منطقة/الظه!q وتتكون  ، زراعية منطقة �ي 

  .الب�د مساحة ثلث 

والجزائر/العاصمة،/فهو  رزيوأب!ن/وهران//ف�حيهوجود/ميناء/مستغانم/�ي/منطقة/

،/معسكر،/تيارت،/تيسمسيلت،/سعي_انغل!/،مستغانم،شلف

الص ع!نغواط،/غرداية،/بشار،/{ (ري/ائÍهم/الطرق/ا�ؤدية/إ�ى/الجنوب/الجز 

 :الكب[y الغاطس ذات العمuقة السفن استقبال عtى

/،q!الكب/ /الغاطس /ذات /السفن /استقبال /عUى /القدرة /يخص /فيما /محدودة /إمكانيات /مستغانم /ميناء يسجل

الHI/تع/لالتوحُّ إ�ى/جانب/ظاهرة/أص�،/وذلك/يرجع/إ�ى/محدودية/أعماق/أحواضه/

 ميناء مستغانم

                                              الثالث الفصل

/يqrز /التا�ي موقع/والشكل

  .ا�توسط

الشكل�

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille(AGAM), synthèse atlas des ville portuaire du sud et de l’est de la 

خط/نقل/ا�سافرين/الذي/يربطه/بمينا/إ�ى با�ضافة

،/{ول/يربطه/أسبوعيا/بميناء/مارسيليا/والثاني/يربطه/بميناء/دائم!ن !نبحري !نلخط

  .أسبوع!ن

ا&يناء قرب -2- 1

 شمال �ي مستغانم تقع

نفوذ ومنطقة اسqxاتيøي

{قصر الطريق ويشكل

 تقع ،الحمراء وحوض

 تمثل والجنوب الشمال

وجود/ميناء/مستغانم/�ي/منطقة/

مستغانم،شلف: لعدة/وlيات/

Íهم/الطرق/ا�ؤدية/إ�ى/الجنوب/الجز 

عtى القدرة -3- 1

/،q!الكب/ /الغاطس /ذات /السفن /استقبال /عUى /القدرة /يخص /فيما /محدودة /إمكانيات /مستغانم /ميناء يسجل

وذلك/يرجع/إ�ى/محدودية/أعماق/أحواضه/
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ويqxاوح/ب!ن/ ،/أما/الثاني/فيقارب/{ول/عمًقا8.22 و م 6.77 يqxاوح/ب!ن إحداهماعمق/ يتوفر/للميناء/حوض!ن

موانئ/،/ويستبعده/من/خارطة/ما/يحرم/ا�يناء/من/فرص/استقبال/السفن/ذات/السعة/الكب!qة/.م 8.32 و م 6.95

/العم�قة /إمكانيات. السفن /يظهر /ا�وا�ي /للموا/والجدول /العم�قة /السفن ا�كونة//التجارية/نئاستقبال

  .للمنظومة/ا�ينائية/للجزائر

  إمكانيات�استقبال�السفن�العمuقة�للموانئ�الجزائرية�حسب�عمق�#حواض) III -1: (الجدول�رقم�

  ا&رتبة  العمق�#ق����با&~y  ا&يناء

  8  9.0  غزوات

  5  11.0  وهران

  2  14.9  أرزيو

  10  8.3  مستغانم

  9  8.5  تنس

  6  10.0  الجزائر

  3  13.5  بجاية

  1  18.2  جنجن

  4  13.0  سكيكدة

  7  9.8  عنابة
  اعتمادا/عUى/معلومات/متاحة/عUى/مواقع/رسمية/عUى/Vنqxنت/لكل/ميناء/ من/إعداد/الطالب:  ا&صدر

 إدارة ستجري  ، طن 25.000 تتجاوز  الHI الكب!qة السعة ذات السفن استيعاب أجل منلتدارك/هذا/العيب/و 

 حيث ،/العامة السلطات قدمته الذي ا�بدئي Vتفاق بعد ، الغربي الجنوبي الرصيف عUى تحسينات قريًبا ا�يناء

 غاطس لتحقيق الرصيف أعمال/تعميق تشمل والHI ، لبحريةا الدراسات مختqr قبل من تهدراس من Vن�Lاء تم

  . أمتار 10

 :التسهيuت Rي التم[\ - 2

 الqrية والتسهي�ت البحر ناحية من للسفن البحرية التسهي�ت كل لتقديم هزة�جا البوابات البحرية ا�وانئ تمثل

  .الqr ناحية من

2 -1- y]البضائع السفن�و�من متخصصة نوعيات 1ستقبال هزة&جا وا&را��8 ا&حطات توف: 

وأرصفة/متخصصة/عالية/الكفاءة/تضمن/له//،/منشآتتم/تجه!_/ميناء/مستغانم/طوال/سنوات/خدمته/بأجهزة

  .استقطاب/نوعيات/معينة/من/السفن/والبضائع

 :الزفت�وا&تمثلة�Rي� عبور  و استقبال وحدات: أو�1

 يوqx ، 9/مربعم/2.524 مساحة عUى الشرùي يالشما� بالرصيف 1929 سنة أنشأت :نفطال الزفت محطة -

 سنويا طن 30.000 معالجة قدرة طن/و/4.200تقدر/بـ/ـلية/إجماخزانات/مخروطية/بسعة/ة/بث�ث هزةمج

 .الزفت من

- : Sarl Bitumes Ouest طن/5.000لية/تقدر/بـ/إجماخزان!ن/مخروطي!ن/بسعة/ب هزةمج. 

- : Sarl HA C.Eطن/5.000ـــ//لية/تقدر/بإجماخزان!ن/مخروطي!ن/بسعة/ب هزةمج. 
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 :الحبوب وعبور  استقبال وحدات: ثانيا�

 عUى  1986 سنة أنشأت: (.O.A.I.C) للحبوب ا&�8 الجزائري  للديوان التابعة الحبوب صومعة -

 300 ضّخ  ن/بمعدلومجهزة/بمضخت!ن/متحركت!ن/تعم�  طن، 30.000 سع�Lا ،مqx/مربع/4.640 ساحةم

زمن/مكوث/سفن/الحبوب/معدل/ليص/ا�يناء/�ي/تقيرفع/قدرات/ امم/مLØما لكل ساعة/الحبوب من طن

Øم/ /واستفادته /الLا /باب /له /تفتح /الحجم، /لوفرات /وتحقيقه /منافسيه /التم!_/عUى /الشاملة�ي /هيمنة

 .اليفبالتك

- : Spa Comptoir du Maghreb //ثة مجهزة� .طن/18.000 بــــ/تقدر  إجمالية سعة ذات صوامع بث

  :Rي��ا&تمثلة��#حمر  السكر عبور  و استقبال وحدة: ثالثا�

مqx//5.697 مساحة عUى  1971 سنة أنشأت SPA SORASUCRE : ا&ستغلة�من�طرف�السكر  صومعة -

 تكرير شركة بعد فيما تسم� أصبحت  SOGEDIAالغذائي التوزيع !q/والتسي شركةمربع/من/طرف/

 عبور  قدرة و وضبا�غ!q// السكر من طن16.000بسعة/استقبال/تقدر/بـــــ/ ،(SORASUCRE) السكر

 .سنويا طن 150.000ى/إ� تصل

 :البضائع &ناولة حديثة وتخزين ونقل مناولة معدات وف[yت -2- 2

 180 الثالثة/بوت!qةو ساعة//طن 160بوت!qة//اثنان/مLØا/تعم�ن NEUEROو/ VEGANالحبوب/مضخاتما/عدا/

ا�تم!_ت!ن/بقوة//TEREX/DEMAX AC110-1و//TEREX/DEMAG AC250-1ا�تحركت!ن//!نو/الرافعتساعة//طن

،/ويرجع/هذا/ تصنع/له/التم!_أخرى/عرف/�يناء/مستغانم/معدات/مناولة/l/يُ  ،طن/110و//250رفع/عUى/التوا�ي/

  .تخلف/�ي/تجديد/معداته/إ�ى

 : خuل من الخدمات Rي التم[\ - 3

 :  والوقود با&ياه وإمدادها السفن تموين خدمات تقديم -1- 3

و/التفريغ،/لتسهي�ت/ا�قدمة/�ي/مجال/الشحن/�ي/أغلب/{حيان/LMدف/Vستفادة/من/ا/ا�يناءتقصد/السفن/

يزل/ومضخة/عUى/محطة/دو/يتوفر/ا�يناء/�ي/هذا/ا�جال/. Æص�ح/أو/Vحتماءوللx_ود/با�ياه/والوقود/أو/بقصد/

xالسفن/ويد_ماء/موجهت!ن/ل.  

3 -2- y]السفن باستقبال الخاصة ا&علومات توف: 

 وقت �ي ا�ستندية Æجراءات إتمامو  أنشط�Lا عUىا�علومات/ تكنولوجيا تطبيق إ�ى العالم �ي ا�وانئ معظم لجأت

q!ونيا البيانات تبادل نظام طريق وعن قصqxإلك.// /الجزائرية /ا�وانئ /�ي /الشق  ع/مجم شرعولتطوير/هذا

SERPORT ) التحول  �ي) ا�وانئ خدمات عمجّم Hدارة وتحس!ن ا�قدمة الخدمات لتحديث للموانئ الرقمÆ .يعتمد 

  :التالية ا�حاور  عUى تحول ال هذا

  ،العم�ء مع للع�قة أفضل رؤية -

  ،للمعلومات أفضل إدارة -

  ،{نشطة نمو -

  .ا�وانئ�ي/ مكوث/السفن وأوقات لتكاليفا أفضل تحقيق -

 البيانات تبادل منصة إنشاء خ�ل من ا�مارسات رقمنة إ�ى SERPORT عمجم Lدف� ، الغاية لهذه تحقيقا

  .وانئا� جميع مستخدمي لصالح الرقمية/
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 بسرعة للرد إسqxاتيجية أداة ل�جراءات ا�ادي الطابع وإلغاء ا�وانئ لوجستيات لعمليات الرقمية {تمتة تظل

  عم�Lõا، احتياجات وتلبية
ً
�  .ا�يناء مجتمع داخل أفضل تفاعل عن فض

 مخصصة إلكqxونية بوابة عqr إلLdا الوصول  ويمكن ،28/07/2020 �ي التشغيل ح!_ ا�نصة هذه دخلت

  www.g-serport.dz :عqr/الرابط//ا�وانئ �ستخدمي

  :ا�نصة هذه تتيح ، Æط�ق عند

 ،(manifeste)الشحن//لبيان Æلكqxوني Æع�ن -

  ،السفن قدوم عن Æلكqxوني Æع�ن -

  ،يناءا� �ي السفن لحاlت آنية استشارة -

 .CPN السفن وضع لجنة لقرارات الحقيقي الوقت �ي التشاور  -

  :العا&ية القياسية للمواصفات مطابقة�تقديم�خدمات -3- 3

 وا�واصفات الشروط يطابق نحو عUى Vقتصادية ا�نشأة إعداد أهمية مدى بيان �ي" ISO مصطلح ويستعمل

 إ�ى تكون  ما أقرب الخطأ نسبة كانت تاما التطابق كان وكلما خدمة أم سلعة نوعه كان أيا للمنتج، سلفا ا�وضوعة

أداة// ISO يجعل ما وهذا الربح وزيادة النفقات خفض إ�ى يؤدي الذي والجهد الوقت تقليص وبالتا�ي  1"رالصف

/اللوجستيات /أدوات /. من /نظام /خضع //إدارةولقد /Système de Management Qualité (SMQ)الجودة

 ITERTEK  منظمة طرف من ISO 9001-2008الجودة/للمطابقة/وتحصلت/عUى/شهادة//�ؤسسة/ميناء/مستغانم

 ا�يناء أنشطة جميع يشمل الجودة �دارة فعال نظام إنشاء �ي ا�هام من سلسلة وبعد Æدارة ورغبة إرادة بفضل

 ومستخدمي السفن م�ك وخدمات للسفن، ا�قدمة التكميلية الخدمات وجميع السفن ورسو سحب فLdا ماب

  Æ 2015 (ISO 9001 version 2015)صدار إ�ى Æ 2008صدار من Vنتقالوقد/تم/ .ا�يناء

 توقعات وتحديد للشركة وVجتماwي والتشري�ي والبيV Hقتصادي السياق فهم الجديد Æصدار يتطلب

 .وا�مول!ن وا�سؤول!ن وا�وظف!ن والعم�ء ا�وردين مثل ، ا�عنية {طراف واحتياجات

 ا��ءمة ضمان عUى التمرين هذا يساعد. الضرورة حسب ومراجع�Lا سنوات ث�ث كل ISO معاي!q مراجعة تتم

 .الشركة مستوى  عUى

 الجودة إدارة نظام له خصص الذي ا�خاطر عUى القائم النهج من Æصدار هذا �ي الرئيسية التغي!qات تتكون 

 تدريب خ�ل من وأيًضا التوعية دورات خ�ل من النهج هذا إتقان عUى قدر�Lا من ديز يو  الشركة دعمي مدرًبا

 .مجال/التدقيق �ي عاٍل  مستوى  عUى للحصول  خاص

 عUى التدريب �ي تسجيلهم تمعون/ 30 و جموعة/عملم 16 2015 إصدار ISO 9001 معيار عUى التدريب شمل

  .سنوات ث�ث الشهادة هذه ص�حية مدة أن إ�ى Æشارة وتجدر. ا�خاطر

  مستغانم بميناء اللوجستية العمليات تطبيق: ا&بحث�الثاني�

  :للميناء العامة والخصائص الجغراRي ا&وقع :£ول  ا&طلب

  :الجغراRي ا&وقع:أو1

                                                           
  30 ص ذكره، سبق ا�رجع النسبية، للم!_ة كبديل اللوجستيك الحجازي، أحمد عUي عبيد - 1
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 {بيض البحر عUى ا�طلة مستغانم مدينة �ي الب�د غرب �ي ا�وجودة الجزائرية ا�وانئ أحد مستغانم ميناء

 .شماl '56-°35 عرض وخط ا،شرق '05 -°00 طول  خط عUى ا�يناء ويقع ا�توسط،

 غرب كم 365 بعد وعUى السويس، بقناة أوروبا غرب شمال تربط الHI ا�زدحمة الشحن ممرات من بالقرب يقع

 .إيب!qيا شواطئ من كم 200 من أقل بعد وعUى العاصمة الجزائر

 822 البحرية الخرائط -

 Æ DZMOSنكتاد كود -

 :للميناء العامة الخصائص :ثانيا

 :ا&يناء Rي البواخر ومعالجة استقبال قدرات - 1

  الطول  �ي الرئيسية أبعادها حيث من السفن مجال �ي ا�ت�حق والتطور  التكنولوجية التغ!qات إن

 .الحاويات ومحطات ا�وانئ عUى أثرها لها كان والغاطس والعرض

 النقل لشركات بالنسبة منه مفر l أمر ا�تاحة ا�وانئ ب!ن ما للمفاضلة ا�عاي!q وجود أصبح حيث

 :ا�عاي!q هذه وأهم العا�ية البحري 

 .با�يناء الرصيف طول  -

 .الرصيف جسم خلف ا�تاحة الساحات وعمق للميناء التخزينية السعة -

 .با�يناء ا�ياه عمق -

  .با�يناء والتحميل التفريغ سرعة -

  .السابقة ا�عاي!q وتوافر قدرة مع طرديا يزداد ا�وانئ عUى السفن تردد عدد فإن وبذلك

//عUى مستغانم ميناء ويحتوي    الطول  ويصل )ا�ائية ا�ساحة(هكتار 30 ب تقدر إجمالية بمساحةحوض!ن

  :كاÙتـــــــــــــــــــــــــــــي/  محطات/رسو/10عUى//مقسمة/  qx/خطيم 1.296 ا�يناء Íرصفة Æجما�ي
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  مستغانميناء�& رصفةل¥حواض�و�#  تفصيلية بيانات) : III -2(الجدول�رقم�

  {حواض
مساحة/

  {حواض

أسماء/

  {رصفة

طول/

الرصيف/

qxبا�  

رموز/

محطات/

  الرسو

طول/

محطات/

/الرسو 

qxبا�  

العمق/

qxبا�  
  التخصص

ل  ّو
}

ض/
حو

ال
  

14/

  هكتار

الرصيف/

الشما�ي/

  الشرùي

  بضائع/متنوعة+ زفت/  6.77  117  0 117

رصيف/

  ا�غرب
412  

  بضائع/متنوعة+ سكر/  7.62  139  1

  بضائع/متنوعة  7.62  139  2

  بضائع/متنوعة  7.62  134  3

رصيف/

  Vستق�ل
270  

  حبوب/وبضائع/متنوعة  7.62  135  4

  حبوب/وبضائع/متنوعة  8.17  135  5

ني
لثا

ض/ا
حو

ال
  

16/

  هكتار

الرصيف/

  الجديد
217  

NP1  108  7.98  
RoRo //وبضائع

  متنوعة

NP2  109  7.18  بضائع/متنوعة  

الرصيف/

الجنوبي/

  الغربي

280  

  خمر/وبضائع/متنوعة  6.95  140  6

7  140  8.22  
بضائع/عبارات/و/

  متنوعة
  مؤسسة/ميناء/مستغانم/:ا&صدر�

  .qxم 12 وعمق م 100 بعرض غربي شما�ي : للميناء البحري  دخلا� -

  .qxم 1830 بطول  :{مواج كاسرة -

  :رية�البح ا&حطة - 2

   :ولد�Lا 7،/مبنية/عUى/الرصيف/رقم/مqx/مربع/1.620 مساح�Lا وتبلغ

 ،4 .......... ......................................البوابات -

- �z2.......... ......................................... مر�، 

 ،2... (Scanners) ل»متعة الضوئي ا�اسح -

 .2....................................................مرأب/ -
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 :والقطر ا&uحة مساعدات - 3

 والقطر ا&uحة ساعدات& تفصيلية بيانات) : III-3(الجدول�رقم�

  اسم�الوحدة  عدد�الوحدات  التعي[ن
القدرة�

  )أحصنة(

  Rmorqueurs                    02وحدات/القطر
ISSER 2  1.700  

MEZGHRANE  4.000  

قوارب/Æرشاد//////////////////////////////

pilotines  
03  

DAHRA 

RIDJEL 5 

OUED FEDHA  

 

  

 Canotsقوارب/Æرساء////////

d’amarrage 
02  

SIDI BENDEHIBA 

MINA 22 

  

  مؤسسة/ميناء/مستغانم/:ا&صدر�

  : قدرات�التخزين�للميناء - 4

/ /لدا /للبضائع، /عبور /نقاط /يتعتqr/ا�وانئ /Vستثمار/�ي /عUى //قدراتركز/فLdا /وتفريغ /شحن ،/لسفنااستقبال،

/ /تلجأ /تفريغها، /بمجرد /ÍصاLMا /السلع /تسليم /توفر/إمكانية //إداراتولعدم /من/Vستثمار//إ�ىا�وانئ /الرفع �ي

هذه/الغاية/هدم/مسمكة/ا�يناء//لتحقيقميناء/مستغانم//دارةإ هقدرات/التخزين/لد�Lا،/ومن/جملة/ما/قامت/ب

/إ�ىأرصفة/الحوض/الثاني/عقب/تحويل/نشاط/الصيد/البحري//بأحدقصد/تحرير/أرضية/للتخزين//2016سنة/

  . ميناء/ص�مندر

 .ي التجار  مVستخدا ذات 2م/44.430ب تقدر كلية ساحةمب Terre-plein :التخزين أرضية -

 12.000ى/إ� اهديدمت إمكانية مع سيارة 6.000 ىإ� تصل استيعاب درةبق 2م 60.000 ساحةمب :السيارات مرأب-

 .سيارة

  .سنويا يةو حا 15.000 معالجة قدرةب 2م 15.000 ساحةمب  :الحاويات مرأب -

  .التجارية للخدمات 2م 5.950 توظف ،2م  8.950 ةساحمب مخزن  16 اهعددDocks-magasinا&ستودعات� -

   :ا&واصuت طرق  - 5

/3.747بطول//حديدية سكة بخطوط هزةمج {رصفة كل و م 4.805 ا�يناء �ي الطرق/{رضية/ا�عبدة طول  يبلغ

qxالسكر قصب عدنية،ا� {نابيب الحبوب، لنقل مؤقتا متستخد م...  

با�يناء/من/جهة،/واقع/التخزين/م تعتqr/طرق/ا�واص�ت/با�يناء/بمثابة/الشريان/الذي/يربط/{رصفة/بمختلف 

  .جهة/أخرى من/بشبكة/الطرق/العامة/بالخارج/عن/طرق/ربطه/ا�يناء/و 

 كفاءة عUى ثرةؤ ا� الرئيسية العناصر من البضائع تداول  معدات تعتqr" :با&يناء وا&ناولة التداول  معدات - 6

 الشحن عمليات �ي ا�ستخدمة ا�عدات كفاءة تنعكس حيث للميناء، لتنافسيةا القدرة عUى ثم ومن با�يناء {داء

در/وتعد/من/أهم/مصا/1"لها التشغيلية التكاليف هيكل عUى وبالتا�ي ا�يناء، �ي السفن مكوث زمن عUى والتفريغ

                                                           
1
  371 ص ذكره، سبق مرجع البحرية، ا�وانئ واقتصاديات وإدارة تخطيط النحراوي، أيمن - 
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/ /أساس /عUى /فوتر�Lا /وتتم /مستغانم، /�يناء /بالساعةالدخل /التعريفة /نظرا/نظام /التشغيل /بمرونة /وتعرف ،

  .ا�كان،/حيث/نجدها/عUى/{رصفة/وبداخل/عنابر/السفنبعدم/تقيدها/لو /lستعماL�lا/الواسعة

  :التا�ي النحو عUى موزعة معطلة آlت 10 و عاملة 66 مLØا ، آلة 76 من �يناء/مستغانم ناولةا� أسطول  يتكون 

  با&يناء وا&ناولة التداول  معدات تفصيلية بيانات) : III -4(الجدول�رقم�

  £ستعما1ت  )طن( الحمولة سعة  الوحدات�عدد  معدات�ا&يناء

  Chariot élévateur  رافعات/شوكية

4  

6  

5  

4  

12  

5  

2  

2  

2  

2  

1  

1,5  

2,0  

3,0  

4,0  

6,0  

10,0  

12,0  

15,0  

18,0  

28,0  

32,0  

  رفع/وتحويل/الحموlت

 ذاتية رافعات

  الحركة

Grues 

automotrices  

1  

1  

1  

4  

1  

1  

250,0  

110,0  

90,0  

50,0  

64,0  

60,0  

  شحن/وتفريغ/الحموlت

  )فرط(الحموlت/ورفع/ تجميع  -  Mini chargeur 5  شاحن/مصغر

Pelle rétro-chargeur  1 - ت/ورفع/ تجميعlفرط(الحمو(  

  Tracteurs (RoRo)  رورو / جرارات
5  

2  

35,0 

45,0  
 RoRoسفن/مناولة/عUى/مxن/

  تجميع/الحاوياتتحويل/و   Stacker 4  45,0  اتمكدس

  تحويل/وتجميع/الحاويات  Chariots spreader 2  12.0  اتمفرش

 Pompes à Grain  الحبوب مضخات
2  

1  

  سا/طن/160

  سا/طن/180
  تفريغ/الحبوب

 مؤسسة/ميناء/مستغانم/:ا&صدر�
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  : مستغانم بميناء العمل نظام - 7

،/كل/أيام/عمل نوبة ورديات ث�ث بواقع اليوم �ي ساعة 24 مدار عUى مستمرة بصفة مستغانم ميناء يعمل

 مستغانم بميناء العمل التوقف/عن/متوسط وإن. للعم�ء جاذبا عام�العمل/با�يناء/نظام/يعتqr/ يبالتا� {سبوع،

  .السنة �ي أيام 10 إ�ى يصل حيث السيئة الجوية {حوال إ�ى يرجع

  :مستغانم� بميناء التدريب أنشطة - 8

qrنتاجية والكفاءة {داء مستويات ارتفاع �ي بالغة أهمية اتذ العمالة تدريب أنشطة تعتÆإ�ى با�ضافة با�يناء و 

 العمل إصابات تخفيض وإ�ى للمعدات، الصحيح Vستعمال نتيجة الصيانة مصاريف تخفيض عUى تساعد £Lاأ

/وتدريبر كت ويتم .وتحس!ن/جودة/خدمة/العم�ء/ملحوظة بصورة  بميناء العمالة يس/م!_انية/سنوية/لتكوين

  .عام� 750 بــــ/العمال ددع ويقدر ة،متخصص كزامر  �ي مستغانم

  :مستغانم� ميناء عمuء - 9

  MAERSK, CMA CGM, GEMA, NASHCO) : السفن م�ك(مستغانم/ ميناء عم�ء ب!ن من

  :والهيكل�التنظيمي�&ؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم��Xداري  النظام :الثاني ا&طلب

 :مستغانم بميناء Xداري  النظام:أو1

 بالوضع مرتبطة مختلفة عوامل عدة تحدده الراهنة التطورات ظل �ي ا�يناء �دارة ا��ئم Æدارة نمط إن"

Hzقتصادي السيا�Vي وwجتماVقتصادي وتصنيفها ومركزها للدولة، وV كو  حيث منL£أو متقدمة دولة ا 

) عام قطاع( حكومي فهو التبعية حيث فمن .للتنمية الدولة وخطط للميناء الجغرا�ي وا�وقع 1"نفطية أو نامية

 Entreprise Portuaire deمستغانم/ ميناء مؤسسة  طرف من إدارته يتم للميناء الكاملة Æدارة نظام ويتبع

Mostaganem ذلك �ي بما ا�يناء وتطوير وتشغيل بإدارة تقوم اقتصادية عمومية مؤسسة و9ي: 

 .والتفريغ التداول  -

 .الرسو -

 .ا�سافرين عبور  -

  .ا�يناء وس�مة وتطوير صيانة -

  الهيكل�التنظيمي�&ؤسسة�ميناء�مستغانم�: ثانيا�

ميناء/ �ؤسسة التنظيمH ا�خطط ا�لفت/للنظر//هو/انعدام/وحدة/وظيفية/خاصة/باللوجستيات/ضمن

ممارسات/يومية/،/وهو/حال/العديد/من/ا�ؤسسات،/بالرغم/من/وجودها/عUى/أرض/الواقع/�ي/شكل/مستغانم

/مختلفة /مستويات /وعUى /إدارية /وحدات /عدة /�ي /أن. متشتتة /إ�ى /راجع  وظيفة بالفعل 9ي اللوجستيات وهذا

  .�ي/ا�ؤسسات/الجزائرية،/و/إ�ى/كون/ميناء/مستغانم/ميناًء/من/الجيل/{ول /شاب ختصاصوا حديثة

/ا /الوظيفة /مهام /إلLdا /تسند /تنظيمية /وحدة /تشكيل /يمكن /أخرى، /جهة /الفعالية/من /زيادة /LMدف للوجستية

  :التشغيلية/للميناء/ورفع/مستوى/{داء/الكUي/وذلك/بعد/إعادة/النظر/�ي/ا�خطط/التنظيمH/الحا�ي/وا�تكون/من

  

  

                                                           

  106 ص ، 2009 ،،/مصرÆسكندرية الجام�ي، الفكر دار ،)التنافسية القدرة( العربي الخليج موانئ النحراوي، إ�Lاب  - 1
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  .مستغانم�ميناء &ؤسسة التنظيمي الهيكل) : III -2(الشكل�

  
  مستغانم ميناء مؤسسة/-مديرية/ا�وارد/البشرية/والوسائل/والتكوين/: ا&صدر�
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وظيف�Lا/السهر/عUى/التسي!q،/ا�راقبة/والتنظيم/الحسن/للمؤسسة،/بحيث/ترتب/وتراقب/:  ا&ديرية�العامة - 1

 :منن/تتكو،/وسلطتها عليهمض/تفرجميع/مديريات/ا�ؤسسة/و

للمؤسسة حيث ول/�ي/الهرم/القانوني/Íوا�سؤول/اللمؤسسة القانوني/لوحيد ا�مثل اھو : مئيس مدير عار 1- 1

�ي/جة درنه ولذين يصغرم/LMا/ا�ؤسسة/بمشاركة/ا�دراء/التنفيذي!ن/واتقول/الÍ/HIعماجميع/اعلى ف/ريش

 .ا�ؤسسةھيكل 

ويعتqr/ا�ستشار/القانوني/للمدير/العام/حيث/يساعده/�ي/اتخاذ/القرارات/ا�ناسبة/و�ي/:  ممدير عامساعد� 2- 1

  .كل/{عمال/الHI/لها/صلة/با�ؤسسة

الحرم/ا�ؤسساتي/خل والس�مة/داÍمن ا�خول/قانونا/بحفظ/الشخص اھو و: الداخtيمساعد�#من� 3- 1

  .{خطار/ا�حتملةلكل ي/تصدولبشرية {خطار/ا�ادية/وامن الحفظ/على ن/نيه يشرفوومعاو

/الذي/يتو�ى/جميع/{عمال/الHI/يسد�Lا/ا�دير/العام/إليه،/وا�تمثلة/�ي/تبليغھو و: مكتب�التنسيق�العام 4- 1

ل/خودمنع ولسكينة للمديرية التسي!q/الحسن/واعلى جميع/ا�ديريات/والحفاظ/خلية مع الدا�راس�ت/ا

 .Íجانبا

احqxام/لتأكد من �ي/اتتمثل مهامها ،/ولعامةة/با�دارة/امباشرع�قة/على الخلية/ھذه و/: خلية�التدقيق 5- 1

  .للمؤسسةا�ختلفة/ت/و{نشطة/لعملياافحص وكذلك تدقيق اءات/التسي!q،/وجرإ

�Lتم/مديرية/ا�وارد/البشرية/بتنظيم/وتنسيق/ومراقبة/جميع/الشؤون/ا�رتبطة/: مديرية�ا&وارد�البشرية - 2

  :لتاليةوع/الفرامن ا�ديرية/ھذه ن/تتكو .لعامة للمؤسسةالوسائل والتكوين بتسي!q/ا�ستخدم!ن/وا

با�شراف/ومراقبة/تطبيق/سياسة/ا�ؤسسة/�ي/إطار/يقوم/هذا/القسم/: قسم�ا&ستخدم[ن�والتكوين -1- 2

اد/عد�ي/إكته رمشا،/با�ضافة/إ�ى//على تطبيقهاوالحرص/لتكوين امج ابرم/بإعداد/كما يقوتسي!q/ا�ستخدم!ن،/

  :لتاليةا�صالح/امن ن/يتكوا�ستخدم!ن،/ويف رمصار/طاا�!_انية/�ي/إ

ارات/ا�تعلقة/بتسي!q/ا�ستخدم!ن،/لقرلحة/بإعداد/اا�صھذه �Lتم/: لتكوينا&ستخدم[ن�وامصلحة   - 1-1- 2

لتكوين امج اتنظيم برم/بإعداد/وتقوا�ستخدم!ن،/وتصنيف ،/ولتوظيفاءات/اجرإكما تسهر على تطبيق 

  .لسهر على تطبيقهاوا

لعمل اتكاليف ر/ا�ستخدم!ن/وجوأفع دعلى ف/تشرا�صلحة/الHI/ھي و: لتكاليفر�وا®جوامصلحة    - 1-2- 2

الذي/يقوم/به/العامل/خ�ل/الشهر/الواحد/وطوال/مدة/تواجده/�ي/ا�ؤسسة،/لعمل ت/نظ!q/امكافئاومن منح 

  .باùي/{رباح/الHI/تحققها/ا�ؤسسةكذلك من وVستفادة/

�Lتم/هذه/ا�صلحة/بملفات/حوادث/العمل،/التوقف/عن/العمل/بسبب/ا�رض،/: ا&صلحة�£جتماعية�- 1-3- 2

 .وطب/العملتعويضات/ا�صاريف/الطيبة/

 :مصلحت!نمن ن/يتكو،/ولعامةالوسائل بتسي!q/العامة الوسائل ايهتم قسم : لعامةالوسائل اقسم   -2- 2

لعمل اتنفيذ �ي/تدخل ت/الHI/لعملياجميع/اعلى ف/تشرا�صلحة/الHI/ھي و:  لعامةالوسائل امصلحة   - 2-1- 2

ر/غياع/قطاولعمل اعلى تنفيذ �ساعدة/د/وlÒت/اية كالعتاور لضرات/التجهيزاء/امن شرا�ؤسسة/خل دا

أجهزة/إع�م/آ�ي،/آlت/نسخ،/مكاتب/(مختلف/ا�ركبات/وقطاع/الغيار/الخاصة/بالقاطرات/ومختلف/العتاد/من/

  )الخ...مات/ا�كتب/من/أق�م/وأوراق/وكرا�Hz/با�ضافة/إ�ى/مستلز 
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تنفيذ/أعمالهم/�ي/ا�هام/الخاصة//كما/تشرف/مباشرة/عUى/جميع/ا�هام/الHI/يقوم/LMا/أعوان/ا�ؤسسة/أثناء

  .بداخل/وخارج/الوطن

 .د/لهذه/ا�خزوناتبعملية جرتسي!q/ا�خزون/بتسي!q/ا�خزون،/ومصلحة م/تقو: تسي[�yا&خزونمصلحة   - 2-2- 2

�ي/لثقافية Vجتماعية/و/اÍنشطة ون/Vجتماعية/بتسي!q/الشؤايهتم قسم : ون�£جتماعيةلشؤاقسم    -3- 2

  :مصلحت!نمن ن/تكويو،/ا�ؤسسة

ف/وتعالج/الجانب/Vجتماwي/للعامل/من/تشرا�صلحة/الHI/ھي و:  الخدمات�£جتماعيةمصلحة   - 3-1- 2

{خطار/ھو مؤمن من كل وهامه �م/لقياالكي يتمكن من ن/Vجتماwي/لضماى/مصالح/ابتأمينه لدم/لقياخ�ل/ا

/HIة/كامل مدء/ثنات/أتعويضاوته من منح دستفا،/وامهنيةاض/مرأو/أعمل ادث/كانت حواء/قد تصيبه سوال

 .الخ/...ء/للنسافqxة/{مومة/بالنسبة/ا�نح/ا�درسية،/مثل جميع/ا�نح/Vجتماعية/من أو/ا�رض/ولعجز ا

و9ي/ا�صلحة/الHI/تشرف/مباشرة/عUى/جميع/{نشطة/الرياضية//: النشاط�الريا°��8والثقاRيمصلحة   - 3-2- 2

والqxفLdية/الHI/تتم/طوال/السنة/الواحدة/لصالح/العمال/وأبناLõم/كمكافأة/لهم/عUى/ا�جهودات/ا�بذولة/طوال/

الرياضية/Íنشطة اما ،/أفVصطياوسم/مل/{عياد/ا�وسمية/و سياحية خ�ت/ح��ي/برمجة/رتتمثل السنة/و

ت/Vقتصادية/لقطاعال/التابع!ن/�ختلف/العمال/ا�ؤسسة/واعمام/ب!ن/لقدة/اكرءات/�ي/لقاي/برمجة/�فتتمثل 

 .{خرى 

ضع ولك عن طريق ا�الية/للمؤسسة/وذلوضعية ا�ديرية/ا�كلفة/بتسي!q/اھي و: ا&الية�وا&حاسبةمديرية   - 3

كل/العمليات/ا�الية/الHI/نفذت/خ�ل/ت/محددة/لكل/سنة/ومدى/مطابق�Lا/ل»هداف/ا�سطرة/وإحصاء/نيااميز

  :منن/تتكوري،/ولتجاط/اللنشاا�بينة/ية رلتجاالدفاتر ك/امساالسنة/الواحدة،/وإ

حابية/وفقا/للنظام/ا�حاس�H/ا�ا�ي/ويتكون/يشرف/قسم/ا�حاسبة/عUى/جميع/العمليات/ا�: قسم�ا&حاسبة�-1- 3

  :من/مصلحت!ن

ا��حظات/ضع م/LMا/ا�ؤسسة/وو تقوت/الHI/ليومية للعملياا�تابعة/ابتسمح : لعامةا&حاسبة�امصلحة  - 1-1- 3

 .لنتائجول/حسابات/اجدا�!_انية/وضع للحسابات/وو ليومي التنفيذ الك عن طريق وذبنشاطها ال�زمة/الخاصة/

 .لتكاليفتحليل/جميع/اعلى ة/مباشرف/تشرا�صلحة/الHI/ھي و: لتحليليةا&حاسبة�امصلحة  - 1-2- 3

من ن/يتكوا�!_انية/ومتابعة اد/وعدوإللمؤسسة التسي!q/ا�ا�ي//على ا�الية/قسم ف/يشر: ا&اليةقسم  -2- 3

 :مصلحت!ن

  .للمؤسسةع/ا�الية/ضاوÍاعلى متابعة ة/مباشرف/تشرا�صلحة/الHI/ھي و: ا&صلحة�ا&الية�- 2-1- 3

ا�تعامل!ن/مع ري/لتجااط/لنشااعن ال/الناتجة/Íموجميع/ابتحصيل م/تقوو: التحصيلمصلحة  - 2-2- 3

تأخ!q/بالوفاء/ئية مالية عن كل اجزض/عقوبات/مع فرك/لبنوال/ب!ن/اÍمول/انتقااتتبع حركة Vقتصادي!ن/و

فضهم رحالة ء/�ي/لقضاباللجوء/إ�ى//ا) الزبائن(�Lديد/هؤlء/ا�تعامل!ن/مع بالدين/أو/Vلx_امات/تجاه/ا�ؤسسة/

 .مستحقا�Lمتسديد 

 :ا�ديرية/بـــھذه م/تقوو:  ري لتجا£ستثمار�امديرية  - 4

 ).لتخزين،/والتفريغ،/الشحنا(لبضائع ر/ابعبوت/ا�رتبطة/لعملياتسي!q/ا/-

 .ا�ينائيةلة ولدك/ام�تسي!q/أ/-

 .تسي!Æ/qنشاءات/ا�تخصصة/-
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 .ا�ؤسسةخل ادبفعالية �دماجها/�ناسبة الوسائل البحث عن ت/Vستثمار/ا�ينائي/واتقنيار/متابعة تطو -

 :ا�ديرية/إ�ىھذه ع/تتفرو

  :ث�ثة/مصالحمن ن/يتكو،/ولتخزينوالتفريغ والشحن اعلى تقتصر/مهامه/:  قسم�الشحن�والتفريغ -1- 4

9ي/ا�صلحة/ا�ختصة/وا�شرفة/عUى/جميع/عمليات/الشحن/والتفريغ/:  مصلحة�الشحن�والتفريغ�- 1-1- 4

لتفريغ يد عاملة مؤھلة والشحن اتتطلب عملية ،/وھا للرسودور ظر تنتبمرفأ/ا�يناء/أو/الHI/سية الرللسفن/ا

/q!آكما تتطلب ،/مؤھلةوغlا�نشودلعمل التنفيذ ت/فعات/ورا.  

الHI/لبضائع والسلع ري/كو£Lا/تمثل/مجموعة/التجاط/النشام/امفهو�ي/ھم عملية ألتفريغ ھي والشحن اعملية و

ھا رمصدع/كما تتميز بتنو،/لعمليةء/اثناوVحqxاز/أمة الصراو لعناية امن بذل/الكث!q/تفريغها ويتطلب شحنها 

  .لثمنأو/باهظة/التلف اسريعة خط!qة/أو/بضاعة وهذا/L£Íا/

كما ،/للتسليما�عدة/كذلك تلك وخر البوامن ا�فرغة/لبضائع اعلى عاتقها تأخذ/: لتخزينامصلحة   - 1-2- 4

مصلحة إ�ى/لتخزين ات/اترسل مستندوقب اتر،/ونللتخزيت/ا�عدة/للمساحاVستخدام/العق�ني/تسهر على 

q!الفوات.  

تقوم/هذه/ا�صلحة/با�شراف/الكامل/عUى/الحاويات/ا�وجودة/داخل/ا�يناء،/وفرزها/: الحاوياتمصلحة  - 1-3- 4

 .ومعرفة/محتويا�Lا

ويسهر/عUى/ينظم/هذا/القسم/مهام/مصلحة/الفوات!q،/{م�ك/وÆنشاءات/ا�تخصصة،/: التجاري �القسم -2- 4

  :إ�ى/مصلحت!نينقسم ،/وبهترجمة/وتطبيق/سلم/{ثمان/ا�عمول/

9ي/تلك/{م�ك/وÆنشاءات/ا�تخصصة/ومكلفة/بمتابعة/دخول/: الفوترة�وأمuك�الدولةمصلحة   - 2-1- 4

 .ھاادعد�ي/إتساھم ا�ستندات/الHI/قبة امرالفوات!q/و/تحرير السفن،/

 .اد/الدوريات/Æحصائيةم/بإعدتقو: Xحصائياتمصلحة  - 2-2- 4

  : لتاليةري/الخ�يا/التجاVستثمار/اتضم مديرية : ري لتجا£ستثمار�امديرية خuيا��-3- 4

سنوية توضح فيها وشهرية م/بإعداد/مخططات/تقوالخلية/الHI/ھي و: لتخطيطت�واسارالداخلية  - 3-1- 4

الشهر/الواحد/وتحديد/نوعية/حمولة/ري/لكل/شهر/مع/إحصاء/عدد/السفن/الراسية/خ�ل/لتجاط/النشاانسبة 

كما توضع ،/يليهي/لذالشهر انة مع رلكل شهر مقاط/لنشاانسبة ل/نة حورضع مقاوو /ةحدكل/سفينة/عUى/

النشاط/التجاري/بالنسبة/للسنة/الواحدة/ومقارن�Lا/بالسنة/الHI/قبلها/لتحديد/نسبة/نسبة مخططات/تب!ن/

�Lدف/اف/و{رقام/الÍ/HIھدافيها ا�قبلة/وتحدد/لسنة اضعية ا�خططات/وتوضح التطور/الحاصل/إن/وجد،/و

  .تقريبيةاحتماlت/ضع وعن طريق ا/ھذوليها ل/إللوصوا�ؤسسة/

  .ب/الجزائري/لغرسqxاتيøي/بمنطقة/اV /هبا�يناء/ودور لتعريف ول/�ي/اÍاھا ر/دور يتمحو: لتسويقاخلية  - 3-2- 4

ن/تكو فهي قد،/لعملاتنفيذ ء/ثناأقد تنشأ الخلية/ا�ختصة/�ي/ا�نازعات/الHI/ھي و: ا&نازعاتخلية   - 3-3- 4

أحد/ا�تعامل!ن/باlلx_امات/مع/ا�ؤسسة،/أو/نتيجة/اعqxاض/هذا/ا�تعامل/عUى//لت/ناتجة/عن/إخ�عازمنا

  .يةرلتجاالتعام�ت/ايؤثر على صحة أن/من شأنه  شكالإأي/على ظروف/العمل/أو/الزيادات/ا�الية/أو/

ل/لعمات/اعاانزر/طاإضمن رج/نديي/لذاع/النزاھو ل/ولعمااحد اع/ب!ن/ا�ؤسسة/وألنزن/ايكوأن/كن �كما 

بالدفاع/لعامل ا/اھذم/يلتزا/لذ،/لعملم/فصله/عن/استلزالثالثة اجة رلداطأ من �لعامل ب/اتكارية كادلفرا

  .ا�حكمة/Vجتماعيةلنظر فيه اع/تتو�ى/انزا�ؤسسة/�ي/مع ل/لدخوواعن حقوقه 
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ل/�ي/لعماجميع/احيث يدخل الجماعية،/لعمل ت/اعاابنزف/ھو ما يعراع/جماwي/ولنزن/ايكوكما/يمكن/أن/

  ).الزيادة/�ي/{جور (Vلx_ام/كمثال/تنفيذ ا�ؤسسة/فض رنتيجة ا�ؤسسة/ممثل!ن/�ي/ممثلهم/النقابي/مع اع/نز

دخول/السفن/وخروجها،/تحويلها/من/مكان/رسوها/إ�ى/(م/بتأم!ن/حركة/ا��حة/تقوو: قيادة�ا&يناءمديرية  - 5

 :قسم!نمن ن/تتكود/ا�ينائية،/و،/وتأم!ن/الحدو )مكان/آخر

من درة/لهم/لصا{وامر/ابتنفيذ رة/النائب!ن/لها/وا�لزمون/لبحاجميع/اعلى ة/مباشرف/يشرو: ا&uحةقسم   -1- 5

ف/مسؤولLdم/ا�باشرين،/ويلزم/أن/يكون/هؤlء/البحارة/متمتع!ن/بشهادات/تqrز/كفاءة/كل/بحار/عUى/حدة/طر

لشهادة/l/يمكن/لهؤlء/البحارة/أن/يتولوا/مهامهم/�ي/ا�ؤسسة،/و9ي/تتنوع/ودرجة/التصنيف،/حيث/بدون/هذه/ا

  : والHI/9ي/ةعلى حدبحار/كل بتنوع/مؤه�ت/

ا�هام/ا�نوطة/له لتنفيذ مغادر�Lا/عند اء/سوة/لقاطرف/افعليا لوقوا�كان/ا�خصص/ھو و: ةلقاطرمحطة�ا -أ

ن/مهما كاى/خرأسفينة أي/على باتا/منعا ل/يمنع/بجوز/l/يحيث ا�هام،/من تنفيذ ھذه دة/لعوء/اثناLMا/أو/أ

  .بطريقة سليمةأعمالها/عليها تنفيذ ق/يحول/يشكل عائة/Íنه/للقاطر�ي/ا�كان/ا�خصص/تتوقف أن/نوعها 

كل ء/ثناألنقل Æرشاد/ا�خصصة/سفينة ف/فعليا لوقوا�كان/ا�خصص/ھو و: دشار¶اسفينة محطة� -ب

ل/خاإدعلى عملية ول/Íا�يناء،/باعتباره/ا�سؤول/اجها من اخرأو/إلسفن ل/ااخإدلك عند ن/ذكااء/مهمة سو

  .لعمليةيستحيل/تتمة/انه وبدولسفن اج/اخروإ

ويختص/�ي/حفظ/{من/من/كل/{خطار/الHI/من/شأ£Lا/أن/تشكل/�Lديد/مباشر/عUى/حياة/: #منقسم  -2- 5

اع/نوأبذلك كل دي/تفا،/وللعملص/ا�حيط/ا�خصعلى نظافة بالحرص/لك وذلصحة احفظ العمال،/و

  :إ�ى/لقسم ا/اھذع/يتفر،/ولعملاتوليه ء/ثناألعامل ب/LMا/ايصااض/الÍ/HIمرا

ملة �ة/الباخرل/اخودتسبق الHI/لعملية اعلى ة/مباشرف/يشرو: Comandant du port ا&يناءقسم ضابط  -أ

من حيث نوعية ا�علومات/الخاصة/بالسفينة/جميع/لسفينة Íخذ Vتصال/بربان/اعن طريق ء/للمينابالبضائع/

 .الخاص/بالتوقفلرصيف يمكنه/تحديد/الكي ،/)،/طولهالسفينةاحجم (ملة �اد/ا�وا

 .ا�يناءسة احر�ي/تتمثل مهامه و: اس�ا&يناءقسم حر -ب

HI/ل/الÍعمااكل باÍشغال/يقصد ولصيانة ا�ديرية/ا�ختصة/باÍشغال/واھي و: لصيانةل�وا®شغاامديرية  - 6

ء/الهياكل،/بناق،/لطراتعبيد وا�تمثلة/�ي/توف!Æ/qنارة،/للعمل شأ£Lا//توف!Æ/qجراءات/ا��ئمة/للس!q/الحسن/من 

 .{خطار/الL�/HIدد/س�مة/العماللة ،/وإزالنظافةا

ن/LMذه/مؤھلول/عمام/فيقو،/حالة تعرضها لعطبإص�ح/العتاد/وlÒت/�ي/عملية LMا/لصيانة يقصد اما أ

  :منا�ديرية/ھذه ن/تتكوت،/وlÙالتلك ية/العمل

يقوم/قسم/الصيانة/بتنسيق/وتصميم/ومراقبة/جميع/أنشطة/حفظ/وصيانة/وإص�ح/: قسم�الصيانة�-1- 6

  : ا�عدات/با�ضافة/إ�ى/استبدال/ا�عدات/وقطع/الغيار،/ويتكون/من/مصلحت!ن

ومناولة/البضائع/موقف/السيارات،/و9ي/ا�سؤولة/عن/صيانة/وإص�ح/معدات/رفع/: مصلحة�الصيانة� - 1-1- 6

  .وا�عدات/ا�يكانيكية

 .ات/ا�ناولةقبة معدامرت،/وتوف!q/وlÙابتنظيم عمل مشغلي د/لعتاامصلحة �Lتم/: دلعتاامصلحة   - 1-2- 6
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  مستغانم�بميناء وا&سافرين��والحاويات البضائع حركة: الثالث�ا&طلب�

  مستغانم�بميناء حركة�ا&سافرين) : III -5(الجدول�رقم�

  التعي[ن
نسبة�  إياب

التطور�

)%(  

نسبة�  ذهاب

التطور�

)%(  

  ا&جموع
نسبة�

التط

ور�

)%(  
2018  2019  2018  2019  2018  2019  

  23 -  107.195  139.999  21 -  55.922  70.453  26 -  51.273  69.546  عدد/ا�سافرين  

 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

  مستغانم�بميناءتداول�البضائع�) : III -6(الجدول�رقم�

  التعي[ن
  )طن(الحمولة�ا&فرغة�

نسبة�

التطور�

)%(  

  )طن(الحمولة�ا&شحونة�
نسبة�

التطور�

)%(  

  ا&جموع
نسبة�

التطور�

)%(  2018  2019  2018  2019  2018  2019  

  Prod. Agric / Denrées Alim حيه/وغذائية/.م�  24-  210.678  276.087  16  1.629  1.406  24-  209.049  274.681  ف

Animaux vivants 97-  15  535  -  -  9  97-  15  526 حيوانات/حية  

Blé 15.994  -  -  -  -  -  15.994 قمح  -  -  

  Autres céréales  2.699  -  -  -  -  -  2.699 حبوب/أخرى  -  -  

 Pomme de terre 16-  84.106  99.554  -  -  -  16-  84.106  99.554 بطاطا  

Fruits et légumes 63  1.550  950  84  1.550  841  -  -  109 خضر/وفواكه  

 Bois  30-  98.642  140.927  -  -  -  30-  98.642  140.927 خشب  

Vins et alcools/ 164  -  -  164  -  -  - خمور/وكحول  -  -  

Autres/ 73  26.364  15.264  80-  78  392  77  26.286  14.873 أنواع/أخرى  

 solides Combust. Minér/75.914  -  -  -  -  -  75.914  - وقود/ومعادن/صلبة  -  

Autres/ 75.914  -  -  -  -  -  75.914  - أنواع/أخرى  -  

Produits pétroliers/وليةqx20-  75.473  94.794  -  -  -  20-  75.473  94.794 مواد/ب  

Autres/ 20-  75.473  94.794  -  -  -  20-  75.473  94.794 أنواع/أخرى  

Minerais et prod. Métal. 18-  506.802  614.822  -  87.727  -  32-  419.075  614.822 معدنية. مو  خامات  

Métaux ferreux//9  61.208  55.970  -  -  -  9  61.208  55.970 حديد  

Autres/ 20-  445.593  558.852  -  87.727  -  36-  357.867  558.852 أنواع/أخرى  

Minéraux/matér.de const./14-  16.531  19.168  -  -  -  14-  16.531  19.168 مواد/البناء  

Ciment/6.097  -  -  -  -  -  6.097 اسمنت  -  -  

Autres/ 26  16.531  13.071  -  -  -  26  16.531  13.071 أنواع/أخرى  

  Engrai & prod. chimique 137.053  92.515  -32  14.057  12.365  -12  151.110  104.880  -31 أسمدة/ومواد/كميائية

Engrais manufacturés 34-  90.282  137.016  -  -  -  34-  90.282  137.016 أسمدة/مصنعة  

Produits chimiques/4  14.598  14.094  12-  12.365  14.57  5.869  2.234  37 مواد/كيميائية  

Marchandises diverses/32-  243.960  361.190  26-  66.535  90.465  34-  177.426  270.724 بضائع/مختلفة  

  Véhic,mater./trans. 63.035  43.608  -31  28.364  27.489  -3  91.399  71.098  -22مركبات/ومعدات/النقل/

Mach. mot, app. Pièces4-  46.432  48.505  75-  661  2.629  0.2-  45.771  45.876 أجزاء،/أجهزة،/محركات  

Verre/4.972  -  -  -  - زجاج  -  -  -  -  

Transactions spéciales ت�  45-  121.459  221.286  44-  33.413  59.473  46-  88.046  161.814 الخاصة ا�عام

  19-  1.234.237  1.517.171  59  168.255  105.928  24-  1.065.982  1.411.243 ا&جموع

 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�
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/ /مقداره /ما /تداول /السل/1.234.237تم /مختلف /من /طن /ميناء /طرف /من /ع /سنة /هذا//2019مستغانم ويمثل

/بالنسبة/إ�ى/ % 1.03الحجم/نسبة/ مليون/طن//120ما/عqr/من/سلع/عqr/ا�وانئ/الجزائرية/مجتمعة/وا�قدر/بــ

  .12019سنة/

 مستغانم�بميناءتداول�البضائع�) : III -3(رقم��الشكل

  
 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

/ /الصلبة /وا�عادن /الوقود /تداول /عرفماعدا //الذي /لسنة /بالنسبة /ايجابيا /سجل2018تطوًرا باùي//تداول /،

يوًما/بسبب/إضراب/جزء/من/عمال//18عن/العمل/�دة//توقف/ا�يناء/إ�ىالبضائع/تطوًرا/سلبًيا،/والسبب/يرجع/

  .والجدول/التا�ي/يب!ن/حركة/الحاويات/با�يناء. ا�ؤسسة

  مستغانم�بميناءتداول�الحاويات�) : III -7(الجدول�رقم�

  الشحن  التفريغ

  )وحدة(مملوءة/
فارغة/

  )وحدة(
  )وحدة(فارغة/  )وحدة(مملوءة/  )طن(الحمولة/الخام/

الحمولة/الخام/

  )طن(

20
18

  20
19

  

نسبة�

التط

ور�

)%(  

2018
  

20
19

  

نسبة�

التطو 

  )%(ر�

2018
  2019
نسبة�  

التطور�

)%(  

20
18

  20
19

  

نسبة�

التطور�

)%(  

2018
  2019
  

نسبة�

التط

ور�

)%(  

20
18

  20
19

  

نسبة�

التطور�

)%(  

30.879  16.064  -47,98  41  -  -  77.405  63.650  -17,77 1.192  332  -72,15  26.868  15.016  -44,11  10.2527.277  -29,02  

 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

  

                                                           
1 - SERPORT, Bilan des activités de l’année 2019. 
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  مستغانم�يناء& تنافسية�م[\ةوأهم�بالظه[y و£تصال السفن حركة:  رابعا&طلب�ال

  )السفن ترددات(السفن حركة: أو1

  بميناء�مستغانمحركة�السفن�) : III -8(الجدول�رقم�

  نوع�السفينة

عدد�(  الرسو

  )الوحدات

نسبة�

 التطور�

عدد�(ا&غادرة�

  )الوحدات

نسبة�

  التطور�

2018  2019   )%(  2018  2019  )%(  

 CARGOS              218 185 -15,14 222 183 -17,57  سفن�شحن

 BUTIMIERS        32 28 -12,50 32 28 -12,50  حامuت��زفت

 RO /RO                    85 64 -24,71 85 64 -24,71  سفن�رورو 

 P.CONTENEURS    45 25 -44,44 45 25 -44,44  حامuت�حاويات

 CAR-FERRIES        178 148 -16,85 178 148 -16,85  عبارات

  -  -  CEREALIERS      3 -  -  3  سفن�نقل�الحبوب

  MINERALIERS       1  4  300,00  1  4  300,00  سفن�نقل�الخامات

  -  -  AUTRES 1  -  -  1  سفن�أخرى 

 20,28-  452  567  19.36-  454  563   :ا&ــــــجمـــــــــــــوع�
 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

السفن/ عدد بانخفاض 2018 بعام مقارنة 2019 عام خ�ل مستغانم ميناء �ي البحرية ا��حة حركة اتسمت

سفينة/عام//�563ي/ح!ن/سجلت/) سفينة/454( 2019  عام ا�يناء دخلت الHI السفن مجموع سجلتحيث/

لدى/عم�ء/أنفا/ إليها�شار/Æضراب/استمرار/صدى/ إ�ىهذا/الفارق/يرجع/سبب/ .سفينة/109أي/بفارق//2018

ح�I/بعد/استئناف//،/واستمر/هذا/التحويلكب!q/من/سفLØم/إ�ى/وجهات/أخرى تحويل/عدد//ين/فضلواوالذا�يناء/

/للعمل //إ�ى .ا�ضرب!ن /اقرار/جانب /للمسافرين /Vسباني /واحد/BALEARIAلناقل /جانب / من /تخفيض عدد/�ي

جانب/كذلك/استحالة/استقبال/ميناء//إ�ى .واحدة/فقط/إ�ىرحلت!ن/ثم//إ�ىمن/ث�ث/رح�ت/أسبوعيا/الرح�ت/

ا�ستوردين/كث!qا/�ا/توفره/من/وفرات//إلLdاالسفن/الضخمة/والHI/أصبح/يلجأ//إ�ىمستغانم/�ي/صورته/الحالية/

�ي/ح!ن/l/عUى/ميناء/مستغانم//يكلف/رحلHI/نقل/طن/من/الحبوب/45.000فمث�/است!qاد/Lان/LMا،/�حجم/l/يس

/رحلة/واحدة/إ�ى
ّ

lيكلف/إ/q!تبعد/الكث/l/HIرقام. أحد/ا�وانئ/الÍوالجدول/ا�وا�ي/يدعم/هذا/الطرح/با.  

   قدرÃÄا�£ستيعابيةالسفن�الراسية�حسب�توزيع�) : III -9(الجدول�رقم�

عدد/

  السفن

 TPL (Tonnes de Port en Lourd) القدرة/Vستيعابية/
-1.001  ا�جموع

2.000  

2.001-

4.000  

4.001-

6.000  

6.001-

10.000  

10.001 -

15.000  

15.001 -

20.000  

20.001 -

30.000  

30.001 -

40.000  

40.001 -

50.000  

أكqr/من/

50.000  

2018  4  208  119  139  61  27  5  -  -  -  563  

2019  9  160  97  103  50  14  14  6  0  1  454  

التطور/

)%(  
125,00 -23,08  -18,49  -25,90  -18,03  -48,15  180,00  -  -  -  -19,36  

  مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�
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أهم/عامل/لتوزع/السفن/الواردة/إ�ى/ميناء/مستغانم/هو/عمق/محطة/الرسو،/حيث/أن/أك#q/السفن/الواردة/ذات/

مqx//8.3والHI/تت�ءم/مع/قدرات/Vستقبال/من/حيث/العمق/الذي/l/يتجاوز//TPL 15.000إ�ى//2.001حمولة/من/

�ي/أحسن/{حوال،/وعليه/فان/القدرات/اللوجستية/للميناء/تلعب/دوًرا/�ي/تشجيع/أو/إقصاء/توافد/السفن/عUى/

  .ةحسب/قدرا�Lا/Vستيعابي

  

  لها�بالطنالسفن�الراسية�حسب�القدرة�£ستيعابية�توزيع�) : III-4(رقم��الشكل

  
  مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

  : السفن دوران معدل -

/ / انتظار متوسطيعد /وتعمل /للموانئ /اللوجستية /{داء /مؤشرات /أهم /أحد /عUى//إداراتالسفن ا�وانئ

تعزيز/عامل/الوقت/من/خ�ل/ �ي/الشق/النظري/إ�ىتحسينه/Íهميته/البالغة/�ي/جذب/العم�ء،/وقد/تطرقنا/

 . والذي/يعتqr/أحد/مصادر/ا�!_ة/التنافسية/للمؤسسة{نشطة/اللوجستية/

 2019 لعام التا�ي الجدول  يوضحه ما خ�ل من ر��zا� �ي السفن جميع نتظارالسنوي/l  توسطيظهر/ا�و 

  .يوم 1,39 وهو
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  السفن�بميناء�مستغانم�نتظار ا&توسط�السنوي�III -10 : ( 1(الجدول�رقم�

  نوع�السفن

متوسط�£نتظار�Rي�

  )يوم( Rade ا&ر���

نسبة�

التطور�

(%) 

متوسط�£نتظار�Rي�

  )يوم( الرصيف
نسبة�

 (%)التطور�
2018  2019  2018  2019  

CAR-FERRIES 0,05 0,03 -40,00 0,43 0,45 4,65 

CARGOS                      2,80 2,24 -20,00 4,67 4,55 -2,57 

BOIS                           0,80 0,97 21,25 2,76 2 ,45 -11,23 

CIMENT                - - - 9,67 - - 

FER / TUBES  3,03 3,92 29,37 4,20 6,87 63,57 

CEREALIERS        2,89 - - 4,98 - - 

RO / RO                 0,44 0,64 45,45 0,75 0,80 6,67 

MINERALIERS         0,08 8,98 11.125,00 2,73 6,23 128,21 

P.CONTENEURS    1,50 2,97 98,00 4,89 4,69 -4,09 

BITUMIERS 1,65 0,97 -41,21 1,68 1,50 -10,71 

AUTRES                     0,06 - - 4,54 - - 

 11,34 2,65 2,38 1,46 1,39 1,37 ا&توسط�العام
 مستغانم ميناء مؤسسة/- 2019التقرير/السنوي/: ا&صدر�

،/لكنه/يبقى/)والرصيف ا�ر��z(سجل/ا�يناء/تراجع/�ي/ا�توسط/العام/السنوي/lنتظار/السفن/عUى/ا�ستوي!ن/

ا�سجلة/عUى/مستوى/ا�را�Hz/منافًسا/عUى/{قل/بالنسبة/للموانئ/ا�جاورة،/وفيما/يUي/بيان/متوسطات/Vنتظار/

   : 1منلكل/ 2019سنة/

 ،يوم�2.1.....................ميناء�أرزيو� -

 أيام،�4.0....................ميناء�وهران -

  :بالظه[y £تصال:ثانيا

 عUى ا�يناء وقدرة طاقة تقييم �ي الهامة العناصر أحد أصبحت بالظه!q البحرية ا�وانئ اتصال مسألة إن"

وبالتا�ي/فان/مسألة/Vتصال/بالظه!q/تو�ي/لها// 2".والواردة الصادرة والنقليات البضائع حركة من ا�زيد استيعاب

  .الدولة/اهتماما/خاصا/وترصد/لها/ا�!_انيات/الضخمة/�نشاLõا،/صيان�Lا/وتطويرها

 منطقة �ي ممكنة اقتصادية مسافة أق$�z إ�ى الطرق  أطول  مد عUى الدول  تحرص الqrية الطرق  لشبكة فبالنسبة

،q!ك!_ يتم الحديدية السكك شبكة أما الظهqxى الUا نظرا والحاويات للبضائع الناقلة الخطوط عLهمي�Í تكامل �ي 

  .البحرية ا�وانئ مع Vرتباط درجة وزيادة النقل، عملية

/مستغانم/يقع /فيه ميناء /تتقاطع /محور //�ي /ا�وص�ت /شبكات /معبد(أهم /طرق /وإ�ى/م) حديدية وسككة، ن

/الوطن /مناطق / مختلف HIوال qrير ش/تعت 
ً
/حيويً ان /ا�شار ا /لتنمية /فهو/يا /و/التجارية /الصناعية /مو ع

ً
lبشبكة/صو

                                                           
1
 - SERPOT, Bilan des activités de l’année 2019. 

2
  112 ص ذكره، سبق مرجع التنافسية، القدرة العربي الخليج موانئ النحراوي، إ�Lاب - 
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/مستغانم /الحديدية /السكة /طريق /عن /الحديدية / -السكك /(ا�حمدية /الفرز /ك)محطة /أنه، /إمكانية يوفر ما

/الحديدي /بالشبكة /الوصل /ا�روربوl ة /دون /تيارت / ية /كما /مباشريبا�حمدية /اتصال /�ي / ضعه ه/منطقتمع

ت/!_اوهذا/من/أجل/نقل/مختلف/السلع/والتجه/،ستاq %إ�ى/غابة/تم للجزائر/ةالغريب يةوالجنوب/يةية/الجنوبفالخل

/الش /إ�ى /وركاا�وجهة /الوطنية /التنقي{ ت /�ي /ا�تخصصة /ا�جنبية /عن /ت/حروقاتب HIالجنوب/نال/ /�ي شط

  .الجزائري 

/ /الطريق /مشروع /است�م /بعد /أك#q/جاذبية /ا�يناء /السّيار/شرق/ازداد /بالطريق /مباشرة /يربطه /الذي Vجتنابي

/ا�يناء/ /وا�ى /من /الرحلة /زمن /اقتصاد /رأسها /وعUى /ا�رفق /هذا /يقدمها HIال/ /اللوجستية /للمزايا /نضرا غرب،

  .والتكاليف/ا�qxتبة/عUى/ذلك

  مستغانم�يناء& أهم�م[\ة�تنافسية: ثالثا�

 بذور  من الوطنية للواردات الرئيسية العبور  نقطة مستغانم ميناء يظل ، عقود منذو  عام كل �ي الحال هو كما

 سنويا/است�م يتم حيث/البطاطس لبذور  توزيع كمركز السن!ن مر عUى نفسها مستغانم أثبتت فقد،/البطاطس

qrا ا�ستوردة البذور  من كمية أكLØقتصادي!ن/� وتخزيV/إ�ى هناك من توزيعها ثم ستغانممن/قبل/ا�تعامل!ن 

 .الب�د أنحاء جميع

  .ا�جال هذا �ي الوطنية الواردات من %70 تتجاوز  بحصص يتعامل/ميناء/مستغانم

 �ي مستغانم تقع ،/حيث{ول  ا�قام �ي الجغرا�ي موقعه بفضل مستغانم ميناء تس&Lااك ، الرائدة ا�كانة ههذ

. ومستغانم والشلف ىالدفU وع!ن معسكر وlيات عUى يمتد البطاطس�ي/إنتاج/ متخصص ف�حة حوض منتصف

 أفضل �ي وتسليمه ا�نتج تفريغ تضمن الHI فرقها وخqrة السن!ن مر عUى ا�كتسبة للمعرفة اد�Lاير  تدين كما

  .ا�مكنة الظروف

 جميع حطمت مستغانم ميناء �ي تفريغال عمليات فإن ا�ستوردين رأي حسب Íنه ضروريا مستغانم ميناء يظل

بذور/ معالجة �ي مستغانم ميناء تخصص ا�كتسبة، الخqrة مع. ا�ناولة جودة حيث من القياسية {رقام

/الكqrى  {وروبية ا�وانئ بعض ح�I إلLdا تصل لم أرقاًما يحقق فإنه ، التفريغ معدل حيث من. البطاطس

 بتفريغ مستغانم ميناء ؤسسة� التابعة ا�ناولة فرق  قامت ، 2016 ديسمqr 28 �ي أنه لوحظ {داء هذا لتوضيحو 

 .واحد يوم �ي سفن 3 حمولة
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  خuصة�الفصل

 هلكن للحبوب، ا�ستوردة الدول  أكqr من تعتqr الHI والجزائر للب�د، الغربية الجهة مستغانم ميناء يغطي  

l مكانيات �ي نقص من يعاني يزالÆ ،ى( اللوجستيةUتم!_ه/كقربه/ من عدد وجود من الرغم ع/HIالخصائص/ال

/q!ا/من/الخطوط/البحرية/وأهمية/منطقة/الظهLdمما )ا�فروض/أن/يغط l العا�ية ا�وانئ من يصنف يجعله 

 ا�عدات نقص حيث من الفوقية والبنية التحتية، البنية لضعف وذلك الثالث، الجيل من تصنف والHI الحديثة

 الدولية، ا�عاي!q مع تتما¥l �z الHI الحاويات ساحات وكذا والحاويات، البضائع ةلبمناو  ا�تعلقة والتجه!_ات

 أخرى  موانئ نحو وجه�Lا تحول  الكب!qة السفن يجعل مما الحديثة، العا�ية ا�وانئ تشهدها الHI وا�ستجدات

  .منافسة

إl/أن/ا�يناء//علLdا،ئم!ن/االق/{فرادمستوى/تمرس//إ�ىوعUى/الرغم/من/كفاءة/عمليات/ا�ناولة/الراجع/  

 تأخ!qها، إ�ى يؤدي مما السفينة وصول  فور  الجمركي Æفراج بعملية ا�تعلقة Æجراءات كمية زيادةيصطدم/ب

 ،�Lاامحتوي ومعاينةعUى/حدة/ حاوية كل فتح �ي تتمثل والHI تقليدية بصورة الحاويات تفتيش عمليات راستمراو 

  .والتشغيل Æدارة �ي ا�تطورة التقنية للنظم ا�يناء وافتقار

ن/م!_ة/السبب/إ�ى/تكوُّ يرجع/ما//حّد /إ�ى/،/و مقصًدا/لعدد/من/العم�ء/دون/غ!qه/l/يزال/ميناء/مستغانم/  

/يحافظ/علLdا /أن /الواجب /من /لديه، /تحول/تنافسية HIال/ /التحديات /من /جملة /يواجه /الوقت /نفس /�ي /لكنه ،

  :دون/ذلك،/أهمها/

 محدودية/عمق/{رصفة، -

 طول/{رصفة،عدم/كفاية/ -

 .مساحات/العبور/والتخزين/ضعف -

/q!ى/إدارة/مؤسسة/ميناء/مستغانم/التفكUى/السلطات/القائمة/عUى/ظاهرة/اختناق/ا�يناء/بالسلع/�ي/عUالقضاء/ع

ر/الحوض/الثالث/الذي//إنشاءبعث/مشروع//إعادة ميناء/جاف/�ي/انتظار/وذلك/بإنشاء
ّ

،/تأخ
ً

�من/والذي/طوي

  :وا�تمثلة/�ي/وذلك/لعظم/الجدوى/التجارية/ا�نتظرة/منهشأنه/أن/يرفع/العقبات/الث�ث/ا�ذكورة/آنًفا/

 ،سنويا طن ألف 900 من أك#q :ختلفةا� البضائع ارةتج -

 ،سنويا طن ن مليو  من أك#q :الحبوب ارةتج -

  .سنويا يةو حا ألف 400 :اتويالحا ارةتج -
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� � اللوجستيات مكانة تعاظمتلقد �مع
ً
�موازاة �ا�ؤسسة  /نشطة بإدارة الخاص الفكر تطور  ي

 بشكل تتم اللوجستية /نشطة هذه أن هو ظهورها قبل كانت ال89 /نشطة با7ي عنها�م23  وما للوجستية،ا

�وظائف��متكاملة معلومات نظم مظلة تحت تتم أخرى  جهة ومن جهة، من تكامFي �ببا7ي �عOقاMNا �لقوة نظًرا

إ]ى�النظر��عديولم� داخل�ا�نظمة،يفة�ظو لتأخذ�مكانة�ال /عمالولقد�تم�VعTUاف�MRا�من�قبل�قادة�. ا�نظمة

ا�ناسب� نتجا� توفT3قتصر�عFى�ي الهدف�مMcا لم�يعدو كمركز�تكاليف�يجب�السيطرة�عليه��ا�كونة�لها�/نشطة

� من ا�زيد خلق إ]ى MNدف وال89 ةمؤسسلل تنافسية م23ة لتطوير كوسيلةبل��،فقط�ا�ناسب3ن�توالوق كان ي�ا

  .والعميل ةؤسسا� من لكل القيمة

� �تومع �الضغوط �و زايد �ي�ءدا/  أصبح ،التنافسيةالبيئية 8qrالتناف� �إ]ى Tsفأك� Tsأك� الكفاءة�ستند

�اللوجستية �وأصبح ،� �ا�ؤسسة �قدرة �عFى �� ييتوقف �التنافسية �مصادر�ا�23ة �لوجستياMNا�اكتشاف � ي الكامنة

 .لصالحها�وتفعيلها

اسTUاتيجياMNم�التنافسية��إنجاحأصبح�قادة�/عمال�يTyعون� ي�استغOل�التفوق�اللوجسw�89عمالهم� ي� وبذلك

� �السيطرة �خOل �أو�التم�23أو�Vثن�3بالتكاليفمن �مًعا �عFىن �أثر�ذلك �بر ال تعظيم ويمتد �و حية ا�ركز�تقوية

��8qrمالتنافMNؤسسا.  

�و  �ا� ا
ً
�إليهإسقاط �التطرق �ف�تم  ميناء ؤسسة� دراسة البحث ذاه من التطبيقي الجزء اس~Mدف قدنظرًيا

حلقة�من�حلقات�النقل�الدو]ي� م،�ولكو�M ي�السوق�الوطنية�للنقل�البحري �ا�وانئ�،�نظًرا�wهمية�دور نممستغا

  .�مدادسلسلة��وحلقة� يلوجستيا��ا�يناء�مرفقا عتTyي من�جهة�أخرى و للمسافرين�والبضائع�

ذات�الطابع�اللوجس�89وبالنظر�مصادرها�ب وربطهالميناء�لعناصر�القدرة�التنافسية��تحليل�عFىوقد�كان�الTUك�23

و ي�ظل�غياب�نظام�معلومات�يسمح�بالتعرف�عFى�تكاليف�الخدمات��.نتائج�ومؤشرات�أداء�ا�يناء�إ]ى�دراسة

� �مستغــــــانم�قدمهاتال89 �مـــيناء ��،مؤسســــة �بنظT3اMNا، �بمقارن~Mا ��تمتسمح �ال�89الTUك�23عFى �اللوجستية أنشط~Mا

 إ]ى�أن��مؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم�تبدي�وقد�تم�التوصل�،�خدماMNا ي�م�23تخلق�لها�الت
ً
�عالية

ً
  ي بالفعل�كفاءة

وينعكس�ذلك�عFى�ا�توسط�وتسليم�البضائع�  شحن�وتفريغ�السفنل رتفعةمن�خOل�الوتT3ة�ا��عمليات�ا�ناولة

  .سنةكل�السنوي��نتظار�السفن�ا�سجل�خOل�

  :نتائج�البحث  

  :كما�يFي�من�خOل�ما�تم�تناوله� ي�الجانب3ن�النظري�والتطبيقي�يمكن�تقديم�مجموعة�من�النتائج�

  :النتائج�النظرية��- 1

 ،أهم�الوظائف� ي�ا�ؤسسة�ا�عاصرة�أحدالوظيفة�اللوجستية��ي� -

 تحتاج�إدارة�اللوجستيات�إ]ى�كفاءات�واعية�بدورها�نظرا�لتعقد�نشاطاMNا��وصعوبة�التحكم�ف�Mا، -

�وVقت - �ا�ؤسسات � ي �قيمة �تخلق �ال89 �النشاطات �أهم �من �النقل �وخاصة �اللوجستية صاد�الخدمات

 الوط��8عFى�حّد�سواء،

 لمنفعة�الزمنية�وا�كانية،ل هاالنشاطات�اللوجستية�تضيف�قيمة�للمنتج�من�خOل�تحقيق -

 تشكل�تكلفة�/نشطة�اللوجستية�نسبة�كبT3ة�من�التكلفة��جمالية�للمنتج، -



 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

 

 
92 

وب3ن�مهارات� ي�التنسيق�ب3ن�مختلف�/نشطة�داخل�الوظيفة�اللوجستية��إ]ىيحتاج�ا�دير�اللوجس�89 -

 الوظيفة�اللوجستية�وبا7ي�وظائف�ا�ؤسسة،

 جودة�ا�نتج�من�جودة�اللوجستيات، -

�اللوجستي - �الوظيفة � ي �التنافسية��ةالتحكم �ا�23ة �أبعاد �من �ويعزز �للمؤسسة �الكFي �/داء �من يرفع

 ا�تمثلة� ي�التكلفة،�الجودة،�الوقت�وا�رونة،

 . تعتمد�ا�ؤسسة�عFى�كفاءة�/نشطة�اللوجستية� ي�بناء�اسTUاتيجياMNا�التنافسية -

 :النتائج�التطبيقية .2

�الغرب - �الواجهة �موانئ �أهم �أحد �مستغــــــانم �مـــيناء �للنقل�يعد �العمومية �ا�رافق �للجزائر�ويعت�Tyمن ية

 البحري�الوط�8،

�ؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم،�لكن�أنشط~Mا�موجودة� ي�  ي�الهيكل�التنظيم�8مغيبةالوظيفة�اللوجستية� -

 ا�يدان�التطبيقي،

 .لعمM¢Oا) شحن،�تفريغ�وتخزين(مؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم�خدمات�لوجستية�تقدم� -

السفن�العمOقة�ذات�الغاطس��ليتوفر�ا�يناء�عFى�بنية�تحتية�ومنشآت�فوقية���تمكنه�من�استقبا -

،T3الكب 

 إمكانيات�ا�يناء�التنافسية�ترجع�إ]ى�موقعه�الجغرا ي� ي�ا�قام�/ول، -

�ضعف�مساحات�العبور�والتخزين�تحد�من� - �إ]ى�جانب �وعدم�كفاية�طولها محدودية�عمق�/رصفة،

 لقدرة�التنافسية�للميناء،ا

. لهاخTyة�ومهارة�فرق�ا�ناولة�التابعة� من نبعمؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم�تتتمتع�MRا�أهم�م23ة�تنافسية� -

لعمM¢Oا� إرضاءيم23ها�عن�منافس�Mا،�ويعت�Tyعامل�والنتائج�ا�تحصل�عل�Mا� ي�هذا�ا�جال�من�النشاط�

 .الحالي3ن�وا�حتمل3ن

  :الفرضياتاختبار�

�/داء� • �من �الرفع �عFى �ايجابيا �أثرا �اللوجستية �الوظيفة � ي �للتحكم �فان �/و]ى �الفرضية �إ]ى بالنسبة

الكFي�وتعزيز��ا�23ة�التنافسية� ي�ا�ؤسسة،�وهذا�ما�تم�إثباته� ي�الفصل�الثاني�من�الجانب�النظري،�

 ومنه�فان�الفرضية�صحيحة،

من�خOل�الدراسة�التطبيقية��ؤسســــة�مـــيناء�مستغــــــانم�أ�Mا�تعتمد�بالنسبة�إ]ى�الفرضية�الثانية�أثبتنا� •

 ي�إدارMNا�عFى�مهاراMNا�اللوجستية،�وخاصة�تلك�ا�تعلقة�بعمليات�ا�ناولة�وتستغلها�لصالحها� ي�تم�23

 .فان�الفرضية�صحيحة�يخدماMNا�مقارنة�بمنافس�Mا،�وبالتا]

 



 قـــــــــــــــــائمة المراجـــــع
 

 
93 

  :باللغةالعربية/ أو�

  :الكتب/ 1

احمد�محمد�محرز،�الحق��ي�ا�نافسة�ا�شروعة��ي�مجا�ت�النشاط��قتصادي،�دار�الكتب� .1

 .2004القانونية،�مصر،�

 .2006 القاهرة، شمس، عAن مكتبة تحلي=ي، مدخل التوريد س;سل إدارة العزيز، عبد ممدوح الرفا1ي .2

 الجما1ي،الطبعة الفكر دار البحریة، ا�وانئ واقتصادیات وإدارة ،تخطیط النحراوي  أيمن .3

 .V، 2014سكندرية،UوTى

 .V�،2009سكندرية الجامaي، الفكر دار ،)التنافسية القدرة( العربي الخليج موانئ النحراوي، إYZاب .4

 ،Vسكندرية UوTى، الطبعة الفنية، Vشعاع ومطبعة مكتبة وVمداد، ا�واد إدارة ه;ل، ع=ى تفيدة .5

2002. 

 الدار ا�ادي، والتوزيع Vمداد – اللوجستية Uعمال إدارة :�ي مقدمة إدريس، الرحمان عبد ثابت .6

 .V�،2002سكندرية للنشر، الجامعية

 الدار تطبيقي، منهج ،Vسrtاتيجية وVدارة �سrtاتيsي التفكrA آخرون، و ا�رnop محمد الدين جمال .7

 .V ،2002سكندرية الجامعية،

 ل{مدادات، Vسrtاتيجية Vدارة سرور، إبراهيم ع=ي سرور دمآ تعريب �مryت، دوج;س ستوك، جيمس .8

 Uول  الكتاب للنشر، ا�ريخ دار

 �دارة الحديثة وUساليب �تجاهات Vدارية، و�ستشارات للتدريب ا�تحدة العربية الشركة خryاء .9

 .2006مصر، ا�تحدة، العربية الشركة اللوجس�n،باستخدام�النظام��وا�خازن  ا�شrtيات

 إبراهيم تركي ترجمة ،Vمداد سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط  :اللوجستيات إدارة بالو، إنش رونالدو .10

 . 2006الرياض ا�ريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان،

 الجامعية، الدار وا�خزون، Vمداد إدارة �ي الحديثة Vدارة حنفي، الغفار عبد قرياقص، زكي رسمية .11

 .2004 مصر، :Vسكندرية

 ومحمد رفا1ي محمد رفا1ي د  :ترجمة متكامل، مدخل Vسrtاتيجية، Vدارة ، جونز جاريث و هل شارلز .12

 .2001،�السعودية ا�ريخ، دار ا�تعال، عبد أحمد سيد

 الطبعة القانونية، الوفاء مكتبة التغيrA، اجل من البحرية وا�وانئ اللوجستيات هيكل، ماهر شريف .13

 .V�،2015سكندرية ،UوTى

 .1995ص;ح�الشناوي،�اقتصاديات�Uعمال،�مركز�Vسكندرية�للكتاب،�Vسكندرية،�مصر،� .14

 , 2007 وائل دار UوTى الطبعة , متكامل م�sYي منظور  Vسrtاتيجية Vدارة , وائل إدريس , ل�nاالغ هراط .15

 .Uردن ناعم

 واللوجستيات، النقل خدمات إدارة �ي الحديثة ا�فاهيم ،وفريق�من�الخryاء �شAن فت�ي القادر عبد .16

 .2009،�الثانية الطبعة مصر، Vدارية، للتنمية العربية ا�نظمة
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  مصر، :Vسكندرية ا�عارف، منشأة النسبية، للم�Aة كبديل اللوجستيك الحجازي، أحمد ع=ي عبيد .17

2000. 

 الفكر دار والتوزيع، Vمداد إدارة ما�no، توفيق محمد السيد، محمد إسماعيل حسان، احمد محمد .18

 .V�،2006سكندرية الجامaي،

 البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية Uكاديمية اللوجستيات، �ي الجودة بازينة، محمد .19

 .V 2007سكندرية

 .V�،2001سكندرية للنشر، الجامعية الدار السلaي، ا�خزون إدارة مrAا، الصاوي  شفيق محمد .20

 .2011 القاهرة، UوTى، الطبعة والتوزيع، للنشر الفجر دار والتخزين، Vمداد إدارة حافظ، عبده محمد .21

 .U  2015ردن، UوTى، الطبعة البلدية، دار اللوجستية، Uعمال إدارة خضر، محمود .22

 .2019منال�أحمد�البارودي،�علم�استشراف�ا�ستقبل،ا�جموعة�العربية�للتدريب�والنشر،� .23

 .1998  مصر، ،Vسكندرية مركز Uعمال، مجال �ي التنافسية ا��Aة خليل، مرnop نبيل .24

25. Y¢سكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار اللوجستيات، إدارة العبد، ج;ل مصطفى فريد الV�،2003. 

 ا�كتب ،"والشحن النقل -ا�شrtيات إدارة -ا�خازن  إدارة" وVمداد ا�واد إدارة مصطفى، فريد ¢Yال .26

 .2008  مصر، Vسكندرية، الحديث، الجامaي

27. Y¢سكندرية الجامعية الدار اللوجستيات إدارة العبد، إبراهيم ج;ل مصطفى، فريد الV�،2004 -2005. 

 ا�نظمات �ي اللوجستية Uنشطة وإدارة �حتياجات وظيفة �ي ا�رجع بكر، أبو محمود مصطفى .28

 الدار التخزين،و الشراء� أعمال خ;ل من التنافسية ا��Aة تطبيقي�لتحقيق إسrtاتيsي مدخل  :ا�عاصرة

  .2004-2003مصر،� :Vسكندرية الجامعية،

  :الرسائلالجامعية/ 2

 دراسة( والتوزيع النقل قنوات أداء �ي وأثرها اللوجستية Vدارة تطبيق خميس، آدم إسماعيل آدم .1

 .2014 السودان، جامعة دكتوراه، رسالة ،)السودان �ي البrtول مجال �ي العاملة الشركات ع=ى ميدانية

 بكر أبو جامعة دكتوراه، رسالة ا�تبعة، والسياسات التكلفة إدارة مدخل -الشامل Vمداد عمر، أقاسم .2

 .2010-2009 التسيrA وعلوم �قتصادية العلوم كلية تلمسان، جامعة بلقايد

�اللوجستياحياة رصاع - .3 �دور ��ت، �البحرية، �تطوير��وانئ  وميناء روتردام ميناء بAن مقارنة دراسة�ي

�وهران ،�II وهران جامعة،��قتصادية العلوم �ي العلوم �ي كتوراهد شهادة ع=ى للحصول  أطروحة،

2019. 

 دكتوراه، رسالة ، الجزائر ميناء مؤسسات حالة دراسة ا�ينائية ا�ؤسسات مردودية ربيعة، حم;وي  .4

 .2007/2008  الجزائر، جامعة التسيrA، وعلوم �قتصادية العلوم كلية

 النقل كلية ماجستrA، رسالة الوسائط، متعدد النقل منظومة �ي الجافة ا�وانئ دور  عوض، زكي سامي .5

 .V 1997سكندرية، والتكنولوجيا، البحري 
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 التنافسية ا��Aة لدعم التسويقية اللوجستية ل³نشطة مقrtح نموذج العزيز، عبد ال1ryي زغلول  سلوى  .6

 رسالة العربية، مصر بجمهورية الصناعية با�ناطق Uلبان منتجات شركات ع=ى تطبيقية دراسة

 .2011،�مصر القاهرة، جامعة Uعمال، إدارة قسم التجارة، كلية دكتوراه

7. �  التنافسية ا��Aة ع=ى الكفاءات وتنمية البشرية للموارد Vسrtاتيsي التسيrA أثر يحضيه،سم;Tي

  الجزائر، جامعة التسيrA، وعلوم �قتصادية العلوم كلية دكتوراه، رسالة �قتصادية، للمؤسسة

2005. 

ماجستrA،� رسالة القيمة، خلق �ي ودورها اللوجستية الخدمات وجودة أداء قrAاط، بن العزيز عبد .8

 .2010 الجزائر قا�ة، جامعة

 مقدمة رسالة وتطويرها، مصادرها،تنميYµا :�قتصادية ا�ؤسسة �ي التنافسية ا��Aة بوشناف، عمار .9

 جامعة التسيrA، وعلوم �قتصادية العلوم كلية ،التسيrA علوم :تخصص ا�اجستrA، شهادة لنيل

 .2002 الجزائر،

 الحاج جامعة ماجستrA، مذكرة �قتصادية، للمؤسسة كإسrtاتيجية الباطن من ا�قاولة سامية، غربي .10

 .2004-2003الجزائر، ،باتنة لخضر،

 القيمة،�مذكرة�ماجستrA،�جامعة خلق �ي ودورها التنافسية ا�زايا لبناء العامة الوليد،�Uسس ه;Tي .11

 .2009- 2008 ا�سيلة،�الجزائر، بوضياف، محمد

ت/3
ّ

ـــــــــــــــ( ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   :ا,جــــــــــــــــ

الطيب�داودي�ومراد�محبوب،�تعزيز�تنافسية�ا�ؤسسة�من�خ;ل�تحقيق�النجاح��سrtاتيsي،�مجلة� .1

 .2007نوفم�ry،�12العلوم��نسانية،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�العدد�

2. rAدارة ومفهوم تعريف معوض، سمV ،ناشيونال، مجلة اللوجستيةrt2007 أن. 

 للعلوم العربية Uكاديمية أنrtناشيونال، مجلة وصلت؟، وأين انطلقت م�º اللوجستيات ج;ل، شrAين .3

 .2001 أوت ،Vسكندرية�البحري، والنقل والتكنولوجيا

 العلوم مجلة ا�نظمة، قرارات اختيار بناء �ي ا�علومات خصائص أهمية سراج، حمود هللا عبد .4

 .4،�العدد�2005 سطيف، جامعة التسيrA، وعلوم �قتصادية

 البينية التكلفة إدارة وأدوات القيمة سلسلة تحليل أسلوب بAن التكامل أثر اللطيف، عبد يسAن محمد .5

 التجارة كلية وا�راجعة، ا�حاسبة مجلة استط;عية، دراسة  :التوريد لسلسلة التنافسية ا�زايا تعزيز �ي

 .2005ديسم�ry مصر،الثاني، العدد الثالث، دجل� ا سويف، ب¾n جامعة

 العربية الجمعية مجلة وتوزيعها، الحاويات للوجستيات إقليمn مركز الصاوي، شفيق محمد مrAا .6

 .Vسكندرية 2004 ديسمry 19 العدد للم;حة،

 .2005) 27(80  الرافدين تنمية مجلة وUساسيات، ا�فاهيم اللوجستك نظام الدباغ، ذنون  نافع .7
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4 /  :ا,داخ(تالعلمية1يالتظاهراتالعلمية

 الدوTي ا�لتقى التنافسية، ا��Aة تحقيق �ي ا�ؤسسة وكفاءات للموارد الفعال التسيrA دور  الشيخ، الداوي  .1

 كلية ورقلة، جامعة البشرية، والكفاءات ا�عرفة اقتصاد �ي �ندماج صوفر  البشرية التنمية حول 

 .2004مارس��10-09  ،�قتصادية والعلوم الحقوق 

�الجزائرية�وتحديات�ا�ناخ��قتصادي�الجديد� .2 -22ا�لتقى�الوط¾U�nول�حول�ا�ؤسسة��قتصادية

��2003أبريل�23 �التنافسية �لتطوير�ا��Aة �كمدخل �الشاملة �الجودة �إدارة ��قتصادية،�، للمؤسسة

 .جامعة�الجزائر

 مدخل �لكrtونية الخدمات لتسويق للوجستيات ا�تكامل الدور  عصفور، حسAن مصطفى أمل .3

n��للمنظمات  التنافسية القدرات لزيادة لوجس �حدود ب; تجارة �لكrtونية التجارة مؤتمر، ،5-7 

ryردن2010 ديسمU�،. 

 الصناعية مؤسسات �ي التنافسية ا��Aة ع=ى �جتماعية ا�سؤولية أثر ، راعم عيnoÄ بن, بشrA عيnoÄ بن .4

 ديةا�قتص العلوم كلية عيةا�جتم ا�سؤولية و لاUعم تامنظم حول  الدوTي ا�لتقى ، الجزائرية

 .2012فيفري��15- 14 يومي ، رابش معةاج ، التسيrA وعلوم ريةاوالتج

5. � �ا�ال �رأس �ف;ق، �صليحة �بوشعور، �للمنظمات�حريري �التنافسية �ا��Aة �دعم ��ي �ودوره الفكري

�ظل� ��ي �العربية �Uعمال �منظمات ��ي �الفكري �ا�ال �رأس �حول �الخامس �الدوTي �ا�لتقى Uعمال،

 .2011ديسم14��ry-�11قتصاديات�الحديثة،�

طلعت�أسعد�عبد�الحميد،�التسويق�الفعال،�كيف�تواجه�القرن�الواحد�والعشرون،�مكتبة�مؤسسة� .6

 .U2002هرام،�مصر،�

 وورشة التوريد سلسلة وتحسAن اللوجستية Vدارة ملتقى ، Vمداد سلسلة إدارة محمد، العزيز عبد .7

�9- 5القاهرة،� Vدارية، للتنمية العربية ا�نظمة التخزين، ع=ى والرقابة للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل

 .2009أوت�

 الدوTي البحري  ا�ؤتمر البحرية، ا�وانئ �ي ل;ستثمار معايrA نحو الفتاح، عبد زكي وسلمº توفيق محمد .8

 .2009،��سكندرية 11،ماردكون  عشر الحادي

 التوريد سلسلة وتحسAن اللوجستية Vدارة ملتقى اللوجستية، Uعمال تعريف ،إبراهيم ع=ي محمد .9

 القاهرة، ،Vدارية للتنمية العربية ا�نظمة الخزين، ع=ى والرقابة للتخطيط ا�عاصرة النظم عمل وورشة

 .2008 أوت

 متعدد النقل نشاط تفعيل �ي الجافة وا�وانئ الحديدية السكك دور  القا�no، الحليم عبد تماح محمود .10

 .2005 دمشق، )إيrtكس(ومستلزماته للنقل الدوTي . ا�عرض العربي، الوطن �ي الوسائط
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،�"البشرية��ي�تحقيق�م�Aة�تنافسية للموارد الفعال التخطيط دور " صاح، وباسكة الدين نور  مزياني .11

البشرية�ومخطط�الحفاظ� للموارد التقديري  التسيrA" البشرية، ا�وارد تسrA حول  الثاني الوط¾n ا�لتقى

 .2013ع=ى�مناصب�العمل�با�ؤسسة�الجزائرية،�جامعة�محمد�خيضر،�بسكرة،�الجزائر،�

 للمؤسسات ا�تمU �Aداء حول  الدوTي العلمn تمرا�ؤ  ومؤشراYÆا، التنافسية القدرة مسعداوي، يوسف .12

 .2005 مارس 8- 9 الجزائر،� ورقلة، جامعة والحكومة،

  :مواقع9ن78نيت/ 

   اللوجستية Uنشطة إدارة �ي ا�عاصرة �تجاهات العشماوي، الفتاح عبد محمد .1

:51) 2020 22-08-(04 https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=27675  

  

  :باللغة9جنبية/ ثانيا

1/ Ouvrages : 

1. Baglin G. et all, management industriel et logistique : conception et pilotage de Supply 

Chain, Edition ECONOMICA, 4ème édition, France, Paris. 

2. BELZ F.M., PEATTIE K., (2010), Sustainability Marketing – A global perspective, Wiley, 2nd 

edition,  2012. 

3. Bower,Sox ,J , Donald “Logistical ,management Mac Millan Publishing Company 2 nd 

Edition New york ,1991 

4. D.Texier, H.Mathe et J. colin, La logistique au service de l’entreprise : moyens, mécanismes 

et enjeux, DUNOS, paris, 1983. 

5. Daniel TIXIER, Hervé MATH, Logistique ou Supply Chain Management : gisement 

d'efficacité et de différenciation, Presses Universitaires de France, 2014. 

6. Douglas M. Lambert et Games R. stock, strategic management : Trwin. 

7. G.GARIBALDI. Stratégie concurrentielle: choisir et gagner. ed. d’organisation. 1994. 

8. Gilles Pache et Thiery Sauvage, La Logistique- enjeux stratégique, 3ème Edition. Vuibert. 

2004. 

9. Jacques Pons, Transport et Logistique- Maillon déterminants de la Supply-chain, 2ème 

édition, Lavoisier, 2005. 

10. Larry Ritzman - Lee Krajewski, Management des opérations, principes et applications, 

traduit par Jacky RENARD et Christopher Townley, 2ème édition , NOUVEAU HARIZONS 

11. M.Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, DUNOD, France 1999. 



 قـــــــــــــــــائمة المراجـــــع
 

 
98 

12. Michael porter , « l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et 

maintenir son avance », édition dunod, paris, 1997. 

13. Pierre Médian, Anne Gratacap, La logistique et supplychain Management, Dunod. Paris, 

2008. 

14. PIMOR Yves, logistique : production, distribution, soutien, édition DUNOD, 2ème  édition, 

1998, paris. 

15. P. KOTLER et B. DUBOIS, Marketing management, Publi Union, 10ème  édition, Paris, 

France, 2000. 

16. Ponce S., Landry S., Roy J. « De l'organisation scientifique du travail à la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement. Les 100 ans de la gestion des opérations, de la production et de la 

logistique », Gestion, 2007/3 Vol. 32 

17. Rushton A., Croucher P, Baker P, « Hand book of Logistics and distribution management, 

British library cataloguing in publication Data, London, 3rd edition, 2006. 

18. Stok, J. And Lambert D, Strategic logistic management, Vol. 17 N° 1. 

19. Wood, F, Donald, Murphy, R, Paul, « Contemporary Logistics, Pearson Education, INC, New 

Jersy, 8th Edition, 2004. 

 

2/ Magazines : 

1. Abbad, H., « Le choix des PME par la grande distribution alimentaire : quel poids pour les 

critères logistiques ? », Management & Avenir, 2009/4 n° 24. 

2. Agence d’urbanisme de l’agglomération de Marseille(AGAM), synthèse atlas des ville 

portuaire du sud et de l’est de la méditerranée, octobre 2013. 

3. Gozé-Bardin, « Les défis de la logistique de distribution à l'horizon 2035 », Management & 

Avenir, 4(24), 2009. 

4. JAYARAMAN V., LUO Y., (2007), Creating competitive advantage through new value 

creation: A reverse logistics perspective, Academy of Management Perspectives, vol.21, n°2, 

2007. 
5. O. Jokung et autres, Introduction au Management de la Valeur, édition DUNOD, 2001. 

6. PASI Simo., Chargements moyens, distances et parcours à vide dans le transport routier de 

marchandises en 2005, Eurostat, 2007. 

7. ROGERS D.S., TIBBEN-LEMBKE R.S., (2001), An examination of reverse logistics practices, 

Journal of Business Logistics, Vol. 22, n°2. 

 



 قـــــــــــــــــائمة المراجـــــع
 

 
99 

3/ Colloques :  

1. Farès Boubakour et autres, Les plateformes logistiques en Algérie : Rôle et impacts, le 

premier colloque international sur les ports maghrébins : Entre Volonté et Réalité, Les 2 et 3 

février 2010, L’Institut Supérieur Maritime de Bou-Ismail, Algérie. 

 

4/ Rapports : 

1. Rapport d’activité de l’entreprise portuaire de Mostaganem, exercice 2019. 

2. SERPOT, bilan des activités, 2019. 

 

4/ Sites internet : 

1. http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Logistique/Sous-systemes.htm (26-06-2020 

17:33) 
2. https://www.faq-logistique.com/GCL-Logiguide-Vol13Num02-Logistique-Durable.htm        

(05-08-2020 00:33) 
 



  :ا�لخص��

� �موضوع ��ي �البحث �إ�ى �الدراسة �هذه � هادور و  اللوجستيات��دف �للمؤسسة�ي �تنافسية �م+*ة ،�اكتساب

� �ضرورة �يجسد �والذي ��ي �اللوجستيةالتحكم �العمليات ��وال�78إدارة  ،تكاملةاA Bدارة نماذجتعت>;�أحد

  .والتخزين والشراء لقالن عمليات �ي تتمثل متنوعة أنشطة عدة +نب طالرب خFل منتتجسد�

 يساعد أنع\ى�اBدى�البعيد�� كنمي ومتجانس ومتكامل متطور  بشكل اللوجستية Xعمال ارسةممإن�

Bع\ى نظمةا Bل من نافسةاFء السريعة _ستجابة خFتتفق ال78 والخدمات السلع +;وتوف السوق، �ي للعم 

  .ورغبا��م احتياجا��م مع

 عناصر�القدرة�التنافسيةAمكانيات�اBادية�واBعنوية�لتحليل�ولقد�تطرقنا��خFل�دراستنا�اBيدانية�إ�ى�

B� �مستغانم �ميناء �ؤسسة �اللوجستيات �مجال ��ي �وأثرها �تنافسية�تطوير��ي �النظر��ي� م+*ة �خFل من

  .ا�اللوجستيةعمليا�� مؤشرات�أداء

�أن �إ�ى �إل�mا �اBتوصل �وتش+;�النتائج �إ�ى �إضافة �تجسده، ه �الذي �_سr;اتيqي � فإن البعد العمليات�إدارة

وكذلك�بالنسبة�Bؤسسة�ميناء�مستغانم��.مستوى�أداء�اBؤسسةلرفع�من�لة�يضرور ة�الفعالاللوجستية�

  . اللوجستية هاzعمال �yاارسأ�xا�توصلت�إ�ى�اكتساب�م+*ة�تنافسية�من�خFل�ممف�7vتؤكد�ع\ى�

 . ميناء�مستغانم،��،�الوظيفة�اللوجستية�،�اB+*ة�التنافسيةاللوجستيات :كلمات�مفتاحية�

  

Résumé: 
 
L’objectif de cette étude tourne au tour du thème de la logistique et son rôle dans 
l'acquisition d'un avantage concurrentiel pour l'entreprise, d’où la nécessité de la 
maîtrise du management des opérations logistiques, qui est considéré comme l'un des 
modèles de gestion intégrée et orientée à faire le lien entre diverses activités, tel que les 
opérations de transport, d'achat et de stockage. 
La pratique des activités logistiques de manière avancée, intégrée et homogène, peut à 
long terme, aider l'organisation à être compétitive. En répondant rapidement aux 
attentes des clients sur le marché et en fournissant des biens et des services qui 
correspondent à leurs besoins et désirs. 
Dans le cadre de notre étude pratique, nous avons procédé à une analyse des capacités 
matérielles et immatérielles des composantes de la compétitivité que dégage le Port de 
Mostaganem dans le domaine logistique, et leur impact sur le développement d'un 
avantage concurrentiel, en fonction de ses indicateurs de performance dans le domaine 
logistiques. 
Les résultats indiquent qu’en plus de sa  dimension stratégique, une gestion efficace des 
opérations logistiques dans l’entreprise est nécessaire pour un meilleur  niveau de 
performance. Au  même titre que pour l’entreprise portuaire de Mostaganem, qui a pu 
développer un avantage concurrentiel, à travers l’exercice de ses activités logistiques. 

Mots clés: Logistique, la fonction logistique, avantage concurentiel, port de 
Mostaganem. 


