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 تشكر
 الحمد هلل الذي بفضله أتممنا هذا البحث

على نصائحه وإرشاداته القٌمة بن زٌدان ٌاسٌن نتقدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذ المشرف  

 كما نتقدم بجزٌل الشكر إلى كل من ساعدنا من قرٌب أو بعٌد

 واشكر كل من اعاننً فً انجاز هدا العمل العلمً سواء من قرٌب او من بعٌد

 الذي وفقنا لهذا وما كنا لنوفق لوالهونحمد هللا 

  



 

 

 هداءإ
 الرحمف الرحيـ، اللهـ لؾ الحمد ولؾ الشكر كما ينبغي لجالؿهللا بسـ ا

    محمد االميف   المبعوثهللا ر عباد اوجهؾ وعظيـ سلطانؾ ، والصالة والسالـ على خي

 رحمة للعالميف أما بعد :         

 جهدي :أهدي هذا العمؿ المتواضع الذي هو ثمرة 

 هللاإلى منبع الحناف ورمز العطاء ، إلى نور طريقي  ومنبع طموحي أمي   الحبيبة حفظها ا

 هللا رحمهإلى مف كاف حبه واهتمامه قواـ عزيمتي ، إلى ضياء حياتي أبي الغالي 

 إلى كؿ إخوتي وأخواتي وأبنائهـ وجميع أقػاربي .

 إلى مف شاركوني أوقػاتي وكانوا معي في السراء والضراء

الى كؿ هؤالء أهدي هدا العمؿ و أرجو مف اهللا العلي القدير أف يوفقنا لما فيه خير لنا و 
صالح أمرنا و استقامة نهجنا إف شاء اهللا.
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 :مقدمة
الميداف العسكري مف بيف أهـ المراكز التي تستحدث العديد مف الطرؽ واألساليب،  لطالما كاف          

ففي القرف الماضي ظهر مفهـو اإلمداد، إذ تـ استخدامه في الميداف العسكري لمدة طويلة وأصبح 
موضوع اإلمداد مف المواضيع الهامة والحديثة سواء على المستوى التطبيقي أو األكاديمي وهذا بعد 

ه بتوفير متطلبات الحرب والمحاربيف بزيادة سرعة النقؿ، وتوزيع المواد الغذائية بطريقة ووقت نجاح
مناسبيف ولـ يقتصر على هذا فقط إذ أصبح يقترف أيضا بالتنظيـ، التخطيط ونقؿ الذخائر وقطع الغيار 

التي تفرضها المنافسة .هذا في المجاؿ العسكري أما اقتصاديا فقد بدأ االهتماـ اإلمداد للضرورة الملحة 
الناجمة عف تطور المؤسسات والتي تتطلب تقليص التكاليؼ وتحسيف الخدمات للزبائف مف ناحية الكـ 
والنوع مف أجؿ تحقيؽ مردودية عالية وتوسيع نشاطها وفتح مجاالت أوسع للتبادؿ إلى جانب حصولها 

مية قد شهدت العديد التطورات في على مكانة داخؿ السوؽ. فقد اتضح أف المؤسسات الصناعية والخد
الجانب لتسيري، مما جعؿ منها تستحدث طرؽ وأساليب تتناغـ مع طبيعة البيئة التسويقية التي تتعامؿ 
معها، وذلؾ بهدؼ تحقيؽ أكبر األرباح توسيع الحصة السوقية وتوسيع شبكة العالقات مع المورديف مف 

 .ئف مف جانب التوزيعجانب التوريد وتوسيع شبكة العالقات مع الزبا
وأدركت العديد مف المؤسسات أف الجوانب التسييرية مف األمور المهمة في االستفادة بدرجة كبيرة مف 
الشراكات مع جميع األطراؼ التي تتعامؿ معها على طوؿ سلسلة التوريد، وذلؾ بهدؼ الوصوؿ إلى 

لزبائف وسرعة االستجابة لهـ وحسف أعلى مستوى مف الكفاءة والفعالية في تحقيؽ احتياجات ورغبات ا
اختيار المورديف واالستالـ للمواد األولية في الوقت الحقيؽ، هذا مف جهة، ومف جهة أخرى تسريع 

حركية المواد األولية المستلمة مف المورديف والمنتجات داخؿ سلسلة التوريد، والذي بدوره يسمح للمؤسسة 
كيز عليها المؤسسة في سلسلة توريدها، مما يجعلها تحتشد بإعادة النظر في التكاليؼ التي يجب التر 

 .جميع جهودها لتقليؿ تلؾ التكاليؼ إلى أدنى حد ممكف
فاإلمداد أصبح وظيفة مهمة مف وظائؼ المؤسسة اذ يعتبر تسيير التكاليؼ هو الشغؿ الشاغؿ 

ـ عليها التحكـ في للمؤسسات في وقتنا الحالي، فقد استيقظت أغلب المؤسسات إلى الواقع الذي يحت
ال كانت النتائج ال تحتمؿ. لذا نؤكد على المؤسسات االقتصادية ضرورة وضع جؿ اهتمامها  تكاليفها وا 
ال ضاعت منها فرص البقاء واالستمرار في األسواؽ  على االستخداـ األمثؿ والعقالني وألنجع للموارد، وا 

القياـ بترشيد قراراتها سواء كانت في مجاؿ التي تشهد منافسة تامة. إلى جانب ذلؾ، البد عليها مف 
التسعير أو في مجاؿ اإلنتاج أو في مجاؿ التسيير وذلؾ مف خالؿ المراقبة والمتابعة المستمرة للتكاليؼ 
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 .وأنواعها، سواء كانت تكاليؼ اإلنتاج أو تكاليؼ التوزيع أو غيرها
فة الجوانب التسييرية داخؿ المؤسسات هناؾ العديد مف الطرؽ واألساليب والتقنيات المستحدثة في كا

المؤسسات مف  ال بدعلى وحتى خارجها، خصوصا إذا تعلؽ األمر بتسيير تكاليؼ سالسؿ التوريد. لذا
وضع برامج وخطط استباقية متعلقة بتسيير التكاليؼ، كما يجب عليها أف تحاوؿ جاهدة إلى تحقيؽ ما 

اكتشاؼ االنحرافات ومكامف الضعؼ ومحاولة  تـ تخطيطه أو الوصوؿ إلى أحسف النتائج، في ظؿ
تصحيحها وتفادي الوقوع فيها مجددا. فالمؤسسة اإلنتاجية والتجارية فيما يتعلؽ باالحتياجات المادية 

 .المتضمنة التمويف، اإلنتاج، التوزيع، وكذلؾ تدفؽ المعلومات
سي لإلمداد حيث يقوـ بعملية ربط ومف بيف أنشطة اإلمداد الرئيسية نجد النقؿ الذي يعتبر المحرؾ الرئي

مناطؽ اإلنتاج بمناطؽ التوزيع وهو يحتؿ المرتبة األولى في تكاليؼ اإلمداد، وتسعى مختلؼ المؤسسات 
للتقليؿ مف تكاليؼ النقؿ مف خالؿ اختيار أنماط نقؿ أقؿ تكلفة وأكثر سرعة وفعالية وهذا يؤدي إلى 

 .ختلفة مف وسائؿ النقؿالتأثير على البيئة مف خالؿ اإلفرازات الم
وهذا ما دفع بالعديد مف المؤسسات إلى تطبيؽ اإلمداد األخضر وجعؿ مختلؼ عملياتها صديقة للبيئة 
نتيجة لزيادة الوعي عند المستهلكيف وارتفاع أصوات مطالبة بالمحافظة على البيئة ومف بيف الحلوؿ 

ا تجميع العديد مف األنشطة في مكاف واحد، المقترحة المدف اللوجستية وأرضيات اإلمداد التي يتـ فيه
وأصبحت منتشرة نتيجة للمنافع التي تقدمها مف تخفيض التكاليؼ ودورها في تحسيف تنافسية المؤسسة 

 واالقتصاد ككؿ وبدلؾ تبادر الى دهني مجموعة مف اإلشكاليات المطروحة مف بينها :  
ولإلجابة على هذه اإلشكالية يجب ة ؟  كيف يمكن للوجيستيك أن يساهم في تحسين أداء المؤسس

 اإلجابة على عدة أسئلة فرعية وهي كالتالي :  
 ماهو االلوجستيؾ ؟ماهي اهميته في المؤسسة ؟  -

 كيؼ يمكف تقيـ وظيفة االلوجستيؾ وما أثره على أداء المؤسسة ؟  -

 و مف هنا طرحنا عدة فرضيات و هي كالتالي: 
مع أداء المؤسسةآ,كما يعد اللوجستيؾ عنصر حيوي في لوظيفة اللوجيستيؾ عالقة اجابية  -

تحسيف أداء المؤسسة,و مف اسباب إختيارنا لهدا الموضوع نظرا الهميته،كما انه كانت هناؾ اسباب 
على بها   موضوعية  لإللماـ به مف جهة وتعريؼ القارئ بأحد الموضوعات المتميزة الذي تزايد اإلهتماـ

 ي في مجاؿ إدارة المؤسسات.  الصعيد األكاديمي والتطبيق

كما تكمف اهمية  الموضوع في تسليط الضوء على المبادئ األساسية اإلدارية التي تقـو عليها إدارة 
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لى المؤسسة و معرفة مكانة وظيفة  نشاط االلوجستيؾ وهو النشاط المسؤوؿ عف كؿ مايتجه مف وا 
 المنهج الوصفي والتحليلي.   اللوجستيؾ في تحسيف اداء المؤسسة,ومف هنا اعتمػدنا علػى

 و بدلؾ اعتمدنا على خطة محكمة تمثلت في فصليف هما : 

الفصؿ األوؿ كمدخؿ للوجستيؾ مف خالله يتـ التعر ؼ على االلوجستيؾ وأهميته في المؤسسة وأهـ 
 أنشطته و يتناوؿ الفصؿ الثاني الذي سيتـ فيه إبراز دور اللوجيستيؾ في تحسيف أداء المؤسسة وسوؼ
يتـ مف خالله التعريج على االطار المفاهيمي لألداء ثـ اإلنتقاؿ إلى معالجة قياس أداء المؤسسة وما 

 هي المعالـ التي يتـ مف خاللها ذلؾ.
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 تمهيد
 حيث الحرب في كبرى أهمية له كاف حيث والرياضي، العسكري المجاؿ في اإلمداد مفهوـ مرة ألوؿ ظهر
 .المعارؾ مف العديد ونجاح فشؿ في رئيسيا سببا كاف
 كلها الثانية العالمية الحرب في رومؿ ارويف وخسارة األمريكية االستقالؿ حرب في البريطانية الخسارة مثؿ
 ودوؽ" المقدوني الكسندر ،"باركا هانيباؿ" التاريخيوف القادة يعتبر بينما لوجستي، بفشؿ مرتبطة كانت

 سعى اللوجستيؾ لعبه الذي الكبير للدور ونظرا الثانية العالمية الحرب بعد. لوجستيوف عباقرة" ويلنغتوف
 وكانت واالقتصادي، اإلداري المجاؿ في تطبيقه محاولة إلى اإلدارية العلوـ في والمهتموف الباحثوف
  :منها المؤسسات في ظهوره على عوامؿ عدة ساعدت كما. لذلؾ السباقة األمريكية المتحدة الواليات
 له المقدمة الخدمة بمستويات واالهتماـ االستهالؾ أنماط تغير 
 المعلومات تكنولوجيا وثورة االقتصادية العولمة . 

 الرقابة عملية بعدها لتأتي المحكـ والتنظيـ الجيد التخطيط إلى تحتاج اللوجستية الجهود إف
 الشركات كبرى هياكؿ في هامة إدارة منه جعؿ هذا كؿ اللوجستية، العملية مخرجات على

 .العالمية
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 : اإلمداد ماهية: األول المبحث
 العصور في إليه اإلشارة خالؿ مف وذلؾ العلـ، هذا تاريخ دراسة علينا يتوجب اإلمداد ماهية المعرفة
 اإلداري، المجاؿ في استعماله إلى أدت التي األسباب ذكر مع بالمؤسسة اللوجستي الفكر وظهور القديمة
 معرفة ذلؾ إلى باإلضافة. الزمف مرور مع تطورا عرؼ الذي اإلمداد مفهوـ معرفة يجب أكثر وللتعمؽ
 . تطبيقه ومجاالت العكسي اإلمداد إلى والتطرؽ اإلمداد وأهداؼ أهمية

 :اإلمداد مفهوم ظهور تاريخ: األول المطلب
 مف النوع هذا على الماضي في حدثت التي واألحداث الوقائع دراسة تعني اإلمداد تاريخ دراسة إف

 في اللوجستي الفكر دراسة إلى تقودنا اللوجستيؾ تاريخ ودراسة. التدفقات اإلدارة تهدؼ التي الخدمات
 . المؤسسة في تاريخه دراسة وثانيا العسكرية والعلوـ الرياضيات

 :العسكرية والعلوم الرياضيات في اللوجستي الفكر: أوال
 حساب، نسبة،" وتعني لوجوس، كلمة مف وتأتي القديمة اإلغريقية اللغة إلى اللوجستية كلمة أصؿ يعود
 الفيلسوؼ ويعتبر. المعنى نفس لها التيLOGISTICUS الالتينية الكلمة وكذلؾ" 1 خطاب سبب،
 كلمة استعمؿ مف أوؿ هو(  ـ ؽ 4-428) أفالطوف اليوناني

2LOGISTIKOS 
 األمور على للداللة 1614 عاـ في مرة ألوؿ استخدمت اللوجستيؾ الرياضيات كلمة في اللوجستيك1/

 للحسابات األولية العمليات فف على للداللة 1656 عاـ في استخدمت ثـ العقلي، باالستنباط المتعلقة
 المنحنيات، اللوغاريتمات، شملت حيث1727 عاـ حتى التطور في العمليات هذه أخذت وقد الرياضية،
 Logit يسمى رياضيا نموذجا االقتصاد  الرياضي في نجد كما والكسور المعادالت الفلكية، الحسابات
Model وهو المعادلة هذه اسـ أف واضعه ويرى Logit كلمة مف مستمد Logistic.3 

 أدار، شيء كؿ قبؿ تعني LOGISTEUO اليونانية الكلمة إف :العسكرية العلوم في / اللوجستيك2
 إدارة في أساسيف عامليف بيف الجمع مف تمكف التي األنشطة لتحديد المصطلح هذا الجيش واستخدـ
 الميالد، قبؿ الرابع القرف ففي. والزماف المكاف: هما التدفقات

Nikolopoulou.H بحرؽ أمر األكبر االسكندر أما الطعاـ شاحنات الستعماؿ الحاجة على الضوء سلط 
 حيث. جيشه تحركات تعيؽ ال لكي وذلؾ آسيا حوؿ البحرية رحلته في الشروع قبؿ العربات هذه جميع
 وظيفة أنشأ قيصر خوليو الروماني القائد أيضا. واإلمدادات المؤونة بتنظيـ جيوشه حركة سبؽ في فكر

 تنظيـ أجؿ مف الرومانية الفيالؽ بتحركات باالهتماـ الضابط يكلؼ حيث «LOGISTA» سماها

                       
1
 .3 ص8002، الشرقٌة، الغرفة المعلومات، مركز اللوجستٌة، الخدمات قطاع على عامة نظرة  

2
  http://www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter/Studies/Documents/2_logistic.pdf 

3
 جامعة الماجستٌر، شهادة نٌل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة القٌمة، خلق فً ودورها اللوجستٌة الخدمات وجودة أداء قٌراط، بن العزٌز عبد  

 8 ص8000-8003 الجامعٌة السنة قالمة،
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نشاء الليلية المخيمات  1المحتلة المدف في مخازف وا 
 للمشاكؿ حال عشر الرابع لويس الملؾ مستشاري أحد اقترح 1670 عاـ وبالضبط بفرنسا 17 القرف في

 Marechal"تسمى رتبة بعمؿ االقتراح وكاف العصور، تلؾ في بالجيش ظهرت التي المتزايدة اإلدارية
General De Logis" واإلمداد التنقالت تنظيـ المواقع، اختيار التخطيط، عف مسؤولياته عبارة كانت .

 مف مجموعات عف عبارة وهي باإلدارة خاصة عسكرية مجموعة أنشأ األوؿ نابليوف1806، سنة أما
 نابليوف جيوش تمويف بضماف مكلفيف والحرفييف والجزاريف الخبازيف مف تتألؼ اإلمبراطوري الحرس

 التكتيكي، االستراتيجي،: قطاعات خمس إلى الجيش تقسيـ تـ 1836 سنة وفي. الملكية والجيوش
 الحرب وفي. الجيوش تحريؾ بفف آنذاؾ اللوجستيؾ وعرؼ. الصغيرة التكتيكات الهندسي، اللوجستي،

 نورماندي شواطئ على هبوطهـ أثناء الحلفاء جيوش انتصار عوامؿ أحد اللوجستيؾ كاف الثانية الميةالع
 دراسات ظهور بدأ حتى أوزارها العالمية الحرب وضعت نظري مدخؿ إلمداد أف وبما1944  جواف في

 2األعماؿ مجاؿ في اللوجستيؾ تطبيؽ إلى ترمي
 المؤسسة في اللوجستي الفكر: ثانيا
 فعليا تطبقيه ولكف الصناعية، بالمؤسسات اللوجستي التفكير ظهر الماضي القرف مف الستينات بداية في
 أف علما. أوروبا في الثمانينات وأوائؿ األمريكية المتحدة الواليات في السبعينات منتصؼ في كاف

 باإلضافة المؤسسة للوجستيؾ األوائؿ الممثليف أصبحوا مف هـ خدمتهـ المنتهية العسكريوف اللوجستيوف
 في Colin وMathe، Tixier أ،. ـ. الو في Heskett مثؿ اإلدارية العلوـ مجاؿ في الباحثيف إلى

 الغايات باختالؼ وذلؾ العسكري اللوجستي التفكير مع بالتوازي وضع المدني اللوجستي فالفكر. فرنسا
 .نفسها تبقى األساسية المشاكؿ ولكف واألهداؼ

 أجريت حيث 1901، عاـ إلى يرجع اللوجستيؾ مصطلح تاريخ أف Lampert et stock مف كؿ يرى
 الكاتباف اعتبره ما وهو المزارع، منتجات توزيع في تؤثر التي والعوامؿ التكاليؼ حوؿ أ. ـ. بالو دراسة
 أوؿ أما J .CROWELL الدراسة بتلؾ قاـ ، و3 باللوجستيؾ اآلف يعرؼ ما اتجاه في دراسة أوؿ

 مف المادي الجانب في خاصة التسويؽ عمليات ضمف اللوجستية الجوانب جعؿ على ركزت التي الكتابات
 , CLARK 1922. كتاب خالؿ مف. سنة Clark به قاـ ما العمليات،

 F, Principles of marketing النظاـ في اللوجستيؾ دور عف تحدثت الكتابات مف عدد وهناؾ مف 
 تحت KOLB. F لػػ: كتاب صدر1972 سنة وفي. الرياضية األساليب تطبيؽ مع المادي للتوزيع الفرعي
 نهجا يقترح حيث «La logistique approvisionnement, production distribution, عنواف

 بلورة الكتاب هذا يمثؿ إذ. المادي التوزيع شبكات وتصميـ بها، والتنبؤ المخزوف إدارة لمختلؼ تقنيات
                       

1
 .8 ص السابق، المرجع نفس  

2
 .8 ص السابق، المرجع نفس  

3
 فً الماجستٌر شهادة لنٌل مقدمة مذكرة توتة، عٌن اسمنت شركة حالة دراسة التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً اإلمداد أنشطة دور بوهنتالة، الهدى نور  

 .6 ص8003-8002، الجامعٌة السنة باتنة، جامعة تسوٌق، تخصص التجارٌة العلوم
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 1.الفرنسي اللوجستي للتفكير
 االستراتيجية الرهانات يواجه متكامؿ إداري كمجاؿ اللوجستيؾ HESKETT جعؿ1973 عاـ أما

 La function» logistique dens كتابه في LAMBILLOTTE ويقدـ التنظيمية، والمشاكؿ
l'entreprise أما والتنظيمي الوظيفي بعده في اللوجستيؾ 1976 سنة Porter كميزة حدده1980 عاـ 

 . 2القيمة سلسلة خالؿ مف وذلؾ للشركات ممكنة تنافسية
 لكف La La logistique « d'entreprise»كتاب خالؿ مف بفرنسا ظهرت جديدة رؤية1983 عاـ في
 لتحسيف وتنظيمي استراتيجي منهج تقترح رؤية هي ،COLIN. J TIXIER.D MATHE. H مف

 مفTIXIER ؿ التسويقي النهج: مختلفة أفكار. ثالثة بيف الجمع خالؿ مف وأنشأت التشغيلية، المشاكؿ
 COLIN، جامعة في استشاري كخبير تجربته مع MATHE،SHAPIRO و HESKETT فكر خالؿ
  3.المادي والتوزيع النقؿ ونهج
 :المؤسسة في اللوجستيك ظهور أسباب: ثالثا
 األعماؿ في تطبيقه باألحرى أو المؤسسة في اللوجستيؾ ظهور على ساعدت وأسباب عوامؿ عدة هناؾ

 :يلي ما نذكر األسباب هذه بيف ومف رياضي، أو عسكري وليس إداري كمصلح اإلدارية،
 خالؿ خاصة وبصفة العسكرية المنظمات في أساسا اللوجستيؾ مفهوـ ظهر لقد :العسكرية الخبرات/ 1 

 مف اآلالؼ نقؿ خاللها تـ العسكري اللوجستيؾ عمليات وأدؽ أكبر شهدت التي الثانية العالمية الحرب
 4.واألغذية واألفراد المعدات

 األنشطة تكاليؼ عناصر تحليؿ على المفهوـ هذا يقوـ: التكلفة لعناصر الكلي التحليل مفهوم تطور -2
 أنشطة مزج على اللوجستية التكلفة لعناصر الكلي التحليؿ ساعد حيث البعض، ببعضها المرتبطة
 5.المختلفة اللوجستيؾ

نما الوظائؼ، لتكويف كأساس التخصص على يعتمد ال النظـ مدخؿ إف :النظم مدخل تطور -3   يعتمد وا 
 بشكؿ المدخؿ هذا ساهـ ولقد. القوية االرتباط عالقات ذات األنشطة تجميع على األخيرة هذه تكويف في

 وهو موحد إداري إطار داخؿ ووضعها المواد تدفؽ بعملية المرتبطة األنشطة مختلؼ حصر في مباشر
 الخاص اإلطار
 6.اللوجستيؾ بإدارة

 مف مرورا وذلؾ السلع مف متعددة بنوعيات يطالبوف المستهلكوف أصبح : االستهالك أنماط تغير -4 

                       
1
  HISTORIQUE DE LA PENSEE LOGISTIQUE. 

 http://pfeda.univ.lille1.fr/iaal/docs/dess 2003/log/multimedia/penseelogistique/penseelogistique.html 
2
 3 ص المرجع، نفس  

 3ص سابق مرجع قٌراط، بن العزٌز عبد  
3
  

4
 .02 ص8002، مصر،: اإلسكندرٌة الجامعً، الفكر دار األولى، الطبعة اللوجستٌات، إدارة صابر، العلٌم عبد محمد  

5
 8 ص8002-8002، مصر،: اإلسكندرٌة الجامعٌة، الدار اللوجستٌات، إدارة العبد، إبراهٌم جالل مصطفی، فرٌد نهال   

6
 .82 ص المرجع، نفس  
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 زيادة وبالتالي الطلب نفس لخدمة البديلة المنتجات عدد زيادة إلى أدى هذا. السيارات وحتى الغذائية السلع
 1.المخزوف حجـ

 واإلنتاج التسويؽ رجاؿ اتجاه إلى االهتماـ هذا أدى: للمستهلك المقدمة الخدمة بمستويات االهتمام -5 
 2.إجمالية تكلفة بأقؿ الخدمة مف ممكف مستوى أفضؿ لتقديـ اللوجستيؾ نظاـ نحو

 مف بها يرتبط وما التوزيع بقنوات اهتمت التي الدراسات انتشرت: التوزيع قنوات بتنظيم االهتمام -6
 توحيد أهمية إظهار على الدراسات هذه وساعدت. الخطر ودرجة والمكاف بالوقت خاصة اعتبارات
 3. منها الصادرة أو المنشأة إلى الواردة سواء المختلفة السلع بتدفؽ المرتبطة الجهود وتجميع

 تالشي على التجارة وتحرير العولمة ظهور ساعد :المعلومات تكنولوجيا وثورة االقتصادية الثورة -7 
 .الفجوة هذه لسد اللوجستيؾ ظهر حيث واالستهالؾ، اإلنتاج أماكف تقارب فكرة
 باللوجستيؾ الخاصة األنشطة بيف التكامؿ تحقيؽ على ساعد المعلومات تكنولوجيا في التقدـ أف كما

 4.والتوزيع التوريد تكاليؼ في وفورات وتحقيؽ
 الحالي بالشكؿ وظهوره اللوجستيؾ تطور في الفضؿ يعود :المتخصصة والمجالت الجمعيات -8 

 بشكؿ ساهمت التي اللوجستية والمجالت الجمعيات خالؿ مف وذلؾ المجاؿ، هذا في المحترفيف المساهمة
 ساعدت التي والمجالت الجمعيات أهـ يوضح 01 رقـ والجدوؿ. للمعرفة الرسمي الطابع إضفاء في كبير
 5.اللوجستيؾ تطور على

 : اإلمداد لمفهوم التاريخي التطور: الثاني المطلب 
 إدارة إلى المادي التوزيع مف تطور إذ السريع، بالتطور يتسـ أنه إال اللوجستيؾ موضوع حداثة مف بالرغـ
 هذا عند األمر يقؼ ولـ. المادي والتوزيع المواد إدارة مف كؿ يضـ متكامؿ لوجستيؾ إلى تحوؿ ثـ للمواد
 .لإلمداد كونية سلسلة لتكوف بدورها تطورت التي اإلمداد سلسلة ليصبح اللوجستيؾ تطور بؿ الحد
 : اإلمداد تطور مراحل: أوال
 حتى أنه إال للمؤسسة بالنسبة اللوجستيؾ نشاط بأهمية والكتاب الباحثيف مف العديد اعتراؼ مف الرغـ على

 اللوجستيؾ مفهوـ تطور وقد. متكاملة كوظيفة اللوجستيؾ إدارة إلى ينظر لـ القرف هذا مف الخمسينات
  :يلي فيما نناقشها الزمنية المراحؿ مف مجموعة خالؿ

 منفصلة اللوجستيؾ أنشطة كانت Logistique spear 1975 قبؿ المنفصؿ اللوجستيؾ: األولى المرحلة
دارة المادي التوزيع إدارة في خاصة المؤسسة وظائؼ بيف  كأحد ظهر مفهـو أوؿ كاف حيث المواد، وا 

 أنشطة التنسيؽ بيف بعملية المنظمة قياـ على أساسية بصورة ينصب والذي والتوزيع اإلمداد مكونات

                       
1
 .01 ص سابق، مرجع اللوجستٌات، إدارة صابر، العلٌم عبد محمد  

2
 .82 ص سابق، مرجع اللوجستٌات، إدارة العبد، إبراهٌم جالل مصطفی، فرٌد نهال  

3
 .8 ص المرجع، نفس  

4
 8 ص سابق، مرجع قٌراط، بن العزٌز عبد  

5
 .2 ص المرجع، نفس  
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 مستوى وتحقيؽ العمالء بطلبات للوفاء التوزيع قنوات على والرقابة التخزيف وسياسات والتخزيف، النقؿ،
 :منها نذكر مميزات بعدة الفترة هذه وتتميز  1.لهـ مناسب خدمة

  العرض؛ مف أكثر الطلب -
  اإلنتاج؛ هو الرئيسي القلؽ مصدر وكاف المنتجيف، على للزبائف تأثير هناؾ ليس -
  جديدة؛ احتياجات إيجاد إلى السبؽ أو الجودة تحسيف التسليـ، أوقات تقليؿ: اهتماماته مف ليس المنتج -
 تأثير في النظر دوف الخدمة تكلفة بتخفيض اللوجستيؾ مف جزء كؿ عف المسئوؿ قاـ الربح لزيادة -

 عف بحثا وليس المنفصلة التحسينات مف بسلسلة تتميز الفترة هذه كانت لذا. األنشطة جميع على قراراته
 .الشامؿ التحسيف

 Logistique intégrée 1990 -1975 المتكامل اللوجستيك: الثانية المرحلة 
 المادي التوزيع أنشطة بيف والتكامؿ الترابط تحقيؽ هو الهدؼ أصبح اللوجستيؾ مفهوـ استقرار منذ

 2. المنشأة أهداؼ وتحقيؽ التشغيؿ احتياجات تلبية على مجاله في كؿ تساعد التي المواد إدارة وأنشطة
 تلؾ ممارسة أجؿ مف واحدة تنظيمي مكاف في والتوزيع باإلمداد الخاصة واألنشطة األفراد وتجميع
 في الزيادة مع اللوجستيؾ تكلفة في مناسبة زيادة المرحلة هذه شهدت كما 3. كفاءة أكثر بشكؿ األنشطة

 بتكنولوجيا واالستعانة المدى بعيد التخطيط نحو االتجاه المختلفة اللوجستية األنشطة في التخصص
 . اللوجستية األنشطة تكلفة في ملحوظ خفض إلى أدى ما وهو المعلومات

 Logistique coopérée التسعينات المشترك اللوجستيك: الثالثة المرحلة
 يمتاز المقابؿ وفية المنافسة؛ زيادة إلى أدى ما هذا الطلب تتجاوز إجمالية إنتاجية بطاقة الفترة هذه تمتاز
 هذه كؿ. السوؽ سمات مف مهـ سمة هو الطلب غموض أي به، التنبؤ يصعب استهالؾ بسلوؾ الزبائف
 في للبقاء المؤسسات على وكاف مستحيال، ليس ولكنه صعبا أمرا السوؽ في البقاء مف جعلت األمور
 4:يلي ما إتباع السوؽ

 المتنافسة، الشركات بيف حتى التحالفات إنشاء يتـ جديدة، سوؽ لدخوؿ :جديدة أسواق عن البحث *
 .البعض بعضهما توزيع شبكات الستخداـ تحالفا " Chrysler"و" Benz " ذلؾ على ومثاؿ

 ،(اإلمدادات) الوسيطة والسلع الخاـ المواد جودة تحسيف يجب المنتج جودة لتحسيف :المنتج جودة تحسين
 . الهدؼ هذا تحقيؽ في يساعد أف يمكف والمورديف المنتجيف بيف فالتعاوف

. الطرفيف لكال التكاليؼ مف يقلؿ أف يمكف والعميؿ المورد بيف التعاوف :المنتجات تكلفة تخفيض* 
. المنخفضة والضرائب الخاـ المواد الطاقة، العمالة، تكاليؼ فيها تكوف التي البلداف عف تبحث فالشركات

 مع دائمة عالقة إنشاء وهي الطلب على اليقيف عدـ مف والحد التكاليؼ لخفض أخرى طريقة وهناؾ
                       

1
   .00 ص8003، مصر، اإلسكندرٌة، الجامعٌة، الدار والتوزٌع، اإلمداد إدارة حسان، محمد. د  

2
 .81 ص سابق، مرجع العبد، إبراهٌم جالل مصطفی، فرٌد نهال  

3
 08ص سابق، مرجع والتوزٌع، اإلمداد إدارة حسان، محمد. د  

4
 .2ص سابق، مرجع قٌراط، بٌن العزٌز عبد  
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 .التكاليؼ وخفض المنتج جودة تحسيف يتـ العالقة هذه خالؿ مف. العميؿ
 قوي تعاوف هناؾ يكوف أف يجب السوؽ إلى االستجابة سرعة لزيادة :السوق إلى االستجابة سرعة زيادة
 بشكؿ يعمؿ ال السلسلة تلؾ مف جزءا كاف إذا حيث اإلمداد، سلسلة نفس في الموجودة الشركات بيف

 المنتجيف بيف ليست اليوـ فالمنافسة. المحدد الوقت في النهائي المنتج توفر عدـ إلى يؤدي هذا صحيح
 .التوريد سالسؿ بيف المنافسة ولكف
 إلى تصؿ جدا قوي تعاوف يربطها اللوجستيؾ سلسلة أجزاء جميع تكوف أف يتطلب السوؽ في للبقاء

 الشركة، في اللوجستية العمليات بيف التكامؿ فقط ليس اللوجستيؾ مشكلة البيئة هذه في. بينها التحالؼ
 رقـ والجدوؿ( . المشترؾ اللوجستيؾ اإلمداد سلسلة نفس مف الشركات بيف اللوجستي التعاوف أيضا ولكف
 .الذكر سالفة األولى الثالثة المراحؿ خالؿ اللوجستيؾ خصائص يوضح 01
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 تطوره مراحؿ خالؿ اللوجستيؾ خصائص 01: رقـ جدوؿ 
 الفترة
 

 المتكامل اللوجستيك المنفصل اللوجستيك
Logistique intégrée 

 المشترك اللوجستيك
Logistique coopéré 

 1990 بعد 1990- 1975 خالؿ 1975 قبؿ السنوات
المدير  أولوية

 اللوجيستي
 تكاليؼ تخفيض

 اللوجيستيؾ
 تكاليؼ تخفيض

 اللوجيستيؾ
 وزمف اللوجستيؾ تكاليؼ تخفيض

 مشترؾ. االستجابة
 (شراكة) صغير كبير كبير المورديف عدد

 المشاركيف مع شراكة
 سلسلة في توجد ال

  االمداد

 كبيرة قليلة ال توجد

 مع العالقة مدة
 المشتركيف قصيرة
 السلسلة في

 قصيرة 
 

 طويلة

 مسئوؿ إلى الحاجة
اإلمداد اال سلسلة  

 نعـ ال ال

بسبب تعطؿ  المنتج تدفؽ سرعة التخلص في السرعة   بيف الشراكة في السرعة 
6 ص سابؽ، مرجع قيراط، بف العزيز عبد: المصدر  

 المجاالت في وتطبيقه اإلمداد مصطلح تطوير األعماؿ إدارة كتاب رأي لقد :اإلمداد مفهوم: ثانيا
 اتفاؽ هناؾ يكف لـ حيث. البالغ االقتصادي األثر ذو األعماؿ إدارة فنوف مف فنا واعتباره االقتصادية،

 األعماؿ بيئة تغير مع تغير اإلمداد ومفهوـ محتوى أف كما ، الخبراء بيف اإلمداد مفهوـ على كامؿ
  1يلي: ما بينها ومف التاريخي التطور حسب اللوجستيؾ مفاهيـ بعض سنورد يلي وفيما. الصناعية والتنمية
 حركة 1948 سنة Association American Marketing للتسويؽ األمريكية الرابطة : 1 التعريف
 أنشطة على ركز التعريؼ هذا إف." االستعماؿ أو االستهالؾ نقطة إلى اإلنتاج نقطة مف البضائع ومناولة
 .فقط المادي التوزيع

 الخاصة العملية تلؾ هو اللوجستيؾ: 1962 أسنة. ـ. بالو اللوجستية األعماؿ إدارة مجلس :2 التعريف
 ذات والمعلومات النهائية والسلع الخاـ، للمواد والفعاؿ الكؼء والتخزيف التدفؽ رقابة تنفيذ، بتخطيط،
 2العمالء إرضاء متطلبات تحقيؽ بغرض االستهالؾ مكاف إلى اإلنتاج مكاف مف العالقة

                       
1
 .1 ص سابق، مرجع قٌراط، بٌن العزٌز عبد  

2
 ،8003/8008 ، مصر: اإلسكندرٌة الجامعٌة، الدار المادي، والتوزٌع اإلمداد: اللوجستٌة األعمال إدارة فً مقدمة إدرٌس، الرحمن عبد ثابت  

 .80 ص
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 المقدمة الخدمة السوؽ، توقعات: وهي اللوجستية المهاـ في توسع هناؾ السابؽ، التعريؼ مع بالمقارنة
 .والمستودعات المصانع مواقع وتحديد للعمالء،

دارة مراقبة تقنية"  1968 سنة Magee: 3التعريف   إلى التمويف مصدر مف والمنتجات المواد تدفقات وا 
 المواد تدفقات وتحريؾ للمراقبة التقنيات مف مجموعة اللوجستيؾ Magee اعتبر." االستهالؾ نقطة

 مف االستهالؾ نقاط إلى اإلنتاج وحدات ومف جهة، مف اإلنتاج مراكز إلى التمويف مصادر مف والمنتجات
 . أخرى جهة

 بيف التكامؿ يصؼ مصطلح" 1972 سنة NCPDM المادي التوزيع إلدارة الوطني المجلس :4 التعريف
 النصؼ الخاـ، للمواد الفعاؿ التدفؽ ومراقبة التنفيذ التخطيط، بهدؼ وذلؾ األنشطة مف أكثر أو اثنيف

 على األنشطة هذه تشمؿ أف ويمكف. االستهالؾ نقطة إلى المنشأ نقطة مف النهائية والمنتجات المصنعة
 المواد مناولة المخزوف، مراقبة بالتوزيع، المتعلقة االتصاالت بالطلب، التنبؤ للعمالء، المقدمة الخدمة نوع

عداد  التغليؼ، المشتريات، والمخازف، المصانع مواقع تحديد الغيار، وقطع البيع بعد ما خدمة الطلبيات، وا 
 بالمقارنة". والمخازف التخزيف وكذلؾ للسلع الفعلي والنقؿ النقؿ تنظيـ التفاوض، المعادة، البضائع معالجة

 (1962 سنة) السابؽ NCPDM تعريؼ مع
 ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة ،(والرقابػػة التخطػػيط كػػإدارة اللوجسػػتيؾ يعتبػػر التعريػػؼ هػػذا أف بوضػػوح نػػرى أف يمكننػػا
عادة التمويف التعريؼ هذا يشمؿ  .التدوير وا 
 األنشػػطة مػػف مجموعػة عػػف عبػػارة هػو اللوجسػػتيؾ"  1996سػػنة Ratliff et Nulty :5 التعريففف *

 مهػاـ اللوجسػتيؾ ويشػمؿ. اللوجسػتيؾ سلسلة في والسلع القطع وتسليـ تخزيف حركة، اكتساب،: ب المتعلقة
دارة التخزيف، التوزيع، النقؿ،  ."والتسويؽ باإلنتاج مرتبط وهو والمخزوف، المواد وا 

 التكلفػة حيػث مػف األقػؿ علػى تػوفر أف إلػى تهػدؼ التػي الوظيفػة هػو اللوجسػتيؾ " Aslog :6 التعريفف
 تحديد إلى يشير وهو. الطلب يوجد حيث والزماف المكاف إلى المنتج المطلوبة، والجودة
 المناولػػػة، المخػػزوف، إدارة المشػػػتريات، المخػػازف، المصػػانع، موقػػػع مثػػؿ المنتجػػات حركػػػات عمليػػات جميػػع
 ال ولكنػه 1972، سػنة NCPDM تعريػؼ التعريػؼ هػذا يشػبه." التسػليـ ورحػالت النقػؿ، الطلبيػات، إعػداد
عادة البيع بعد ما خدمات على يحتوي  . المنتجات تدوير وا 

 المػوارد تحديػد فعؿ هو اللوجستيؾ: للوجستيؾ تعريفيف اقترح Institute of Logistics (IL):7التعريؼ* 
 التوريػػد سلسػػلة يعػػرؼ وبعػػدها." التوريػػد لسالسػػؿ االسػػتراتيجية اإلدارة هػػو اللوجسػػتيؾ" أو" الوقػػت مػػرور مػػع
 التمػويف، أنشػطة علػى تحتػوي قػد الزبػائف، إلرضاء األحداث تسلسؿ هي التوريد سلسلة: "التالي النحو على

 اللوجسػػتيؾ وهنػػا." اآللػػي اإلعػػالـ وتكنولوجيػػا التخػػزيف بهػػا، المػػرتبط والنقػػؿ النفايػػات إدارة التوزيػػع، اإلنتػػاج،
. اآللػي واإلعالـ التدوير إعادة التخزيف، النقؿ، التوزيع، اإلنتاج، التمويف، األنشطة االستراتيجية اإلدارة هو
 يغطػػػي وهػػػو اإلمػػػداد، سلسػػػلة أنشػػػطة مػػػف جػػػزء هػػػو اللوجسػػػتيؾ اللوجسػػػتيؾ إدارة مجلػػػس :8 التعريفففف* 

 المػواد تخػزيف للمػواد، الفعػاؿ االنسػياب اللوجسػتيؾ، أنشػطة علػى الرقابػة التنفيػذ، وسػائؿ التخطػيط، عمليات
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 لػػػدى القناعػػػة توليػػد ألغػػػراض االسػػػتهالؾ نقطػػة إلػػػى المنشػػأ نقطػػػة مػػػف العالقػػة ذات والبيانػػػات والمعلومػػات
 والسػيطرة والرقابػة والتنفيػذ التخطػيط يشػمؿ اللوجسػتيؾ أف نجػد التعريػؼ هػذا في." رضاهـ كسب أو الزبائف
 .والبيانات المعلومات على التركيز مع المواد، انسيابية كفاءة لرفع
 الوظائؼ مف مجموعة عف عبارة هو اللوجستيؾ " The Logistics Institute TLI:9 التعريف* 

." والعمالء المورديف بيف ونقدية معلوماتية مادية، تدفقات) واألمواؿ المعلومات السلع، بتدفقات المرتبطة
 . المالية والتدفقات المعلومات تدفؽ على واضح بشكؿ تؤكد التعاريؼ، مف غيرها مع بالمقارنة

 : اإلمداد سلسلة مفهوم: ثالثا 
 استخداما األكثر وهو Supply Chain انجليزي، مصطلح هي التوريد سلسلة أو اإلمداد سلسلة

 بيف التعاوف بدأ عندما التسعينات بداية في المصطلح ظهر ولقد La Chaine logistique وبالفرنسية،
 . المشترؾ اللوجستيؾ مرحلة خالؿ أي والزبائف والمورديف المؤسسات

 لتحسيف حلة المنظمات بواسطة والتوزيع اإلمداد مفهوـ به حظي الذي العريض القبوؿ مف الرغـ على
 بواسطة استهالكها مر إلى الخاـ المواد على الحصوؿ مرحلة مف المنظمة وخدمات سلع تدفؽ كفاءة
 بيف للتنسيؽ سواء تستخدمه عاـ إطار توفير تستطع لـ المقابؿ الجانب على أنه إال. المنظمة عمالء
 ولذا. األسواؽ إلى وخدماتها سلعها تدفؽ في معها تتعاوف التي المنظمات باقي بيف أو المختلفة وظائفها
 يقـو الذي لألسواؽ، منتجاتها تدفؽ عف المسئولة عملياتها اإلدارة النظـ مدخؿ باستخداـ المنظمات بدأت
 مف يتكوف متكامؿ كنظاـ معها تتعامؿ التي المنظمات وباقي للمنظمة النظر على أساسية بصورة

 تلؾ قيمة تعظيـ على وتعمؿ المنظمة وخدمات سلع تدفؽ في كلها تشترؾ الفرعية النظـ مف مجموعة
 على ويعمؿ اإلمداد سلسلة مفهوـ المدخؿ ذلؾ على أطلؽ ولقد. العمالء نظر وجهة مف الخدمات السلع
 تشترؾ التي المنظمات باقي مع والتنسيؽ المختلفة وظائفها تكامؿ في تستخدمها للمنظمة قاعدة توفير
 .  1 ألسواقها المنظمة تقدمه ما قيمة لزيادة وذلؾ وخدماتها سلعها تدفؽ في معها
 :يلي كما اإلمداد سلسلة تعريؼ ويمكف
 المورديف مف تبدأ والتي المختلفة وظائفها بيف التكامؿ لتحقيؽ المنظمة تستخدمه الذي اإلطار" :تعريف
 ذات والمعلومات المنظمة وخدمات سلع لتفؽ وذاؾ النهائي المستهلؾ عند وتنتهي
 نظر وجهة مف وخدماتها منتجاتها قيمة وتعظيـ الداخلية لعملياتها المنظمة إدارة كفاءة بغرض الصلة

 ." ومالكها عمالئها
 
 
 

                       
1
 .3 ص سابق، مرجع والتوزٌع، اإلمداد إدارة حسان، محمد. د  
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 اإلمداد سلسلة:1 رقم الشكل

 
 ص سابق، مرجع قيراط بن العزيز عبد لمصدرا

 :أوال اإلمداد وأهداف أهمية: الثالث المطلب
 بدأت عندما إال يظهر لـ األعماؿ منظمات في اللوجستية باألنشطة الجاد االهتماـ إف اللوجستيؾ أهمية
 المركز تدعيـ نحو الطريؽ أف المنظمات هذه في اإلدارة أيقنت وعندما ملحوظ، بشكؿ التضخـ في تكلفته

. التكاليؼ وخفض العمالء خدمة خالؿ مف يبدأ إنما األرباح وزيادة التنافسية الميزة وتحقيؽ التنافسي
 :منها نذكر أسباب لعدة تعود اللوجستيؾ وأهمية

 حيث للدوؿ، االقتصادي المستوى على بالغة أهمية اللوجستية األنشطة تمثؿ :العالية التكلفة اعتبارات/1 
 األنشطة في يستثمر األمريكية المتحدة الواليات في القومية الثروة مف% 19 أف إلى اإلحصاءات تشير

 النقؿ، األنشطة نشاط هذه بيف ومف. هناؾ العمؿ قوة مف حوالي تستخدـ األنشطة هذه وأف اللوجستية،
 اإلنتاج مف 10.5% حوالي يبلغ وحده النقؿ لوجستيؾ تكاليؼ أف إلى تشير اإلحصاءات أف حيث

 1 دوالر مليار 2000 حوالي أي العالمي
 الدولي بالتسويؽ االهتماـ وكذلؾ الصناعة في العولمة نحو االتجاه إف :والتوزيع اإلمداد خطوط طول/2

 كؿ داخؿ اللوجستية باألنشطة االهتماـ تزايد لهذا اللوجستي، األداء على كبير حد إلى يعتمد أصبح
 إنتاجها يقتصر ال التي الحجـ كبيرة الشركات أو الجنسيات متعددة الشركات تلؾ وخاصة أعماؿ منظمة
 . 2 الطويلة والتوزيع اإلمداد خطوط تكلفة بسبب وذلؾ المحلية األسواؽ على
 يمكف التي السبؿ إيجاد سبيؿ في كبيرا وجهدا طويال وقتا الشركات تبذؿ: لالستراتيجية مهـ اللوجستيؾ/3 
 أسعار التكلفة في وخاصة التمايز استراتيجية إف أي. المنافسيف مف غيرها عف منتجاتها تميز أف

                       
1
 .02 ص8000،، مصر: اإلسكندرٌة المعارف، منشأة النسبٌة، للمٌزة كبدٌل اللوجستٌك الحجازي، أحمد علً عبٌد   

2
 .83 ص سابق، مرجع ، إدرٌس الرحمن عبد ثابت  
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 العمالء، وخدمة التكلفة حيث مف اللوجستية لألعماؿ الجيد األداء على كبير حد إلى تتوقؼ المنتجات
 مقارنة تفضيلية ميزة بناء على قادرة تكوف اللوجستية الخدمة في التميز إدراؾ في نجحت التي فالشركات
 وربحية السوقية حصتها وزيادة السوؽ في التوسع على المنظمة وتساعد لها، المنافسة بالشركات
  .1المؤسسة

 بقيمة إال تتمتع ال خدمة أو سلعة أي أف فيه الشؾ مما :للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك/ 4 
 المنظمة تبذؿ عندما ولكف. المناسبيف والمكاف الوقت في المحتمليف للعمالء متاحة تكوف ال عندما قليلة

 والمكاف الوقت في والمحتمليف الحالييف لعمالئها الخدمات أو المنتجات هذه توفير سبيؿ في متميزة جهودا
 القيمة مف يزيد سوؼ ذلؾ فإف وغيرها والنقؿ والتخزيف والمعلومات الطلبات تجهيز خالؿ مف المناسبيف
 إلى االطمئناف على أساسية بصفة يتوقؼ العميؿ فرضا. للعمالء بالنسبة الخدمات هذه إلى المضافة
 .2المختلفة اللوجستية األنشطة بواسطة وتدفقها انسيابها خالؿ مف المنتجات توفير

 أو السريع األكؿ سالسؿ نجاح إف :وسريعة مناسبة استجابة على الحصول في العمالء رغبة تزايد5/
 االنترنيت استعماؿ على واإلقباؿ اآللي، الصرؼ ماكينات انتشار للمنازؿ، الطلبات توصيؿ الجاهز،
 مف ورغباتهـ احتياجاتهـ على الحصوؿ يتوقعوف العمالء جعؿ األخيرة السنوات في االلكتروني والبريد
 اآللي، التصنيع وعمليات المعلومات، أنظمة تطور فإف ذلؾ إلى إضافة. قصير وقت في والخدمات السلع

 وكذلؾ الكبير، الحجـ ذو باإلنتاج يعرؼ ما إتباع على المنظمات ساعد والتنميط، اإلنتاج في والمرونة
 والتي خاصة أهمية تمثؿ اللوجستية األنشطة أصبحت هذا كؿ ظؿ وفي. الكبير الحجـ ذو التسويؽ
 والخدمات السلع توفير في السرعة خالؿ مف السوؽ في للعمالء السريعة االستجابة تسهيؿ في تجسدت

. 3وغيرها والتخزيف والنقؿ والتعبئة المعلومات تدفؽ على تعتمد والتي ورغباتهـ، احتياجاتهـ مع تتفؽ التي
 اللوجستيك أهداف: ثانيا

 ودائـ مستمر ونشاط أكبر مردودية بلوغ إلى بواسطتها المؤسسة تسعى معينة أهداؼ على اإلمداد ينطوي
 4.التالي النحو على

 :المناسبة الجودة-1 
 أجلها مف التي الحاجة لتناسب تكلفة بأقؿ عليها الحصوؿ يجب التي النوعية تلؾ بالجودة يقصد: تعريؼ

 مف معيف مستوى على الحصوؿ إمكانية ومدى بمالئمة مرتبطة هنا الجودة مفهـو أف بمعنى الشراء يتـ
 . توفيرها المطلوب المواد

 بصفة أو بالمواد الخاصة والتكلفة الجودة على إيجابية رقابة اإلمداد وظيفة تمارس: الجودة اعتبارات

                       
1
 .30 ص سابق، مرجع ، إدرٌس الرحمن عبد ثابت  

2
 .30ص السابق، المرجع نفس  

3
 .3 ص ص السابق، المرجع نفس  

4
 علوم فً لٌسانس شهادة نٌل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة اإلنتاجٌة، المؤسسات فً اإلمداد وظٌفة فعالٌة إٌمان، لغواطً و مسعودة عوالً  

 .26 ص8002-8001، الجامعٌة السنة ، - المدٌة - الجامعً المركز مالٌة، تخصص التسٌٌر
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 في الشركة تشتريها التي للمواد الجودة مستوى في التأثير ذات أساسية عناصر أربع ذكر يمكف عامة
 :وهي الطويؿ األجؿ

 :وهي للجودة المستوى الكاملة المواصفات تضع أف -أ
 المنتج تصميـ متطلبات  
 اإلنتاج عوامؿ . 
 التجاري بالشراء الخاصة االعتبارات  
 السوقية العوامؿ. 

 Product اقتصادية بتكلفة المستوى هذا إلنتاج الفنية اإلمكانيات لديهـ الذيف المورديف اختبار -ب
Testing  المنتج تجربة. 

 توفير على القدرة ذوي األكفاء المورديف أو المورد اختبار في والكفاءة العطاء أو االقتراح تحليؿ 
 .منهـ المقدمة العطاءات تحليؿ خالؿ مف المطلوبة بالمواصفات المواد

 الفنية المقدرة دراسة. 

 لإلنتاج لديهـ الحافز وتنمية الجودة لمتطلبات وواقعي أفضؿ فهـ لتحقيؽ المورديف مع العالقات تنمية -ج
 .المستوى لهذا وفقا
 .المناسبة الرقابة مف نوع وممارسة والتكلفة الجودة حيث مف المورديف أداء تقييـ -د
 :المناسب السعر -2 

 تكاليؼ( شراؤه المطلوب الصنؼ بإنتاج يتعلؽ فيما المورد عند للتكاليؼ االحتماالت قيمة: تعريف
 (.العامة واألعباء التصنيع أعباء األجور،
 وهذه المطلوبة االحتياجات توفير أو الشراء مقابؿ بها التصفية يمكف التي القيمة تلؾ بأنه تعريفه يمكف
 :هي العوامؿ مف بكثير مرتبطة الواقع في القيمة

 عدـ فيها ويشترط دورية بصفة العمالء إلى الموردوف يرسلها قوائـ وهي:  األسعار وقوانين النماذج - أ
 .كثيرة بأعداد تكوف أف يجب كما األسعار أو المواصفات في تعديؿ أو تغيير

 السلع بعض أسعار والدولية المحلية األسواؽ في البورصات تنشر: البورصات تصدرها التي النشرات - ب
 الشراء كمية وتكوف نوع، ورتب كؿ األنواع، هذه أسعار لمعرفة عليها ويعتمد القطف البتروؿ، مثؿ
 .كبيرا الصفقات حجـ يجعؿ مما كبيرة

 تقـو كما السعرية المعلومات على الحصوؿ في الهامة المصادر مف يعتبروف :البيع مندوبي -ج
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 .المشترية المؤسسات مندوبي مع بأسعار االرتباط أو المعلومات بسلطة مندوبيتها بتزويد المؤسسات
 التعامؿ وتاريخ معهـ التعامؿ السابؽ المورديف أسماء بها تدوف بطاقات هي : األسعار بطاقات -د 

 .عملية كؿ في المشتراة والكمية بها الشراء تـ التي واألسعار
 المورديف وشروط أسعار على للتعرؼ المصادر أحسف مف وهي : بأنواعها المناقصات العطاءات - ه 

 .المطلوبة لألصناؼ
 وتنجح سعرا، األقؿ العطاء مع أو العطاءات أصحاب مع بالتفاوض المؤسسة تقوـ :المفاوضات -و 

 .عطاءاتها في الواردة تلؾ مف األقؿ األسعار إلى الوصوؿ في المفاوضات طريؽ عف المواد إدارة
 المواد طبيعة منها العوامؿ مف العديد يحكمها المناسبة الكمية تحديد :المناسبة بالكميات الشراء -3 

 المتوفرة التخزيف إمكانيات والطلب، العرض واتجاهات االقتصادية الظروؼ اإلنتاج، وطبيعة المشتراة
 . للمؤسسة المالية والظروؼ والتخزيف الطلب تكلفتي به، الخاصة والتسهيالت

 مع يتناسب وأال فيه المستلزمات توريد فيه يتـ الذي الوقت به يقصد :المناسب الوقت في الشراء -4 
 تقـو العوامؿ مف مجموعة توجد حيث اإلنتاج تعطيؿ عدـ يضمف والذي الطالبة اإلدارة احتياجات
 . الشراء توقيت تحديد عند االعتبار بأخذها المؤسسات

 . الشراء وقت تحديد عند االعتبار عين في تؤخذ عوامل: أوال 
 المخزوف مف السحب معدالت يناسب الذي الوقت في والمستلزمات المواد تسليـ :اإلنتاج دورة توقيت - أ

 .التشغيؿ وظروؼ اإلنتاج جداوؿ وفؽ

 القياـ يتـ بحيث المخازف إلى الطلبية وصوؿ إلى الشراء نقطة مف المرحلة هذه تبدأ :النقل -ب 
 .المشاكؿ حدوث لتجنب بالتسهيالت

 عف أو الشراء أو التخزيف أجؿ مف األصناؼ أو المواد شراء :شراؤها المرغوب السلعة طبيعة -ج 
 .االستثمارية السلع مثؿ األجؿ طويلة أو قصيرة دفعات على التوريد تجزئة طريؽ

 والخارجية الداخلية النقدية التدفقات وتوقيت النقدية السيولة وتخص :للمؤسسة المادية الظروف -د 
 .والطلب العرض تقلب أو واستقرار الفائدة سعر ومعدالت

 . الشراء توقيت سياسات: ثانيا
 والشراء للتخزيف المقدـ والشراء الحاجة حسب أي الكميات في الشراء سياسة المتبعة، السياسات واهـ 

 .وغيرها للمضاربة
 حيث أهمية، األكثر الخطوات مف المناسب المورد اختيار عملية تعتبر :المناسب المورد اختيار-5 

 الذي األسلوب على ينصب التحليؿ فإف لذلؾ المورديف، عف جمعها سبؽ التي المعلومات تحليؿ تتطلب
 إلى باإلضافة هذا المصادر، هذه مف كؿ بها تتصؼ التي الخصائص أهـ عف الكشؼ خالله مف يمكف

 تحديد األمر يتطلب لذا عليها، الحصوؿ المطلوب المواد ومواصفات بخصائص التامة المعرفة ضرورة
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 .للمورد السليـ االختيار في يساعد أف يمكف الذي المناسب المعيار
 :المعيار اختيار -أ 

 اختيار يتـ بحيث فقط العامؿ هذا أساس على المفاضلة تتـ فإنه الوحيد، العامؿ هو السعر كاف إذا -
 أو المعيار السعر يعتبر وال الحاضر، الوقت في ولكف األخرى، العوامؿ تساوي مع سعرا األقؿ المورد
 أو تواجد ومدى والجودة السعر بيف الجمع يجب بحيث التوريد مصادر بيف المفاضلة في الوحيد العامؿ

 .الطويؿ األجؿ في المورد هذا استمرارية
 إذا مثال.. االستمرارية الجودة، السعر، العوامؿ هذه مف لكؿ النسبية األهمية يجدد أف المشتري على-

 السعر مف أهمية أكثر المحددة التواريخ في المواد بتسليـ والتزامه المورد دقة بمدى الخاص العامؿ كاف
 لهذا النسبية األهمية مدى يقرر أف المشتري على الذي العقد في عليه المنصوص الجزئي الشرط بسبب
 .العامؿ

 مدى أساس وعلى المختار المعيار أساس على المتنافسيف المورديف تقسيـ يجب :الموردين تقسيم -ب 
 مدى إلى التزامه لمعرفة المورد سجالت وفحص استعراض اإلحصاءات باستخداـ نشاطه كفاءة

 . المؤسسة وطلبات للمعلومات والفورية السريعة االستجابة
 :الموردين تقييم في المستخدمة للكمية العوامل بعض

... السعر، الخدمة، كالجودة، تقييمها الواجب العوامؿ تحديد يتـ: المرجحة الوزاف خالؿ مف التقييـ -
 .النسبية األهمية حسب نسبي وزف العوامؿ هذه مف لكؿ إعطاء ثـ ومف

 طرؼ مف يكوف التحديد هذا% 25 الخدمة%35 السعر%40 الجودة النسبي الوزف العماؿ :مثال 
 . الشراء مندوب

 تكلفة إجمالي يعرؼ أف للمشتري يمكف المدخؿ هذا على بناءا :التكلفة معدل أساس على التقييم - 
 مف المعلومات تدفؽ: التالية الخطوات وفؽ معيف، شراء لطلب بالنسبة المعيف المورد مع التعامالت
 .للصنؼ التسليـ سعر صافي. التكاليؼ محاسبة نظاـ أساس على اآللي الحاسب
 . المرجحة النقاط نظاـ

 : مورد مف أكثر مع للتعامؿ تدفع التي األسباب :مورد من أكثر اختيار -ج
 .الفنية الخدمات مف عريضة قاعدة مف المشتري الستفادة مجاال يعطي المورديف تعدد إف - 

 أفضؿ خدمات بتقديـ السوقية حجته بزيادة ويسعی مورد كؿ يبحث حيث وحيوية نشطة منافسة وجود
 .أفضؿ وسعر
 للحصوؿ أخرى خيارات لديه ألنه معيف مورد مصنع توقؼ أو اإلفالس مخاطر مف نفسه المشتري يحمي
 .احتياجاته على

 أي له عميال يعتبره الذي المورد مع التعامؿ في التفضيؿ أو األولوية المشتري يعطي: المبادلة عامل-
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 .المشتري لمنتجات مستخدما
 بيف العالقة وتقوية لتحسيف المحلييف المورديف مع التعامؿ في األولوية إعطاء: االجتماعية األهداف -

 . المحلي االقتصاد دعـ وبالتالي والمجتمع المؤسسة
 :يلي ما نذكر أف يمكف الذكر السالفة األهداؼ إلى باإلضافة** 
 بإدارة التدفقات يسمى ما أو ومخرجات مدخالت والخارجة الداخلة التدفقات بيف تنسيؽ أفضؿ تحقيؽ
 واألعطاؿ االختناقات تجنب 
 نظري مدخؿ اإلمداد 
 للعمليات األمثؿ التدفؽ تحقيؽ  
 1المؤسسة مع المصلحة أطراؼ وكؿ والمساهميف للزبوف القيمة خلؽ. 

 الناتجة التكلفة في ووفورات التكاليؼ، تخفيض إلى يؤدي المخزوف مف أمكف ما تقليؿ :مخزون صفر*  
 .ذلؾ عف

 .للعمالء جيدة خدمة إلى يؤدي مما الطلب دورة في المستغرؽ الزمف تقليؿ : آجال *صفر
 الهاتؼ، االنترانت، االنترنيت، الفاكس، مثؿ الحديثة التكنولوجيات استخداـ طريؽ عف :أوراق *صفر
 .االستجابة سرعة مف يزيد وكذلؾ األوراؽ، استخداـ مف يقلص هذا كؿ الكمبيوتر اآللي، الحاسب
 جيدة خدمة تحقيؽ وبالتالي المردودات مف التخلص يعني المنتج في أخطاء وجود عدـ : أخطاء *صفر
 .التكاليؼ وتخفيض للعمالء
. الوقائية بالصيانة يسمى وهذا. حدوثه عند وليس العطؿ وقوع قبؿ الصيانة تكوف أف يجب :تعطل *صفر
 المكاف في الصحيحة، بالحالة الصحيحة، بالكمية الصحيح، المنتج: توفير إلى اللوجستيؾ يهدؼ كذلؾ

 . الصحيحة وبالتكلفة الصحيح للعميؿ الصحيح، الوقت في الصحيح،
 Logistique inverse :العكسي اللوجستيك: الرابع المطلب

-%5 مف تتراوح نسبة رد يتوقعوف التجزئة تجار أف حيث للغاية كبيرة العكسي اللوجستيؾ تنفيذ فرص إف
 المشتريات مف%35 إلى بالكتالوج تسوؽ التي المحالت حالة في النسبة هذه ترتفع كما سلعهـ مف% 10
 نحو نسبتها بلغت مردودات1997 عاـ المتحدة الواليات في التجزئة محالت مف محؿ مائة أكبر تلقى وقد
  2قيمتها ارتفاع إلى التعبئة ومواد والزجاجات بالصناديؽ الخاصة اإلحصاءات تشير كما دوالر مليوف 34
 العكسي اللوجستيك تعريف: أوال
 كافة تغطي التي المواد إدارة على يركز: األوؿ االتجاه اتجاهيف، في اللوجستيؾ تعريؼ يتـ ما عادة

 :الثاني واالتجاه المصنع، في اإلنتاج إلى الخاـ المادة على الحصوؿ مف الوظائؼ
                       

1
  0 Stock, 0 Delie, O Papier, 0 Défaut, 0 Panne 

2
 .00 ص سابق، مرجع قٌراط، بن العزٌز عبد  
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 ثالثة اتجاهه ليضيؼ العكسي اللوجستيؾ ويأتي. النهائي العميؿ إلى المصنع مف المنتجات حركة يشمؿ
 أو المنتج إلى المستهلؾ مف عكسية تتدفؽ التي المواد وحركة والتخزيف المناولة مع يتعامؿ فهو للوجستيؾ

 باسـ العكسي للوجستيؾ أيضا ويشار. الصناديؽ أو والحاويات المعيبة الوحدات عودة وتتضمف للمورد
... والعبوات الزجاجات( المطلوبة غير المواد تصنيع إعادة على يساعد لكونه البيئية المسئولية لوجستيؾ

 Rogers et, 1998 مف كؿ تعريؼ هو شيوعا األكثر والتعريؼ. التكاليؼ خفض في يساهـ بما) الخ
Dibben-Lembke 

 الخاـ، المواد على والرقابة التنفيذ، التخطيط، عملية: "أنه على العكسي اللوجستيؾ تعريؼ تـ حيث
 استئناؼ بهدؼ المنشأ، نقطة إلى االستخداـ نقطة مف والمعلومات الصنع، والتامة الصنع تحت المنتجات

 2000 ويعرفه." البيئة على وتأثيراتها للموارد الفعاؿ االستخداـ ضماف مع قيمة خلؽ أو
,Dowlatshahiمرسلة أجزاء أو منتظمة بصورة معيبة منتجات قبوؿ المصنع بواسطتها يتـ التي العملية 

 التعريؼ ما حد إلى يشبه التعريؼ هذا".  في التصرفات أو تجديدها تدويرها، إلعادة االستهالؾ نقطة مف
 : األداء ورقابة التنفيذ التخطيط، عملية: عف عبارة العكسي اللوجستيؾ سبؽ، مما. السابؽ
 الخاـ المواد استخداـ في 
 ،النهائية والمنتجات اإلنتاج المخزوف. 

 Rogers et Tibben-Lembke 2000, مف كؿ يرى المورد إلى العميؿ مف المعلومات سلسلة إدارة 
1998, Schwartz al 2001 Marcoux et في تتمثؿ مراحؿ، بأربعة يمر العكسي اللوجستيؾ أف :

 . المتاح واالختيار الفرز ، التجميع الدخوؿ، نقطة
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 العكسي اإلمداد مراحل:02 رقم شكل

 
 

 العكسي اللوجستيك مجاالت: ثانيا
 تفادي منها خيارات عدة توجد وعموما العكسي اللوجستيؾ اتجاه المختلفة المشروعات تصرفات تختلؼ 

 خالؿ مف ربما أو عودتها يمكف التي الحاويات استعماؿ أو نقلها طريؽ عف وذلؾ المنتجات تغليؼ
 وربما العبوات تصميـ واعادة األسواؽ قرب المنتجات تعبئة أو العكسية التوقعات مع األمامي التكامؿ
 تجميع مثؿ أخرى خيارات هناؾ يكوف وقد الخيارات هذه مف توليفة استخداـ هو األمثؿ الحؿ يكوف

عادتها العبوات  خيرية جمعية إلى بها التبرع أو استخدامها إلعادة إصالح مركز إلى إرسالها أو للمورد وا 
  .وبيعها خردة إلى تحويلها أو

 اختيار مثؿ القرارات بعض تغيير إلى يؤدي قد االعتبار في العكسي اللوجستيؾ تكلفة أخذ أف والحقيقة
 .والنقؿ والتخزيف والمناولة اإلنتاج بدائؿ والتعبئة، التغليؼ طريقة المورد،

 بيد. مربحة لوجستية استراتيجية يمثؿ الصناعة في إعادته يمكف الذي التغليؼ أف إلى الدراسات تشير إذ 
 مف هولندا كؿ في أجريت التي فالدراسات االستراتيجية بتلؾ ترتبط مالية عيوب وجود على دليؿ هناؾ أف

 النقؿ، تكلفة زيادة إلى يؤدي مما العكسي للوجستيؾ مستقلة أساسية بنية وجود ضرورة أوضحت وألمانيا
 الدراسات إحدى أفصحت إذ. البيئة على إيجابية أثرها إعادتها يمكف التي الحاويات استخداـ أف تبيف كما

 تكلفتها أف كما والتلوث والمياه الطاقة إلى االحتياج تخفض للحاويات المتعددة الرحالت أف األلمانية
 الحسباف في تؤخذ أف يجب إذ العكسي، اللوجستيؾ تكلفة على فقط وليس حياتها دورة تكلفة على تتوقؼ
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 يمكف التي الحاويات الدعـ الالزمة األساسية والبنية المستخدمة الرحالت وعدد للحاوية الكاملة الرحلة
 .1إعادتها
 األمواؿ، البضائع، التدفؽ بإدارة تهتـ التي اإلدارة أنه على اللوجستيؾ تعريؼ يمكف األخير وفي

 في يكوف والذي العكسي اللوجستيؾ إلى باإلضافة النهائي، المستهلؾ غاية إلى المورد مف المعلومات
 .المعاكس االتجاه

 لإلمداد الشامل المفهوم:03 رقم شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
1
 المفتوحة القدس جامعة اللوجستٌات، فً الحدٌثة االتجاهات  

http://www.qou.edu/homePage/resources/newslmages/logistic.htm 
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 :اللوجستيك إدارة: الثاني المبحث
 التنظيـ التخطيط، تشمؿ المؤسسة داخؿ مهمة إدارة منه جعؿ اللوجستيؾ على طرأ الذي التطور إف

 الهيكؿ ضمف مستقلة كإدارة اللوجستيؾ فوجود. المؤسس استراتيجية ضمف اللوجستيؾ أصبح بؿ والرقابة،
 .البشرية الموارد اإلنتاج، كالتسويؽ، الوظائؼ باقي مع يتقاطع منه يجعؿ التنظيمي
 :المؤسسة بوظائف اللوجستيك عالقة: األول المطلب

 :بالتسويق اللوجستيك عالقة: أوال
 مع تبادؿ لخلؽ والخدمات البضائع وتوزيع الترويج التسعير، التنفيذ، التخطيط، عملية هو التسويؽ إف

 المنتجات بوضع التسويؽ ويختص والتنظيمية، الفردية األهداؼ تحقيؽ إلى يؤدي بما أخرى، مجموعات
 التسويؽ نشاط على تؤثر اإلمداد فأنشطة. التبادؿ عملية لتسهيؿ وذلؾ التوزيع قنوات في الخدمات أو

 1خالؿ مف والبيع
 .المنتج سعر تكلفة *
 . المنتج إنتاج توقيت *
 .المنتج جودة ثـ ومف اإلمدادات جودة* 
 . للعميؿ المنتج إتاحة توقيت*  

 . للعميؿ المنتج إتاحة أماكف* 
 .وأذواؽ العميؿ ورغبات احتياجات وفؽ والتغليؼ التعبئة وأدوات أساليب كفاءة* 
 .المنظمة له تقدمها التي الخدمات عف العميؿ رضا مستوى* 

 اللوجستيؾ بيف فالعالقة ،(العميؿ المورد) المنظمة منتجات تشتري التي اإلمداد مصادر بيف العالقة
 التسويؽ إدارة طرؼ مف المقدمة والمعلومات البيانات خالؿ مف التأثير ويتـ وتقاطع ترابط عالقة والتسويؽ

 :يلي ما بينها ومف
 ومستلزمات المواد أسواؽ في تحدث التي بالتطورات الخاصة البيانات مف التسويؽ إدارة تستفيد أيضا
 . 2المناسبة والتكلفة باألسعار المواد هذه خصائص مع يتفؽ مما التسويقية سياساتها تضع حتى اإلنتاج

 :باإلنتاج اإلمداد عالقة: ثانيا 
 أهـ مف يعتبراف كما. والخدمات البضائع وتوصيؿ إنتاج عف المسئولة هي العمليات أو اإلنتاج إدارة إف

. تكلفة بأقؿ اإلنتاج ذلؾ وراء مف األساسي الهدؼ ويكوف التصنيع، في مباشرة تؤثر التي األنشطة
 بأنشطة االهتماـ تجزئة إلى يؤدي ربما( التكلفة تخفيض ضد العائد تعظيـ) األهداؼ في فاالختالؼ
 على اللوجستيؾ أنشطة إلى النظر تـ إذا. ككؿ األنشطة هذه بيف التعاوف نقص إلى باإلضافة اللوجستيؾ،

                       
1
 لتحقٌق تطبٌقً استراتٌجً مدخل: المعاصرة المنظمات فً اللوجستٌة األنشطة وإدارة االحتٌاجات وظٌفة فً المرجع بكر، أبو محمود مصطفی  

 86.ص8002-8003، مصر،: اإلسكندرٌة الجامعٌة، الدار والتخزٌن، الشراء أعمال خالل من التنافسٌة المٌزة
2
 .81ص8002، مصر،: اإلسكندرٌة الجامعٌة، الدار والمخزون، اإلمداد إدارة فً الحدٌثة اإلدارة حنفً، الغفار عبد قرٌاقص، زكً رسمٌة  
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 1يلي: ما خالؿ مف تكوف واللوجستيؾ اإلنتاج بيف والعالقة اإلداري، العمؿ في منفصؿ مجاؿ أنها
 .التصنيع أو اإلنتاج وبرامج خطط حسب اإلمدادات توفير توقيت
 العملية على انسياب ذلؾ وتأثير اإلنتاج، عملية مراحؿ أو خطوط بيف والمناولة والنقؿ التخزيف خدمات
 . اإلنتاجية
 .والتسويق اإلنتاج من وكل اللوجستيك بين المشتركة الحدود يوضح 04 رقم والشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيـ تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيـ تخطيط: اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد: المصدر
 .43ص  السعودية،: الرياض المريخ دار مسلـ، أحمد أسامة سلطاف،

 :المالية باإلدارة اللوجستيك عالقة: ثالثا
 المخصصة المالية االعتمادات على التعرؼ في تتمثؿ واضحة عالقة المالية باإلدارة اللوجستيؾ عالقة إف

 المخصصة االعتمادات في حدود الشرائية قراراتها تتخذ أف اإلمداد إدارة على يجب والتي الشراء لعملية
 : أيضا فهناؾ المتاحة المالية االعتمادات عف معلومات مف المالية اإلدارة تقدمه ما جانب إلى. لها

 الفائض أو الخردة مف التخلص حالة في المساعدة وأيضا االئتماف شروط عف معلومات . 
 التأخير أسباب عف معلومات وأيضا للمورديف المالية المراكز عف معلومات. 

 تخزيف، نقؿ،) المختلفة األنشطة على لإلنفاؽ تخصيصها يمكف والتي المتاحة الموارد عف معلومات 
 :يلي بما المالية اإلدارة تمد أف فيجب اللوجستيؾ إدارة أما...( مناولة،

 . التغيرات هذه المواجهة األمواؿ تدبير يمكف حتى المتوقعة أو الحالية المشتريات كمية في تغيرات أي
 المناسب الوقت في األمواؿ تدبير يمكف حتى الشراء عملية توقيت . 

                       
1
 لتحقٌق تطبٌقً استراتٌجً مدخل: المعاصرة المنظمات فً اللوجستٌة األنشطة وإدارة االحتٌاجات وظٌفة فً المرجع بكر، أبو محمود مصطفى  

 .81- 86 ص ص سابق، مرجع والتخزٌن، الشراء أعمال خالل من التنافسٌة المٌزة
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 وأجهزة تجهيزات مف يتطلبه وما اللوجستية األنشطة مف الالـز والتمويؿ السيولة موقؼ 
 والبشرية والفنية المادية اإلمكانيات مف وغيرها وأدوات . 
 ماليا أدائها وتقيـ قياس يتـ إنتاجية كوحدة اللوجستية األنشطة عائد أو ربحية وقواعد أسس. 
 المنظمة مستوى على االستثمارات وعائد ربحية ثـ ومف المنتجات وربحية تكلفة. 

 :البشرية والموارد واإلدارية التنظيمية بالجوانب اللوجستيك عالقة: رابعا 
 أف كما ماهرة، عمالة إلى يحتاج هذا حيث اللوجستيؾ إلدارة بالنسبة جدا مهمة تعتبر البشرية الموارد إف

 هذه وتكمف اللوجستيؾ ومنها المؤسسة ووظائؼ أهداؼ تحقيؽ في هاما دورا يلعب التنظيمي الشكؿ
 1: في العالقة

 للمنظمة التنظيمي الهيكؿ ومكونات وشكؿ نوع. 
 للمنظمة التنظيمي الهيكؿ ومستويات مكونات بيف واإلدارية التنظيمية والعالقات االختصاصات . 
 الشراء وخدمة بحوث مثؿ التنظيمي الهيكؿ في اإلداري ومستواها المعاونة التنظيمية الوحدات نوع 

 .  وغيرها المورديف
 التنظيمية  الوحدات بيف والتنسيؽ التعاوف ومجاالت المنظمة داخؿ اإلدارية االتصاالت أنظمة

 .اإلدارية والمستويات

 :اللوجستي التخطيط: الثاني المطلب
 لهذا مشاكؿ عدة مف المؤسسة يقي الجيد التخطيط أف حيث اإلدارة، في العمليات أولى هو التخطيط إف

 . الالزمة اللوجستية والخطط القرارات تحديد في الحاسمة المرحلة التخطيط يعتبر
 لعدد وواضحة محددة إجابات تقديـ إلى اللوجستي التخطيط يسعى: اللوجستي التخطيط مستويات: أوال 

 :2في تتمثؿ مستويات ثالث على التخطيط مف النوع هذا ويتـ. وكيؼ متى ، ماذا: ب تتعلؽ األسئلة مف
 موقع على كبير تأثير وله المدى، طويؿ والتنبؤ التسويؽ خطة على يستند: االستراتيجي التخطيط/ 1 

 المواد تدفؽ تنظيـ على اللوجستيؾ لقدرة وفقا استراتيجية خطة وضع يتـ حيث. والتوزيع اإلنتاج وحدات
 .والعمالء الوحدات وبيف الوحدات بيف
 التنفيذ الضرورية اللوجستية الموارد وضع على ينطوي حيث عاـ لمدة يكوف:  التكتيكي التخطيط/2 

 الوسائؿ التكييؼ الالزمة الخطوات واتخاذ اللوجستية للوسائؿ الرشيد االستخداـ للمؤسسة، السنوية األهداؼ
 .االحتياجات مع
 أساس على ويكوف. الطلبيات أساس على الموارد تخصيص يدير(: التشغيلي) العملي التخطيط 3/

                       
1
 .82- ص السابق، المرجع نفس  

2
 المرٌخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهٌم تركً ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظٌم تخطٌط: اللوجستٌات إدارة بالو، إتش رونالد  

  .26ص8006، السعودٌة،: الرٌاض
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 تكوف الخطة هذه معيف مكاف في معيف منتج تسليـ تاريخ) الالزمة العمليات خطة بوضع ويقوـ يومي،
 بعض يوضح والجدوؿ... التخزيف، منطقة الشاحنات، توفير: مثؿ لذلؾ الالزمة الوسائؿ توفير خالؿ مف

 . الثالثة للمستويات وفقا اللوجستية القرارات عف األمثلة
 .اللوجستية لألعمال والتشغيلية والتكتيكية االستراتيجية القرارات عن أمثلة 2 :رقم جدول

 القرار مستوى نوع
 القرار

 
 تکتيکي استراتيجي

 
 تشغيلي

 
الحجـ  التسهيالت، الموقع

 والموقع
الطرؽ، النفقات،  المخزوف وضعية

 االرساؿ والشحف
 النقؿ
 

 الخدمة الفصلي مزيج النقؿ نمط اختيار
 

  والوقت الكميات جداوؿ
 

 تشغيؿ
 األوامر

 وتصميـ اختيار
 األوامر إدخاؿ نظاـ

لطلبيات  األوليات قواعد
 العماؿ

 

تسهيؿ وتعجيؿ تنفيذ 
 الطلبيات

وضع معايير خدمة  خدمة العميؿ 
 العماؿ

/ / 

التنظيـ الداخلي  المخازف
 والمكاف

 الوفاء باألوامر اختيار المساحات الفصلية

 وضع سياسات الشراء
 الشراء

 اصدار أوامر الشراء التعاقد واختيار المورد 

 الدار المادي، والتوزيع اإلمداد: اللوجستية األعماؿ إدارة في مقدمة إدريس، الرحمف عبد ثابت: المصدر
 5 ، ص2003/2002مصر،: اإلسكندرية الجامعية،

 :اللوجستية القرارات مثلث: ثانيا
 المخزوف قرارات الموقع، العميؿ، خدمة مستويات: رئيسية مشاكؿ أربعة على اللوجستي التخطيط يرتكز

 .ذلؾ يوضح5 رقـ والشكؿ. النقؿ وقرارات
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 اللوجستيات قرار اتخاذ مثلث: 5 رقم شكل

 
 إبراهيـ تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيـ تخطيط: اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد : المصدر
 .57 ص2006. ، السعودية،: الرياض المريخ، دار مسلـ، أحمد أسامة سلطاف،
. والموقع والنقؿ التخزيف وهي مجاالت ثالث يضـ الذي اللوجستيات، قرار اتخاذ مثلث السابؽ الشكؿ يمثؿ

 وليس واحدة كوحدة لها التخطيط يتـ أف يجب ثـ ومف بينها، فيما بالتداخؿ الثالثة المجاالت هذه وتتصؼ
 أف نالحظ كما. المتكامؿ اللوجستي النظاـ على ملموسة بدرجة يؤثر منها كؿ أف حيث منفصلة بطريقة
 . األخرى الثالث المجاالت في صياغتها تـ التي لالستراتيجيات نتيجة إال هي ما العميؿ خدمة
 :الرئيسية اللوجستي التخطيط مجاالت: ثالثا

 الرئيسية المجاالت في تتركز متعددة مشکالت مع اللوجستي للتخطيط المختلفة المستويات تتعامؿ
 :1التالية

 أهداف - 1 
 اللوجستي النظاـ على كبير بشكؿ وذلؾ اللوجستية لألعماؿ العمالء خدمة مستوى يؤثر:  العمالء خدمة
 في المركزي بالتخزيف تسمح الخدمة مف األقؿ فالمستويات. آخر عامؿ أي تأثير يفوؽ نحو على وذلؾ
 العكس إلى تؤدي الخدمة مف األعلى والمستويات. تكلفة أقؿ النقؿ مف أشكاؿ وباستخداـ قليلة، مواقع
 اللوجستية األعماؿ تكاليؼ فإف العليا حدودها إلى لتصؿ الخدمة مستويات زيادة يتـ عندما ولكف. تماما
 المستوى تحديد على ينصب أف يجب االستراتيجي اللوجستي التخطيط في األوؿ االهتماـ فإف لذلؾ. ترتفع

 .العمالء لخدمة المناسب
                       

1
 .686 ص سابق، مرجع المادي، والتوزٌع اإلمداد اللوجستٌة األعمال إدارة إدرٌس، الرحمن عبد ثابت  
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 بها الخاصة النقاط وكذلؾ التخزيف، لنقاط الجغرافي الوضع إف :المواقع تسهيالت استراتيجية -2 
 الخاص والحجـ والموقع، العدد، تحديد إف ذلؾ مثاؿ. اللوجستية للخطة العريضة الخطوط تحدد لإلمداد

 إلى المنتجات توجيه سيتـ خاللها مف التي المسارات تحديد إلى يؤدي السوؽ طلب وتحديد بالتسهيالت،
ف. السوؽ  للمنتج التحركات جميع يتضمف أف هو بالموقع الخاصة التسهيالت لمشكلة المناسب النطاؽ وا 

 التخزيف نقاط وخالؿ الميناء، أو البائع أو المصنع موقع مف تحدث كما لذلؾ المصاحبة والتكاليؼ
 بشكؿ خدمته يتـ سوؼ الذي العميؿ طلب تحديد فإف ذلؾ إلى إضافة. العمالء مواقع وحتى الوسيطة
 اإلجمالية التكاليؼ على يؤثر مختارة تخزيف نقاط إلى يوجه الموانئ،أو أو البائعيف أو المصانع مف مباشر
 استراتيجية جوهر هو الربحية تعظيـ في تساهـ بالتالي والتي تكلفة األقؿ األعماؿ إيجاد إف. للتوزيع

 .الموقع تسهيالت
 فإف. المخزوف إدارة يتـ خاللها مف التي الطريقة إلى التخزيف قرارات تنصرؼ :التخزين قرارات -3 

 وفقا التخزينية النقاط مف المخزوف سحب مقابؿ الدفع أسلوب) التخزيف نقاط على المخزوف تخصيص
 في المختلفة لألصناؼ المختارة المواقع أف كما. المقاـ هذا في أساسيتيف استراتيجيتيف يمثال محددة لقواعد
 يمثلوف المخزوف مستويات إدارة أو الميدانية، أو اإلقليمية المخازف أو المصنع، في المنتجات خط

 على تؤثر سوؼ المستخدمة سياسة المنظمة أف ويالحظ. الصدد هذا في إضافية أخرى استراتيجيات
 .اللوجستية االستراتيجية االعتبار عيف في تؤخذ أف يجب وبالتالي التخزيف، قرارات

 النقؿ، ومسارات األنشطة، وحجـ. للنقؿ وأسلوب نمط على النقؿ قرارات تشتمؿ: النقل استراتيجية -4 
 للعمالء بالنسبة الجغرافية ومواقعها بالمخازف الواقع في تتأثر القرارات هذه إف. للنقؿ الزمني والجدوؿ

 .المخازف موقع في تؤثر بالتالي والتي والمصانع،
 .الشحف حجـ خالؿ مف النقؿ بقرارات تتأثر المخزوف مستويات أف كما

 رئيسية مجاالت جميعا يمثلوف والنقؿ والمخزوف، الموقع، تسهيالت العمالء، خدمة مستويات فإف وهكذا
 على والعائد النقدي، والتدفؽ الربحية، على بها الخاصة القرارات تأثير بسبب وذلؾ اللوجستي، للتخطيط
 له التخطيط يجب ال ثـ ومف اآلخر، مع يتداخؿ القرارات هذه مف مجاؿ كؿ إف. للمنظمة االستثمار
 .بينها والتوازف التوافؽ بتحقيؽ القياـ األقؿ على أو غيره، عف بمعزؿ
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 اللوجستي التنظيم: الثالث المطلب 
 يجري البضائع أف لضماف والمسؤولية السلطة خطوط يحدد أف شأنه مف اللوجستية األنشطة تنظيـ إف

 للمؤسسة التنظيمي الهيكؿ ضمف اللوجستيؾ إدارة وضع يعتبر لهذا. له التخطيط جرى لما وفقا تحريكها
 .والكفاءة الفعالية مف مستوى أعلى لتحقيؽ وذلؾ اللوجستية العمليات بيف التوازف لتحقيؽ ملحا مطلبا

 :اللوجستي التنظيم أهمية: أوال 
 أف المالحظ ومف للمنشأة، االستراتيجية اإلدارة مف أساسي جزء تعتبر اللوجستي النظاـ وفعالية كفاءة إف

 مما الرئيسية، الوظائؼ مف متنوعة مجموعات في التنظيـ داخؿ تقليديا تنتشر اللوجستيؾ وظائؼ معظـ
 نظري مدخؿ التبعية اإلمداد نتيجة وذلؾ البعض بعضها مع الوظائؼ هذه أهداؼ تعارض إلى يؤدي

 اإلدارة أفراد أحد وسيطرة إدارة تحت اللوجستيات أنشطة بيف يجمع تنظيمي هيكؿ وجود فعدـ. المزدوجة
 1اللوجستيات. نشاط إلدارة المتكامؿ المفهوـ تطبيؽ في الفشؿ معناه العليا
 أف إلى ذلؾ ويرجع اللوجستيؾ، أنشطة لدراسة تحليلي إطار تقديـ على النظـ مدخؿ تطور ساعد لقد

نما الوظائؼ، لتكويف كأساس التخصص على يعتمد ال النظـ مدخؿ  على األخيرة هذه تكويف في يعتمد وا 
 مستويات إلى تؤدي المتكاملة النظـ فإف النظـ لمدخؿ ووفقا. القوية االرتباط عالقات ذات األنشطة تجميع
 هذا ساهـ ولقد واحدة، طبيعة ذات ولكنها مترابطة غير فرعية أنشطة تشمؿ التي النظـ تلؾ مف أعلى أداء

 والمنتجات واألجزاء المواد تدفؽ بعملية المرتبطة األنشطة مختلؼ حصر في مباشر بشكؿ المدخؿ
لى مف المتاحة  . 2اللوجستيؾ الخاص بإدارة اإلطار وهو موحد إداري إطار داخؿ ووضعها المنظـ وا 

 اللوجستيك إلدارة التنظيمي التطور: ثانيا 
 : في تتمثؿ وهي تطوره حسب وذلؾ مراحؿ عدة المؤسسة في اللوجستي التنظيـ عرؼ لقد

 التنظيمي الهيكؿ كاف المرحلة هذه في السبعينات، أوائؿ في رصدها جرى التي هي :األولى المرحلة
 البعض وجود ال أنه كما تنظيمية، وحدات عدة بيف ما اللوجستيؾ وظائؼ بانتشار يتميز والذي تقليديا

 .1التنظيمية  الخارطة في اللوجستية األنشطة
 اللوجستيؾ ظهور مرحلة كانت والتي المرحلة تلؾ خصائص إلى التنظيمي الهيكؿ هذا طبيعة وتعود
 الهيكؿ يوضح رقـ والشكؿ. المؤسس وظائؼ بيف مشتتا اللوجستيؾ كاف الفترة تلؾ أف كما إداري، كمفهوـ
 3.مستقلة إلدارة وجود ال أنه الشكؿ مف نالحظ حيث اللوجستيات إلدارة التقليدي
 بالمسؤولية إليه وعهد العليا اإلدارة يتبع كبير تنفيذي مسئوؿ وضع المرحلة هذه في تـ :الثانية المرحلة

. واحدة إدارة تحت المادي التوزيع إدارة مع المواد إدارة جمع مرة ألوؿ تـ حيث اللوجستية، األنشطة عف
 في الرسمي التعديؿ مف النوع هذا إحداث مسيرة ويرلبوؿ و كوداؾ مثؿ عمالقة شركات تصدرت ولقد

                       
1

 مصر، اإلسكندرٌة، الحدٌث، الجامعً المكتب ،"والشحن النقل - المشترٌات إدارة - المخازن إدارة" واإلمداد المواد إدارة مصطفى، فرٌد نهال  

  .812 ص ،

  . 82 ص سابق، مرجع اللوجستٌات، إدارة العبد، إبراهٌم جالل مصطفی، فرٌد نهال  
2
  

3
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 أو األولى المرحلة في عالقة الكبرى الشركات معظـ ظلت1985 عاـ في ذلؾ ومع. التنظيمي الهيكؿ
 دلؾ. تخطت
 للوجستيؾ التنظيمي الهيكؿ يوضح7 رقـ والشكؿ. 2مباشرة الثالثة المرحلة إلى قفزا: الثانية المرحلة

 1المتكامؿ.
 المرحلة هذه تتضمف المشترؾ، باللوجستيؾ تسمى ما أو اإلمداد سلسلة إدارة مرحلة وهي: الثالثة المرحلة
 للمؤسسة التنظيمي الهيكؿ داخؿ اللوجستيؾ إلدارة كبيرة أهمية وتعطي. اللوجستية لألنشطة الكامؿ الدمج
 .رقـ الشكؿ في موضحة هي كما

 للوجستيك التقليدي التنظيمي الهيكل: 06 رقم شكل

 
: اإلسكندرية الجديدة، الجامعة الدار اللوجستيات، إدارة العبد، إبراهيـ جالؿ مصطفی، فريد نهاؿ: المصدر
 .330 ص 2004 /2005  مصر،

  

                       

  162ص سابق، مرجع اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظٌم تخطٌط: اللوجستٌات إدارة بالو، إتش رونالد
1
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 المتكامل للوجستيك التنظيمي الهيكل:07 رقم شكل

 
 18ص سابق، مرجع قراط، بن العزيز عبد: المصدر

 للوجستيك الحديثة المكانة:08 رقم شكل

 
 19ص سابق، مرجع قيراط، بن العزيز عبد: المصدر
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 :اللوجستية الرقابة: الرابع المطلب
 وظيفة ناحية مف التفكير الضروري فمف ولذلؾ أخطاء، أو مشاكؿ وجود عدـ يعني ال الجيد التخطيط إف

 األداء ضبط خاللها مف يتـ التي اآللية بها ويقصد الرقابة، هي الوظيفة وهذه لإلدارة، أخرى أساسية
 الرقابة عملية وتمثؿ. المطلوبة األهداؼ مع االنسجاـ في عليه هو ما على يظؿ أو المخطط، حسب
 يلتقياف األداءيف لجعؿ تصحيحي إجراء في الشروع ثـ الموضوع، األداء مع الفعلي لألداء مقارنة إجراء
 وتفادي الحلوؿ إيجاد ومحاولة االنحرافات بتفسير الرقابة تقوـ كذلؾ. واحدة نقطة في اإلمكاف قدر

 .التخطيط عند اللوجستية المشاكؿ
 اللوجستية الرقابة أهمية: أوال

 أف شأنه مف الذي المستقبلي، الغموض على اإلدارة عملية في رقابي نشاط لوجود األساسية الحاجة تتركز
 إلى تؤدي مستقبال تقع قد التي الغامضة األحداث ألف. الموضوعة الخطة أداء في تعديؿ لحدوث يؤدي
 سبيؿ وعلى الموضوعة الخطط تعديؿ إلى األخرى هي تؤدي والتي اللوجستية، البيئة في جوهرية تغيرات
 يتعذر قد العمالء ومواقؼ أمزجة في والتحوالت التكنولوجية والتغيرات االقتصادية الظروؼ تغير: المثاؿ
 .األساسية الخطط وضع وقت في بها التنبؤ

 المواد في التحكـ التخزيف، النقؿ،( اللوجستية األنشطة على للسيطرة يسعى اللوجستي النظاـ في فالمدير
. األنشطة وتكاليؼ العمالء خدمة على ذلؾ وراء مف يعود ما ناحية مف ،) الطلبات ومعالجة والمخزوف
 بالنسبة الموضوعة األهداؼ النظاـ، أداء عف التقارير المراجعة، أعماؿ المدير لدى السيطرة آلية وتتضمف
 اآللية وهذه اللوجستيات، مدير به يقوـ ما غالبا والذي التصحيحي، اإلجراء لبدء الوسائؿ وبعض لألداء
 الخطط تتضمف فهي اإلضافية العوامؿ أما العملية، في المرتبطة بالعوامؿ ارتباطها حيث مف الرقابية

 .1واألداء البيئية والمؤثرات اللوجستية واألنشطة
 اللوجستية الرقابة نموذج:  ثانيا
 إجراء إلى بالحاجة توقع يصاحبها التي المتغيرة المراقبة ظروؼ مف واحدة الجزئية المراقبة عملية تمثؿ

 رقـ الشكؿ يوضحه ما وذلؾ. الموضوع األداء مع ويلتقي يستقيـ لكي الفعلي األداء لتعديؿ تصحيحي
09 . 
 
 
 
 
 
 

                       
1
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 اللوجستية الرقابة عملية 09:رقم شكل

 
 إبراهيـ تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيـ تخطيط: اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد: المصدر
 .805ص2006. ، السعودية،: الرياض المريخ، دار مسلـ، أحمد أسامة سلطاف،

 الموضوعة الخطط مع يتماشى اللوجستيؾ مجاؿ في األداء أف مف التأكد إلى تهدؼ اللوجستية الرقابة إف
 الرقابة أف كما اللوجستي، المعلومات نظاـ يوفرها التي المعلومات على كامؿ بشكؿ تعتمد حيث مسبقا

 أف الشكؿ مف الزبائف نالحظ إلى وصوال المورديف مف بداية اللوجستيؾ سلسلة داخؿ تتوغؿ اللوجستية
 العمليات تتبع يتـ حيث التجاريوف، الشركاء إلى وصوال المورديف على الرقابة مف تبدأ اللوجستية الرقابة

 .حدوث عندها األخطاء لتصحيح باستمرار ورقابتها اللوجستية
 الرقابة نظم أنواع: ثالثا
 1هي: أنواع ثالثة إلى وتنقسـ 

 مقارنة إجراء بيف اإلنساني التدخؿ ويعني شيوعا، األنواع أكثر مف وهي :الحلقات مفتوحة النظم 1-
 يتخؿ أف المدير على ويجب العملية، خطأ لتقليؿ المطلوب اإلجراء وبيف المطلوب، واألداء الفعلي األداء
 .المفتوحة المراقبة العملية على نطلؽ يجعلنا ما وهو تصحيحي، إجراء أي حدوث قبؿ ايجابية بطريقة
 المعلومات نوع تحديد المدير بإمكاف عمله، لبدء المنخفضة األولية التكلفة المرونة،: النظاـ هذا مزايا ومف

 تحديد إلى إضافة األوقات، مف وقت أي في المقبوؿ للخطأ السماح ودرجة المراقبة، لغرض المطلوبة
 عرضة البيئية والمؤثرات والخطط األهداؼ تكوف عندما المرونة هذه وتفيد. التصويبية اإلجراء شكؿ

                       
1
 المرٌخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهٌم تركً ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظٌم تخطٌط: اللوجستٌات إدارة بالو، إتش رونالد  

  .202 ص8006، السعودٌة،: الرٌاض



 انفصم األول:                                                              اإليداد يدخم َظري
 

35 
 

 .ومقيدة التكلفة باهظة األوتوماتيكية الرقابة إجراءات تكوف وعندما ،متكررة لتغييرات
 الحاجة لتقليؿ طرؽ إلى للتوصؿ متواصال جهدا األخيرة، السنوات شهدت: الحلقات مغلقة النظم -2

 أعظـ بمثابة المخزوف الرصيد لموقؼ اآللي المراقب ولعؿ. والمراقبة السيطرة عمليات في البشري العنصر
، حتى الصدد هذا في نجاح  القرارات قاعدة استخداـ يتـ فإنه اللوجستية، األنشطة بمراقبة القياـ ولدى اليـو
 رصد قد المدير أف لو كما القرارات قاعدة وتعمؿ. المغلقة الدوائر ذات النظـ في للمدير بديال لتكوف
 المراقبة، عملية مف استبعاده يمكف المدير والف. ذؿ على بناء بالتصرؼ سيقوـ ثـ ومف األداء، في الخطأ
 .المغلؽ النظاـ يسمى المراقبة نظاـ فإف القرارات، قاعدة بفعؿ حالها على الرقابة وتظؿ
 المخزوف، على الرقابة نظاـ هو اللوجستيات، إدارة في المغلقة الحلقات ذي الرقابة نظاـ أفضؿ وحاليا

 أوؿ خاص بشكؿ المخزوف جعلت التي هي المخزوف مستويات لمشكالت للقياس القابلة الكمية فالطبيعة
 .المغلقة الحلقات طرؽ خالؿ مف للمراقبة خضعت التي المؤسسة أنشطة
 المنتجات مف المخزوف مف عديدة مستويات مراقبة على هائلة بقدرة يتمتع أنه النظاـ هذا مميزات ومف

 التي المتغيرة للظروؼ االستجابة ناحية مف المرونة عدـ إلى يميؿ النظاـ هذا فإف ذلؾ، ومع. ودقة بسرعة
 العملية مف فقط واحد جزء على السيطرة النظاـ هذا يتيح قد كذلؾ. له التصميـ مؤشرات نطاؽ خارج تقع

 .اإلجمالية
 أو األنشطة أحد على الموسعة الرقابة نقؿ في الرغبة بعدـ المديروف يشعر: المعدلة الرقابة نظام-3

 التنبؤ يتعذر البيئية المؤثرات فإف كذلؾ محلهـ، تحؿ التي القرارات مجموعة إلى األنشطة، مف مجموعة
 .الرياضية والنماذج الكمبيوتر بأجهزة الثقة عدـ مف نوع المديريف يخالج وكذلؾ بها،
 في هو( المعدؿ - الحلقات ومغلؽ المفتوح) النظاميف بخلط قاـ الذي الرقابة نظاـ مف المزيج فإف ولذلؾ
 يحؿ أف أحيانا المدير يستطيع المعدؿ النظاـ وفي اللوجستية، األنشطة على للرقابة استخداما األكثر الواقع
 نظاـ يستطيع ما تفوؽ للغاية واسعة معلومات لقاعدة الدخوؿ يستطيع فالمدير. القرارات قاعدة محؿ

 .اآللي المراقبة
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 :األول الفصل خالصة
 العديد عرؼ إداري كمصطلح تطبيقه عند وحتى ظهوره، بداية منذ بالغيف وأهمية دور ذو اإلمداد أعتبر
 وذلؾ ورقابة تنظيـ تخطيط، مف التسيير رورةسيل يخضع متكاملة إدارة منه جعؿ والتغييرات التطورات مف
 .اإلدارية المستويات كؿ على
 التكاليؼ بأقؿ المستمر والتدفؽ العمؿ انسيابية تحقيؽ إلى يهدؼ المؤسسة استراتيجية ضمف أصبح كما

 .جديدة أسواؽ واكتساب المؤسسات بيف للمنافسة مجاؿ يشكؿ وأصبح المؤسسة، ربحية لزيادة
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 تمهيد:  

لطالما جرت أقالـ الباحثيف و تدفؽ الكثير مف حبرها على موضوع األداء وال تزاؿ، إذ أف هذا المفهوـ 
بتفصيالته ال يزاؿ يفتح للعديديف باب المساهمة و لو بالقليؿ و محاولة الوصوؿ بالركب على طوؿ المسافة 

فالتفسير و المعنى الحقيقي لهذا المفهوـ بقي ميدانا للصراع الفكري تتضارب فيه الدراسات على و التقصير، 
مختلؼ منابعها، و لعؿ الصعوبات التي تواجهها مؤسسات اليـو في قياسه ألكبر دليؿ على ذلؾ .إف النظرة 

بتلؾ الصلة المسببة لفقداف السليمة للموضوع و تقديـ تعريؼ واضح لألداء خاؿ مف الشوائب التي تمت   إليه 
المعنى و تجريد صورته الحقيقية، يعتبر هدفا ساميا لكؿ باحث يسعى جاهدا لجمع ما تفرؽ مف األفكار 

   بشكؿ يمكنه مف توضيح وتحديد المعالـ التي تقدـ له القراءة الصحيحة للموضوع .
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 المبحث االول: قياس  األداء
يعتبر األداء ذلؾ النشاط الشامؿ لمختلؼ المهاـ والعمليات والذي يعكس قدرة المؤسسة على استغالؿ  

إمكانيا ا رغبة منها في تحقيؽ أهدافها  وغاياتها والتي تكوف مجسدة في الشكؿ خطط وسياسات وبرامج 
ا هو مطلوب منها إال عمؿ.كما واف المؤسسة تتمكف مف معرفة مدى انجاز الوحدات واألقساـ التيلها كم

بواسطة عملية التقييـ والتي تعمؿ على كشؼ ماتـ انجازه مف نتائج فعلية لألداء وما إذا كانت تتفؽ مع 
ماهو مخطط له، كما وتعمؿ على اكتشاؼ االنحرافات ومواطف الخلؿ فيها مما يسهؿ مف عملية المعالجة 

اؿ أو نشاط تعمؿ فيه مرتبط بكفاءة والتصحيح، فضال عف كؿ ذلؾ فاف نجاح المؤسسة في ظؿ مج
وفعالية االنشطة /الوظائؼ التي يقـو فيها بانجاز األدوار والمهاـ الموكلة لها ومف اجؿ ذلؾ فاف 
المؤسسات الناجحة تعتمد إلى تقييـ المستوى الذي حققته في كؿ مجاؿ أو وظيفة بصورة دائمة 

إلى االعتماد على مجموعة المعايير أو المقاييس ومستمر،ولضماف نجاح عملية التقييـ تلؾ فإنها تلجا 
التي توضح لها مدى تأدية األعماؿ بشكؿ جيد وصحيح وكذا اكتشاؼ االيجابيات وتعزيزها والسلبيات 

 ومعالجتها  وذلؾ لضماف استمرارية الحؿ المؤسسي.  

 المطلب األول:  ماهية قياس األداء  

حتى تستطيع المؤسسة التأكد مف تحقيؽ أهدافها فهي تلجا إلى القياس المستمر ألدائها والذي يبنى على 
أساس المقارنة بيف األداء المخطط له أو المرغوب تحقيقه  واألداء الفعلي،  كما وتمكف عملية القياس تلؾ 

االختالفات فيها، إضافة إلى مف تحقؽ مف مدى انجاز األهداؼ المخطط لها وكذا اكتشاؼ االنحرافات و 
إلى تحقيؽ جملة مف اإلغراض أو األهداؼ كما واف  –عملية القياس –ذلؾ فاف المؤسسة تنشد مف خاللها

نجاح العملية التقييمية متوقؼ على مدى توفر مجموعة مف الشروط/ الضوابط أو المتطلبات التي مف 
 خالؿ عملية القياس تلؾ .   مف  شأنها  تحقيؽ كامؿ لالهداؼ التي تسعى المؤسسة إليها

ولعؿ مف الجدير بالذكر أوال وقبؿ التطرؽ الى مفهـو قياس األداء التعرض الى إيضاح الفرؽ بيف 
 مصطلحي القياس والتقييـ، اذ عادة ما يتـ التطرؽ الى المصطلحيف على انهما يحمالف نفس المعنى .  

والمالحظات الكمية عف الموضوع المراد قياسه وذلؾ فالقياس يهتـ بوصؼ السلوؾ بمعنى جمع المعلومات 
وفقا إلطار معيف مف المقاييس المدرجة، ويعني ذلؾ إف  القياس ماهو إال عملية تشخيصية لموضوع معيف 

إما التقييـ فهو اشمؿ مف دلؾ اد يمثؿ:   ومحدد وذلؾ اعتمادا على وسائؿ تسمح بوصفه وصفا كميا فقط،
     1تي ينتج عنها معلومات تفيد في اتخاذ قرار أو إصدار حكـ على قيمة معينة "تلؾ العملية المنظمة ال

عداد الوسائؿ العالجية له أي   فال يقتصر بدلؾ التقييـ على تشخيص موضوع ما انما إصدار الحكـ عليه، وا 
                       

1
  188،187ص 2002. 1محمد اكرم العدلونً، العمل المؤسسً،دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزٌع،عمان، ط  
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الفشؿ أو التقدـ  إف  التقييـ عملية تشخيصية عالجية في إف  واحد،  وترمى هذه األخيرة الى معرفة مدى النجاح/
نحو االهداؼ المراد تحقيقها،  وكدا التحديد الواضح لنقاط القوة والضعؼ للتمكف مف تحقيؽ تلؾ االهداؼ 

نما الى الصواب وتعزيزه ضمانا لتحقيؽ ماتصبوا اليه  بصورة احسف، كما وال ترمى الى رصد األخطاء فحسب وا 
 بكفاءة عالية.  

 أوال:  مفهوم تقييم األداء  
قصد به:  " مجموع اإلجراءات التي تقارف فيها النتائج المحققة للمؤسسة بأهدافها المقررة قصد بياف مدى وي

وبدلؾ فتقييـ األداء ما هي اال عملية مقارنة بيف النتائج المحققة واألهداؼ  1انسجاـ تلؾ النتائج مع األهداؼ"
اؼ، كما وال تتوقؼ عند هذا الحد بؿ تتعداه الى المسطرة ودلؾ قصد بياف مدى االنسجاـ بينهما وتحديد االنحر 

 إيضاح مسبباته وكدا اتخاذ الخطوات الكفيلة لتجاوزه .  
كما وينظر الى تقييـ األداء على انه:" جميع العمليات والدراسات التي ترمي لتحديد مستوى العالقة التي تربط 

راسة تطور العالقة المذكورة خالؿ فترات زمنية بيف الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها مف قبؿ المؤسسة مع د
المتتابعة أو فترات زمنية محددة عف طريؽ أجراء المقارنات بيف المستهدؼ والمحقؽ مف األهداؼ باالستناد الى 

   2مقاييس ومعايير معينة"
واستنادا الى هدا التعريؼ فتقييـ األداء يشير الى العمليات،  الخطوات،  اإلجراءات التي تتبع في عملية 

المقارنة بيف األهداؼ المسطرة أو المستهدفة وبيف ماهو محقؽ منها انطالقا مف تحديد العالقة بيف عناصر 
مسبقا وطبقا لضوابط أو مقاييس مدخالت المؤسسة ومخرجا ا ودلؾ ضمف فترات أو مجاالت زمنية محددة 

 محددة سلفا .  
ومما ورد أعاله يمكف اعتبار تقييـ األداء على انه مجموع الدراسات التي ترمي مف خاللها المؤسسة الى 

معرفة مدى قدر ا وكفائتها على إدارة أنشطتها في الجوانب:  اإلدارية،  اإلنتاجية،  التسويقية،  التقنية وكدا 
صعوبات التي تعترضها ودلؾ خالؿ فترة زمنية محددة ومف مدى مهار ا في تحويؿ المدخالت التغلب على ال

 المتاحة لها الى مخرجات بالنوعية ا ولكمية والجودة المطلوبة منها . 
 

 

 ثانيا: الغرض من تقييم األداء  
                       

 
1
، 2007، 1لتوزٌع، عمان، طابراهٌم عبد الحلٌم عبادة، مؤشرات األداء فً البنوك االسالمٌة، دار النفائس للنشر وا 

    13ص

    13، ص2007، 1مجٌد الكرخً، تقوٌم األداء بالستخدام النسب المالٌة، دار المناهج للنشر والتوزٌع، عمان، ط 2
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 :   1ويمكف الغرض مف تقييـ األداء فيما يلي
 ييـ دؼ اتحاد القرارات الخاصة بتخطيط ورقابة وتقييـ العمليات .  التخطيط والتقييـ والرقابة:  أي التق

إدارة التغيير: وتقوـ فيها المقاييس المحددة لعملية التقييـ بتدعيـ مبادرات التغيير كما يمكف إف  تكوف عملية 
 القياس رأسيا داخؿ المستويات اإلدارية أو وأفقيا داخؿ الوظائؼ .  

في هذا ا اؿ الى التقليؿ التاثير الشخصي وحؿ المشكالت ومتابعة التقدـ وتقوية  االتصاالت: ويهدؼ التقييـ
 السلوؾ والتاكيد على التغذية العكسية.  

 التحسيف: اذ يعمؿ التقييـ على دعـ التحسييف لتقديـ بطاقة أداء للتقرير عف كيفية تحقيؽ جهود التحسيف .  
توجيه الموارد النادرة للمؤسسة الى أنشطة التحسيف األكثر تخصيص الموارد: اذ تساعد مقاييس األداء على 

 جاذبية .  
 التحفيز: يتحسف األداء اذا تـ تزويد األفراد بمستهدفات قابلة للتحقيؽ .  

 التركيز طويؿ األجؿ:قياس األداء المناسب يجب إف  يؤكد على تبني اإلدارة لوجهة نظر طويلة األجؿ.  
 

 ثالثا:  المتطلبات األساسية لنجاح عملية تقييم األداء  
اف عملية تقييـ األداء المؤسسي تتطلب توفر جملة مف المتطلبات التي مف شأ ا االرتقاء بعملية التقييـ الى 

مستوى مف الدقة والموثوقية والذي يساعد في اتخاد القرارات السلمية التي مف شأنها إف  تساعد على تصحيح 
 :  2حرافات وتحديد المستويات والحصوؿ على النتائج المطلوبة، ومف جملة هذه المتطلبات مايلياالن
  البد مف توفير هيكؿ تنظيمي يتمتع بالبساطة والوضوح وكذا تحديد واضح للمسؤوليات والصالحيات

 لكؿ مدير ومشرؼ دوف أي تداخؿ بينها .  

 قعة وهذا ال يتـ اال بدراسة واسعة لهذه األهداؼ اف تكوف أهداؼ الخطة اإلنتاجية بينة واضحة ووا

ومناقشتها مع كؿ المستويات داخؿ المؤسسة وذلؾ ضمانا الف تكوف متوازنة تجمع بيف الطموح 

 المطلوب واإلمكانيات المتوفرة .  
                       

1
نادٌة راضً عبد الحلٌم، دمج مؤشرات األداء البٌئً فً بطاقة األداء الموازن لتفعٌل دور منظمات االعمال فً  

  3،4ص 2005دٌسمبر 40التنمٌة المستدامة المجلد الواحد والعشرٌن، العدد الثانً، 

 
2
 .  43- 42مجٌد الكرخً، المرجع السابق،ص ص 
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  اف يتمتع الشخص الذي سيقوـ بعملية تقييـ األداء بالقدرة على تطبيؽ المعايير والنسب والمؤشرات

 صحيح.   بشكؿ

  توفر نظاـ متكامؿ وفعاؿ للمعلومات والبيانات والتقارير الالزمة لعملية التقييـ بحيث تكوف هذه

المعلومات سريعة ومنتظمة تساعد المسؤوليف في اإلدارات على اختالؼ مستوياتها في اتخاذ القرار 

 السليـ والسريع في الوقت المناسب لتصحيح األخطاء وتفادي الخسائر .  

  جود نظاـ حوافز فعاؿ سواء كانت هذه الحوافز مادية أو معنوية بحيث يحقؽ هذا النظاـ ربطا متينا و

بيف األهداؼ المنجزة فعال وبيف المخطط منها، فغياب مثؿ هذا النظاـ يضعؼ مف قوة وجدية القرارات 

 لمطلوب . المتخذة بشاف تصحيح المسار في مختلؼ العمليات واألنشطة إلى المستوى المرسوـ وا

 رابعا: أهداف تقييم األداء  

   1تسهـ عملية تقييـ األداء بتحقيؽ جملة مف األهداؼ مف أهمها مايلي
  يساعد تقييـ األداء على معرفة مواطف الضعؼ لدى العماؿ واطالعهـ عليها وهذا مف اجؿ مساعد ـ

والمهارات العالية والنادرة على تحسيف وتطوير أنفسهـ، وأيضا يساهـ في اكتشاؼ أفراد ذوي الكفاءات 

 والمتميزة، والعمؿ على تطوير تلؾ المواهب وهذا مف اجؿ خدمة المصالح العامة للمؤسسة. 

  .المساهمة في رفع الروح المعنوية لدى العامليف وذلؾ مف خالؿ إشباع حاجات ورغبات 
  المساهمة في تحديد ويضح أداء العماؿ وما يتبع ذلؾ مننتائج،  كمنح المكافآت وتنمية العامليف

 )تطويرمهارات( اذا كاف ذلؾ ضروريا أو احتماؿ التخلي عف بعضهـ ) العماؿ( اذا لـز االمر ذلؾ . 

 حة عف اداء كما يساهـ تقييـ األداء المؤسسة في وضع الخطط المستقبلية، النه يقدـ لها صورة واض

العامليف وكذا الوضع الحالي للمؤسسة، بشكؿ عاـ، حيث إف  هذا التقييـ يساعد الرؤساء  على اتخاد 

 القرارات ووضع الخطوات المستقبلية . 

  مساعدة المشرفيف المباشريف على تفهـ العامليف الذيف تحت اشرافهـ،  وايضا يساهـ في تحسيف

 يف، وزيادة التعاوف بينهـ لرفع الكفاءة االنتاجية .  االتصاؿ،وتقوية العالقات بيف الطرف
                       

1
، 2008، 1القٌادة والرقابة واالتصال االداري، دار حامد للنشر والتوزٌع، عمان، طمروان محمد بنً احمد،وآخرون،  

   107-  601ص
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 خطوات تقييم األداء :10الشكل رقم
 العكسية التغذية                                                                                  

  
                                                                                                        

: أحمد القطاميف، االدارة االستراتيجية:  مفاهيـ وحاالت استراتيجية،  دار مجداوي للنشر والتوزيع المصدر
 .  164،ص2002، 1عماف،  ط

 ي تضح مف الشكؿ أعاله مايلي:   
 تحديد مايجب قياسه    الخطوة األولى: 

ففي هذه الخطوة يتـ تحديد العناصر التي يجب تقييـ ادائها ومراقبتها،  ومف الشروط المهمة لنجاح هذه 
 الخطوة وضماف اتمامها بصورة احسف مايلي:   

  يجب إف  تتمتع العناصر الخاضعة لعملية التقييـ بالقدرة والقابلية للقياس بموضوعية ودرجة عالية مف
 الثبات.  

  على العناصر ذات األهمية الكبيرة في عمليات التنفيذ والتي يطلؽ عليها بعناصر أف يتـ التركيز

النجاح الحرجة إذ تمثؿ هذه األخيرة تلؾ األجزاء مف النشاطات التنفيذية المسؤولة مف نجاح المؤسسة أو فشلها 

 في األخطاء.  ولذلؾ يجب إف  تخضع بصفة مستمرة ودائمة للرقابة والتقييـ عليها وذلؾ لتفادي الوقوع 

 الخطوة الثانية:  تحديد معايير لقياس األداء  
وتتضمف هذه المرحلة على تحديد المعايير التي تستخدـ في تقييـ النتائج )العناصر التي تـ تحديدها (وتمثؿ 

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 تحدٌد   ماٌجب  

   قٌاسه

   معاٌٌر   تحدٌد

   القٌاس

   األداء   قٌاس

   الفعلى

      

         
   االجراءات   إتخاذ

   التصحٌحٌة

   توقف
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تي هذه المعايير تعبيرا مفصال عف االهداؼ االستراتيجية،  وهي بذلؾ تشكؿ مقاييس نتائج األداء المقبولة وال
 يتوقع منها إف  تحقؽ االهداؼ كما هي.   

 الخطوة الثالثة: قياس األداء الفعلي    
يتـ خالؿ هذه المرحلة )الخطوة(قياس األداء الفعلي أو الحالي اي ما توصلت اليه المؤسسة فعال خالؿ فترة 

 زمنية معينة.  
 الخطوة الرابعة: مقارنة نتائج األداء الحالي مع المعايير   

ففي هذه المرحلة يتـ التاكد مف إف  النتائج المتوصؿ اليها تساوي االهداؼ الموضوعية اي هؿ نتائج األداء 
الحالي متطابقة مع االهداؼ اـ ال؟ فاف كاف ما تـ التوصؿ اليه هو فعال ما تـ التخطيط له فاف عملية التقييـ 

 تتوقؼ عند هذا الحد أو المرحلة .  
 افات فانه توجد مرحلة خامسة وهي اتخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة .  اما اذا كاف هناؾ انحر 

 الخطوة الخامسة:  اتخاذ االجراءات التصحيحية  

يتـ اللجوء الى هذه المرحلة وذلؾ في حالة ظهور انحرافات في األداء كما وتعتمد هذه المرحلة الى اتخاد 
لجتها إف  وقعت وذلؾ باستخداـ التغدية العكسية والتي يتـ مف االجراءات التصحيحية المناسبة لتفاديها أو معا

خاللها معرفة ماذا كانت تلؾ االختالفات بيف النتائج واالهداؼ كبيرة وحقيقية وما اذا كانت هناؾ حاجة الى 
اجراءات تصحيح لها،  كما ويتـ مف خاللها معرفة مصدر ومنبع تلؾ االنحرافات وما إف   كانت نابعة مف 

ات وضع الخطط والسياسات المستخدمة في انجاز االعماؿ )هؿ هي فعالة أو غير مناسبة(أو في عملي
اي العمليات التي استخدمت في تنفيذ االعماؿ لـ تكف مناسبة النجاز  -العمليات التنفيدية في حد ذاتها 
 االهداؼ المخطط لها...الخ   

ما تسعى أو تصبو اليه الى عملية تقييـ ادائها وذلؾ تلجاء اي مؤسسة اقتصادية الى معرفة مدى التوصؿ الى 
في مختلؼ الوظائؼ واالنشطة فيها،  سواء كانت االدارية منها أو االنتاجية أو التسويقية أو غيرها مف 

الوظائؼ وذلؾ لتدارؾ االختالفات واالنحرافات فيها وكذا تحقيؽ ما دؼ إليه مف وراء عملية التقييـ تلؾ،  كما 
ه االخيرة الوقوؼ عند مستوى األداء أو االنجاز الحالي للمؤسسة مقارنة باالهداؼ المدرجة في وتستهدؼ هد

 خططها مما يؤدي الى اكتشاؼ مواطف 
الخلؿ أو الضعؼ فيها وكذا مسبباتها وهوما يسهؿ بذلؾ وضع الحلوؿ الالزمة لها وتصحيحها فضال عف إف  

ب إجراء تعديالت في الطرؽ أو الرسائؿ المستخدمة في عمليات تصحيح االنحرافات أو األخطاء قد تتطل
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األداء أوفي األوامر والتعليمات والقواعد أو شرحها للمنفذيف وتوعيتهـ باألهداؼ المنشودة والخطط المقررة،  كما 
وقد يتطلب ذلؾ إجراء تعديالت في الخطط المقررة ذاتها أو في سياسات العمؿ أو في شغؿ الوظائؼ وتوزيع 

القوى العاملة أو تدريبهـ لرفع كفائتهـ وقدراتهـ أو غير ذلؾ مف األساليب التي تكفؿ تقييـ األداء المرغوب افراد 
   . المحقؽ لألهداؼ المنشودة

 المطلب الثاني: مجاالت ومعايير تقييم األداء   
تتكوف أي مؤسسة مف عدة أنشطة أو مجاالت تعمؿ مجتمعه على تحقيؽ الهدؼ العاـ، فضال عف إف  لكؿ 
منها أهداؼ معينة تسعى إلى تحقيقها، ومف ثـ فاف معرفة مدى تقدمها إلى ما ترمي إليه يتطلب منها ذلؾ 

هو محصلة لكفاءة وفاعلية مختلفة تقييما للمستوى الذي حققته،  كما إف   كفاءة وفعالية األداء الكلي للمؤسسة 
تلؾ المجاالت أو األنشطة فيها، وعلى اعتبار إف  هذه األخيرة تترابط وتتكامؿ مع بعضها البعض فاف أداء أي 
مجاؿ يؤثر بالضرورة على أداء المجاالت األخرى، ولغرض حساب مستوى األداء الذي حققته تلؾ األنشطة 

ي جانب أو مجاؿ مف مجاالت فاف ذلؾ تطلب توفر مجموعة مف وكذا الوقوؼ على مستوى التطور في إ
المعايير تحكـ عملية التقييـ تلؾ،  كما إف  هذه األخيرة تحددها األهداؼ العامة والتي تـ صياغتها في إطار 
عملية لتخطيط االستراتيجي ليتـ ترجمتها إلى أهداؼ العمليات وذلؾ بمختلؼ المراكز بالمؤسسة سواء كانت 

اإلنتاج)سلعي/خدمي( أو مراكز إدارية أو غيرها، وتمثؿ هذه األهداؼ عالمات إرشادية لتقييـ األداء كما مراكز 
تعتبر بمثابة بياف لتوقعات اإلدارة مف مختلؼ المراكز مع األخذ بعيف االعتبار عاملي الكفاءة والفعالية التي 

 يتضمف عليها كؿ مركز .  
تاب إلى إف  هناؾ جوانب أساسية في التنظيـ )المؤسسة (إذ ما حددت لها ولقد ذهب العديد مف  الباحثيف والك

 1معايير للتقييـ فإناها تسهـ في تحقيؽ األداء المطلوب منها، وفيما يلي عرض لبعض مف تلؾ الجوانب
 أوال:مجاالت األداء      
  اإلنتاج  .0

إذ يعتبر اإلنتاج مف بيف المجاالت التي يتـ استخداـ معايير التقييـ فيها والتي تعمؿ على قياس كمية اإلنتاج 
مقارنة بتكلفة عوامله كالعمؿ، رأس الماؿ، الموارد واآلالت سواء كانت مجتمعة أو  كؿ منها على انفراد،  كما 

ط له أو اإلنتاج بالطاقة المتاحة أو اإلنتاج في السنوات وتتـ عملية مقارنة بيف اإلنتاج الفعلي واإلنتاج المخط
 السابقة  وما إلى ذلؾ .  

 
 

                       

 
1
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  التكاليف .8
وذلؾ لغرض قياس التكاليؼ الفعلية مقارنة بالتكاليؼ المخطط لها أو بالتكاليؼ المعيارية أو بتكاليؼ سنوات 

إلقليمية، مما يتطلب ذلؾ توفر تقارير سابقة و بمثيلتها مف المؤسسات االقتصادية المشا ة المحلية منها أو ا
وبيانات واضحة اماـ إدارة المؤسسة توضح االنحرافات الموجودة لغرض تصحيحها والنتائج االيجابية ألجؿ 

 تدعيمها وتعزيزها وكذا التوسع فيها.  
  اإلدارة .3

اذ تبيف معايير تقييـ اداء المؤسسة االقتصادية مدى كفاءة ادارتاها في اداء المسؤوليات الموكلة لها بنجاح،  
كنجاحها فيتنفيذ الموازنات التخطيطية، حسف ادارة واستغالؿ االمواؿ وكذا الموارد المتوفرة لديها وكذا التنفيذ 

 الجيد للعمليات والخطط المرسومة .  
  القوى العاملة .2

اذ تستخدـ المعايير هنا للتعرؼ على انتاجية العامؿ الواحد وكذا التطور الحاصؿ فيها مع مرور الزمف والى 
على  –معرفة مدى تاثير كؿ مف االصابات واالجازات والغيابات واالنقطاعات والنزاعات العمالية عليها

   -االنتاجية
  المركز المالي .2

فضؿ الوسائؿ التي يكشؼ مف خاللها على الوضع المالي للمؤسسة، اذ تعتبر المعايير في هذا االمجاؿ مف ا
تعمد الى تبياف كفاءة المؤسسات في استخداـ  رأس مالها وكذا الموجدات الثابتة والمتداولة لديها كما و دؼ 
يؿ الى ايضاح مدى االستفادة مف التسهيالت االئتمانية والقروض التي تحصؿ عليها ومعدؿ كلفة التمويؿ وتحل
االرباح وطريقة توزيعها واالحتياطات التي بنتها المؤسسة لمواجهة حاالت الطوارئ والظروؼ غير االعتيادية 

 وما الى ذلؾ.  
 
  الموازنات التخطيطية .6

اف توفر معايير األداء يساعد على وضع الموازنات التخطيطية للمؤسسات اذ يكوف باستطاعتهـ رسـ الخطط 
جرية والسعرية والتسويقية....الخ في ضوء مسار المعايير والنتائج التقومية التي والسياسات اإلنتاجية واال

 تغطيها .  
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اذ تقـو المؤسسة بتقييـ  1كما وقد يتعدى تقييـ األداء الى منتجات وانتاجية المؤسسة وكذا المركز السوقي
 التكاليؼ والجودة والمركز السوقي لكؿ منتج مف المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها مستقبال . 

  االنتاجية  .1
تمثؿ العالقة بيف مخرجات المؤسسة مف سلع وخدمات وبيف مدخالتها،  كما وتعتبر االنتاجية مقياسا لمدى 

االستخداـ االمثؿ لعناصر االنتاج بما تتضمنه مف موارد وطاقات متاحة لها وبما يكفؿ تحقيقا لالهداؼ 
 المنشودة.   

   المركز السوقي .2
إلى نسبة حجـ اإلعماؿ المتوفرة لكؿ سلعة أو خدمة مع حجـ يمثؿ الحصة السوقية للمؤسسة والتي تشير 

 أعماؿ المنتج أو السلعة على مستوى السوؽ وعادة ما تقارف بأقوى المنافسيف في السوؽ.  
   ثانيا :معايير األداء

 لقد تعددت المعايير الموضوعة لتقييـ األداء والتي يمكف حصرها في المجموعات الرئيسية التالية:  
وهي مف اكثر المعايير استخداما وهي تمثؿ مجموعة مف النسب التي وعة األولى: معايير الربحية: المجم

     2تقاس منخاللها ربحية المؤسسات وكفائتها التشغيلية
  وتشتمؿ على الكفاءة،  الفعالية واالنتاجية  المجموعة الثانية:  معايير األداء االستراتيجي 

   الكفاءة والفعالية: 
الكفاءة على اناها انجاز االعماؿ بطريقة صحيحة وهي بذلؾ تشير الى الطريقة االقتصادية التي يتـ بها  تعرؼ

، وهي تمثؿ نسبة المدخالت المستهلكة الى المخرجات المتحصؿ عليها 3إنجاز العمليات المتعلقة باالهداؼ
وانه كلما تـ تحقيؽ مخرجات معينة فكلما كانت المخرجات اكبر مف المدخالت فاف الكفاءة تكوف اعلى،  كما 

 بمدخالت اقؿ فالنتيجة كفاءة عالية اي الحصوؿ على الكثير مقابؿ ماهو اقؿ .  
 الكفاءة = مدخالت/مخرجات   

اما الفعالية فهي تشيرالى االهداؼ المحققة أو تحقيؽ االهداؼ المسطرة مف قبؿ المؤسسة بغض النظرعف 
                       

فالح حسن الحسٌنً، إدارة المشروعات الصغٌرة، مدخل استراتٌجً للمنافسة والتمٌٌز، دار الشروق للنشر والتوزٌع،  1

 .  314-313، ص ص، 2006عمان، 

2
    54، ص2000، 1علً عباس،الرقابة االدارٌة على المال واالعمال،  مكتبة الرائد العالمٌة، عمان، ط 

3
شٌقارة هجٌرة، االستراتٌجٌة التنافسٌة ودورها فً اداء المؤسسة: دراسة حالة المؤسسة الوطنٌة للموارد الدسمة  

ENCG"  مذكرة تدخل ضمن متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم التسٌٌر، تخصص علوم ادارة االعمال، جامعة

   104، ص2005-2004الجزائر، دفعة
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 . وبدالؾ فالفعالية تشير الى مدى قدرة المؤسسة على تحقيؽ اهدافها  12ؼالتكاليؼ المترتبة عف هذه االهدا
 :  االنتاجية

هي عبارة عف العالقة بيف كمية ونوع األداء واستغالؿ الموارد بعبارة اخرى هي حاصؿ قسمة المخرجات على 
وهي بذلؾ تتضمف االستغالؿ االمثؿ والكؼء للموارد المختلفة مف القوى البشرية، معدات  3قيمة المدخالت

 مواد،خاـ، راس الماؿ... للحصوؿ اعظـ وافضؿ المخرجات .  
 االنتاجية =المخرجات/المدخالت   

   :4يمكف التركيز في هذه ا موعة على المعايير التاليةالمجموعة الثالثة: معايير االنتاج 
 استغالؿ الطاقة المتاحة وهي تمثؿ نسبة كمية اإلنتاج المتحقؽ اي كمية اإلنتاج بالطاقة المتاحة ويشير  نسبة

هذا المعيار إلى كفاءة المؤسسة في استغالؿ الطاقة المتاحة ويظهر ذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف اإلنتاج 

 كميات اواالسعار الفعلي أو المتحقؽ واالنتاج بالطاقة المتاحة ويتـ حساب اإلنتاج بال

 
  نسبة التكاليؼ المتغيرة إلى اإلنتاج توضح قيمة التكاليؼ المتغيرة مف قيمة اإلنتاج،  ويمكف

 إيضاحهابالعالقة التالية:   

 نسبة التكاليؼ المتغيرة لإلنتاج = التكاليؼ المتغيرة / قيمة اإلنتاج  
   :نصيب وحدة اإلنتاج مف التكاليؼ المتغيرة يحسب بالعالقة التالية 

 نصيب وحدة اإلنتاج مف التكاليؼ المتغيرة = التكاليؼ المتغيرة / كمية اإلنتاج  
   نسبة التكاليؼ الثابتة لإلنتاج توضح قيمة ماتشكله التكاليؼ الثابتة مف قيمة اإلنتاج المتحقؽ إذ إف:  

 بتة = التكاليؼ الثابتة /قيمة اإلنتاج   نسبة التكاليؼ الثا

                       
1
   24، ص1945ماي 

2
فً تفعٌل مردودٌة الفرد المؤسسة،  مداخلة ضمن الملتقى الوطنً حول  األداء تقٌٌم دور،  واخرون بوراساحمد  

 ،جامعة 2008افرٌل  29-28موارد البشرٌة فً المؤسسة االقتصادٌة:  الواقع والتحدٌات ٌومً تفعٌل دور ال

3
 .  85ص2007، 1االدارة واالعمال،  دار وائل للنشر والتوزٌع،  عمان،  ط، مهدي، وآخرون صالح 

4
   127-  521مجٌد الكرخً المرجع السابق، ص ص 
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  نصيب وحدة اإلنتاج مف التكاليؼ يقدـ هذا المعيار مقياسا لما تستوفيه الوحدة الواحدة مف المنتجات

 مف إجمالي التكاليؼ .  

 نصيب وحدة اإلنتاج مف التكاليؼ =تكاليؼ اإلنتاج / كمية اإلنتاج ...الخ  
مقدار ما أضافته العملية  نهاتعرؼ القيمة المضافة على أمة المضافة  المجموعة الرابعة:  معايير القي

اإلنتاجية إلى الخدمات و المواد األولية والسلع الوسطية بواسطة الجهود البشرية و المادية بحيث تصبح لها 
األولية قدرة أكبر على اإلشباع،وتحسب القيمة المضافة بطرح قيمة مستلزمات اإلنتاج مف الخدمات و الموارد 

 مف قيمة اإلنتاج.
 المطلب الثالث: مقاييس األداء     

يمثؿ األداء النتيجة النهائية لنشاط منظـ يتضمف تحقيؽ أهداؼ واضحة ومسطرة مسبقا،  ويعتبر تقييـ األداء 
منهجا يمكف المؤسسات إتباعه لمعرفة الكيفية التي تمكنها مف تحقيؽ ما تسعى وتصبو اليه والذي يجب عليه 

يـ تكويف مقاييس أو مؤشرات تساعد في إف  يشتمؿ على جميع المستويات داخلها . كما وتتضمف عملية التقي
دراسة نشاط المؤسسة ككؿ وكذا تبياف  الكيفية التي تمكنها مف تحقيؽ األهداؼ ولقد اعتمدت المؤسسات في 
ذلؾ مسبقا على ما يسمى بالمقاييس المالية التقليدية والتي مف أبرزها العائد على األصوؿ أو االستثمارات،  

افة . إال إف  القصور أو العجز الذي تواجه هذه االخيرة في عملية التقييـ واقتصارها صافي الربح،  القيمة المض
فقط على األحداث الماضية أدى بالمؤسسات إلى تطوير وابتكار نظـ ومؤشرات أداء جديدة تتجه إلى تقييـ 

 االحداث الحالية أو ما سيواجهها في المستقبؿ .  
 (:  أوال :المقاييس التقليدية  )المالية 

بصورة عامة إلى توسيع دائرة استثماراتها وانشطتها التي تسعى مف خاللها إلى تحقيؽ  تهدؼ المؤسسات
األرباح الكبيرة،  ومف أجؿ تقييـ أداء الوحدات الفرعية فيها، ومعرفة مدى مساهمتها في الوصوؿ إلى ذلؾ فإف 

لمعلومات المالية أغلب المؤسسات اتجهت إلى االعتماد على المقاييس المالية التي تعتمد بدورها على ا
والمحاسبية والتي مف أشهرها:  العائد على االستثمار،  القيمة المضافة االقتصادية، صافي الربح كما وأف هذه 

والتي تستخدـ في تحديد مدى تحقيؽ  –العمليات التشغيلية  –المقاييس ماهي إال ترجمة لنتائج القياس التشغيلي 
 األهداؼ اإلستراتيجية للمؤسسة .  

لى الرغـ مف إف  استخداـ المقاييس المالية إلى تحقيؽ جملة مف الفوائد أي انها تعرضت إلى انتقادات أدت وع
   1إلى البحث عف مقاييس أخرى

                       
-http://www.jps.dir.com/forum/forum  فً تقٌٌم أداء الشركات عمر الجمهانً،  أنظمة الرقابة اإلدارٌة  1

posts.asp?tjd=5247fpzd=1545 7  2009/4/6 ، 
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 أهـ الفوائد التي يمكف إف  تقدمها المقاييس التقليدية ما يلي:   اهم الفوائد: إّن 
 المالية مؤشرا ضروريا بالقياس وتقييـ األداء  توضح تكاليؼ المبادالت بيف الموارد ومف ثـ فاألداءات  
  يمكف القياس الكمي لألداء مف ربط نظاـ األجور والحوافز باألداء واإلنجازات الفعلية مما يؤدي إلى

تطوير أداء العامليف بما يتوقؼ مع األهداؼ اإلستراتيجية،  وبذؿ الجهد الكافي في حسف استغالؿ 

  دة بالكفاءة والفعالية المطلوبة. الموارد لتحقيؽ األهداؼ المحد

 أما االنتقادات فهي تتمثؿ فيما يلي:   
  ال تساعد المقاييس المالية التقليدية المديريف على إدراؾ العوامؿ التي توجه النجاح في مؤسساتهـ

عبر مهارات العامليف وكفاءة العمليات التشغيلية التي تبدع فيها المؤسسة،  لذا فإف هذه المقاييس ال ت

بشكؿ كاؼ عف أداء المؤسسات وتحد مف قدرة مدرائها على اتخاذ القرارات الصائبة التي توجه األداء 

  الحالي والمستقبلي فيها إلى أفضؿ مستوى تطمح إليه .

  تضعؼ األداء النها ذات طبيعة تاريخية، بمعنى إف  التقارير الصادرة تركز على األنشطة التي حدثت

ماـ بالقيمة الحالية والمستقبلية،  ولهذا السبب فهي تعتبر غير كافية في عمليات في السابؽ دوف االهت

اتخاذ القرارات التي يقـو بها المديروف لتحسيف العمليات التشغيلية الحالية والمستقبلية كما انها تعطي 

   إشارات مظللة عف التحسيف المستمر واالبتكارات في تطوير العمليات التشغيلية .

 المقاييس المتطورة )غير المالية (    ثانيا:
تعتبر مقاييس األداء غير المالية اداة رئيسية للرقابة االستراتيجية،  اذ تمثؿ محاولة للتاكيد على اهمية التوجه  

أو التغيرفي العمليات لداخلية ) التشغيلية( نظرا لما تشهده البيئة المحيطة بالمؤسسة مف تغيرات تكنولوجية 
لى زيادة احتياجات الزبائف وكذا اشتداد المنافسة التي ادت حديثة في تلؾ العمليات وما لهذه االخيرة مف اثر ع

بدورها الى ضرورة البحث عف مقاييس جديدة لالداء التشغيلي للمؤسسة تتالءـ مع االهداؼ الصناعية 
الحديثة) كالبحث عف الجودة،  زيادة االنتاجية،  التطوير واالبتكار(باالضافة الى ذلؾ فاف هذا النوع مف 

مف على مقاييس كمية مثؿ ادارة االنتاج على اساس عدد الوحدات المنتجة ومقاييس كيفية تقيس المقاييس يتض
سمعه المنتج أو الخدمة رضاء ووالء المستهلؾ،  مرونة عمليات التصنيع .فضال عف انها تعطي عدة مجاالت 

تغطيها تلؾ اربع مجاالت لالداء  Whittتختلؼ مف المؤسسة الى اخرى أوحسب كؿ باحث اذ اقترحت  
فقد اقترح مقاييس ترتبط بمجاالت الموارد  Goslingالمقاييس وهي:  المنتجات واالسواؽ العامليف والعمالء اما 
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واداء العمؿ والمنتجات على اعتبار إف  قياس األداء الكلي يجمع بيف الكفاءة والفعالية بمعنى كفاءة في 
مؤشرات غير مالي تـ تصنيفها  56فقد اقترح  Smithوبة، أما استخداـ الموارد وفعالية في انجاز النتائج المرغ

استنادا الى ما  1طبقا لست مجاالت وهي:  المدخالت،  اداء العمؿ، المنتجات،  االسواؽ،  العامليف العمالء
سبؽ فانه يمكف القوؿ إف  تقييـ وقياس األداء اصبح يركز على المؤشرات غير المالية على حساب تلؾ 

 تي تتعلؽ بالجانب المالي . وفيما يلي ثالث نماذج حديثة لتقييـ األداء .  المؤشرات ال
يهتـ هذا النموذج بالعالقة الداخلية والخارجية مع العميؿ والموارد،  ونجد إف  هذا نمودج سلسلة القيمة  .1

مباشرة  النموذج يتمتع باهمية كبيرة خاصة في المؤسسات التي تعمؿ في بيئة تنافسية عالية والتي ترتبط

بالعمالء حيث يساعدها هذا النموذج على التاكد مف إف  منتجا ا تكوف متاحة دائما للعمالء في الوقت والمكاف 

   . 2والسعر المناسب،  كما انه يؤكد على الجودة كمعيار للتقييـ وليس فقط كعنصر منافسة

والتي تستخدمها المؤسسات في  يعتبر احد تلؾ االساليب الحديثة في عمليات التقييـاالسلوب المقارن  .2
عمليات المقارنة بينها وبيف المؤسسات االخرى المنافسة لها أو ذات تفوؽ عليها في مجاؿ معيف،  ولقد ظهر 

بواسطة شركة زيروكس التي تعمؿ في مجاؿ تصوير المستندات،   9791هذا المصطلح أو االسلوب عاـ
لذي يعتبر على انه تلؾ العملية التي تستهدفها المؤسسة حيث وضعت ما يسمى بالقياس المقارف التنافسي وا

مف اجؿ التطوير وذلؾ عف طريؽ مقارنة بيف مالمح ومكونات منتجاتها مع غيرها مف منافسيف . ولقد انتشر 
بعد ذلؾ استخداـ هذا االسلوب بعد ذلؾ استخداـ هذا االسلوب واتساع صورة تطبيقه ليشمؿ على مؤهالت 

كالشراء والتسويؽ، المنظمات الحكومية كالبنوؾ والمستشفيات،  كما انه اصبح ينتقد مف الوظيفية للمؤسسة 
تتنافس مف خالؿ المقارنة مع  قبؿ العمليف فيها . وفي اطار هذا النوع مف االساليب لـ تعد المؤسسات

ت المنافسة وغير المنافسيف بؿ بدات تسعى الى اكتساب مزايا تنافسية عف طريؽ المقارنة والتعلـ مف المنظما
   المنافسة وكذا مف خالؿ ايجاد وتعزيز االفكار التي تساهـ بصورة مباشرة في تحقيؽ قدرات تنافسية لها .

                       
1
 هٌثم احمد حسٌن عبد المنعم،  نموذج محاسبً لقٌاس وتقٌٌم األداء المؤسسً للمنظمات،  دون تارٌخ. 

-http://unpan1  7-6نادٌة راضً عبد الحلٌم،  المرجع السابق،ص  2 

un.org/intradoc/groups/public/document/ARADO/unpoNoo6256.pdf   
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تعتبر بطاقة األداء المتوازف افضؿ النماذج واوسعها انتشارا على نموذج بطاقات األداء المتوازن  .3
المستوى العلمي كما انها تمثؿ نظاـ قياس اداء متوازف ومتكامؿ واداة لترجمة االستراتجيات الى اهداؼ 

تشغيلية ومؤشرات عملية تعمؿ على تحقيؽ رؤية المؤسسة باالضافة الى ذلؾ فقد تعددت وتجاوزت النظرة 
ة لالداء والتي تركز على المقاييس أو المؤشرات المالية التي تحقؽ مصالح المساهميف فقط الى التعامؿ التقليدي

مع المقاييس غير المالية التي تحققمصالح كافة االطراؼ ذوي العالقة بالمؤسسة كالموظفيف، 
 العمالء،المورديف....الخ 

نات مف القرف العشريف على يد مجموعة مف ولقد ظهرت بوادر انشاء هذه البطاقة خالؿ فترة السبعي  
االكاديمييف والممارسيف الفرنسييف التي قامت بتقديـ منهج يربط بيف هيكؿ المعلومات بالمؤسسة وكؿ مف 
الهيكؿ التنظيمي واالستراتيجية والمسؤوليف عف اتخاد القرارات فيها،  وعرؼ هذا المنهج باسـ لوحة القياس 

Tableau de board تضمف على مجموعة مف اإلشارات التي تسمح للمدير بأف يدير العملياتوالتي ت. 
لنظاـ بطاقات األداء المتوازف  Norton & Kaplan.R.Sولقد تمثلت الخطوة الثانية في تقديـ حؿ مف 

والذي يتضمف على مجموعة متكاملة مف مقاييس األداء مصممة مف اجؿ تحقيؽ استراتيجية المؤسسة، وتتميز 
اقات بخاصية إف  لكؿ وحدة اعماؿ داخؿ المؤسسة لها بطاقة اداء خاصة بها واف جميع البطاقات تلؾ البط

 تحمؿ بعض المقاييس العامة و ذاتها   
فاف كافة وحدات االعماؿ التي في نفس المستوى التنظيمي سيكوف لها بعض المقايسس العامة اضافة الى 

تيجياتها واعمالها الخاصة. وبدالؾ فاف عمليات التقييـ مقاييس خاصة لكؿ وحدة عمؿ والتي تختص باسترا
 للوحدات الفرعية تكوف باالعتماد على كال مف المقاييس العامة والخاصة .  
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 نموذج بطاقة األداء المتوازن   11الشكل رقم 

 
  

 .   7:  نادية راضي عبد الحليـ،  مرجع سبؽ ذكره صالمصدر
ويوضح الشكؿ المبيف اعاله نمودج األداء المتوازف والذي يرتبط باامجاالت التالية:  األداء المالي، العالقات 

 مع العمالء، العمليات الداخلية،  التعلـ والنمو .  
    1اف المقاييس غير المالية أو المتطورة تمثلت بجملة مف المميزات أو الخصائص المتمثلة في

 طها باستراتيجيات المؤسسة فهي تساعد المديريف على اتخاد القرارات الصحيحة في سهولة تتبعها ورب

 الوقت المناسب . 

  يمكف تطبيقها على مستوى الوحدات الصناعية في المؤسسة،  فمف الممكف تحديد انخفاض الجودة

لوقوع بسرعة في ظؿ هذه المقاييس ويمكف اتخاذ خطوات عالجية لكؿ مشكلة أوخطوات وقائية تمنع ا

 في المشكلة . 

                       
    45عمر جهمانً،  المرجع السابق، ص 1
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  تتناوؿ مشكلة استجابة المؤسسة للزبائف في الوقت المناسب في حيف ال تكتشؼ المقاييس المالية هذه

 المشكلة بسهولة . 

  تركز على األصوؿ غير الملموسة حيث يرتبط عنصر النجاح في العديد مف الصناعات باألصوؿ

در  اؾ الشركات لدورها في خدمة وتنمية ا تمع المحلي الثابتة غير الملموسة مثؿ رأس الماؿ الفكري وا 

والمحافظة على والء الزبائف،  أكثر مف ارتباطه باألصوؿ الثابتة الملموسة التي تظهر مقدرة الشركة 

 المالية واإلنتاجية . 

  تقلؿ مف الحساسية النفسية بيف الموظفيف بعكس المقاييس المالية، حيث تظهر تقييما ألداء كؿ قسـ

يؽ عمؿ أوموظؼ بشكؿ أكثر عدالة ومف دوف تمييز بيف الموظفيف واألقساـ،مما يحسف أداء أو فر 

 المديريف ويوفر مؤشرات أكثر دقة لتقويـ أعمالهـ.

 : عالقة اللوجيستيك بأداء المؤسسة  انيالمبحث الث

يمكف تصنيؼ وظائؼ المؤسسة إلى وظائؼ رئيسية وأخرى ثانوية، حيث أف هذا التصنيؼ ال يعني استقاللية 
نما تبقى العالقة بيف هذه الوظائؼ متكاملة ومتراكبة، تبيف أداء المؤسسة وتقيس  الوظائؼ عف بعضها، وا 

 فعاليتها بيف المنظمات وفي اإلقتصاد ككؿ .  

 مظاهر تأثير اللوجيستيؾ على أداء المؤسسة .  وسنتطرؽ في هذا المبحث الى
 المطلب األول: أهمية اللوجيستيك في المؤسسة   

 :  1مفهوم الوظيفة اللوجيستية •

( التدفقات المادية والتدفقات المعلوماتية المصاحبة La logistiqueيمكف تعريؼ الوظيفة اللوجيستية )
 للنشاطات التموينية والتي تمتد منذ وضع برنامج اإلنتاج إلى غاية وصوؿ التموينات إلى المصلحة التجارية .  

   أهداف الوظيفة اللوجيستية لتحسين األداء في المؤسسة: •
 أهداؼ الوظيفة اللوجيستية تتمثؿ فيما يلي:  

 التقليؿ مف التكاليؼ.   -

                       
1 - JEAN LONGATTE , ECONOMIE D’ENTREPRISE, P21. 
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 تحسيف جودة الخدمات عند التعامؿ مع العمالء.   -
 تدور وظيفة اللوجيستيؾ حوؿ ثالث محاور رئيسية تتمثؿ فيما يلي:   -
 عمليات التخطيط ) تنبؤ المبيعات،  التخطيط لإلنتاج،  وضع برامج للتمويف...(.   -أ 
 توجيه المخزوف، معالجة طلبات المورديف...(  العمليات اإلدارية )معالجة طلبات الزبائف،  إدارة و   -ب 
العمليات المادية ) تسليـ طلبيات الزبائف،  نقؿ وتحويؿ المواد والسلع بيف الورسات واستقباؿ طلبات  -ج 

 المورديف.  

 :  1 هيكل الوظيفة اللوجيستيكية •

 ورات التالية:  تحتؿ وظيفة اللوجيستيؾ مكانة هامة في هيكؿ التنظيـ في المؤسسة، بسبب تأثير التط
المنظمات اإلنتاجية الحديثة التي أصبحت تتميز بالمرونة العالية تعمؿ على التقليؿ مف تكاليؼ  -

التمويف ،ومف الوقت غير المنتج المرتبط بحركة التدفقات المادية المتعلقة بنشاط التمويف ) تخزيف السلع، 

 تنظيـ السلع والمواد...(.  

جودة الخدمات والسرعة في تلبية الحاجات التي أصبحت تميز النشاط االقتصادي وهذا لضماف عالقة  -

 جيدة مع الزبائف وبالتالي تكويف ميزة تنافسية للمؤسسة في السوؽ خاصة في ظؿ اشتداد المنافسة.  

 يوضح ذلؾ.   أما فيما يخص موقع الوظيفة اللوجيستية مف الهيكؿ التنظيمي للمؤسسة فالشكؿ التالي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
1 - JEAN LONGATTE, ECONOMIE D’E NTREPRISE, P60.  
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 .اللوجيستيةهيكل الوظيفة  12الشكل رقم:

   
  Source: JEAN LON GATTE, ECONOMIE D’ENTREPRISE, DUNOD, 
PARIS2004, P61 

 المطلب الثاني: دور االمداد في تحسين األداء    
مع بداية التسعينات تزايد اهتماـ المؤسسة بجودة الخدمة المقدمة للعميؿ مع تخفيض اكبر قدر ممكف مف 

تكاليؼ إنتاج السلع والخدمات .وبذلؾ كاف على المؤسسة أف ترفع مف كفاءة تخصيص واستغالؿ مواردها مف 
خفض مف تكاليفها اإلجمالية مف خالؿ خالؿ إدار ا للتدفقات المادية والمعلوماتية وكذا المالية بشكؿ يجعلها ت

تدنية تكاليؼ أنشطة اإلمداد .كاف لوزف هذه األنشطة التأثير الكير في أف يلعب اإلمداد دورا يزداد أهمية يوما 
 بعد يوـ على مست وى أداء  المؤسسة بشكؿ جزئي وعلى االقتصاد ككؿ.   

  دور اإلمداد في االقتصاد: •
ا في اقتصاديات الدوؿ وخصوصا في ظؿ وجود التكتالت االقتصادية تلعب أنشطة اإلمداد دورا هام

واالتفاقيات التجارية بيف الدوؿ وأيضا في ظؿ الثورة الحقيقية التي يشهدها العالـ اليـو في مجاؿ خدمة 
المستهلؾ والتي تؤدي بالمنظمات إلى تقديـ اآلالؼ مف السلع والخدمات الجديدة والتي تحاوؿ توصيلها إلى كؿ 
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 مستهلؾ في كؿ مكاف في العالـ.  
وقد أدت مثؿ هذه العوامؿ إلى زيادة حركة تبادؿ السلع والخدمات بيف الدوؿ المختلفة ومف ثـ تزايد تكاليؼ  

أنشطة اإلمداد على المستوى القومي.ولذلؾ نجد أف الدوؿ الكبرى قد أعطت أهمية خاصة لهذا الموضوع لكونه 
 ا وتطورها.   يمثؿ البنى التحتية القتصاديا

وقد توصلت الدراسات الحديثة في هذا ا اؿ  إلى انه كلما قامت المنظمات بتحسيف كفاءة األنشطة اللوجستية 
كلما كاف لها اثر ايجابي قوي على العديد مف المتغيرات االقتصادية مثؿ معدالت التضخـ، والميزاف التجاري 

مكانية المنافسة الفعالة في األسواؽ العالمية وزيادة قدرة تلؾ الدوؿ على تصدير منتجا ا  إلى  باقي الدوؿ، وا 
تاحة رأس الماؿ لالستثمار مما يقود إلى مستوى عمالة اكبر  .   1وا 

كما أكدت بعض الدراسات األخرى على أهمية اإلمداد ودوره في اقتصاديات الدوؿ بمقارنة حجـ اإلنفاؽ على 
أمثاؿ ما  01رى، إذ بلغت المبالغ المنفقة على أنشطة اإلمداد أنشطة اإلمداد مع األنشطة االجتماعية األخ

انفؽ على اإلعالـ، ومرتيف ما انفؽ على الدفاع الوطني وتساوي ما انفؽ على الرعاية الصحية في الواليات 
  2المتحدة األمريكية

 :دور اإلمداد في المؤسسة  
التي تؤثر على أدائها لتعظيـ ربحيتها وتدعيـ  تواجه المنظمات اليوـ حقيقة أساسية وهي أف احد أهـ العوامؿ

مركزها التنافسي في األسواؽ يتمثؿ في قدراتهاعلى إدارة أنشطة اإلمداد المسؤولة عف تدفؽ السلع والخدمات 
 بسهولة مف بداية تدبيرالمواد الخاـ إلى مرحلة انتفاع عمالء المنظمة مف منتجاتها وخدماتها.  

 ميزة تنافسية: تقود اإلمدادات إلى تحقيق  
مف خالؿ مفهـو التسويؽ تحقؽ المنظمة أهدافها باعتمادها على تحديد احتياجات األسواؽ المستهدفة ورغبات 
المستهلكيف وتوفير اإلقناع المرغوب فيه بفعالية وكفاءة اكبر مف المنافسيف.ولكي تنجح هذه األخيرة في ذلؾ 

الصحيح مع الترويج  (Price)الصحيح بالسعر  (Product)ج يجب اف يكوف لديها تكامال ألفكار وجود المنتو 
(Promotion)  تاحته في المكاف لخليط التسويؽ ويلعب  4Psالصحيح وهي ما تمثؿ  (Place)الصحيح وا 

اإلمداد دورا فعاال وبصفة خاصة في دعـ الحصوؿ على المنتوج في المكاف والزماف المناسبيف بطريقة تجعلها 
اتها في ذهف عمالءها بتكلفة وأسعار اقؿ مف المنافسيف ومف ثـ تستطيع اف تدعي أنها تميز منتجاتها وخدم

 تملؾ ميزة تنافسية.   
ومف خالؿ مفهـو اإلمداد على انه تخطيط وتنسيؽ انسياب المواد مف المصدر إلى المستعمؿ كنظاـ 

                       
1
   18ص.2008يع،  اندار انجايعيح،  االسكُدريح،يحًد احًد حساٌ،  إدارج سالسم اإليداد وانتوز 

2
جيًس ستوك و دوجالس اليثرخ تعرية و سرور عهى إتراهيى،  اإلدارج اإلستراتيجيح نإليداداخ، ،دار انًريخ نهُشر،   

   49انًًهكح انعرتيح انسعوديحص
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كة التوزيع وعمليات اإلنتاج،  متكامؿ،تكوف المنظمة قد استطاعت التحكـ في أدائها للربط بيف األسواؽ وشب
وهده الطريقة يمكف لها خدمة المستهلؾ او الزبوف بمستوى عاؿ وبتكاليؼ منخفضة، وبعبارة أخرى تكوف هذه 

 المؤسسة قد بلغت هدؼ الميزة التنافسية مف خالؿ تخفيض التكلفة وتعزيز الخدمة.   
  :تسهم أنشطة اإلمداد في خلق منفعة مكانية وزمنية  

الذي ال شؾ فيه اف المؤسسة التي ترغب في تبني المفهـو التسويقي يجب اف تتظافر كافة وظائفها  األمر
لتقديـ سلعة أكثر جاذبية للمستهلؾ مف خالؿ مجموع المنافع المقدمة إليه، فيقـو النشاط اإلنتاجي مع النشاط 

تهلؾ إال إذا تـ توفيرها في الوقت التسويقي بخلؽ المنفعة الشكلية،  ولكف تلؾ المنفعة ال تعني شيئا للمس
المناسب )المنفعة الزمنية( وفي المكاف المناسب )المنفعة المكانية(والظروؼ المناسبة للمستهلؾ المتالكها 

والحصوؿ عليها)منفعة االمتالؾ أو الحيازة(.وبذلؾ يوفر نشاط اإلمداد منفعة المكاف والوقت بينما توفر أنشطة 
 المتالؾ.  التسويؽ األخرى منفعة ا

وتشكؿ منفعة المكاف القيمة المضافة للمنتوج مف جعله متاحا للشراء او االستهالؾ في المكاف المناسب.اما 
،  في حيف تكوف منفعة 1منفعة الوقت فتكوف قيمة ناتجة عف إتاحة سلعة ما او خدمة ما في الوقت المناسب

ؿ بامتالكه، وال تنتج منفعة االمتالؾ عف اإلمداد االمتالؾ القيمة المضافة للمنتوج عف طريؽ السماح للعمي
نما مف تقديـ خصومات ومدفوعات متأخرة التي تجعؿ الزبوف قادرا على امتالؾ المنتج.   وا 

النتائج المترتبة عف عالقة اللوجيستيؾ )اإلمداد( بأداء المؤسسة فهي تشمؿ كافة وظائؼ المؤسسة ويمكف  -
 اختصارها كاآلتي: 

 على األداء المالي للمؤسسة وزيادة فرصها في النمو والتطور .  تأثير اإلمداد 

  . تنسيؽ انسياب المواد مف المصدر إلى المستعمؿ كنظاـ متكامؿ 
  . تحسيف األداء التسويقي 
  . يقود اللوجيستيؾ إلى تحقيؽ ميزة تنافسية وهذه ميزة إيجابية بالنسبة ألداء المؤسسة 

  . خلؽ المنفعة الزمنية والمكانية وتحقيؽ الرفاهية االقتصادية 
  . تحسيف أداء وظيفة اإلنتاج 
   تحسيف أداء وظيفة الموارد البشرية ...الخ 

                       
1 Somuyiwa A.O. and Adewoye J.O., Managing Logistics Information System: Theoretical 

Underpinning, Asian Journal of Business Management ,vol 02 n°2, May 30, 2010, pp 41-47.  
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 خالصة الفصل   

المؤسسة االانها الزالت تعاني مف عدة بها  على الرغـ مف المشاريع االستثمارية التي قامت
ادؿ التجاري وبالتالي فهو ال يمثؿ إال نقاط إنقطاع الحمولة، تنتهي عنده تحديات اث رت على مجاؿ التب

 حمولة المواد المعدة للشحف أو التفريغ.  

كما أف أهمية االلوجستيؾ تختلؼ حسب طبيعة ونوع المنشأة حيث تسعى الكثػير مػف المؤسسات إلى     
المػرتبط باألسػواؽ ،وتتبػع مػف أجؿ ذلػؾ نظامػا  تقديـ الخدمات بصورة تبعػث علػى حيويػة النشػاط اإلقتصػادي

لوجسػتيا معينا،يسػمح لهػا مػف تسػيير أنشػطتها والػتحكـ في مسػتوى أداء وظائفهػا ،وهػذا النظػاـ اللوجستي يعتمد 
أنه نظاـ  بصورة كبيرة على مهاـ  المناولة والتخػزيف لمػا لهمػا  مػف عالقػة مباشػرة بوقػت الخدمػة وتكلفتهػا إال

 يختلؼ عف ذلؾ المتبع في المؤسسات الصناعية واإلنتاجية وهي تسعى دائما إلى تحسيف أدائه . 

 

 

  

   

   

  



 

 

 
 

 خاتمة
 
 
 

  



 

 

 : خاتمة 

إزدادت أهمية اللوجستيؾ في السنوات األخيرة حيث بدأت األعماؿ التجارية في إدارة 

أنشطة سلسلة اإلمداد وبطريقة متكاملة ،بمعنى التفكير في المنتجات والخدمات التي تتدفؽ مف 

مصادر المواد الفعالة لإلمداد والتمويف يمثؿ  عنصر أساسيا لتحسيف أرباح المنشأة واألداء 

ي وترجػع أهميتػه ألنػه يػربط مػا بػيف أنشػطة متنوعػة مثؿ النقؿ  والتخزيف والشراء وتشغيؿ التنافسػ

أوامر العمالء بهدؼ إحكاـ الرقابة على جميع أنشطة الحركة والتخزيف التي تسػاعد على تػدفؽ 

تخداـ المنتج مػف مرحلة إقتنػاء المادة الخػاـ حتى مرحلػة وصوؿ في شػكله النهائي صػالح لإلس

إلى العمالء والمستهلكيف في الوقت المناسب والمكاف المناسب وبالشكؿ المناسب وبأقؿ تكلفة 

 ممكنة.  

لذلؾ تسعى المؤسسات اإلقتصادية إلى تحقيؽ التنسيؽ بػيف التنظػيـ والرقابػة فيػأتي التخطػيط في 

ذلؾ فإف القػرار يجػب أف ينطلػؽ أولويػة هػذه المهػاـ واإلختيػار مػف بػيف مجموعة مػف البػدائؿ ،ولػ

مف أحكػاـ ومبػادئ التخطػيط وسالمته حيث يتمحور عادة حوؿ أربعة مجاالت رئيسية وهي خدمة 

العمالء والموقع وامخزوف والنقؿ، ويعد تحسيف االداء التجاري للمؤسسة االقتصادية بمثابة  

اصة بنظـ النقؿ والتخزيف والمناولة النتيجة لذلؾ ،كما أف القرار االلوجستي يقوـ على معلومات خ

 والتكاليؼ المرتبطة بكؿ نظاـ ،وذلؾ لتوصؿ إلى األسلوب األمثؿ في تنفيذ  المهاـ االلوجستيؾ .  

كما أف أهمية االلوجستيؾ تختلؼ حسب طبيعة ونوع المنشأة حيث تسعى الكثػير مػف     
نشػاط اإلقتصػادي المػرتبط باألسػواؽ المؤسسات إلى تقديـ الخدمات بصورة تبعػث علػى حيويػة ال

،وتتبػع مػف أجؿ ذلػؾ نظامػا لوجسػتيا معينا،يسػمح لهػا مػف تسػيير أنشػطتها والػتحكـ في مسػتوى 
أداء وظائفهػا ،وهػذا النظػاـ اللوجستي يعتمد بصورة كبيرة على مهاـ  المناولة والتخػزيف لمػا لهمػا  

ػة وتكلفتهػا إال أنه نظاـ يختلؼ عف ذلؾ المتبع في المؤسسات مػف عالقػة مباشػرة بوقػت الخدم
 الصناعية واإلنتاجية وهي تسعى دائما إلى تحسيف أدائه . 



 

 

إف تحسػيف األداء هػو حلػـ كػؿ منظمػة، ويبقػى تجسػيده علػى أرض الواقػع ممكنػا إذا مػا تبنػت 
ها بتحقيؽ أمريف مهميف:  تقديـ هػذه األخػيرة الطريقػة الصحيحة في التفكير التي تسمح ل

 األفضؿ،ومواجهة األسوء. 
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  :ملخص

تحاوؿ هذه الدراسة إبراز أهمية التركيز على دور وظيفة اللوجيستيؾ )اإلمداد( في مدى 
مساهمتها في تطوير وتحسيف أداء المؤسسة اإلقتصادية وزيادة قدراتها التنافسية في السوؽ  
وتحليؿ وتقييـ اللوجيستيؾ لتحقيؽ فعالية أكبر لوظيفة اإلمداد وذلؾ في ظؿ ظهور أرضيات 
اإلمداد والتنافس الكبير الذي يشهده هذا المجاؿ، إف االهتماـ بعملية اللوجيستيؾ مف شأنه أف 

فع مف جودة الخدمات المقد مة وهذا على اعتبار أف اإلمداد يدخؿ ضمف العديد مف األنشطة ير 
 لمؤسسة . ا التي مف شأنها تلعب دور هاـ في تحسيف األداء



 

 

 


