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 الخمض هلل الظي بًٟله ؤجممىا َظا البدث

ل بلى ألاؾخاط اإلاكٝغ  ً الضًً " ٖلى ههاثده   ''هخ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ ٢ضا٫ ٍػ

 وإعقاصاجه ال٣ُمت

ب ؤو بُٗض ل الك٨غ بلى ٧ل مً ؾاٖضها مً ٢ٍغ  ٦ما هخ٣ضم بجٍؼ

٤ لى هللا وهدمض  ٣ىا لهظا وما ٦ىا لىٞى .الٍالظي ٞو  

  



  

 
 

ABSTRACT 

The term "industrial logistics" is a wide-reaching concept which incorporates various forms of 

supporting activities. In this paper, an attempt is made to provide a definition of the term which is 

broad enough to incorporate these various views. In a few words, there are three large categories of 

logistic support: (1) product support; (2) production support, and (3) industrial sector support. 

Although not new as a concept, there has been a recent surge of interest about industrial logistics, 

for good reasons. One of them might be that the absence of explicit integrated logistic 

considerations may explain the widening technological gap between the developed and 

developing worlds 

Key-words: industrial logistics, distribution, transportation, location, firm-level and sector-level 

logistics.. 

 

 

 هبظة مسخهغة

 مسخلٟت مً ألاوكُت الضاٖمت. في َظا 
ا

مهُلر "اللىحؿدُاث الهىاُٖت" َى مٟهىم واؾ٘ اإلاضي ًخًمً ؤق٩اال

الٗمل ، حغث مداولت لخ٣ضًم حٍٗغ٠ للمهُلر واؾ٘ بما ٨ًٟي لضمج َظٍ آلاعاء املخخلٟت. بازخهاع ، َىا٥ زالر 

م مً 3( صٖم ؤلاهخاج و )2( صٖم اإلاىخج ؛ )1ٞئاث ٦بحرة مً الضٖم اللىحؿتي: ) ( صٖم ال٣ُإ الهىاعي. ٖلى الٚغ

اصة في الاَ ا ٦مٟهىم ، بال ؤهه ٧ان َىا٥ ٍػ ا ألؾباب وحيهت. ٢ض ؤهه لِـ حضًضا خمام باللىحؿدُاث الهىاُٖت مازغا

 ٩ًىن ؤخضَا ؤن ٖضم وحىص اٖخباعاث لىحؿدُت واضخت ومخ٩املت ٢ض ًٟؿغ احؿإ الٟجىة.

٘ ، الى٣ل ، اإلاى٢٘ ، مؿخىي الكغ٦ت واللىحؿدُاث ٖلى  اللىحؿدُاثال٩لماث اإلاٟخاخُت:  الهىاُٖت ، الخىَػ

 مؿخىي ال٣ُإ.  
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 ملذمت عامت

اث٠ الخ٣لُضًت للماؾؿت الا٢خهاصًت ؾىاء  ٧اهذ ماؾؿت اهخاحُت  ؤو زضماجُت ٞان الخُىع ٖلى ٚغاع الْى

٘ هدُجت ل٣ُام الثىعة الهىاُٖت ؤصي الى ْهىع اإلاىٓماث و اإلااؾؿاث الهىاُٖت ال٨بحرة الدجم   الخ٨ىىلىجي  الؿَغ

طاث امخضاص حٛغافي ٦بحر وطاث جسهو في الاهخاج باإلياٞت لخٗاْم وجىٕى الاهخاج و الخضماث ٞان َظٍ البِئت 

اث٠ حضًضة في املجا٫ الاصاعي و مً ؤَمها ؤلامضاص  اوحضث خخمُت ض  Logisticsْهىع ْو  chainوؾالؾل الخىٍع

Supply  غ اللظان ًلٗبان صوعا عثِؿُا في الا٢خهاصًاث الخضًثت   وفي بىاء ا٢خهاصًاث الضو٫ بك٩ل ٖام ،وفي جٍُى

 مسخلٟل٩ىجهما  اإلاىٓماث الهىاُٖت والخضمُت بك٩ل زام .
ا

ت مً ألاوكُت الضاٖمت ، والٛاًت ًخًمىان ؤق٩اال

ض إلًجاص بصاعة واخضة َضٞها ٢ىاٖت اإلاؿتهل٪ ، و٢ض ؤصع٦ذ الٗضًض مً اإلااؾؿاث  النهاثُت هي ج٩امل ٖىانغ الخىٍع

غاٝ التي جخٗامل  ت مً ألامىع اإلاهمت في الاؾخٟاصة بضعحت ٦بحرة مً الكغا٧اث م٘ حمُ٘ ألَا ؤن الجىاهب الدؿُحًر

ض، وطل٪ بهضٝ الىنى٫ بلى ؤٖلى مؿخىي مً ال٨ٟاءة والٟٗالُت في جد٤ُ٣ مٗها ٖلى َى٫ ؾلؿلت  الخىٍع

ت الاؾخجابت لهم وخؿً ازخُاع اإلاىعصًً والاؾخالم للمىاص ألاولُت في الى٢ذ  باث الؼباثً وؾٖغ اخخُاحاث وٚع

٘ خغ٦ُت اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخلمت مً اإلاىعصًً واإلاى خجاث صازل الض٤ُ٢، َظا مً حهت، ومً حهت ؤزغي حؿَغ

ض، والظي بضوٍع ٌؿمذ للماؾؿت بةٖاصة الىٓغ في الخ٩ال٠ُ التي ًجب التر٦حز ٖليها  ٚلى مؿخىي  ؾلؿلت الخىٍع

ضَا، مما ًجٗلها جددكض حمُ٘ حهىصَا لخ٣لُل جل٪ الخ٩ال٠ُ بلى ؤصوى خض مم٨ً.  اإلااؾؿت في ؾلؿلت جى ٍع

٘ و ُب في الٗلىم الخ٣ىُت و اإلاٗلىماجُت و  و وكُض ؤهه في الٟترة اإلاٗانغة  في يىء الخُىع الؿَغ ال٨بحر و الَغ

الاجها٫  الظي ٌكهضٍ الٗالم باإلياٞت الٓـهىع اإلاىٓمــاث الهىاُٖت ال٨بحرة طاث الىٓم الهىاُٖت اإلا٣ٗضة مً 

جضازل لىٓم الاهخاج والخضماث، ٦ـٓاَغة مٗانغة  ، ؤوحبذ خخمُت  وحىص ٦ٟاءاث  ٞىُت مضعبت و٢اصعة ٖلى 

ىُٓم ومغا٢بت و اصاعة َظٍ الىٓم التي جضزل في الٗملُت الاهخاحُت  باإلااؾؿاث الهىاُٖت  ، ولؿحروعة جسُُِ وج

اصة الخ٣ُٗض الظي ونل الُه الاهخاج الهىاعي لخٗضص الاحؼاء والٗملُاث الهىاُٖت، واعجٟإ  مؿخىي  ما ا٢خًتها ٍػ

تي  حٗخبر  ٖامل مازغا في صوعة خُاة اإلاىخج الض٢ت اإلاُلىبت في الهىاٖت وللخٟاّ ٖلى زضمت و عض ى الٗمُل ال

،بدُث ان ؤلاصاعة الخضًثت حٗلذ مً الٗمُل وزضمخه َضٞها خُث ؾُدضص طل٪ ٞكلها ؤو اؾخمغاع هجاخها ؤو 

ت في اإلاىخجاث ،حٗخبر زضمت الٗمُل م٣ُاؽ إلاضي   جى٢ٟها ،وزانت في ػمً جٟا٢م اإلاىاٞؿت خُث الخُاب٤ واإلاُٗاٍع

 ت  .ٞاٖلُت هٓام اإلااؾؿ

ُٟت الامضاص  غ ٖلى الُت صًىام٨ُُت  للخٟاّ  ٖلى صعحت ألاصاء لْى لُه ناع حالُا ٖلى اإلااؾؿت البدث و الخٍُى ٖو

٤ َظٍ اإلاخٛحراث ، ومً بحن الخلى٫ التي صًىام٨ُُت الامضاص والخٟاّ الخضماث اللىحؿدُت  و الى٣ل و اج٣ان   ٞو

اج٣ــــــــــــــــان  ؾلؿــــــــــــــــلت ؤلاهخــــــــــــــــاج الهــــــــــــــــىاعي، جىٓــــــــــــــــُم  الخٟــــــــــــــــاّ ٖلــــــــــــــــى ؤصاء  الخــــــــــــــــضماث اللىحؿــــــــــــــــدُت والى٣ــــــــــــــــل ، و

كــــــــــــــاع٥ فـــــــــــــــي خؿـــــــــــــــاب مخُلبـــــــــــــــاث اإلاـــــــــــــــىاص واإلا٩ىهـــــــــــــــاث ،  جــــــــــــــض٤ٞ اإلاـــــــــــــــىاص واإلا٩ىهـــــــــــــــاث فـــــــــــــــي ؾلؿـــــــــــــــلت ؤلاهخـــــــــــــــاج ، َو

ـــــــــــــــــضًغ اؾـــــــــــــــــخسضام  ـــــــــــــــــضًغ املخؼوهـــــــــــــــــاث وجسُـــــــــــــــــِ ؤلامـــــــــــــــــضاصاث ، ٍو وحضولـــــــــــــــــت الٗملُـــــــــــــــــاث فـــــــــــــــــي وعف ؤلاهخـــــــــــــــــاج ٍو

 .دُ٪ الهىاعي" باللىحؿ" مىاعص ؤلاهخاج. ٞهى مً اخضر اوكُت الامضاص ما ٌٗٝغ



  

 
 

ىيي الهُاهت ومخسهص ي الجىصة ومكٛلي آلاالث  ٌٗمل ٖلى  صٖم ٖمل ٞىيي ؤلاهخاج واإلاهىضؾحن )و٦الء ؤلاهخاج ٞو

ت.       وما بلى طل٪( والتي ٌٟٗيهم مً املخاٝو اإلااصًت ؤو ؤلاصاٍع

ؤ٢ل اإلاىاعص اإلاخاخت ) اؾخٛال٫  الهىاعي في ٧لمت مسخهغة َى حؿغ الغبِ بحن ؤلاصاعة وؤَضاٞها  اللىحؿدُ٪

                                      لخد٤ُ٣ ؤًٞل الىخاثج(.

 : ئشيالُت البحث

 ٍ ال٨بحر ُٞه حاءث بق٩الُت البدث ٦ما ًلي: وع بالىٓغ بلى ؤَمُت اللىحؿدُ٪ الهىاعي  في ؤلامضاص وص

 اٍ مهم مً ؤوكُت ؤلامضاص؟اللىحؿدُ٪ الهىاعي  في اإلااؾؿت و ال٣ُإ  باٖخباٍع وك ما َى مؿخىي ؤصاء

 الدعاؤالث الفشعُت9 

 ما َى ؤلامضاص وصوٍع في اإلااؾؿت.؟ -

 وصوٍع  في اإلااؾؿت.؟ ما َى اللىحؿدُ٪ الهىاعي -

 ماَُت الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت.؟  -

 ماَُت الٗملُاث التي جضزل في ؤهٓمت اللىحؿدُاث الهىاُٖت وحكُٛلها.؟ -

 ىاعي ٖلى الٗملُت الاهخاحُت .؟اللىحؿدُ٪ اله ما مضي ؤزغ-

 : فشضُاث البحث

 مً ؤحل مٗالجت ؤلاق٩الُت الؿاب٣ت جم وي٘ ٖضة ٞغيُاث ؾِخم ازخباع مـضي نـالخُتها مـً ٖضمـه

 مً زال٫ الضعاؾت: 

 اللىحؿدُ٪ الهىاعي صوع ٦بحر في ؤلامضاص  -

حر محزة جى الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت ص - ا في جٞى ُا ا عثِؿ   .اٞؿُت للكغ٧اث في ا٢خهاص جلٗب وعا

الهىاُٖت ؤًٞل اؾخٛال٫ حمُ٘ البنى الخدخُت لئلهخاج ، ومؿخىصٖاث الخضماث اللىحؿدُت  اللىحؿدُاثج٣ضم  

ً اإلاىاص الخام واإلاىخجاث الالػمت لئلهخاج(  ألاولُت )جسٍؼ

٠ُ  للمىاعص مثل ألاشخام والخىُٓم و   - الخ٨ىىلىحُا ، بما في ألاهٓمت اللىحؿدُاث الهىاُٖت حُٗي ؤخؿً جْى

 .طل٪ ج٨ىىلىحُا / ؤهٓمت اإلاٗلىماث

 

 



  

 
 

 أهمُت الذساظت9 

 جغح٘ ؤَمُت الضعاؾت ألَمُت اإلاىيٕى وطل٪ لالٖخباعاث الخالُت: 

  هىع ه ؤلامضاص ، ْو اللىحؿدُ٪ الهىاعي ٧إَم وكاٍ مىبث٤ مىه إلصاعة جض٤ٞ  الخُىع ال٨بحر الظي ٖٞغ

ت َظا اإلاىاص واإلاىاعص إلهخاج الكغ٦ت، وه مـا٫ اإلاٗانـغة وحـب ٖلُىا مٗٞغ ٓغا ألَمُخـه ٞـي مىٓمـاث ألٖا

 الىٓام وصعاؾخه.

  غ ٧ىن اللىحؿدُ٪ الهىاعي مً ألاوكُت الهامـت التي جإزغ ٖلى الٗملُـت الاهخاحُت  وصوٍع ال٨بُـغ ٞـي جٍُى

 الا٢خهاص.

  ًـ٘ مـ  ؤصاء مسخل٠ ألاوكُت اإلاغجبُت به.الضوع ال٨بحر للىحؿدُ٪ الهىاعي  في اإلااؾؿت وؤَمُخـه ٞـي الٞغ

 

 أهذاف الذساظت 9

ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن َظٍ الضعاؾت تهضٝ بلى جىيُذ ٖال٢ت  الخىاٚم و الخإزحر  بحن اللىحؿدُ٪ الهىاعي والٗملُت 

 وحؿـعى ٦ـظل٪ بلـى ألاهخاحُت مً  مً حاهبي جسُُِ الاهخاج  وإصاعة الاهخاج 

 جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت: 

 م بمسخل٠ اإلاٟاَُم التي لها ٖال٢ت باإلمضاص و اللىحؿدُ٪ الهىاعيمداولت ؤلاإلاا 

 )الخٍٗغ٠ باللىحؿدُ٪ الهىاعي وصوٍع في جدؿحن ألاصاء)بصامت الٗملُت الاهخاحُت 

  مداولت ببغاػ ؤَمُت اللىحؿدُ٪ الهىاعي في الٗملُت الاهخاحُت، مـً زـال٫ جدضًـض الجىاهـب

 الخ٩ال٠ُ الاهخاج. الخـي ًم٨ـً للماؾؿت مً زاللها جسٌُٟ

  الخٍٗغ٠ باإلمضاص ألازًغ وصوٍع في جدؿحن ألاصاء 

 

 مىهج الذساظت9 

ـت مـً اإلاىـاهج الٗلمُـت اإلا٨ملـت لبًٗـها البٌٗ و لضعاؾت  خماص ٖلـى مجمٖى بىاءا ٖلى َبُٗت اإلاىيٕى جم الٖا

٣ت حُضة اؾخسضمىا اإلاىهج الىنٟي الـظي ًغج٨ـؼ ٖلـى الىنـ٠ الض ىا بٍُغ ٤ُ٢ و الخٟهُلي للٓاَغة ؤو مىيٖى

خمـاص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي و طل٪ مً احل جدلُل اإلاُُٗاث  ُـا ٦مـا جـم الٖا مىيٕى الضعاؾت ونٟا ٦مُـا و ونـٟا هٖى

ت مًـ  ت مخىٖى خماص ٖلى مجمٖى غة ٖـً اإلاىيـٕى مدـل الضعاؾـت.  و٦ظل٪ إلاٗالجت مك٩لت البدث جم الٖا اإلاخـٞى

ا في بزغاء الضعاؾت اؾدىاصا بلى مىا٢ـ٘ ونـٟداث ٚىُـت باإلاٗلىمـاث  اإلاغاحـ٘، ًٞـال ٖـً طلـ٪ ؾ٩ُىن لئلهترهذ صوَع

 الهاصٞـت واإلاخجضصة. 

 

 



  

 
 

 : جلعُم الذساظت

ُت وازخباع  مً احل ؤلاإلاام بجىاهـب اإلاىيـٕى وؤلاحابـت ٖلـى بقـ٩الُت الضعاؾـت وؤلاخاَـت بدؿـائالتها الٟٖغ

الضعاؾت بلى زالزـت ٞهـى٫ خُـث جىاولىـا ٞـي الٟهل ألاو٫ بصاعة  الٟغوى اإلاهاٚت ؾاب٣ا جم ج٣ؿُم

اللىحؿـدُ٪ مـضزل إلصاعة مخ٩املـت وجـم صعاؾـت طلـ٪ مًـ زـال٫ مبدثـحن ٌؿخٗغى ألاو٫ ٞيها ماَُت 

ٟـه وؤَمُخـه وؤَضاٞه، ؤما اإلابدث الثاوي ًدىاو٫ بصاعة  اللىحؿدُ٪ مـً زـال٫ صعاؾـت جُـىٍع مـغوعا بخٍٗغ

ىحؿدُ٪ مً زـال٫ الخٗـغى ل٨ُُٟـت جسُـُِ وجىٓـُم الٗمل اللىحؿتي وؾِخم زخم الٟهل ألاو٫ الل

وجم ج٣ؿـُمه بلـى   بالخٗغى بلى الغ٢ابت اللىحؿدُت. الٟهل الثاوي ًدىاو٫ ؤهٓمت اللىحؿدُاث الهىاُٖت 

ٟـ ٌؿخٗغى  ألاو٫  ؤعب٘ مباخث       مٟاَمتازخالٝ وؤَضاٝ  اللىحؿدُ٪ الهىاعي ب  وؤَمُت  ماَُت ، حٍٗغ

 ٖلى مؿخىي الهىاُٖت  تاللىحؿدُ في اإلااؾؿت وفي اإلابدث الثاوي جُغ٢ىا الى  ج٣ضًم الخضماث  و جىحهه

 اللىحؿدُاثاهٓمت الخدلُل اللىحِؿتي ؤما في اإلابدث الثالث حٗغيىا ألهٓمت  اإلااؾؿت مـً زـال٫ صعاؾـت

ت و الخُب٤ُ اللىحؿدُاث الهىاُٖت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت  مً زال٫ الُت ٖمل  الهىاُٖت بحن الىٍٓغ

لى مؿخىي ال٣ُإ وصوٍع ٞـي جدؿـحن ألاصاء  صوع اللىحؿدُ٪ الهىاعي في ًدىاو٫  الغاب٘ ، ؤمـا اإلابدـث ٖو

اللىحؿدُاث الهىاُٖت ٖلى  ضعاؾت جبرػ ٖال٢ت و ؤزغل حٗغيىاالٟهل الثالث  الىمظحت والخىمُت  ،وفي

للىحؿدُاث الهىاُٖت بابلـى مبدثـحن ألاو٫ ًدىـاو٫ ٖال٢ت اصاعة الاهخاج   ذ٢ؿـم٢ض الٗملُت الاهخاحُت  ، و 

خُث  جىنلىا الى ألاَمُت ، اللىحؿدُاث الهىاُٖتبؤما اإلابدث الثاوي ًدىاو٫ ٖال٢ت ٖملُت جسُُِ الىخاج 

ل صازلُا خُث ٧لمـا ػاص ً والخدٍى ٘ اإلااصي، اصاعة اإلاىاص، ه٣ل والخسٍؼ ث ٖملُـت البالٛت في اصاعة الخىَػ

الخٟاٖـل والخـغابِ والخيؿ٤ُ بحن الٗملُاث  ٌٗمل طل٪  ٖلى ج٣لُل الهضع والًُإ، وجسٌُٟ الخ٩ال٠ُ 

 ،ً ُت والتي حكمل، الى٣ـل، الخسٍؼ ال٩لُت للؿل٘ اإلاىخجت مً زال٫ جسٌُٟ ج٩ال٠ُ اوكُت ؤلاهخاج  الٟٖغ

   اإلاىاولت، الدؿلُم الخٗبئت والخٛل٠ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 إلامذاد مذخل هظشي   الفطل ألاٌو
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9 إلامذاد مذخل هظشي   الفطل ألاٌو

 جمهُذ9

اض ي، خُث ٧ان له ؤَمُت ٦بري في الخغب خُث ٧ان       ْهغ ألو٫ مغة مٟهىم ؤلامضاص في املجا٫ الٗؿ٨غي و الٍغ

 ؾببا عثِؿُا في ٞكل و هجاح الٗضًض مً اإلاٗاع٥. 

ُاهُت في خغب       ٨ُت و زؿاعة ؤعٍو الاؾخ٣ال٫مثل الخؿاعة البًر ً عومل في الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٧لها ٧اهذ ألامٍغ

لىخٛخىن "  سُىن " َاهِبا٫ باع٧ا "، ؤل٨ؿىضع اإلا٣ضووي و " صو١ ٍو مغجبُت بٟكل لىحؿتي، بِىما ٌٗخبر ال٣اصة الخاٍع

            ٖبا٢غة لىحؿدُىن. بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت و هٓغا للضوع ال٨بحر الظي لٗبه اللىحؿدُ٪ ؾعى الباخثىن 

ت بلى مداولت جُب٣ُه في املجا٫ ؤلاصاعي و  ، و ٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة الا٢خهاصيو اإلاهخمىن في الٗلىم ؤلاصاٍع

٨ُت الؿبا٢ت لظل٪. ٦ما ؾاٖضث ٖضة ٖىامل ٖلى ْهىٍع في اإلااؾؿاث منها:   ألامٍغ

  ٍاث الخضمت اإلا٣ضمت له. الاَخمامو  الاؾتهال٥حٛحر ؤهما  بمؿخٍى

  و زىعة ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث. الا٢خهاصًتالٗىإلات 

بن الجهىص اللىحؿدُت جدخاج بلى الخسُُِ الجُض و الخىُٓم املخ٨م لخإحي بٗضَا ٖملُت الغ٢ابت ٖلى مسغحاث الٗملُت 

 اللىحؿدُت، ٧ل َظا حٗل مىه بصاعة َامت في َُا٧ل ٦بري الكغ٧اث الٗاإلاُت.
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9 ماهُت إلامذاد9  املبحث ألاٌو

ش َظا الٗالم، وطل٪ مً زال٫ ؤلاقاعة بلُه في الٗهىع ال٣ضًمت إلاٗٞغ       ت ماَُت ؤلامضاص ًخىحب ٖلُىا صعاؾت جاٍع

و ْهىع ال٨ٟغ اللىحؿتي باإلااؾؿت م٘ ط٦غ ألاؾباب التي ؤصث بلى بؾخٗماله في املجا٫ ؤلاصاعي، و للخٗم٤ ؤ٦ثر 

ت مٟهىم ؤلامضاص ال٨ٗس ي و مجاالث جُب٣ُه.   ًجب مٗٞغ

خ ظهوس مفهوم إلامذاد9املعلب ألا  9 جاٍس  ٌو

ش ؤلامضاص حٗني صعاؾت الى٢اج٘ و ألاخضار التي خضزذ في اإلااض ي ٖلى َظا الىٕى مً الخضماث التي       بن صعاؾت جاٍع

ايُاث و الٗلىم  ش اللىحؿدُ٪ ج٣ىصها بلى صعاؾت ال٨ٟغ اللىحؿتي في الٍغ تهضٝ إلصاعة الخض٣ٞاث. و صعاؾت جاٍع

ت و زاهُا صع  سه في اإلااؾؿت.الٗؿ٨ٍغ  اؾت جاٍع

ت9  اضُاث و العلوم الععىٍش  أوال9 الفىش اللوحعتي في الٍش

٣ُت ال٣ضًمت و جإحي مً ٧لمت لىحىؽ، و حٗني" وؿبت، خؿاب،       ٍغ ٌٗىص ؤنل ٧لمت اللىحؿدُت بلى اللٛت ؤلٚا

لؿٝى الُىهاوي التي لها هٟـ اإلاٗنى. و ٌٗخبر الُٟ LOGISTICUS" و ٦ظل٪ ال٩لمت الالجُيُت 1ؾبب، زُاب

 .  ١LOGISTIKOS 1 م( َى ؤو٫ مً بؾخٗمل ٧لمت  4 - 428ؤٞالَىن )

اضُاث9  (0 للضاللت ٖلى ألامىع  ٧0503لمت اللىحؿدُ٪ اؾخسضمذ ألو٫ مغة في ٖام اللوحعدًُ في الٍش

للضاللت ٖلى ًٞ الٗملُاث ألاولُت للخؿاباث  0545اإلاخٗل٣ت باإلؾخيباٍ ال٣ٗلي، زم اؾخسضمذ في ٖام 

خماث،  0616ٍايُت، و ٢ض ؤزظث َظٍ الٗملُاث في الخُىع ختى ٖام الغ  اٍع خُث قملذ اللٚى

ايُا  اض ي همىطحا ٍع اإلاىدىُاث، الخؿاباث الٟل٨ُت، اإلاٗاصالث و ال٨ؿىع ٦ما هجض في ؤلا٢خهاص الٍغ

 . Logistic 2مؿخمض مً ٧لمت   Logitو ًغي وايٗه ؤن بؾم َظٍ اإلاٗاصلت و َى  Logit Modelٌؿمى 

ت9 ال (1 حٗني ٢بل ٧ل ش يء ؤصاع، و  LOGISTEUOبن ال٩لمت الُىهاهُت لوحعدًُ في العلوم الععىٍش

اؾخسضم الجِل َظا اإلاهُلر لخدضًض ألاوكُت التي جم٨ً مً الجم٘ بحن ٖاملحن ؤؾاؾُحن في بصاعة 

ٖلى ؾلِ الًىء   Nikolopoulou.Hالخض٣ٞاث َما: اإلا٩ان و الؼمان. ٟٞي ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص، 

الخاحت إلؾخٗما٫ قاخىاث الُٗام ؤما ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر ؤمغ بدغ١ حمُ٘ َظٍ الٗغباث ٢بل الكغٕو في 

ت خى٫ آؾُا و طل٪ ل٩ي ال ح٤ُٗ جدغ٧اث حِكه. خُث ٨ٞغ في ؾب٤ خغ٦ت حُىقه بدىُٓم  عخلخه البدٍغ

 اإلااوهت و ؤلامضاصاث.                                   

 

 

 

                                                           
 

ت الكغ٢ُت،     1   1                                                     .3م 2008هٓغة ٖامت ٖلى ٢ُإ الخضماث اللىحؿدُت، مغ٦ؼ اإلاٗلىماث، الٛٞغ

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

ا في زل٤ ال٣ُمت، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُ  2  ؼ بً ٢حراٍ، ؤصاء و حىصة الخضماث اللىحؿدُت و صوَع  لباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، حامٗتٖبض الٍٗؼ

  .                                                                                                           2م 2010 -٢2009اإلات، الؿىت الجامُٗت      
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ُٟت ؾماَا ؤًًا ال٣اثض الغو  خُث ٩ًل٠ الًابِ باإلَخمام بخدغ٧اث « LOGISTA»ماوي زىلُى ٢ُهغ ؤوكإ ْو

 1 الُٟال٤ الغوماهُت مً ؤحل جىُٓم املخُماث اللُلُت و بوكاء مساػن في اإلاضن املخخلت 

ـ الغاب٘ ٖكغ خال للمكا٧ل  1670بٟغوؿا و بالًبِ ٖام  17في ال٣غن       ب٢ترح ؤخض مؿدكاعي اإلال٪ لَى

ت اإلاتزاًضة التي ْهغث بالجِل في جل٪ الٗهىع، و ٧ان ؤلا٢تراح بٗمل عجبت حؿمى "ؤلا   Marechal General Deصاٍع

Logis هابلُىن 1806" ٧اهذ مؿاولُاجه ٖباعة ًٖ الخسُُِ، ازخُاع اإلاىا٢٘، جىُٓم الخى٣الث و ؤلامضاص. ؤما ؾىت ،

ت زانت باإلصاعة و هي ٖباعة ًٖ  ت ٖؿ٨ٍغ اث مً الخغؽ ؤلامبراَىعي جخإل٠ مً ألاو٫ ؤوكإ مجمٖى مجمٖى

ً حُىف هابلُىن و الجُىف اإلال٨ُت. و في ؾىت  ُحن م٩لٟحن بًمان جمٍى ً و الخٞغ ً و الجؼاٍع جم  1836الخباٍػ

ج٣ؿُم الجِل بلى زمـ ٢ُاٖاث: ؤلاؾتراجُجي، الخ٨خ٩ُي، اللىحؿتي، الهىضس ي، الخ٨خ٩ُاث الهٛحرة. و ٖٝغ 

٪ الجُىف. و في الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٧ان اللىحؿدُ٪ ؤخض ٖىامل بهخهاع حُىف  اللىحؿدُ٪ آهظا٥ بًٟ جدٍغ

هم ٖلى قىاَىء هىعماهضي في حىان  ا ختى بضؤ  1944الخلٟاء ؤزىاء َبَى و ما ؤن ويٗذ الخغب الٗاإلاُت ؤوػاَع

ما٫  ْهىع صعاؾاث جغمى بلى جُب٤ُ اللىحؿدُ٪ في مجا٫ ألٖا

 9زاهُا9 الفىش اللوحعتي في املإظعت

في بضاًت الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااض ي ْهغ الخ٨ٟحر اللىحؿتي باإلااؾؿاث الهىاُٖت، و ل٨ً جُب٣ُه ٞٗلُا ٧ان      

٨ُت و ؤواثل الثماهِىاث في ؤوعوبا. ٖلما ؤن اللىحؿدُىن  في مىخه٠ الؿبُٗىاث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىن اإلاىتهُت زضمتهم َم مً ؤنبدىا اإلامثلحن ألاوا ثل للىحؿدُ٪ اإلااؾؿت باإلياٞت بلى الباخثحن في مجا٫ الٗؿ٨ٍغ

ت مثل  في ٞغوؿا. ٞال٨ٟغ اللىحؿتي اإلاضوي وي٘  Colinو  Mathe ،Tixierفي الى.م.ؤ،  Heskettالٗلىم ؤلاصاٍع

٨ً اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت جب٣ى بالخىاػي م٘ الخ٨ٟحر اللىحؿتي الٗؿ٨غي و طل٪ بةزخالٝ الٛاًاث و ألاَضاٝ و ل

 .3هٟؿها

ش مهُلر اللىحؿدُ٪ ًغح٘ بلى ٖام  Lampert et Stockًغي ٧ل مً       ذ صعاؾت  1901ؤن جاٍع خُث ؤحٍغ

، و َى ما اٖخبٍر ال٩اجبان ؤو٫ صعاؾت في بججاٍ  ٘ مىخجاث اإلاؼإع بالى.م.ؤ خى٫ الخ٩ال٠ُ و الٗىامل التي جازغ في جىَػ

ا ؤو٫ ال٨خاباث التي ع٦ؼث ٖلى حٗل الجىاهب ؤم J.CROWELL. و ٢ام بخل٪ الضعاؾت 4ما ٌٗٝغ آلان باللىحؿدُ٪

٤ زانت في الجاهب اإلااصي مً الٗملُاث، ما ٢ام به  مً زال٫ ٦خاب  Clarkاللىحؿدُت يمً ٖملُاث الدؿٍى

CLARK  1922ؾىت ،F,Principles of marketing    و َىا٥ ٖضص مً ال٨خاباث جدضزذ ًٖ صوع اللىحؿدُ٪ في

٘ اإلااصي  الىٓام ايُت.                                                                                                  الٟغعي للخىَػ         م٘ جُب٤ُ ألاؾالُب الٍغ

 ,La logistique : approvisionnement, » production جدذ ٖىىان: KOLB. Fنضع ٦خاب ٫:  1972و في ؾىت 

                                                           
ا في زل٤ ال٣ُم  1 ؼ بً ٢حراٍ، ؤصاء و حىصة الخضماث اللىحؿدُت و صوَع  ت، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، حامٗتٖبض الٍٗؼ

 . 2م 2010 -٢2009اإلات، الؿىت الجامُٗت      
 2هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ م         2
    حؿخحر   في هىع الهضي بىَىخالت، صوع ؤوكُت ؤلامضاص في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت صعاؾت خالت قغ٦ت اؾمىذ ٖحن جىجت، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة  اإلاا   3

٤، حامٗت باجىت، الؿىت الجامُٗت،  ت جسهو حؿٍى  . 6م 2009 – 2008الٗلىم الخجاٍع
 .                                                                                                                           6م  هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤  4
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distribution   اإلااصي. بط خُث ٣ًترح ههجا ٘ ملخخل٠ ج٣ىُاث بصاعة املخؼون و الخيبا بها، و جهمُم قب٩اث الخىَػ

    . ًمثل َظا ال٨خاب بلىعة للخ٨ٟحر اللىحؿتي الٟغوس ي

اهاث ؤلاؾتراجُجُت و اإلاكا٧ل  HESKETTحٗل  1973ؤما ٖام   اللىحؿدُ٪ ٦مجا٫ بصاعي مخ٩امل ًىاحه الَغ

 1976ؾىت  La fonction logistique dans l’entrepriseبه في ٦خا LAMBILLOTTEالخىُٓمُت، و ٣ًضم 

ُٟي و الخىُٓمي ؤما  خضصٍ ٦محزة جىاٞؿُت مم٨ىت للكغ٧اث و طل٪  1980ٖام   Porterاللىحؿدُ٪ في بٗضٍ الْى

 .1 مً زال٫ ؾلؿلت ال٣ُمت 

ت حضًضة ْهغث بٟغوؿا مً زال٫ ٦خاب 1983في ٖام        ٩MATHE.Hل مً:  ل  La logistique d’entrepriseعٍئ

  TIXIER.D و COLIN.J ًت ج٣ترح مىهج بؾتراجُجي و جىُٓمي لخدؿحن اإلاكا٧ل الدكُٛلُت،     و ؤوكإث م ، هي عٍئ

٣ي ٫ ، SHAPIROو  HESKETTمً زال٫ ٨ٞغ  TIXIERزال٫ الجم٘ بحن زالزت ؤ٩ٞاع مسخلٟت: الىهج الدؿٍى

MATHE  م٘ ججغبخه ٦سبحر اؾدكاعي في حامٗتCOLIN اإلااصي و ههج ٘  .2الى٣ل و الخىَػ

 زالثا9 أظباب ظهوس اللوحعدًُ في املإظعت9

ما٫       َىا٥ ٖضة ٖىامل و ؤؾباب ؾاٖضث ٖلى ْهىع اللىحؿدُ٪ في اإلااؾؿت ؤو باألخغي جُب٣ُه في ألٖا

اض ي، و مً بحن َظٍ ألاؾباب هظ٦غ ما ًلي:  ت، ٦مهلر بصاعي و لِـ ٖؿ٨غي ؤو ٍع  ؤلاصاٍع

ت9  (0 ت و بهٟت زانت زال٫ الخبراث الععىٍش ل٣ض ْهغ مٟهىم اللىحؿدُ٪ ؤؾاؾا في اإلاىٓماث الٗؿ٨ٍغ

الخغب الٗاإلاُت الثاهُت التي قهضث ؤ٦بر و ؤص١ ٖملُاث اللىحؿدُ٪ الٗؿ٨غي جم زاللها ه٣ل آلاالٝ مً 

ظًت.  2اإلاٗضاث و ألاٞغاص و ألٚا

ُل ٖىانغ ج٩ال٠ُ ألاوكُت ٣ًىم َظا اإلاٟهىم ٖلى جدلجعوس مفهوم الخحلُل الىلي لعىاضش الخيلفت9  (1

اإلاغجبُت ببًٗها البٌٗ، خُث ؾاٖض الخدلُل ال٨لي لٗىانغ الخ٩لٟت اللىحؿدُت ٖلى مؼج ؤوكُت 

 3اللىحؿدُ٪ املخخلٟت.

اث٠، و بهما ٌٗخمض جعوس مذخل الىظم9  (2 ً الْى بن مضزل الىٓم ال ٌٗخمض ٖلى الخسهو ٧إؾاؽ لخ٩ٍى

ً َظٍ ألازحرة ٖلى ججمُ٘ ألاوكُت ط ت. و ل٣ض ؾاَم َظا اإلاضزل بك٩ل في ج٩ٍى اث ٖال٢اث ؤلاعجباٍ ال٣ٍى

مباقغ في خهغ مسخل٠ ألاوكُت اإلاغجبُت بٗملُت جض٤ٞ اإلاىاص و ويٗها صازل بَاع بصاعي مىخض و َى 

اع الخام بةصاعة اللىحؿدُ٪.  5 ؤلَا

ُاث مخٗضصة مً الؿل٘ و طل٪ مغوع حغير أهماط إلاظتهالن9  (4 ا مً الؿل٘ ؤنبذ اإلاؿتهل٩ىن ًُالبىن بىٖى

اصة  اصة ٖضص اإلاىخجاث البضًلت لخضمت هٟـ الُلب و بالخالي ٍػ الٛظاثُت و ختى الؿُاعاث. َظا ؤصي بلى ٍػ

  حجم املخؼون.

                                                           
ؼ بً ٢ح 1   . 3راٍ، مغح٘ ؾاب٤ مٖبض الٍٗؼ
 . 3هٟـ اإلاغح٘، م   2
ت: مهغ،   3  .18م 2008دمحم ٖبض الٗلُم نابغ، بصاعة اللىحؿدُاث، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
ت: مهغ،  4 ض مهُٟى، حال٫ ببغاَُم الٗبض، بصاعة اللىحؿدُاث، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .24م 2005 – 2004جها٫ ٍٞغ
 . 24هٟـ اإلاغح٘، م    5
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٤ و ؤلاهخاج إلاهخمام بمعخوٍاث الخذمت امللذمت للمعتهل9ً  (4 ؤصي َظا ؤلاَخمام بلى بججاٍ عحا٫ الدؿٍى

 1مً الخضمت بإ٢ل ج٩لٟت بحمالُت.هدى هٓام اللىحؿدُ٪ لخ٣ضًم ؤًٞل مؿخىي مم٨ً 

ع9  (5 ٘ وما ًغجبِ بها مً إلاهخمام بدىظُم كىواث الخوَص بهدكغث الضعاؾاث التي اَخمذ ب٣ىىاث الخىَػ

بٖخباعاث زانت بالى٢ذ و اإلا٩ان و صعحت الخُغ. و ؾاٖضث َظٍ الضعاؾاث ٖلى بْهاع ؤَمُت جىخُض و 

 . 2ء الىاعصة بلى اإلايكإة ؤو الهاصعة منهاججمُ٘ الجهىص اإلاغجبُت بخض٤ٞ الؿل٘ املخخلٟت ؾىا

 

غ الخجاعة ٖلى جالش ي ٨ٞغة الثوسة إلاكخطادًت و زوسة جىىولوحُا املعلوماث9  (6 ؾاٖض ْهىع الٗىإلات و جدٍغ

ج٣اعب ؤما٦ً ؤلاهخاج و ؤلاؾتهال٥، خُث ْهغ اللىحؿدُ٪ لؿض َظٍ الٟجىة. ٦ما ؤن الخ٣ضم في 

ىعاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ؾاٖض ٖلى جد٤ُ٣  الخ٩امل بحن ألاوكُت الخانت باللىحؿدُ٪ و جد٤ُ٣ ٞو

.٘ ض و الخىَػ   3في ج٩ال٠ُ الخىٍع

 

ٌٗىص الًٟل في جُىع اللىحؿدُ٪ و ْهىٍع بالك٩ل الخالي إلاؿاَمت الجمعُاث و املجالث املخخططت9  (7

حن في َظا املجا٫، و طل٪ مً زال٫ الجمُٗاث و املجالث اللىحؿدُت التي ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في  املختٞر

ت. و الجضو٫ ع٢م  ًىضر ؤَم الجمُٗاث و املجالث التي ؾاٖضث ٖلى  01بيٟاء الُاب٘ الغؾمي للمٗٞغ

  3 .٪جُىع اللىحؿدُ

 

خي ملفهوم إلامذاد9  املعلب الثاوي9 الخعوس الخاٍس

٘ اإلااصي       ٘، بط جُىع مً الخىَػ م مً خضازت مىيٕى اللىحؿدُ٪ بال ؤهه ًدؿم بالخُىع الؿَغ بلى بصاعة بالٚغ

٘ اإلااصي. و لم ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا الخض  للمىاص زم جدى٫ بلى لىحؿدُ٪ مخ٩امل ًًم ٧ل مً بصاعة اإلاىاص و الخىَػ

ا لخ٩ىن ؾلؿلت ٧ىهُت لئلمضاص.   بل جُىع اللىحؿدُ٪ لُهبذ ؾلؿلت ؤلامضاص التي جُىعث بضوَع

 أوال9 مشاحل جعوس إلامذاد9     

م مً اٖتراٝ الٗ      اب بإَمُت وكاٍ اللىحؿدُ٪ باليؿبت للماؾؿت بال ؤهه ٖلى الٚغ خَّ
ُ
ضًض مً الباخثحن و ال٨

ُٟت مخ٩املت. و ٢ض جُىع مٟهىم اللىحؿدُ٪  ختى الخمؿِىاث مً َظا ال٣غن لم ًىٓغ بلى بصاعة اللىحؿدُ٪ ٧ْى

ت مً اإلاغاخل الؼمىُت هىا٢كها ُٞما ًلي:   زال٫ مجمٖى

 Logistique spear 1975 9بل اللوحعدًُ املىفطل ك املشحلت ألاولى9

٘ اإلااصي و بصاعة اإلاىاص، خُث        اث٠ اإلااؾؿت زانت في بصاعة الخىَػ ٧اهذ ؤوكُت اللىحؿدُ٪ مىٟهلت بحن ْو

٘ و الظي ًىهب بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى ٢ُام اإلاىٓمت بٗملُت  ٧ان ؤو٫ مٟهىم ْهغ ٧إخض م٩ىهاث ؤلامضاص و الخىَػ

                                                           
ض مهُٟى، حال٫ ببغاَُم الٗبض، بصاعة اللىحؿدُاث، مغح٘ ؾاب٤، م  1  25جها٫ ٍٞغ
 . 2هٟـ اإلاغح٘، م  2
ؼ بً ٢حراٍ، مغح٘ ؾاب٤، م  3  . 4ٖبض الٍٗؼ
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اء بُلباث الٗمالء الخيؿ٤ُ بحن ؤوكُت الى٣ل، و الخس ٘ للٞى ً و الغ٢ابت ٖلى ٢ىىاث الخىَػ ً، و ؾُاؾاث الخسٍؼ ٍؼ

 -الُلب ؤ٦ثر مً الٗغى،  -و جخمحز َظٍ الٟترة بٗضة ممحزاث هظ٦غ منها:  و جد٤ُ٣ مؿخىي زضمت مىاؾب لهم.

مً بَخماماجه: ج٣لُل اإلاىخج لِـ  -لِـ َىا٥ جإزحر للؼباثً ٖلى اإلاىخجحن،  و٧ان مهضع ال٣ل٤ الغثِس ي َى ؤلاهخاج، 

  ؤو٢اث الدؿلُم، جدؿحن الجىصة ؤو الؿب٤ بلى بًجاص اخخُاحاث حضًضة، 

اصة الغبذ ٢ام اإلاؿاو٫ ًٖ ٧ل حؼء مً اللىحؿدُ٪ بخسٌُٟ ج٩لٟت الخضمت صون الىٓغ في جإزحر ٢غاعاجه ٖلى  لٍؼ

 ِـ بدثا ًٖ الخدؿحن الكامل. حمُ٘ ألاوكُت. لظا ٧اهذ َظٍ الٟترة جخمحز بؿلؿلت مً الخدؿِىاث اإلاىٟهلت و ل

    Logistique intégrée 1990- 1975املشحلت الثاهُت9 اللوحعدًُ املخيامل 

٘ اإلااصي و       مىظ بؾخ٣غاع مٟهىم اللىحؿدُ٪ ؤنبذ الهضٝ َى جد٤ُ٣ الترابِ و الخ٩امل بحن ؤوكُت الخىَػ

و ججمُ٘  1الدكُٛل و جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلايكإة. ؤوكُت بصاعة اإلاىاص التي حؿاٖض ٧ل في مجاله ٖلى جلبُت اخخُاحاث

٘ في م٩ان جىُٓمي واخض، مً ؤحل مماعؾت جل٪ ألاوكُت بك٩ل ؤ٦ثر  ألاٞغاص و ألاوكُت الخانت باإلمضاص و الخىَػ

اصة في الخسهو في ألاوكُت  ٦2ٟاءة. اصة مىاؾبت في ج٩لٟت اللىحؿدُ٪ م٘ الٍؼ ٦ما قهضث َظٍ اإلاغخلت ٍػ

ججاٍ هدى الخسُُِ بُٗض اإلاضي و ؤلاؾخٗاهت بخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث و َى ما ؤصي بلى اللىحؿدُت املخخلٟت ؤلا

 زٌٟ ملخّى في ج٩لٟت ألاوكُت اللىحؿدُت. 

   Logistique coopéréeاملشحلت الثالثت9 اللوحعدًُ املشترن الدععُىاث 

اصة اإلاىاٞؿت، و في اإلا٣ابل ًمخاػ جمخاػ َظٍ الٟترة بُا٢ت بهخاحُت بحمالُت جخجاوػ الُلب َظا ما ؤصي بلى       ٍػ

الؼباثً بؿلى٥ بؾتهال٥ ًهٗب الخيبا به، ؤي ٚمىى الُلب َى ؾمت مهمت مً ؾماث الؿى١. ٧ل َظٍ ألامىع 

حٗلذ مً الب٣اء في الؿى١ ؤمغا نٗبا و ل٨ىه لِـ مؿخدُال، و ٧ان ٖلى اإلااؾؿاث للب٣اء في الؿى١ بجبإ ما 

 3ًلي:

 زى٫ ؾى١ حضًضة، ًخم بوكاء الخدالٟاث ختى بحن الكغ٧اث اإلاخىاٞؿت، البدث ًٖ ؤؾىا١ حضًضة: لض

٘ بًٗهما البٌٗ. Chrysler" و "Benzو مثا٫ ٖلى طل٪ "  " جدالٟا إلؾخسضام قب٩اث جىَػ

  جدؿحن حىصة اإلاىخج: لخدؿحن حىصة اإلاىخج ًجب جدؿحن حىصة اإلاىاص الخام و الؿل٘ الىؾُُت

 و اإلاىعصًً ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض في جد٤ُ٣ َظا الهضٝ. )ؤلامضاصاث(، ٞالخٗاون بحن اإلاىخجحن

  .حن جسٌُٟ ج٩لٟت اإلاىخجاث: الخٗاون بحن اإلاىعص و الٗمُل ًم٨ً ؤن ٣ًلل مً الخ٩ال٠ُ ل٨ال الُٞغ

ٞالكغ٧اث جبدث ًٖ البلضان التي ج٩ىن ٞيها ج٩ال٠ُ الٗمالت، الُا٢ت، اإلاىاص الخام و الًغاثب 

٣ت ؤزغي لخٌٟ ا لخ٩ال٠ُ و الخض مً ٖضم ال٣ُحن ٖلى الُلب و هي بوكاء اإلاىسًٟت. و َىا٥ ٍَغ

 ٖال٢ت صاثمت م٘ الٗمُل. مً زال٫ َظٍ الٗال٢ت ًخم جدؿحن حىصة اإلاىخج و زٌٟ الخ٩ال٠ُ.

                                                           
2
 . 07نهال فرٌد مصطفى، جالل إبراهٌم العبد، مرجع سابك، ص  
0
 . 20جع سابك، صد. دمحم حسان، إدارة اإلمداد و التوزٌع، مر   
3
  . 5عبد العزٌز بن لٌراط، مرجع سابك، ص  
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  ت ؤلاؾخجابت بلى الؿى١ ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ حٗاون ٢ىي اصة ؾٖغ ت ؤلاؾخجابت بلى الؿى١: لٍؼ اصة ؾٖغ ٍػ

ؤلامضاص، خُث بطا ٧ان حؼءا مً جل٪ الؿلؿت ال ٌٗمل بك٩ل بحن الكغ٧اث اإلاىحىصة في هٟـ ؾلؿلت 

غ اإلاىخج النهاجي في الى٢ذ املخضص. ٞاإلاىاٞؿت الُىم لِؿذ بحن اإلاىخجحن و  صخُذ َظا ًاصي بلى ٖضم جٞى

ض.   ل٨ً اإلاىاٞؿت بحن ؾالؾل الخىٍع

ضا جهل بلى للب٣اء في الؿى١ ًخُلب ؤن ج٩ىن حمُ٘ ؤحؼاء ؾلؿلت اللىحؿدُ٪ ًغبُها حٗاون ٢ىي ح

الخدال٠ بُنها. في َظٍ البِئت مك٩لت اللىحؿدُ٪ لِـ ٣ِٞ الخ٩امل بحن الٗملُاث اللىحؿدُت في 

الكغ٦ت، و ل٨ً ؤًًا الخٗاون اللىحؿتي بحن الكغ٧اث مً هٟـ ؾلؿلت ؤلامضاص)اللىحؿدُ٪ اإلاكتر٥(. 

 ت الظ٦غ.ًىضر زهاثو اللىحؿدُ٪ زال٫ اإلاغاخل الثالزت ألاولى ؾالٟ 01و الجضو٫ ع٢م 

 

  : خصائص اللوجستيك خالل مراحل تطوره 01 جدول رقم

 

  6لعزٌز بن لٌراط، مرجع سابك، صالمصدر: عبد ا          

 

 زاهُا9 مفهوم إلامذاد9

غ مهُلر ؤلامضاص و جُب٣ُه في املجاالث ؤلا٢خهاصًت، و بٖخباٍع ٞىا مً ٞىىن  ما٫ جٍُى ل٣ض عؤي ٦خاب بصاعة ألٖا

ما٫ طو ألازغ ؤلا٢خهاصي البالٜ. خُث لم ٨ًً َىا٥ اجٟا١ ٧امل ٖلى مٟهىم ؤلامضاص بحن الخبراء، ٦ ما ؤن بصاعة ألٖا

 الفترة 

اللوحعدًُ       

 Logistique coopéréاللوحعدًُ املشترن     Logistique intégréeاللوحعدًُ املخيامل   املىفطل

 0881بعذ   0881 -0864خالٌ  0864كبل      العىواث

ت املذًش   جخفُض جيالُف   جيالُف جخفُض   جخفُض جيالُف   أولٍو

 اللوحعدًُ و صمً إلاظخجابت  اللوحعدًُ       اللوحعدًُ      اللوحعتي 

 مشترن  مخيامل  مىفطل  املىهج إلاداسي  

 ضغير )ششاهت( هبير هبير  عذد املوسدًً 

ششاهت مع املشاسهين في ظلعلت 

 هبيرة كلُلت  ال جوحذ  إلامذاد 

في  مذة العالكت مع املشترهين

لت  كطيرة  كطيرة  العلعلت   ظٍو

 وعم ال  ال  الحاحت ئلى معإوٌ ظلعلت إلامذاد 

 العشعت في الششاهت بين  العشعت في الخخلظ حععل بعبب ظشعت جذفم املىخج 
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ما٫ و الخىمُت الهىاُٖت. و ُٞما ًلي ؾىىعص بٌٗ مٟاَُم  مدخىي و مٟهىم ؤلامضاص حٛحر م٘ حٛحر بِئت ألٖا

خي و مً بُنها ما ًلي:   1اللىحؿدُ٪ خؿب الخُىع الخاٍع

  ف ٤ 9 0الخعٍش ٨ُت للدؿٍى  1948ؾىت  Association American Marketingالغابُت ألامٍغ

٣ُت ؤلاهخاج بلى ه٣ُت ؤلاؾتهال٥ ؤو ؤلاؾخٗما٫  بن َظا الخٍٗغ٠ ع٦ؼ خغ٦ت و مىاولت البًاج٘ مً ه

٘ اإلااصي ٣ِٞ.   ٖلى ؤوكُت الخىَػ

  ف ما٫ اللىحؿدُت بالى.م.ؤ ؾىت 9 1الخعٍش : اللىحؿدُ٪ َى جل٪ الٗملُت 1962مجلـ بصاعة ألٖا

ً ال٠٨ء و الٟٗا٫ للمىاص الخام، و ا لؿل٘ الخانت بخسُُِ، جىُٟظ، ع٢ابت الخض٤ٞ و الخسٍؼ

النهاثُت و اإلاٗلىماث طاث الٗال٢ت مً م٩ان ؤلاهخاج بلى م٩ان ؤلاؾتهال٥ بٛغى جد٤ُ٣ مخُلباث 

 2بعياء الٗمالء.

باإلا٣اعهت م٘ الخٍٗغ٠ الؿاب٤، َىا٥ جىؾ٘ في اإلاهام اللىحؿدُت و هي: جى٢ٗاث الؿى١، الخضمت 

 جدضًض مىا٢٘ اإلاهاو٘ و اإلاؿخىصٖاث. للٗمالء اإلا٣ضمت 

  ف "ج٣ىُت مغا٢بت و بصاعة جض٣ٞاث اإلاىاص و اإلاىخجاث مً مهضع  0857ظىت  9Magee 2الخعٍش

ً بلى ه٣ُت ؤلاؾتهال٥. " اٖخبر  ت مً الخ٣ىُاث للمغا٢بت و  Mageeالخمٍى اللىحؿدُ٪ مجمٖى

ً بلى مغا٦ؼ ؤلاهخاج مً حهت، و مً وخضاث  ٪ جض٣ٞاث اإلاىاص و اإلاىخجاث مً مهاصع الخمٍى جدٍغ

 ؾتهال٥ مً حهت ؤزغي.ؤلاهخاج بلى ه٣اٍ ؤلا 

  ف ٘ اإلااصي 9 3الخعٍش ني إلصاعة الخىَػ " مهُلر ًه٠ الخ٩امل 1972ؾىت  NCPDM"املجلـ الَى

بحن ازىحن ؤو ؤ٦ثر مً ألاوكُت و طل٪ بهضٝ الخسُُِ، الخىُٟظ و مغا٢بت الخض٤ٞ الٟٗا٫ للمىاص 

ؾتهال٥. و ًم٨ً ؤن الخام، الىه٠ اإلاهىٗت و اإلاىخجاث النهاثُت مً ه٣ُت اإلايكإ بلى ه٣ُت ؤلا 

حكمل َظٍ ألاوكُت ٖلى هٕى الخضمت اإلا٣ضمت للٗمالء، الخيبا بالُلب، ؤلاجهاالث اإلاخٗل٣ت 

٘، مغا٢بت املخؼون، مىاولت اإلاىاص و بٖضاص الُلبُاث، زضمت ما بٗض البُ٘ و ٢ُ٘ الُٛاع،  بالخىَػ

اث، الخٛل٠ُ، مٗالجت البًا ج٘ اإلاٗاصة، الخٟاوى، جىُٓم جدضًض مىا٢٘ اإلاهاو٘ و املخاػن، اإلاكتًر

ً و املخاػن. باإلا٣اعهت م٘ حٍٗغ٠  الؿاب٤  NCPDMالى٣ل و الى٣ل الٟٗلي للؿل٘ و ٦ظل٪ الخسٍؼ

٠ ٌٗخبر اللىحؿدُ٪ ٧ةصاعة )الخسُُِ و 1962)ؾىت  ( ًم٨ىىا ؤن هغي بىيىح ؤن َظا الخٍٗغ

ً و بٖاصة الخض غ. الغ٢ابت(، باإلياٞت بلى طل٪ ٌكمل َظا الخٍٗغ٠ الخمٍى  ٍو

  ف ت مً ألاوكُت 1996ؾىت  Ratliff et Nulty 49الخعٍش "اللىحؿدُ٪ َى ٖباعة ًٖ مجمٖى

ً و حؿلُم ال٣ُ٘ و الؿل٘ في ؾلؿلت اللىحؿدُ٪. و ٌكمل  اإلاخٗل٣ت ب: ب٦دؿاب، خغ٦ت، جسٍؼ

ً، و بصاعة اإلاىاص و املخؼون، و َى مغجبِ باإلهخاج و  ٘، الخسٍؼ اللىحؿدُ٪ مهام الى٣ل، الخىَػ

٤". الدؿ  ٍى

                                                           
2
 . 7عبد العزٌز بن لٌراط، مرجع سابك، ص   
0
 ثابت عبد الرحمن إدرٌس، ممدمة فً إدارة األعمال اللوجستٌة: اإلمداد و التوزٌع المادي، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة:    

 . 02ص 0220/0223مصر،     
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  ف غ ٖلى ألا٢ل مً خُث الخ٩لٟت  Aslog 59الخعٍش ُٟت التي تهضٝ بلى ؤن جٞى "اللىحؿدُ٪ َى الْى

و الجىصة اإلاُلىبت، اإلاىخج بلى اإلا٩ان و الؼمان خُث ًىحض الُلب. و َى ٌكحر بلى جدضًض حمُ٘ 

اث، بصاعة املخؼون، ا ٖملُاث خغ٧اث اإلاىخجاث إلاىاولت، بٖضاص مثل مى٢٘ اإلاهاو٘، املخاػن، اإلاكتًر

 الُلبُاث، الى٣ل، و عخالث الدؿلُم ".

  ٠ و ل٨ىه ال ًدخىي ٖلى زضماث ما بٗض البُ٘ و  1972ؾىت  NCPDMٌكبه َظا الخٍٗغ٠ حٍٗغ

غ اإلاىخجاث.  بٖاصة جضٍو

  ف ٟحن للىحؿدُ٪: " اللىحؿدُ٪ َى ٞٗل  Institute of Logistics (IL) 69الخعٍش ا٢ترح حٍٗغ

ض". و جدضًض اإلاىاعص م٘ مغوع  الى٢ذ " ؤو " اللىحؿدُ٪ َى ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت لؿالؾل الخىٍع

ض هي حؿلؿل ألاخضار إلعياء  ض ٖلى الىدى الخالي: " ؾلؿلت الخىٍع بٗضَا ٌٗٝغ ؾلؿلت الخىٍع

٘، بصاعة الىٟاًاث و الى٣ل اإلاغجبِ بها،  ً، ؤلاهخاج، الخىَػ الؼباثً، ٢ض جدخىي ٖلى ؤوكُت الخمٍى

ً و ج٨ىىلى  ً، الخسٍؼ الم آلالي ". و َىا اللىحؿدُ٪ َى ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت ألوكُت الخمٍى حُا ؤلٖا

الم آلالي. غ و ؤلٖا ً، بٖاصة الخضٍو ٘، الى٣ل، الخسٍؼ  ؤلاهخاج، الخىَػ

  ف مجلـ بصاعة اللىحؿدُ٪ : " اللىحؿدُ٪ َى حؼء مً ؤوكُت ؾلؿلت ؤلامضاص، و َى 9 7الخعٍش

ُظ، الغ٢ابت ٖلى ؤوكُت اللىحؿدُ٪، ؤلاوؿُاب الٟٗا٫ ٌُٛي ٖملُاث الخسُُِ، وؾاثل الخىٟ

ً اإلاىاص و اإلاٗلىماث   للمىاص، جسٍؼ

غاى جىلُض ال٣ىاٖت لضي الؼباثً ؤو    و البُاهاث طاث الٗال٢ت مً ه٣ُت اإلايكإ بلى ه٣ُت ؤلاؾتهال٥ أٚل

٠ هجض ؤن اللىحؿدُ٪ ٌكمل الخسُُِ و الخىُٟظ و الغ٢ابت و الؿُُغة  ٦ؿب عياَم". في َظا الخٍٗغ

٘ ٦ٟاءة اوؿُابُت اإلاىاص، م٘ التر٦حز ٖلى اإلاٗلىماث و البُاهاث.  لٞغ

  ف اث٠  The Logistics Institute TLI 89الخعٍش ت مً الْى "اللىحؿدُ٪ َى ٖباعة ًٖ مجمٖى

اإلاغجبُت بخض٣ٞاث الؿل٘، اإلاٗلىماث و ألامىا٫)جض٣ٞاث ماصًت، مٗلىماجُت و ه٣ضًت ( بحن اإلاىعصًً و 

ا مً الخٗاٍع٠، جا٦ض بك٩ل واضر ٖلى جض٤ٞ اإلاٗلىماث و الخض٣ٞاث الٗمالء " . باإلا٣اعهت م٘ ٚحَر

 اإلاالُت. 

 زالثا9 مفهوم ظلعلت إلامذاد9 

ض هي مهُلر بهجلحزي،       و َى ألا٦ثر اؾخسضاما، و  Supply Chainؾلؿلت ؤلامضاص ؤو ؾلؿلت الخىٍع

ُلر في بضاًت الدؿُٗىاث ٖىضما بضؤ الخٗاون بحن اإلااؾؿاث و و ل٣ض ْهغ اإلاه   La Chaine logistiqueبالٟغوؿُت 

 الؼباثً ؤي زال٫ مغخلت اللىحؿدُ٪ اإلاكتر٥. اإلاىعصًً و 

٘ بىاؾُت اإلاىٓماث خلت لخدؿحن  م مً ال٣بى٫ الٍٗغٌ الظي خٓي به مٟهىم ؤلامضاص و الخىَػ ٖلى الٚغ

الخام بلى مغ اؾتهال٦ها بىاؾُت ٖمالء  ٦ٟاءة جض٤ٞ ؾل٘ و زضماث اإلاىٓمت مً مغخلت الخهى٫ ٖلى اإلاىاص

اثٟها املخخلٟت ؤو  حر بَاع ٖام حؿخسضمه ؾىاء للخيؿ٤ُ بحن ْو اإلاىٓمت. بال ؤهه ٖلى الجاهب اإلا٣ابل لم حؿخُ٘ جٞى

بحن باقي اإلاىٓماث التي جخٗاون مٗها في جض٤ٞ ؾلٗها و زضماتها بلى ألاؾىا١. و لظا بضؤث اإلاىٓماث بةؾخسضام 

صاعة ٖملُاتها اإلاؿئىلت ًٖ جض٤ٞ مىخجاتها لؤلؾىا١، الظي ٣ًىم بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى الىٓغ مضزل الىٓم إل 



9 إلامذاد مذخل هظشي   الفطل ألاٌو

 

22 
 

ُت حكتر٥ ٧لها في  ت مً الىٓم الٟٖغ للمىٓمت و باقي اإلاىٓماث التي جخٗامل مٗها ٦ىٓام مخ٩امل ًخ٩ىن مً مجمٖى

هٓغ الٗمالء. و ل٣ض ؤَل٤ جض٤ٞ ؾل٘ و زضماث اإلاىٓمت و حٗمل ٖلى حُٗٓم ٢ُمت جل٪ الؿل٘ الخضماث مً وحهت 

اثٟها املخخلٟت  حر ٢اٖضة للمىٓمت حؿخسضمها في ج٩امل ْو ٖلى طل٪ اإلاضزل مٟهىم ؾلؿلت ؤلامضاص و ٌٗمل ٖلى جٞى

اصة ٢ُمت ما ج٣ضمه اإلاىٓمت  و الخيؿ٤ُ م٘ باقي اإلاىٓماث التي حكتر٥ مٗها في جض٤ٞ ؾلٗها و زضماتها و طل٪ لٍؼ

 ؤلامضاص ٦ما ًلي: و ًم٨ً حٍٗغ٠ ؾلؿلت 1ألؾىا٢ها 

ف9 اثٟها املخخلٟت و التي جبضؤ مً اإلاىعصًً و  حعٍش " ؤلاَاع الظي حؿخسضمه اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ْو

جيخهي ٖىض اإلاؿتهل٪ النهاجي و طل٪ لخ٤ٟ ؾل٘ و زضماث اإلاىٓمت و اإلاٗلىماث طاث الهلت بٛغى ٦ٟاءة بصاعة 

 خجاتها و زضماتها مً وحهت هٓغ ٖمالئها و مال٦ها".اإلاىٓمت لٗملُاتها الضازلُت و حُٗٓم ٢ُمت مى

 

 : سلسلة اإلمداد 1الشكل رقم  

   

               

     

   

      

  

      

     

     

 

ض بً كيراط مشحع ظابم، ص                                      2املطذس عبذ العٍض

ؤَمُت اللىحؿدُ٪ بن ؤلاَخمام الجاص باألوكُت اللىحؿدُت في الث9 أهمُت و أهذاف إلامذاد  أوال9  املعلب الث

، و ٖىضما ؤ٣ًىذ ؤلاصاعة في َظٍ  ما٫ لم ًٓهغ بال ٖىضما بضؤث ج٩لٟخه في الخطخم بك٩ل ملخّى مىٓماث ألٖا

٤ هدى جضُٖم اإلاغ٦ؼ و زٌادة األرباح إنما ٌبدأ من خالل خدمة  التنافسً و تحمٌك المٌزة التنافسٌة اإلاىٓماث ؤن الٍُغ

 العمالء و خفض التكالٌف. و أهمٌة اللوجستٌن تعود لعدة أسباب نذكر منها: 
                                                           

2
 .   3ارة اإلمداد و التوزٌع، مرجع سابك، صدمحم حسان، إد   

 تدفك المعلومات

الموزعو

   ن    

 المصنع 
 الموردون

 المصب  
 التوزٌع  المادي 

  

 المنبع التموٌن  اإلنتاج

 تدفك السلع   
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جمثل ألاوكُت اللىحؿدُت ؤَمُت بالٛت ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢خهاصي للضو٫، خُث حكحر ئعخباساث الخيلفت العالُت9 

٨ُت ٌؿدثمغ في ألاوكُت اللىحؿدُت، و ؤن مً الثروة ال٣ىمُت في الىال  19%ؤلاخهاءاث بلى ؤن  ًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . َظٍ ألاوكُت

  حؿخسضم خىالي مً ٢ىة الٗمل َىا٥. و مً بحن َظٍ ألاوكُت وكاٍ الى٣ل، خُث ؤن ؤلاخهاءاث حكحر

ملُاع  2000مً ؤلاهخاج الٗالمي ؤي خىالي  10.5%بلى ؤن ج٩ال٠ُ لىحؿدُ٪ الى٣ل وخضٍ ًبلٜ خىالي 

 .1صوالع

  ع9 ظو ٤ الضولي ٌ خعوط إلامذاد و الخوَص بن ؤلاججاٍ هدى الٗىإلات في الهىاٖت و ٦ظل٪ ؤلاَخمام بالدؿٍى

ؤنبذ ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى ألاصاء اللىحؿتي، لهظا جؼاًض ؤلاَخمام باألوكُت اللىحؿدُت صازل ٧ل 

 مىٓمت ؤٖما٫ و زانت جل٪ 

 تي ال ٣ًخهغ بهخاحها ٖلى ألاؾىا١ املخلُت و الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ؤو الكغ٧اث ٦بحرة الدجم ال

لت  ٘ الٍُى  . 1طل٪ بؿبب ج٩لٟت زٍُى ؤلامضاص و الخىَػ

  9ال و حهضا ٦بحرا في ؾبُل بًجاص الؿبل التي اللوحعدًُ مهم لإلظتراجُجُت جبظ٫ الكغ٧اث و٢خا ٍَى

ا مً اإلاىاٞؿحن. ؤي بن اؾتراجُجُت الخماًؼ و زا نت في الخ٩لٟت ؤؾٗاع ًم٨ً ؤن جمحز مىخجاتها ًٖ ٚحَر

اإلاىخجاث جخى٠٢ بلى خض ٦بحر ٖلى ألاصاء الجُض لؤلٖما٫ اللىحؿدُت مً خُث الخ٩لٟت و زضمت الٗمالء، 

ٞالكغ٧اث التي هجخذ في بصعا٥ الخمحز في الخضمت اللىحؿدُت ج٩ىن ٢اصعة ٖلى بىاء محزة جًُٟلُت م٣اعهت 

اصة خهتها الؿى٢ُت و عبدُت بالكغ٧اث اإلاىاٞؿت لها، و حؿاٖض اإلاىٓمت ٖلى الخىؾ ٘ في الؿى١ و ٍػ

 .2اإلااؾؿت

  9مما ال ق٪ ُٞه ؤن ؤي ؾلٗت ؤو زضمت ال جخمخ٘ بال ب٣ُمت اللوحعدًُ ًضُف كُمت راث داللت للعمُل

٢لُلت ٖىضما ال ج٩ىن مخاخت للٗمالء املخخملحن في الى٢ذ و اإلا٩ان اإلاىاؾبحن. و ل٨ً ٖىضما جبظ٫ اإلاىٓمت 

حر َظٍ اإلاىخجاث ؤو الخضماث لٗمالئها الخالُحن و املخخملحن في الى٢ذ و اإلا٩ان حهىصا مخمحزة في ؾ بُل جٞى

ض مً  ا ٞةن طل٪ ؾٝى ًٍؼ ً و الى٣ل و ٚحَر اإلاىاؾبحن مً زال٫ ججهحز الُلباث و اإلاٗلىماث و الخسٍؼ

َمئىان ال٣ُمت اإلاًاٞت بلى َظٍ الخضماث باليؿبت للٗمالء. ٞغيا الٗمُل ًخى٠٢ بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى ؤلا 

حر اإلاىخجاث مً زال٫ اوؿُابها و جض٣ٞها بىاؾُت ألاوكُت اللىحؿدُت املخخلٟت  . 3بلى جٞى

  9عت ٘ ؤو جضاًذ سغبت العمالء في الحطٌو على اظخجابت مىاظبت و ظَش بن هجاح ؾالؾل ألا٧ل الؿَغ

ض الجاَؼ، جىنُل الُلباث للمىاػ٫، بهدكاع ما٦ُىاث الهٝغ آلالي، و ؤلا٢با٫ ٖلى اؾخٗما ٫ ألاهترهِذ و البًر

باتهم مً الؿل٘ و  ؤلال٨ترووي في الؿىىاث ألازحرة حٗل الٗمالء ًخى٢ٗىن الخهى٫ ٖلى بخخُاحاتهم و ٚع

الخضماث في و٢ذ ٢هحر. بياٞت بلى طل٪ ٞةن جُىع ؤهٓمت اإلاٗلىماث، و ٖملُاث الخهيُ٘ آلالي، و اإلاغوهت في 

٤ طو الدجم ؤلاهخاج و الخىمُِ، ؾاٖض اإلاىٓماث ٖلى بجبإ م ا ٌٗٝغ باإلهخاج طو الدجم ال٨بحر، و ٦ظل٪ الدؿٍى

ال٨بحر. و في ْل ٧ل َظا ؤنبدذ ألاوكُت اللىحؿدُت جمثل ؤَمُت زانت و التي ججؿضث في حؿهُل ؤلاؾخجابت 

                                                           
 .29زابذ ٖبض الغخمً بصَعـ، مغح٘ ؾاب٤، م   1
 .  30زابذ ٖبض الغخمً بصَعـ، مغح٘ ؾاب٤، م  2
 . 30هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م    3
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باتهم،  حر الؿل٘ و الخضماث التي جخ٤ٟ م٘ اخخُاحاتهم و ٚع ت في جٞى ٗت للٗمالء في الؿى١ مً زال٫ الؿٖغ الؿَغ

او ال ً و ٚحَر  .1تي حٗخمض ٖلى جض٤ٞ اإلاٗلىماث و الخٗبئت و الى٣ل و الخسٍؼ

 زاهُا9 أهذاف اللوحعد9ًُ 

ًىُىي ؤلامضاص ٖلى ؤَضاٝ مُٗىت حؿعى اإلااؾؿت بىاؾُتها بلى بلٙى مغصوصًت ؤ٦بر و وكاٍ مؿخمغ و صاثم ٖلى 

 الىدى الخالي: 

 الجودة املىاظبت9  .0

ف9  ُت الحعٍش تي ًجب الخهى٫ ٖليها بإ٢ل ج٩لٟت لخىاؾب الخاحت التي مً ؤحلها ًخم ٣ًهض بالجىصة جل٪ الىٖى

الكغاء بمٗنى ؤن مٟهىم الجىصة َىا مغجبِ بمالثمت و مضي بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى مؿخىي مٗحن مً اإلاىاص 

ا. حَر  اإلاُلىب جٞى

ُٟت ؤلامضاص ع٢ابت بًجابُت ٖلى الجىصة و الخ٩لٟت الخانت باإلااعخباساث الجودة ىاص ؤو بهٟت ٖامت : جماعؽ ْو

ل   و  ًم٨ً ط٦غ ؤعب٘ ٖىانغ ؤؾاؾُت طاث الخإزحر في مؿخىي الجىصة للمىاص التي حكترحها الكغ٦ت في ألاحل الٍُى

 هي: 

 ؤن جً٘ اإلاىانٟاث ال٩املت اإلاؿخىي للجىصة و هي:  .ؤ 

 ٖىامل ؤلاهخاج. –مخُلباث جهمُم اإلاىخج.  -

خباعاث الخانت بالكغاء الخجاعي.  -  مل الؿى٢ُت. الٗىا –ؤلٖا

 ازخباع اإلاىعصًً الظًً لضحهم ؤلام٩اهُاث الٟىُت إلهخاج َظا اإلاؿخىي بخ٩لٟت ا٢خهاصًت.  .ب 

- Product Testing .ججغبت اإلاىخج . 

حر اإلاىاص  - جدلُل ؤلا٢تراح ؤو الُٗاء و ال٨ٟاءة في ازخباع اإلاىعص ؤو اإلاىعصًً ألا٦ٟاء طوي ال٣ضعة ٖلى جٞى

 ال٫ جدلُل الُٗاءاث اإلا٣ضمت منهم.باإلاىانٟاث اإلاُلىبت مً ز

 صعاؾت اإلا٣ضعة الٟىُت. -

جىمُت الٗال٢اث م٘ اإلاىعصًً لخد٤ُ٣ ٞهم ؤًٞل و وا٢عي إلاخُلباث الجىصة و جىمُت الخاٞؼ لضحهم لئلهخاج  .ج 

٣ا لهظا اإلاؿخىي.  ٞو

 ج٣ُُم ؤصاء اإلاىعصًً مً خُث الجىصة و الخ٩لٟت و مماعؾت هٕى مً الغ٢ابت اإلاىاؾبت. .ص 

 املىاظب9 الععش  .1
لٌمة اإلحتماالت للتكالٌف عند المورد فٌما ٌتعلك بإنتاج الصنف المطلوب شراؤه )تكالٌف األجور، أعباء  تعريف:

 التصنٌع و األعباء العامة(.

                                                           
ُٟت ؤلامضاص في اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلبا  1   ث هُل قهاصة لِؿاوـ في ٖلىم                                                                                                ٖىالي مؿٗىصة و لٛىاَي بًمان، ٞٗالُت ْو

 .  56م 2008 -2007اإلاضًت، الؿىت الجامُٗت،  -الدؿُحر جسهو مالُت، اإلاغ٦ؼ الجامعي
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حر ؤلاخخُاحاث اإلاُلىبت و َظٍ  ٟه بإهه جل٪ ال٣ُمت التي ًم٨ً الخهُٟت بها م٣ابل الكغاء ؤو جٞى ًم٨ً حٍٗغ

 غجبُت ب٨ثحر مً الٗىامل هي:ال٣ُمت في الىا٢٘ م

ت و ٌكتٍر  .ؤ  الىماطج و ٢ىاهحن ألاؾٗاع: و هي ٢ىاثم ًغؾلها اإلاىعصون بلى الٗمالء بهٟت صوٍع

 ٞيها ٖضم حُٛحر ؤو حٗضًل في اإلاىانٟاث ؤو ألاؾٗاع ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن بإٖضاص ٦ثحرة. 

ا البىعناث: جيكغ البىعناث في ألاؾىا١ املخلُت و ا .ب  لضولُت ؤؾٗاع اليكغاث التي جهضَع

 ، ت ؤؾٗاع َظٍ ألاهىإ، و عجب ٧ل هٕى بٌٗ الؿل٘ مثل البترو٫، ال٣ًُ و ٌٗخمض ٖليها إلاٗٞغ

 و ج٩ىن ٦مُت الكغاء ٦بحرة مما ًجٗل حجم اله٣ٟاث ٦بحرا.

ت ٦ما ج٣ىم  .ج  مىضوبي البُ٘: ٌٗخبرون مً اإلاهاصع الهامت في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث الؿٍٗغ

ض مىضوبُتها  بؿلُت اإلاٗلىماث ؤو ؤلاعجباٍ بإؾٗاع م٘ مىضوبي اإلااؾؿاث اإلااؾؿاث بتزٍو

ت.  اإلاكتًر

ش  .ص  بُا٢اث ألاؾٗاع: هي بُا٢اث جضون بها ؤؾماء اإلاىعصًً الؿاب٤ الخٗامل مٗهم و جاٍع

 الخٗامل و ألاؾٗاع التي جم الكغاء بها و ال٨مُت اإلاكتراة في ٧ل ٖملُت. 

هاصع للخٗٝغ ٖلى ؤؾٗاع و قغٍو الُٗاءاث اإلاىا٢هاث بإهىاٖها: و هي مً ؤخؿً اإلا .ٌ 

 اإلاىعصًً لؤلنىاٝ اإلاُلىبت. 

اإلاٟاوياث: ج٣ىم اإلااؾؿت بالخٟاوى م٘ ؤصخاب الُٗاءاث ؤو م٘ الُٗاء ألا٢ل ؾٗغا، و  .و 

٤ اإلاٟاوياث في الىنى٫ بلى ألاؾٗاع ألا٢ل مً جل٪ الىاعصة في  جىجر بصاعة اإلاىاص ًٖ ٍَغ

 ُٖاءاتها. 

ضًض ال٨مُت اإلاىاؾبت ًد٨مها الٗضًض مً الٗىامل منها َبُٗت اإلاىاص : جدالششاء بالىمُاث املىاظبت .3

 ً اإلاكتراة و َبُٗت ؤلاهخاج، الٓغٝو ؤلا٢خهاصًت و اججاَاث الٗغى و الُلب، بم٩اهُاث الخسٍؼ

ً و الٓغٝو اإلاالُت للماؾؿت.  غة و الدؿهُالث الخانت به، ج٩لٟتي الُلب و الخسٍؼ  اإلاخٞى

 الششاء في الوكذ املىاظب9  .3

ض اإلاؿخلؼماث ُٞه و ؤال ًدىاؾب م٘ اخخُاحاث ؤلاصاعة الُالبت و الظي  ٣ًهض به الى٢ذ الظي ًخم ُٞه جىٍع

خباع ٖىض  ت مً الٗىامل ج٣ىم اإلااؾؿاث بإزظَا ؤلٖا ًًمً ٖضم حُُٗل ؤلاهخاج  خُث جىحض مجمٖى

 جدضًض جى٢ُذ الكغاء.

 أوال9 عوامل جإخز في عين إلاعخباس عىذ جحذًذ وكذ الششاء.

جى٢ُذ صوعة ؤلاهخاج: حؿلُم اإلاىاص و اإلاؿخلؼماث في الى٢ذ الظي ًىاؾب مٗضالث السخب مً  .ؤ 

٤ حضاو٫ ؤلاهخاج و ْغٝو الدكُٛل.  املخؼون ٞو

الى٣ل: جبضؤ َظٍ اإلاغخلت مً ه٣ُت الكغاء بلى ونى٫ الُلبُت بلى املخاػن بدُث ًخم ال٣ُام  .ب 

 بالدؿهُالث لخجىب خضور اإلاكا٧ل.

٤ َبُٗت الؿلٗت اإلا .ج  ً ؤو الكغاء  ؤو ًٖ ٍَغ ا: قغاء اإلاىاص ؤو ألانىاٝ مً ؤحل الخسٍؼ ىب قغاَئ ٚغ

لت ألاحل مثل الؿل٘  ض ٖلى صٞٗاث ٢هحرة ؤو ٍَى تججؼثت الخىٍع  . الاؾدثماٍع
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الٓغٝو اإلااصًت للماؾؿت: و جسو الؿُىلت الى٣ضًت و جى٢ُذ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلُت و  .ص 

 اؾخ٣غاع ؤو ج٣لب الٗغى و الُلب.الخاعحُت و مٗضالث ؾٗغ الٟاثضة و 

 زاهُا9 ظُاظاث جوكُذ الششاء.       

ً و الكغاء  و ؤَم الؿُاؾاث اإلاخبٗت، ؾُاؾت الكغاء في ال٨مُاث ؤي خؿب الخاحت و الكغاء اإلا٣ضم للخسٍؼ

ا.  للمًاعبت و ٚحَر

 اخخُاس املوسد املىاظب9 .4

مُت، خُث جخُلب جدلُل اإلاٗلىماث التي ؾب٤ حٗخبر ٖملُت بزخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب مً الخُىاث ألا٦ثر ؤَ

حمٗها ًٖ اإلاىعصًً، لظل٪ ٞةن الخدلُل ًىهب ٖلى ألاؾلىب الظي ًم٨ً مً زالله ال٨ك٠ ًٖ ؤَم 

ت الخامت بسهاثو و  الخهاثو التي جخه٠ بها ٧ل مً َظٍ اإلاهاصع، َظا باإلياٞت بلى يغوعة اإلاٗٞغ

ُلب ألامغ جدضًض اإلاُٗاع اإلاىاؾب الظي ًم٨ً ؤن مىانٟاث اإلاىاص اإلاُلىب الخهى٫ ٖليها، لظا ًخ

 ٌؿاٖض في ؤلازخُاع الؿلُم للمىعص.

 ئخخُاس املعُاس9  .أ 

بطا ٧ان الؿٗغ َى الٗامل الىخُض، ٞةهه جخم اإلاٟايلت ٖلى ؤؾاؽ َظا الٗامل ٣ِٞ بدُث ًخم  -

ٌٗخبر الؿٗغ  ازخُاع اإلاىعص ألا٢ل ؾٗغا م٘ حؿاوي الٗىامل ألازغي، و ل٨ً في الى٢ذ الخايغ، وال

ض بدُث ًجب الجم٘ بحن الؿٗغ و الجىصة و  اإلاُٗاع ؤو الٗامل الىخُض في اإلاٟايلت بحن مهاصع الخىٍع

ل. ت َظا اإلاىعص في ألاحل الٍُى  مضي جىاحض  ؤو بؾخمغاٍع

ت..مثال  - ٖلى اإلاكتري ؤن ًجضص ألاَمُت اليؿبُت ل٩ل مً َظٍ الٗىامل الؿٗغ، الجىصة، ؤلاؾخمغاٍع

ش املخضصة ؤ٦ثر ؤَمُت مً بطا ٧ان ال ٗامل الخام بمضي ص٢ت اإلاىعص و بلتزامه بدؿلُم اإلاىاص في الخىاٍع

الؿٗغ بؿبب الكٍغ الجؼجي اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٗض الظي ٖلى اإلاكتري ؤن ٣ًغع مضي ألاَمُت 

 اليؿبُت لهظا الٗامل.

 جلعُم املوسد9ًً  .ب 

خخاع و ٖلى ؤؾاؽ مضي ٦ٟاءة وكاَه ًجب ج٣ؿُم اإلاىعصًً اإلاخىاٞؿحن ٖلى ؤؾاؽ اإلاُٗاع امل

ت بلتزامه بلى مضي ؤلاؾخجابت  بةؾخسضام ؤلاخهاءاث اؾخٗغاى و ٞدو سجالث اإلاىعص إلاٗٞغ

ت للمٗلىماث و َلباث اإلااؾؿت. ٗت و الٟىٍع  الؿَغ

 بٌٗ الٗىامل لل٨مُت اإلاؿخسضمت في ج٣ُُم اإلاىعصًً:

الىاحب ج٣ُُمها ٧الجىصة، الخضمت، الخ٣ُُم مً زال٫ الىػان اإلاغجخت: ًخم جدضًض الٗىامل  -

 الؿٗغ،...و مً زم بُٖاء ل٩ل مً َظٍ الٗىامل وػن وؿبي خؿب ألاَمُت اليؿبُت.

 . 25%الخضمت  35%الؿٗغ  40%مثا٫: الٗما٫ الىػن اليؿبي الجىصة 

 َظا الخدضًض ٩ًىن مً َٝغ مىضوب الكغاء.
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ًم٨ً للمكتري ؤن ٌٗٝغ بحمالي ج٩لٟت الخ٣ُُم ٖلى ؤؾاؽ مٗض٫ الخ٩لٟت: بىاءا ٖلى َظا اإلاضزل  -

٤ الخُىاث الخالُت:   الخٗامالث م٘ اإلاىعص اإلاٗحن باليؿبت لُلب قغاء مٗحن، ٞو

 .جض٤ٞ اإلاٗلىماث مً الخاؾب آلالي ٖلى ؤؾاؽ هٓام مداؾبت الخ٩ال٠ُ 

 .نافي ؾٗغ الدؿلُم للهى٠ 

  .هٓام الى٣اٍ اإلاغجخت 

 ازخُاع ؤ٦ثر مً مىعص: ؤ. 

 اب التي جذفع للخعامل مع أهثر مً موسد9 ألاظب           

 .بن حٗضص اإلاىعصًً ٌُٗي مجاال إلؾخٟاصة اإلاكتري مً ٢اٖضة ٍٖغًت مً الخضماث الٟىُت 

  اصة حجخه الؿى٢ُت بخ٣ضًم ت خُث ًبدث ٧ل مىعص و ٌؿعى بٍؼ وحىص مىاٞؿت وكُت و خٍُى

 زضماث ؤًٞل و ؾٗغ ؤًٞل.

 ى٠٢ مهى٘ مىعص مٗحن ألهه لضًه زُاعاث ؤزغي ًدمي اإلاكتري هٟؿه مً مساَغ ؤلاٞالؽ ؤو ج

 للخهى٫ ٖلى بخخُاحاجه.

  ت ؤو الخًُٟل في الخٗامل م٘ اإلاىعص الظي ٌٗخبٍر ٖمُال له ؤي ٖامل اإلاباصلت: ٌُٗي اإلاكتري ألاولٍى

 مؿخسضما إلاىخجاث اإلاكتري.

 ت في الخٗامل م٘ اإلاىعصًً املخلُحن لخدؿحن و ت الٗال٢ت بحن  ألاَضاٝ ؤلاحخماُٖت: بُٖاء ألاولٍى ج٣ٍى

 اإلااؾؿت و املجخم٘ و بالخالي صٖم ؤلا٢خهاص املخلي.

 باإلياٞت بلى ألاَضاٝ الؿالٟت الظ٦غ ًم٨ً ؤن هظ٦غ ما ًلي:

جد٤ُ٣ ؤًٞل جيؿ٤ُ بحن الخض٣ٞاث الضازلت و الخاعحت مضزالث و مسغحاث ؤو ما ٌؿمى بةصاعة 

 الخض٣ٞاث.

ُا٫.  ججىب ؤلازخىا٢اث و ألٖا

 ألامثل للٗملُاث.جد٤ُ٣ الخض٤ٞ 

 زل٤ ال٣ُمت للؼبىن و اإلاؿاَمحن و ٧ل ؤَغاٝ اإلاهلخت م٘ اإلااؾؿت. 

  ىعاث في الخ٩لٟت نٟغ مسؼون: ج٣لُل ما ؤم٨ً مً املخؼون ًاصي بلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، و ٞو

 الىاججت ًٖ طل٪.

 .نٟغ آحا٫: ج٣لُل الؼمً اإلاؿخٛغ١ في صوعة الُلب مما ًاصي بلى زضمت حُضة للٗمالء 

 ٤ بؾخسضام الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت مثل الٟا٦ـ، ألاهترهِذ، ألاهتراهذ،  نٟغ ؤوعا١: ًٖ ٍَغ

ت  ض مً ؾٖغ الهاج٠، الخاؾب آلالي، ال٨مبُىجغ ٧ل َظا ٣ًلو مً بؾخسضام ألاوعا١، و ٦ظل٪ ًٍؼ

 ؤلاؾخجابت.
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  نٟغ ؤزُاء: ٖضم وحىص ؤزُاء في اإلاىخج ٌٗني الخسلو مً اإلاغصوصاث و بالخالي جد٤ُ٣ زضمت

 حُضة للٗمالء و جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ. 

  نٟغ حُٗل: ًجب ؤن ج٩ىن الهُاهت ٢بل و٢ٕى الُٗل و لِـ ٖىض خضوزه. و َظا ٌؿمى بالهُاهت

 الى٢اثُت.
كذلن ٌهدف اللوجستٌن إلى توفٌر: المنتج الصحٌح، بالكمٌة الصحٌحة، بالحالة الصحٌحة، فً المكان الصحٌح، 

 التكلفة الصحٌحة.فً الولت الصحٌح، للعمٌل الصحٌح و ب

  Logistique inverseاملعلب الشابع9 اللوحعدًُ العىس ي9 

بن ٞغم جىُٟظ اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي ٦بحرة للٛاًت خُث ؤن ججاع الخجؼثت ًخى٢ٗىن عص وؿبت جتراوح مً      

ًاث و ٢ض مً اإلاكتر  35%مً ؾلٗهم ٦ما جغجٟ٘ َظٍ اليؿبت في خالت املخالث التي حؿى١ بال٨خالىج بلى  %5 - %10

ملُىن  34مغصوصاث بلٛذ وؿبتها هدى  1997جل٣ى ؤ٦بر ماثت مدل مً مدالث الخجؼثت في الىالًاث اإلاخدضة ٖام 

 1صوالع ٦ما حكحر ؤلاخهاءاث الخانت بالهىاص٤ً و الؼحاحاث و مىاص الخٗبئت بلى بعجٟإ ٢ُمتها

ف اللوحعدًُ العىس ي9  أوال9 حعٍش

في بججاَحن، ؤلاججاٍ ألاو٫: ًغ٦ؼ ٖلى بصاعة اإلاىاص التي حُٛي ٧اٞت  ٖاصة ما ًخم حٍٗغ٠ اللىحؿدُ٪     

اث٠ مً الخهى٫ ٖلى اإلااصة الخام بلى ؤلاهخاج في اإلاهى٘، و ؤلاججاٍ الثاوي: ٌكمل خغ٦ت اإلاىخجاث مً اإلاهى٘  الْى

اإلاىاولت و بلى الٗمُل النهاجي. و ًإحي اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي ل٠ًُُ اججاَا زالثا للىحؿدُ٪ ٞهى ًخٗامل م٘ 

ً و خغ٦ت اإلاىاص التي جخض٤ٞ ٨ٖؿُا مً اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىخج ؤو للمىعص و جخًمً ٖىصة الىخضاث اإلاُٗبت و  الخسٍؼ

اث ؤو الهىاص٤ً. و ٌكاع ؤًًا للىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي بةؾم لىحؿدُ٪ اإلاؿئىلُت البُئُت ل٩ىهه ٌؿاٖض ٖلى  الخاٍو

 لٗبىاث ...بلخ( بما ٌؿاَم في زٌٟ الخ٩ال٠ُ.بٖاصة جهيُ٘ اإلاىاص ٚحر اإلاُلىبت )الؼحاحاث و ا

ا َى حٍٗغ٠ ٧ل مً       ٠  Rogers et Dibben-Lembke, 1998و الخٍٗغ٠ ألا٦ثر قُٖى خُث جم حٍٗغ

اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي ٖلى ؤهه: " ٖملُت الخسُُِ، الخىُٟظ، و الغ٢ابت ٖلى اإلاىاص الخام، اإلاىخجاث جدذ الهى٘ و 

ً ه٣ُت ؤلاؾخسضام بلى ه٣ُت اإلايكإ، بهضٝ بؾخئىاٝ ؤو زل٤ ٢ُمت م٘ يمان الخامت الهى٘، و اإلاٗلىماث م

ه  الٗملُت التي ًخم بىاؾُتها  Dowlatshahi, 2000ؤلاؾخسضام الٟٗا٫ للمىاعص و جإزحراتها ٖلى البِئت ". و ٌٗٞغ

ا، َغ اصة جضٍو ججضًضَا، ؤو  اإلاهى٘ ٢بى٫ مىخجاث مُٗىت بهىعة مىخٓمت ؤو ؤحؼاء مغؾلت مً ه٣ُت ؤلاؾتهال٥ إٖل

اث في. َظا الخٍٗغ٠ ٌكبه بلى خض ما الخٍٗغ٠ الؿاب٤.  الخهٞغ

 مما سبك، اللوجستٌن العكسً عبارة عن: عملٌة التخطٌط، التنفٌذ و رلابة األداء:

 .فً إستخدام المواد الخام 

 .المخزون، اإلنتاج و المنتجات النهائٌة 

                                                           
ؼ بً ٢حراٍ، مغح٘ ؾاب٤، م   1  . 11ٖبض الٍٗؼ
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 بصاعة ؾلؿلت اإلاٗلىماث مً الٗمُل بلى اإلاىعص

ؤن   Rogers et Tibben – Lembke 1998, Schwartz 2000, et al 2001 Marcouxمً  ًغي ٧ل

 اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي ًمغ بإعبٗت مغاخل، جخمثل في: ه٣ُت الضزى٫، الخجمُ٘، الٟغػ و ؤلازخُاع اإلاخاح.

 9 مشاحل إلامذاد العىس ي 11شيل سكم 

 

  12بق، صالمصدر: عبد العزيز بن قيراط، مرجع سا                  

 زاهُا9 مجاالث اللوحعدًُ العىس ي9 

اث املخخلٟت بججاٍ اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي و ٖمىما جىحض ٖضة زُاعاث منها جٟاصي  اث اإلاكغٖو جسخل٠ جهٞغ

اث التي ًم٨ً ٖىصتها ؤو عبما مً زال٫ الخ٩امل  ٤ ه٣لها ؤو بؾخٗما٫ الخاٍو حٛل٠ُ اإلاىخجاث و طل٪ ًٖ ٍَغ

ؤو حٗبئت اإلاىخجاث ٢غب ألاؾىا١ و بٖاصة جهمُم الٗبىاث و عبما ٩ًىن الخل ألامثل ألامامي م٘ الخى٢ٗاث ال٨ٗؿُت 

َى بؾخسضام جىلُٟت مً َظٍ الخُاعاث و ٢ض ٩ًىن َىا٥ زُاعاث ؤزغي مثل ججمُ٘ الٗبىاث و بٖاصتها للمىعص ؤو 

لها  ت ؤو جدٍى اصة اؾخسضامها ؤو الخبٕر بها بلى حمُٗت زحًر  بلى زغصة و بُٗها.بعؾالها بلى مغ٦ؼ بنالح إٖل

خباع ٢ض ًاصي بلى حُٛحر بٌٗ ال٣غاعاث مثل ازخُاع  و الخ٣ُ٣ت ؤن ؤزظ ج٩لٟت اللىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي في ؤلٖا

ً و الى٣ل. بط حكحر الضعاؾاث بلى ؤن الخٛل٠ُ  ٣ت الخٛل٠ُ و الخٗبئت، بضاثل ؤلاهخاج و اإلاىاولت و الخسٍؼ اإلاىعص، ٍَغ

تراجُجُت لىحؿدُت مغبدت. بُض ؤن َىا٥ صلُل ٖلى وحىص ُٖىب مالُت الظي ًم٨ً بٖاصجه في الهىاٖت ًمثل اؾ

ذ في ٧ل مً َىلىضا و ؤإلااهُا ؤوضخذ يغوعة وحىص بيُت ؤؾاؾُت  جغجبِ بخل٪ ؤلاؾتراجُجُت ٞالضعاؾاث التي ؤحٍغ

اث التي ًم٨ً ب اصة ج٩لٟت الى٣ل، ٦ما جبحن ؤن بؾخسضام الخاٍو ٖاصتها مؿخ٣لت للىحؿدُ٪ ال٨ٗس ي مما ًاصي بلى ٍػ

اث جسٌٟ ؤلاخخُاج  ا بًجابُا ٖلى البِئت. بط ؤٞصخذ بخضي الضعاؾاث ألاإلااهُت ؤن الغخالث اإلاخٗضصة للخاٍو ؤزَغ

 خُاتها  و لِـ ٣ِٞ ٖلى ج٩لٟت اللىحؿدُ٪على تكلفة دورة  بلى الُا٢ت و اإلاُاٍ و الخلىر ٦ما ؤن ج٩لٟتها جخى٠٢
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ت و ٖضص الغخالث اإلاؿخسضمت    و البيُت ألاؾاؾُت ال٨ٗس ي، بط ًجب ؤن جازظ في الخؿبان الغخلت ال٩ املت للخاٍو

اث التي ًم٨ً بٖاصتها.   1الالػمت لضٖم الخاٍو

و في ألازحر ًم٨ً حٍٗغ٠ اللىحؿدُ٪ ٖلى ؤهه ؤلاصاعة التي تهخم بةصاعة الخض٤ٞ البًاج٘، ألامىا٫، اإلاٗلىماث 

 حؿدُ٪ ال٨ٗس ي و الظي ٩ًىن في ؤلاججاٍ اإلاٗا٦ـ. مً اإلاىعص بلى ٚاًت اإلاؿتهل٪ النهاجي، باإلياٞت بلى اللى 

 

 : المفهوم الشامل لإلمداد 03شكل 

 

 الطالبين اعتمادا على المصدر السابق الذكرالمصدر: من إعداد                                             

 املبحث الثاوي9 ئداسة اللوحعد9ًُ

مىه بصاعة مهمت صازل اإلااؾؿت حكمل الخسُُِ، الخىُٓم  بن الخُىع الظي َغؤ ٖلى اللىحؿدُ٪ حٗل     

و الغ٢ابت، بل ؤنبذ اللىحؿدُ٪ يمً بؾتراجُجُت اإلااؾـ. ٞىحىص اللىحؿدُ٪ ٧ةصاعة مؿخ٣لت يمً اله٩ُل 

ت. ٤، ؤلاهخاج، اإلاىاعص البكٍغ اث٠ ٧الدؿٍى  الخىُٓمي ًجٗل مىه ًخ٣اَ٘ م٘ باقي الْى

 

                                                           
 َاث الخضًثت في اللىحؿدُاث، حامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت ؤلاججا   1

http://www.qou.edu/homePage/resources/newslmages/logistic.htm 
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9 عالكت اللوحعدًُ بوظا  ئف املإظعت9املعلب ألاٌو

م9  أوال9 عالكت اللوحعدًُ بالدعٍو

٘ البًاج٘ و الخضماث لخل٤ جباص٫       ج و جىَػ ٤ َى ٖملُت الخسُُِ، الخىُٟظ، الدؿٗحر، الترٍو بن الدؿٍى

٤ بىي٘ اإلاىخجاث ؤو  اث ؤزغي، بما ًاصي بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٟغصًت و الخىُٓمُت، و ًسخو الدؿٍى م٘ مجمٖى

٘ و طل٪ لدؿهُل ٖملُت الخباص٫. الخضماث في ٢ىىاث ا  لخىَػ

٤ و البُ٘ مً زال٫:   1ٞإوكُت ؤلامضاص جازغ ٖلى وكاٍ الدؿٍى

 .ج٩لٟت ؾٗغ اإلاىخج 

 .جى٢ُذ بهخاج اإلاىخج 

  .حىصة ؤلامضاصاث و مً زم حىصة اإلاىخج 

  .جى٢ُذ بجاخت اإلاىخج للٗمُل 

 .ؤما٦ً بجاخت اإلاىخج للٗمُل 

 باث و ؤطوا١ الٗمُل.٦ٟاءة ؤؾالُب و ؤصواث الخٗبئت و الخ ٤ بخخُاحاث و ٚع  ٛل٠ُ ٞو

 .مؿخىي عيا الٗمُل ًٖ الخضماث التي ج٣ضمها له اإلاىٓمت 

  الٗال٢ت بحن مهاصع ؤلامضاص التي حكتري مىخجاث اإلاىٓمت)اإلاىعص/الٗمُل(، ٞالٗال٢ت بحن

٤ ٖال٢ت جغابِ و ج٣اَ٘ و ًخم الخإزحر مً زال٫ البُاهاث و اإلاٗلىما ث اللىحؿدُ٪ و الدؿٍى

٤ و مً بُنها ما ًلي:  اإلا٣ضمت مً َٝغ بصاعة الدؿٍى

  ٤ مً البُاهاث الخانت بالخُىعاث التي جدضر في ؤؾىا١ ؤًًا حؿخُٟض بصاعة الدؿٍى

٣ُت مما ًخ٤ٟ م٘ زهاثو َظٍ  اإلاىاص  و مؿخلؼماث ؤلاهخاج ختى جً٘ ؾُاؾاتها الدؿٍى

 2اإلاىاص باألؾٗاع و الخ٩لٟت اإلاىاؾبت. 

 اد باإلهخاج9 زاهُا9 عالكت إلامذ

بن بصاعة ؤلاهخاج ؤو الٗملُاث هي اإلاؿئىلت ًٖ بهخاج و جىنُل البًاج٘ و الخضماث. ٦ما ٌٗخبران مً ؤَم ألاوكُت  

 .التي جازغ مباقغة في الخهيُ٘، و ٩ًىن الهضٝ ألاؾاس ي مً وعاء طل٪ ؤلاهخاج بإ٢ل ج٩لٟت. ٞاإلزخالٝ في ألاَضاٝ

عبما ًاصي بلى ججؼثت ؤلاَخمام بإوكُت اللىحؿدُ٪، باإلياٞت بلى ه٣و )حُٗٓم الٗاثض يض جسٌُٟ الخ٩لٟت(  

الخٗاون بحن َظٍ ألاوكُت ٩٦ل. بطا جم الىٓغ بلى ؤوكُت اللىحؿدُ٪ ٖلى ؤجها مجا٫ مىٟهل في الٗمل ؤلاصاعي، و 

 3الٗال٢ت بحن ؤلاهخاج و اللىحؿدُ٪ ج٩ىن مً زال٫ ما ًلي: 

                                                           
1
ُٟت ؤلاخخُاحاث و بصاعة ألاوكُت اللىحؿدُت في اإلاىٓماث اإلاٗانغة: مضزل اؾتراجُجي جُب٣ُي لخد٤ُ٣   ً زال٫ اإلاحزة الخىاٞؿُت ممهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاغح٘ في ْو

ت: مهغ،  ً، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  26م 2004-2003ؤٖما٫ الكغاء و الخسٍؼ
2
ت: مهغ،   ا٢و، ٖبض الٟٛاع خىٟي، ؤلاصاعة الخضًثت في بصاعة ؤلامضاص و املخؼون، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع   27م 2004عؾمُت ػ٧ي ٢ٍغ
3
ُٟت ؤلاخخُاحاث و بص  اعة ألاوكُت اللىحؿدُت في اإلاىٓماث اإلاٗانغة: مضزل بؾتراجُجي جُب٣ُي لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت مً زال٫ مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاغح٘ في ْو

ً، مغح٘ ؾاب٤، م  .27م -26ؤٖما٫ الكغاء و الخسٍؼ
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 مج اإلنتاج أو التصنٌع. تولٌت توفٌر اإلمدادات حسب خطط و برا 

  العملٌة  انسٌابخدمات التخزٌن و النمل و المناولة بٌن خطوط أو مراحل عملٌة اإلنتاج، و تأثٌر ذلن على

 اإلنتاجٌة.

 

 ٌوضح الحدود المشتركة بٌن اللوجستٌن و كل من اإلنتاج و التسوٌك. 04و الشكل رلم 

 

  : عالقة اللوجستيك بالتسويق و اإلنتاج:04الشكل 

 

المصدر: رونالد إتش بالو، إدارة اللوجستٌات: تخطٌط و تنظٌم و رلابة سلسلة اإلمداد، ترجمة تركً إبراهٌم     

 .43سلطان،  أسامة أحمد مسلم، دار المرٌخ الرٌاض: السعودٌة، ص

 ثالثا: عالقة اللوجستيك باإلدارة المالية:

خماصاث اإلاالُت املخههت بن ٖال٢ت اللىحؿدُ٪ باإلصاعة اإلاالُت ٖال٢ت وا      ضخت جخمثل في الخٗٝغ ٖلى ؤلٖا

خماصاث املخههت لها. بلى  لٗملُت الكغاء و التي ًجب ٖلى بصاعة ؤلامضاص ؤن جخسظ ٢غاعاتها الكغاثُت في خضوص ؤلٖا

خماصاث اإلاالُت اإلاخاخت ٞهىا٥ ؤًًا:  حاهب ما ج٣ضمه ؤلاصاعة اإلاالُت مً مٗلىماث ًٖ ؤلٖا
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  ثخمان و ؤًًا اإلاؿاٖضة في خالت الخسلو مً الخغصة ؤو الٟاثٌ.مٗلىماث ًٖ قغٍو ؤلا 

 .مٗلىماث ًٖ اإلاغا٦ؼ اإلاالُت للمىعصًً و ؤًًا مٗلىماث ًٖ ؤؾباب الخإزحر 

  ،مٗلىماث ًٖ اإلاىاعص اإلاخاخت و التي ًم٨ً جسهُهها لئلهٟا١ ٖلى ألاوكُت املخخلٟت)ه٣ل

ً، مىاولت،...(  جسٍؼ

 جمض ؤلاصاعة اإلاالُت بما ًلي: اما بصاعة اللىحؿدُ٪ ُٞجب ؤن

  ٍاث الخالُت ؤو اإلاخى٢ٗت ختى ًم٨ً جضبحر ألامىا٫ إلاىاحهت َظ ؤي حٛحراث في ٦مُت اإلاكتًر

 الخٛحراث.

 .جى٢ُذ ٖملُت الكغاء ختى ًم٨ً  جضبحر ألامىا٫ في الى٢ذ اإلاىاؾب 

 ل الالػم مً ألاوكُت اللىحؿدُت و ما ًخُلبه مً ججهحزا ث و ؤحهؼة مى٠٢ الؿُىلت و الخمٍى

ت. ا مً ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و الٟىُت و البكٍغ  و ؤصواث    و ٚحَر

  ؤؾـ و ٢ىاٖض عبدُت ؤو ٖاثض ألاوكُت اللىحؿدُت ٧ىخضة بهخاحُت ًخم ٢ُاؽ و ج٣ُُم ؤصائها

 مالُا.

 .ج٩لٟت و عبدُت اإلاىخجاث و مً زم عبدُت و ٖاثض ؤلاؾدثماعاث ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت 

ت9 سابعا9 عالكت اللوحعدُ ت و املواسد البشٍش ت حٗخبر ً بالجواهب الخىظُمُت و إلاداٍس بن اإلاىاعص البكٍغ

مهمت حضا باليؿبت إلصاعة اللىحؿدُ٪ خُث َظا ًدخاج بلى ٖمالت ماَغة، ٦ما ؤن الك٩ل الخىُٓمي ًلٗب صوعا 

اث٠ اإلااؾؿت ومنها اللىحؿدُ٪ و ج٨مً َظٍ الٗال٢ت في:  ق٩ل و م٩ىهاث هٕى و  1َاما في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ و ْو

 اله٩ُل الخىُٓمي للمىٓمت.

  اث اله٩ُل الخىُٓمي ت بحن م٩ىهاث و مؿخٍى ؤلازخهاناث و الٗال٢اث الخىُٓمُت و ؤلاصاٍع

 للمىٓمت.

  هٕى الىخضاث الخىُٓمُت اإلاٗاوهت و مؿخىاَا ؤلاصاعي في اله٩ُل الخىُٓمي مثل بدىر الكغاء و

ا.  زضمت اإلاىعصًً و ٚحَر

 ت صازل اإلاىٓمت و مجاالث الخٗاون و الخيؿ٤ُ بحن الىخضاث الخىُٓمُت و ؤهٓمت ؤلاجهاالث ؤلاص اٍع

ت. اث ؤلاصاٍع  اإلاؿخٍى

 املعلب الثاوي9 الخخعُغ اللوحعتي9

بن الخسُُِ َى ؤولى الٗملُاث في ؤلاصاعة، خُث ؤن الخسُُِ الجُض ٣ًي اإلااؾؿت مً ٖضة مكا٧ل لهظا      

 ال٣غاعاث و الخُِ اللىحؿدُت الالػمت. ٌٗخبر الخسُُِ اإلاغخلت الخاؾمت في جدضًض

ٌؿعى الخسُُِ اللىحؿتي بلى ج٣ضًم بحاباث مدضصة و واضخت  معخوٍاث الخخعُغ اللوحعتي9أوال9 

اث جخمثل في:  2 لٗضص مً ألاؾئلت جخٗل٤ ب: ماطا، متى و ٠ُ٦. و ًخم َظا الىٕى مً الخسُُِ ٖلى زالر مؿخٍى

                                                           
  .28هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤، م  1
اى:  عوهالض بحل بالى، بصاعة اللىحؿدُاث: جسُُِ و جىُٓم و ع٢ابت ؾلؿلت ؤلامضاص، جغحمت جغ٧ي 2 ش، الٍغ ببغاَُم ؾلُان، ؤؾامت ؤخمض مؿلم، صاع اإلاٍغ

 .56م 2006الؿٗىصًت، 
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ل اإلاضي، و له جإزحر ٦بحر ٖلى مى٢٘ الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي: ٌؿدىض ٖلى زُت ا (1 ٤ و الخيبا ٍَى لدؿٍى

٣ا ل٣ضعة اللىحؿدُ٪ ٖلى جىُٓم  ٘. خُث ًخم وي٘ زُت بؾتراجُجُت ٞو وخضاث ؤلاهخاج و الخىَػ

 جض٤ٞ اإلاىاص بحن الىخضاث و بحن الىخضاث و الٗمالء.

ت لخىُٟظ الخسُُِ الخ٨خ٩ُي: ٩ًىن إلاضة ٖام خُث ًىُىي ٖلى وي٘ اإلاىاعص اللىحؿدُت الً (2 غوٍع

ت للماؾؿت، ؤلاؾخسضام الغقُض للىؾاثل اللىحؿدُت و بجساط الخُىاث الالػمت  ألاَضاٝ الؿىٍى

 لخ٠ُُ٨ الىؾاثل م٘ ؤلاخخُاحاث.

الخسُُِ الٗملي )الدكُٛلي(: ًضًغ جسهُو اإلاىاعص ٖلى ؤؾاؽ الُلبُاث. و ٩ًىن ٖلى ؤؾاؽ  (3

ش حؿ لُم مىخج مٗحن في م٩ان مٗحن( َظٍ الخُت ًىمي، و ٣ًىم بىي٘ زُت الٗملُاث الالػمت )جاٍع

ً،...و الجضو٫  حر الكاخىاث، مى٣ُت الخسٍؼ حر الىؾاثل الالػمت لظل٪ مثل: جٞى ج٩ىن مً زال٫ جٞى

اث الثالزت. ٣ا للمؿخٍى  ًىضر بٌٗ ألامثلت ًٖ ال٣غاعاث اللىحؿدُت ٞو

 ألعماٌ اللوحعدُت99 أمثلت عً اللشاساث إلاظتراجُجُت و الخىخُىُت و الدشغُلُت ل1حذٌو سكم 

 

 

المصدر: ثابت عبد الرحمن إدرٌس، ممدمة فً إدارة األعمال اللوجستٌة: اإلمداد و التوزٌع المادي، الدار الجامعٌة، 

 .5ص 0220/0223اإلسكندرٌة: مصر، 

 

 زاهُا9 مثلث اللشاساث اللوحعدُت9

اث زضمت      الٗمُل، اإلاى٢٘، ٢غاعاث املخؼون و  ًغج٨ؼ الخسُُِ اللىحؿتي ٖلى ؤعبٗت مكا٧ل عثِؿُت: مؿخٍى

 ًىضر طل٪. ٢5غاعاث الى٣ل. و الك٩ل ع٢م 

 

 

 

نوع القرار

تشغيليتكتيكياستراتيجيالقرار

الطرق،النفمات ،االرسال و الشحنوضعٌة المخزنالتسهٌالت ،الحجم و المولعالمولع

جداول الكمٌات و الولتمزٌج الخدمة الفصلًاختٌارنمط النملالنمل

ات لطلبٌات العمالءاختٌار وتصمٌم نظام ادخال األوامرتشغٌل االوامر تسهٌل وتنفٌذ الطلبٌاتلواعد االوٌل

مستوى القرار
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: مثلث  اتخاذ قرار اللوجستيات 05شكل رقم 

 

المصدر: رونالد إتش بالو، إدارة اللوجستٌات: تخطٌط و تنظٌم و رلابة سلسلة اإلمداد، ترجمة تركً إبراهٌم سلطان، 

 . 57ص 2006ٌاض: السعودٌة، أسامة أحمد مسلم، دار المرٌخ، الر

ً و الى٣ل و       ًمثل الك٩ل الؿاب٤ مثلث بجساط ٢غاع اللىحؿدُاث، الظي ًًم زالر مجاالث و هي الخسٍؼ

اإلاى٢٘. و جخه٠ َظٍ املجاالث الثالزت بالخضازل ُٞما بُنها، و مً زم ًجب ؤن ًخم الخسُُِ لها ٧ىخضة واخضة و 

٣ت مىٟهلت خُث ؤن ٧ل منها  ًازغ بضعحت ملمىؾت ٖلى الىٓام اللىحؿتي اإلاخ٩امل. ٦ما هالخٔ ؤن لِـ بٍُغ

 زضمت الٗمُل ما هي بال هدُجت لئلؾتراجُجُاث التي جم نُاٚتها في املجاالث الثالر ألازغي.

  مجاالث الخخعُغ اللوحعتي الشئِعُت9زالثا9 

اث املخخلٟت للخسُُِ اللىحؿتي م٘ مك٨الث مخٗضصة جتر٦ؼ في  1املجاالث الغثِؿُت الخالُت:  جخٗامل اإلاؿخٍى

ؤَضاٝ زضمت الٗمالء: ًازغ مؿخىي زضمت الٗمالء لؤلٖما٫ اللىحؿدُت و طل٪ بك٩ل ٦بحر ٖلى  .1

اث ألا٢ل مً الخضمت حؿمذ  الىٓام اللىحؿتي و طل٪ ٖلى هدى ًٟى١ جإزحر ؤي ٖامل آزغ. ٞاإلاؿخٍى

ً اإلاغ٦ؼي في مىا٢٘ ٢لُلت، و بةؾخسضام ؤق٩ا٫ مً الى٣ل لى مً  بالخسٍؼ اث ألٖا ؤ٢ل ج٩لٟت. و اإلاؿخٍى

اث الخضمت لخهل بلى خضوصَا الٗلُا  اصة مؿخٍى الخضمت جاصي بلى ال٨ٗـ جماما. و ل٨ً ٖىضما ًخم ٍػ

ما٫ اللىحؿدُت جغجٟ٘. لظل٪ ٞةن ؤلاَخمام ألاو٫ في الخسُُِ اللىحؿتي  ٞةن ج٩ال٠ُ ألٖا

 مت الٗمالء. ؤلاؾتراجُجي ًجب ؤن ًىهب ٖلى جدضًض اإلاؿخىي اإلاىاؾب لخض

ً، و ٦ظل٪ الى٣اٍ الخانت بها  .2 بؾتراجُجُت حؿهُالث اإلاىا٢٘: بن الىي٘ الجٛغافي لى٣اٍ الخسٍؼ

ًت للخُت اللىحؿدُت. مثا٫ طل٪ بن جدضًض الٗضص، و اإلاى٢٘، و  لئلمضاص جدضص الخٍُى الٍٗغ

                                                           
٘ اإلااصي، مغح٘ ؾاب٤، م  1 ما٫ اللىحؿدُت ؤلامضاص و الخىَػ ـ، بصاعة ألٖا  .626زابذ ٖبض الغخمً بصَع
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لها ؾِخم الدجم الخام بالدؿهُالث،و جدضًض َلب الؿى١ ًاصي بلى جدضًض اإلاؿاعاث التي مً زال

جىحُه اإلاىخجاث بلى الؿى١. و بن الىُا١ اإلاىاؾب إلاك٩لت الدؿهُالث الخانت باإلاى٢٘ َى ؤن 

ًخًمً حمُ٘ الخدغ٧اث للمىخج و الخ٩ال٠ُ اإلاهاخبت لظل٪ ٦ما جدضر مً مى٢٘ اإلاهى٘ ؤو الباج٘ 

ً الىؾُُت و ختى مىا٢٘ الٗمالء. بياٞت بلى طل٪ ٞ ةن جدضًض َلب ؤو اإلاُىاء، و زال٫ ه٣اٍ الخسٍؼ

الٗمُل الظي ؾٝى ًخم زضمخه بك٩ل مباقغ مً اإلاهاو٘ ؤو الباجٗحن ؤو اإلاىاوىء، ؤو ًىحه بلى ه٣اٍ 

ما٫ ألا٢ل ج٩لٟت و التي بالخالي  ٘. بن بًجاص ألٖا ً مسخاعة ًازغ ٖلى الخ٩ال٠ُ ؤلاحمالُت للخىَػ جسٍؼ

غ اؾتراجُجُت حؿهُالث اإلاى٢٘.  حؿاَم في حُٗٓم الغبدُت َى حَى

٣ت التي مً زاللها ًخم بصاعة املخؼون. ٞةن ٢ .3 ً بلى الٍُغ ً: جىهٝغ ٢غاعاث الخسٍؼ غاعاث الخسٍؼ

يُت  ً )ؤؾلىب الضٞ٘( م٣ابل سخب املخؼون مً الى٣اٍ الخسٍؼ جسهُو املخؼون ٖلى ه٣اٍ الخسٍؼ

٣ا ل٣ىاٖض مدضصة ًمثال اؾتراجُجُخحن ؤؾاؾِخحن في َظا اإلا٣ام. ٦ما ؤن اإلاىا٢٘ املخخاعة لؤل  نىاٝ ٞو

اث املخؼون  املخخلٟت في زِ اإلاىخجاث في اإلاهى٘، ؤو املخاػن ؤلا٢لُمُت ؤو اإلاُضاهُت، ؤو بصاعة مؿخٍى

ًمثلىن اؾتراجُجُاث ؤزغي بياُٞت في َظا الهضص. و ًالخٔ ؤن ؾُاؾت اإلاىٓمت اإلاؿخسضمت ؾٝى 

خباع ؤلاؾتراج ً، و بالخالي ًجب ؤن جازظ في ٖحن ؤلٖا  ُجُت اللىحؿدُت. جازغ ٖلى ٢غاعاث الخسٍؼ

اؾتراجُجُت الى٣ل: حكمل ٢غاعاث الى٣ل ٖلى همِ و ؤؾلىب للى٣ل. و حجم ألاوكُت، و مؿاعاث  .4

الى٣ل، و الجضو٫ الؼمني للى٣ل. بن َظٍ ال٣غاعاث جخإزغ في الىا٢٘ باملخاػن و مىا٢ٗها الجٛغاُٞت 

 باليؿبت للٗمالء و اإلاهاو٘، و التي بالخالي جازغ في مى٢٘ املخاػن.

 

اث املخؼون جخإزغ ب٣غاعاث الى٣ل مً زال٫ حجم الصخً.    ٦ما ؤن مؿخٍى

اث زضمت الٗمالء، حؿهُالث اإلاى٢٘، و املخؼون، و الى٣ل ًمثلىن حمُٗا مجاالث عثِؿُت  و ٨َظا ٞةن مؿخٍى

 للخسُُِ اللىحؿتي، و طل٪ بؿبب جإزحر ال٣غاعاث الخانت بها ٖلى الغبدُت، و الخض٤ٞ الى٣ضي، و الٗاثض ٖلى

ؤلاؾدثماع للمىٓمت. بن ٧ل مجا٫ مً َظٍ ال٣غاعاث ًخضازل م٘ آلازغ، و مً زم ال ًجب الخسُُِ له بمٗؼ٫ ًٖ 

، ؤو ٖلى ألا٢ل ال٣ُام بخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ و الخىاػن بُنها.   ٚحٍر

 املعلب الثالث9 الخىظُم اللوحعتي9

ؿاولُت لًمان ؤن البًاج٘ بن جىُٓم ألاوكُت اللىحؿدُت مً قإهه ؤن ًدضص زٍُى الؿلُت و اإلا     

٣ا إلاا حغي الخسُُِ له. لهظا ٌٗخبر وي٘ بصاعة اللىحؿدُ٪ يمً اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت  ٨ها ٞو ًجغي جدٍغ

 مُلبا ملخا لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن الٗملُاث اللىحؿدُت و طل٪ لخد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخىي مً الٟٗالُت و ال٨ٟاءة.

 أهمُت الخىظُم اللوحعتي9أوال9 

ٟاءة و ٞٗالُت الىٓام اللىحؿتي حٗخبر حؼء ؤؾاس ي مً ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت للميكإة، و مً اإلاالخٔ بن ٦     

اث٠ الغثِؿُت ت مً الْى اث مخىٖى اث٠ اللىحؿدُ٪ جىدكغ ج٣لُضًا صازل الخىُٓم في مجمٖى ، مما 1ؤن مٗٓم ْو

                                                           
2
ض مهُٟى، بصاعة اإلاىاص و ؤلامضاص " بصاعة املخاػن    اث  –جها٫ ٍٞغ ت، مهغ، مالى٣ل و ال –بصاعة اإلاكتًر  278صخً"، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ؤلاؾ٨ىضٍع
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اث٠ م٘ بًٗها البٌٗ و طل٪ هدُجت الخبُٗت ا إلاؼصوحت. ٞٗضم وحىص ٩َُل ًاصي بلى حٗاعى ؤَضاٝ َظٍ الْى

جىُٓمي ًجم٘ بحن ؤوكُت اللىحؿدُاث جدذ بصاعة و ؾُُغة ؤخض ؤٞغاص ؤلاصاعة الٗلُا مٗىاٍ الٟكل في جُب٤ُ 

 .اإلاٟهىم اإلاخ٩امل إلصاعة وكاٍ اللىحؿدُاث

ل٣ض ؾاٖض جُىع مضزل الىٓم ٖلى ج٣ضًم بَاع جدلُلي لضعاؾت ؤوكُت اللىحؿدُ٪، و ًغح٘ طل٪ بلى ؤن مضزل 

ً َظٍ ألازحرة ٖلى ججمُ٘  اث٠، و بهما ٌٗخمض في ج٩ٍى ً الْى الىٓم ال ٌٗخمض ٖلى الخسهو ٧إؾاؽ لخ٩ٍى

اث ؤصاء ؤٖلى  ٣ا إلاضزل الىٓم ٞةن الىٓم اإلاخ٩املت جاصي بلى مؿخٍى ت. و ٞو ألاوكُت طاث ٖال٢اث ؤلاعجباٍ ال٣ٍى

ُت ٚحر مترابُت و ل٨نها طاث َبُ ٗت واخضة، و ل٣ض ؾاَم َظا اإلاضزل مً جل٪ الىٓم التي حكمل ؤوكُت ٖٞغ

بك٩ل مباقغ في خهغ مسخل٠ ألاوكُت اإلاغجبُت بٗملُت جض٤ٞ اإلاىاص و ألاحؼاء و اإلاىخجاث اإلاخاخت مً و بلى 

اع الخام بةصاعة اللىحؿدُ٪  1. اإلاىٓم و ويٗها صازل بَاع بصاعي مىخض و َى ؤلَا

 زاهُا9 الخعوس الخىظُمي إلداسة اللوحعد9ًُ

 ىُٓم اللىحؿتي في اإلااؾؿت ٖضة مغاخل و طل٪ خؿب جُىٍع و هي جخمثل في:ل٣ض ٖٝغ الخ

هي التي حغي عنضَا في ؤواثل الؿبُٗىاث، في َظٍ اإلاغخلت ٧ان اله٩ُل الخىُٓمي ج٣لُضًا و الظي املشحلت ألاولى9 

اث٠ اللىحؿدُ٪ ما بحن ٖضة وخضاث جىُٓمُت، ٦ما ؤهه ال وحىص لبٌٗ ألاوكُت ا للىحؿدُت في ًخمحز بةهدكاع ْو

ت الخىُٓمُت. و حٗىص  الخاَع

 

َبُٗت َظا اله٩ُل الخىُٓمي بلى زهاثو جل٪ اإلاغخلت و التي ٧اهذ مغخلت ْهىع اللىحؿدُ٪ ٦مٟهىم بصاعي، ٦ما 

اث٠ اإلااؾـ. و الك٩ل ع٢م ًىضر اله٩ُل الخ٣لُضي إلصاعة  ؤن جل٪ الٟترة ٧ان اللىحؿدُ٪ مكدخا بحن ْو

 2ك٩ل ؤهه ال وحىص إلصاعة مؿخ٣لت.لاللىحؿدُاث خُث هالخٔ مً ا

جم في َظٍ اإلاغخلت وي٘ مؿئى٫ جىُٟظي ٦بحر ًدب٘ ؤلاصاعة الٗلُا و ٖهض بلُه باإلاؿاولُت ًٖ املشحلت الثاهُت9 

٘ اإلااصي جدذ بصاعة واخضة.  ألاوكُت اللىحؿدُت، خُث جم ألو٫ مغة حم٘ بصاعة اإلاىاص م٘ بصاعة الخىَػ

غلبى٫ مؿحرة بخضار َظا الىٕى مً الخٗضًل الغؾمي في اله٩ُل و ل٣ض جهضعث قغ٧اث ٖمال٢ت مثل  ٧ىصا٥ و ٍو

 الخىُٓمي.

 ْلذ مٗٓم الكغ٧اث ال٨بري ٖال٣ت في اإلاغخلت ألاولى ؤو جسُذ  1985و م٘ طل٪ في ٖام 

 3ل. ًىضر اله٩ُل الخىُٓمي للىحؿدُ٪ اإلاخ٩ام 07. و الك٩ل ع٢م ٢ٟؼا بلى اإلاغخلت الثالثت مباقغة املشحلت الثاهُت9

                                                           
2
 .04نهال فرٌد مصطفى، جالل إبراهٌم العبد، إدارة اللوجستٌات، مرجع سابك، ص 
0
 .3نفس المرجع، ص  
3
 .768رونالد إتش بالو، إدارة اللوجستٌات: تخطٌط و تنظٌم و رلابة سلسلة اإلمداد، مرجع سابك، ص 
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و هي مغخلت بصاعة ؾلؿلت ؤلامضاص ؤو ما حؿمى باللىحؿدُ٪ اإلاكتر٥، جخًمً َظٍ اإلاغخلت الضمج املشحلت الثالثت9 

ال٩امل لؤلوكُت اللىحؿدُت. و حُٗي ؤَمُت ٦بحرة إلصاعة اللىحؿدُ٪ صازل اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ٦ما هي 

 . 06مىضخت في الك٩ل ع٢م

  الخللُذي للوحعدًُ 9 الهُيل الخىظُمي15شيل سكم 

 

ت:  ض مهُٟى، حال٫ ببغاَُم الٗبض، بصاعة اللىحؿدُاث، الضاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع اإلاهضع: جها٫ ٍٞغ

 2004/2005مهغ، 

 9 الهُيل الخىظُمي للوحعدًُ املخيامل 16شيل سكم 

 

ؼ بً ٢حراٍ، مغح٘ ؾاب٤، م  18اإلاهضع: ٖبض الٍٗؼ

أوامر االنتاجتخزٌن المواد التامة

االئتمان النقل

تخزٌن المواد التامة

المدير

التمويل االنتاج

الرقابة علىالشراء التنبؤ

مخزون التشغٌلخطط الموادخدمة العمالء

التسويق
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 للوحعدًُ 9 املياهت الحذًثت 17شيل سكم 

 

 .11المصدر: عبد العزٌز بن لٌراط، مرجع سابك، ص 

 

 املعلب الشابع9 الشكابت اللوحعدُت9

ُٟت       بن الخسُُِ الجُض ال ٌٗني ٖضم وحىص مكا٧ل ؤو ؤزُاء، و لظل٪ ٞمً الًغوعي الخ٨ٟحر مً  هاخُت ْو

ُٟت هي الغ٢ابت، و ٣ًهض بها آلالُت  التي ًخم مً زاللها يبِ ألاصاء خؿب ؤؾاؾُت ؤزغي لئلصاعة، و َظٍ الْى

املخُِ، ؤو ًٓل ٖلى ما َى ٖلُه في ؤلاوسجام م٘ ألاَضاٝ اإلاُلىبت. و جمثل ٖملُت الغ٢ابت بحغاء م٣اعهت لؤلصاء 

، زم الكغٕو في بحغاء جصخُحي لجٗل ألاصاثحن ًلخ٣ُان ٢ضع ؤلام٩ان في ه٣ُت واخضة.  الٟٗلي م٘ ألاصاء اإلاىيٕى

 بخٟؿحر ؤلاهدغاٞاث و مداولت بًجاص الخلى٫ و جٟاصي اإلاكا٧ل اللىحؿدُت ٖىض الخسُُِ. ٦ظل٪ ج٣ىم الغ٢ابت

 أوال9 أهمُت الشكابت اللوحعدُت9

جتر٦ؼ الخاحت ألاؾاؾُت لىحىص وكاٍ ع٢ابي في ٖملُت ؤلاصاعة ٖلى الٛمىى اإلاؿخ٣بلي، الظي مً قإهه ؤن ًاصي 

ت. ألن ألاخضا ت في لخضور حٗضًل في ؤصاء الخُت اإلاىيٖى ٍغ ر الٛامًت التي ٢ض ج٣٘ مؿخ٣بال جاصي بلى حٛحراث حَى

ت و ٖلى ؾبُل اإلاثا٫: حٛحر الٓغٝو  البِئت اللىحؿدُت،        و التي جاصي هي ألازغي بلى حٗضًل الخُِ اإلاىيٖى

وي٘ ؤلا٢خهاصًت و الخٛحراث الخ٨ىىلىحُت و الخدىالث في ؤمؼحت و مىا٠٢ الٗمالء ٢ض ًخٗظع الخيبا بها في و٢ذ 

 الخُِ ألاؾاؾُت.

ً، الخد٨م في اإلاىاص و       ٞاإلاضًغ في الىٓام اللىحؿتي ٌؿعى للؿُُغة ٖلى ألاوكُت اللىحؿدُت )الى٣ل، الخسٍؼ

املخؼون      و مٗالجت الُلباث(، مً هاخُت ما ٌٗىص مً وعاء طل٪ ٖلى زضمت الٗمالء و ج٩ال٠ُ ألاوكُت. و 

ت باليؿبت لؤلصاء  جخًمً آلُت الؿُُغة لضي اإلاضًغ ؤٖما٫ غ ًٖ ؤصاء الىٓام، ألاَضاٝ اإلاىيٖى اإلاغاحٗت، الخ٣اٍع

 .و بٌٗ الىؾاثل لبضء ؤلاحغاء 
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الخصخُحي، و الظي ٚالبا ما ٣ًىم به مضًغ اللىحؿدُاث، و َظٍ آلالُت الغ٢ابُت مً خُث بعجباَها بالٗىامل 

ألاوكُت اللىحؿدُت و اإلاازغاث البُئُت و اإلاغجبُت في الٗملُت، ؤما الٗىامل ؤلاياُٞت ٞهي جخًمً الخُِ و 

 1ألاصاء. 

 زاهُا9 همورج الشكابت اللوحعدُت

جمثل ٖملُت اإلاغا٢بت الجؼثُت واخضة مً ْغٝو اإلاغا٢بت اإلاخٛحرة التي ًهاخبها جى٢٘ بالخاحت بلى بحغاء جصخُحي      

. و طل٪ ما   . 09ًىضخه الك٩ل ع٢م لخٗضًل ألاصاء الٟٗلي ل٩ي ٌؿخ٣ُم و ًلخ٣ي م٘ ألاصاء اإلاىيٕى

 9 عملُت الشكابت اللوحعدُت18شيل سكم 

 

اإلاهضع: عوهالض بحل بالى، بصاعة اللىحؿدُاث: جسُُِ و جىُٓم و ع٢ابت ؾلؿلت ؤلامضاص، جغحمت جغ٧ي ببغاَُم 

اى: الؿٗىصًت،  ش، الٍغ  .805م 2006ؾلُان، ؤؾامت ؤخمض مؿلم، صاع اإلاٍغ

ت بن الغ٢ابت اللىحؿدُت تهضٝ بل      ى الخإ٦ض مً ؤن ألاصاء في مجا٫ اللىحؿدُ٪ ًخماش ى م٘ الخُِ اإلاىيٖى

ا هٓام اإلاٗلىماث اللىحؿتي، ٦ما ؤن الغ٢ابت  َغ مؿب٣ا خُث حٗخمض بك٩ل ٧امل ٖلى اإلاٗلىماث التي ًٞى

ل صازل ؾلؿلت اللىحؿدُ٪ بضاًت مً اإلاىعصًً ونىال بلى الؼباثً. هالخٔ مً الك٩ل ؤن الغ٢ابت  اللىحؿدُت جخٚى

ىن، خُث ًخم جدب٘ الٗملُاث اللىحؿدُت و  اللىحؿدُت جبضؤ مً الغ٢ابت ٖلى اإلاىعصًً ونىال بلى الكغ٧اء الخجاٍع

 ع٢ابتها بةؾخمغاع لخصخُذ ألازُاء ٖىض خضوثها. 

 

 

                                                           
اى: عوهالض بحل بالى، بص  1 ش، الٍغ اعة اللىحؿدُاث: جسُُِ و جىُٓم و ع٢ابت ؾلؿلت ؤلامضاص، جغحمت جغ٧ي ببغاَُم ؾلُان، ؤؾامت ؤخمض مؿلم، صاع اإلاٍغ

 805م 2006الؿٗىصًت، 
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 زالثا9 أهواع هظم الشكابت 

 1و جى٣ؿم بلى زالزت ؤهىإ هي: 

ا،  (1 و ٌٗني الخضزل ؤلاوؿاوي بحن بحغاء م٣اعهت ألاصاء الىٓم مٟخىخت الخل٣اث: و هي مً ؤ٦ثر ألاهىإ قُٖى

الٟٗلي     و ألاصاء اإلاُلىب، و بحن ؤلاحغاء اإلاُلىب لخ٣لُل زُإ الٗملُت، و ًجب ٖلى اإلاضًغ ؤن ًخسل 

٣ت بًجابُت ٢بل خضور ؤي بحغاء جصخُحي، و َى ما ًجٗلىا هُل٤ ٖلى الٗملُت اإلاغا٢بت اإلاٟخىخت.  بٍُغ

: اإلاغوهت، الخ٩لٟت ألاولُت اإلاىسًٟت لبضء ٖمله، بةم٩ان اإلاضًغ جدضًض هٕى اإلاٗلىماث و مً مؼاًا َظا الىٓام

اإلاُلىبت لٛغى اإلاغا٢بت، و صعحت الؿماح للخُإ اإلا٣بى٫ في ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث، بياٞت ؤلى جدضًض ق٩ل 

بُت.   و جُٟض َظٍ اإلاغوهت ٖىضما ج٩ىن ألاَضاٝ و الخُِ و اإلاازغاث الب ُئُت ٖغيت لخُٛحراث ؤلاحغاء الخهٍى

 مخ٨غعة، و ٖىضما ج٩ىن بحغاءاث الغ٢ابت ألاوجىماج٨ُُت باًَت الخ٩لٟت و م٣ُضة.

الىٓم مٛل٣ت الخل٣اث: قهضث الؿىىاث ألازحرة، حهضا مخىانال للخىنل بلى َغ١ لخ٣لُل الخاحت  (2

ملخؼون بمثابت للٗىهغ البكغي في ٖملُاث الؿُُغة و اإلاغا٢بت. و لٗل اإلاغا٢ب آلالي إلاى٠٢ الغنُض ا

ؤٖٓم هجاح في َظا الهضص ختى الُىم، و لضي ال٣ُام بمغا٢بت ألاوكُت اللىحؿدُت، ٞةهه ًخم بؾخسضام 

٢اٖضة ال٣غاعاث لخ٩ىن بضًال للمضًغ في الىٓم طاث الضواثغ اإلاٛل٣ت. و حٗمل ٢اٖضة ال٣غاعاث ٦ما لى ؤن 

اء ٖلى طل٪. و ألن اإلاضًغ ًم٨ً اؾدبٗاصٍ اإلاضًغ ٢ض عنض الخُإ في ألاصاء، و مً زم ؾ٣ُىم بالخهٝغ بى

مً ٖملُت اإلاغا٢بت، و جٓل الغ٢ابت ٖلى خالها بٟٗل ٢اٖضة ال٣غاعاث، ٞةن هٓام اإلاغا٢بت ٌؿمى الىٓام 

 اإلاٛل٤.

و خالُا ؤًٞل هٓام الغ٢ابت طي الخل٣اث اإلاٛل٣ت في بصاعة اللىحؿدُاث، َى هٓام الغ٢ابت ٖلى املخؼون، 

اث املخؼون هي التي حٗلذ املخؼون بك٩ل زام ؤو٫ ؤوكُت ٞالُبُٗت ال٨مُت ال٣ا بلت لل٣ُاؽ إلاك٨الث مؿخٍى

 اإلااؾؿت التي زًٗذ للمغا٢بت مً زال٫ َغ١ الخل٣اث اإلاٛل٣ت.

اث ٖضًضة مً املخؼون مً اإلاىخجاث  و مً ممحزاث َظا الىٓام ؤهه ًخمخ٘ ب٣ضعة َاثلت ٖلى مغا٢بت مؿخٍى

ت و ص٢ت. و م٘ طل٪، ٞةن َظا ا لىٓام ًمُل بلى ٖضم اإلاغوهت مً هاخُت ؤلاؾخجابت للٓغٝو اإلاخٛحرة التي ج٣٘ بؿٖغ

زاعج هُا١ ماقغاث الخهمُم له. ٦ظل٪ ٢ض ًدُذ َظا الىٓام الؿُُغة ٖلى حؼء واخض ٣ِٞ مً الٗملُت 

 ؤلاحمالُت.

بت في ه٣ل الغ٢ابت اإلاىؾٗت ٖلى ؤخض ألاوكُ (3 ت ؤو هٓام الغ٢ابت اإلاٗضلت: ٌكٗغ اإلاضًغون بٗضم الٚغ

ت ال٣غاعاث التي جدل مدلهم، ٦ظل٪ ٞةن اإلاازغاث البُئُت ًخٗظع  ت مً ألاوكُت، بلى مجمٖى مجمٖى

ايُت. ً هٕى مً ٖضم الث٣ت بإحهؼة ال٨مبُىجغ و الىماطج الٍغ  الخيبا بها، و ٦ظل٪ ًسالج اإلاضًٍغ

ج مً هٓام الغ٢ابت الظي ٢ام بسلِ الىٓامحن )اإلاٟخىح و مٛل٤ الخ اإلاٗض٫( َى  -ل٣اث و لظل٪ ٞةن اإلاٍؼ

في الىا٢٘ ألا٦ثر اؾخسضاما للغ٢ابت ٖلى ألاوكُت اللىحؿدُت، و في الىٓام اإلاٗض٫ ٌؿخُُ٘ اإلاضًغ ؤخُاها 

                                                           
2
اى: عوهالض بحل بالى، بصاعة اللىحؿدُاث: جسُُِ و جىُٓم و ع٢ابت ؾلؿلت ؤلامضاص، جغحمت جغ٧ي ببغاَُم ؾلُان، ؤؾامت ؤخمض مؿلم، ص   ش، الٍغ اع اإلاٍغ

 . 808م 2006الؿٗىصًت، 
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ؤن ًدل مدل ٢اٖضة ال٣غاعاث. ٞاإلاضًغ ٌؿخُُ٘ الضزى٫ ل٣اٖضة مٗلىماث واؾٗت للٛاًت جٟى١ ما 

 ٌؿخُُ٘ هٓام اإلاغا٢بت آلالي.
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9خالضت   الفطل ألاٌو

، و ختى ٖىض جُب٣ُه ٦مهُلر بصاعي ٖٝغ       ؤٖخبر ؤلامضاص طو صوع و ؤَمُت بالٛحن مىظ بضاًت ْهىٍع

الٗضًض مً الخُىعاث و الخُٛحراث حٗل مىه بصاعة مخ٩املت ًسً٘ لهحروعة الدؿُحر مً جسُُِ، جىُٓم و ع٢ابت و 

ت. اث ؤلاصاٍع  طل٪ ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

تراجُجُت اإلااؾؿت حهضٝ بلى جد٤ُ٣ بوؿُابُت الٗمل و الخض٤ٞ اإلاؿخمغ بإ٢ل ٦ما ؤنبذ يمً بؾ     

اصة عبدُت اإلااؾؿت، و ؤنبذ ٌك٩ل مجا٫ للمىاٞؿت بحن اإلااؾؿاث و ب٦دؿاب ؤؾىا١ حضًضة.  الخ٩ال٠ُ لٍؼ
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 ت الفطل الثاويملذم

٘ و ال٨بحر في الٗلىم الخ٣ىُت الظي ٌكهضٍ الٗالم باإلياٞت الٓـهىع اإلاىٓمــاث  واإلااؾؿاث  و في يىء الخُىع الؿَغ

الهىاُٖت ال٨بحرة طاث الىٓم الهىاُٖت اإلا٣ٗضة مً جضازل لىٓم الاهخاج والخضماث، ٦ـٓاَغة خضًثت  ، ؤوحبذ 

عة ٖلى جسُُِ وجىُٓم ومغا٢بت و اصاعة َظٍ الىٓم التي جضزل في الٗملُت خخمُت  وحىص ٦ٟاءاث  ٞىُت مضعبت و٢اص

اصة الخ٣ُٗض الظي ونل الُه الاهخاج الهىاعي لخٗضص  الاهخاحُت  باإلااؾؿاث الهىاُٖت  ، ولؿحروعة ما ا٢خًتها ٍػ

 الاحؼاء والٗملُاث الهىاُٖت، واعجٟإ  مؿخىي الض٢ت اإلاُلىبت في الهىاٖت  

لهىاعي الظي َى ؤؾاؽ اوحبخه خخمُت الخُىع ال٨بحر في حل ٖملُاث الامضاص  الخانت باإلهخاج ٞإن اللىحؿدُ٪ ا

ُـــغ ؤوؿب الٓغٝو و الىؾاثل الالػمت لئلهخاج )اإلاىاعص و  الهىاعي  للمىٓمت خُث انبذ الًامً و الخل لخٞى

 الخض٣ٞاث (  لئلهجاػ في ؤ٢ل و٢ذ وؤ٢ل مجهىص وج٩الُــ٠ 

ي  ًخٗل٤ بالضعحـت ألاولـى بالجاهب الهىاعي ؤلاهخاجي للمىٓمت ٧ىهه ًضزل يمً بصامت الهىاع اللىحؿدُ٪ان 

، ان اللىحؿدُاث هي اليكاٍ الا٢خهاصي الخامـ في الٗالم  بٗض الهىاٖت والبىاء والخجاعة  الٗملُـاث ؤلاهخاحُـت

 والٟىاص١ واإلاُاٖم.

 و بهىعة اص١  ٞإن اللىحؿدُ٪ ٌٗمل ٖلى جد٤ُ٣ :

ملُاث هٓام لىحؿ  تي ٧امل مً ججهُـؼ للمىاص الاولُت )اإلاضزالث( والؿُُغة بالخض٤ٞ الٟٗا٫ للمىاص ألاولُـت، ٖو

بـاث اإلاؿتهل٪ والٗمل ٖلى الاهخاج اإلاىاؾب وبا٢ل  ً الضازلُت وال٣ُـام بةهخاج الـؿل٘  لئلقبإ خاحـــاث وٚع الخسٍؼ

ص واًهـا٫ الؿلـ٘ـ ٞـي الى٢ذ اإلاىاؾب واإلا٩ان اإلاىاؾب وطل٪ ج٩لٟت ،و بخ٣لُــــل الهضع والًُإ والٟــا٢ض مً اإلاـــىا

٣ت ٞاٖلت ومم٨ىت.  بك٩ل ميؿ٤ ومخ٩امل، ًم٨ً اإلاىٓمت مـً بلـٙى  وجد٤ُ٣ اؾتراجُجُتها بإخؿً ٍَغ

ًم٨ً ؤن جخسظ اللىحِؿدُاث الهىاُٖت ق٩ل زضماث مثل اؾخالم اإلاىخجاث ، وجدضًض اإلاىخجاث ، وإحغاء حغص 

طل٪، الٛغى الغثِس ي مً الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت َى بصاعة جض٤ٞ اإلاـــــىاص واإلاىاعص إلهخاج ماصي ، وما بلى 

 مثل:الكغ٦ت. ًى٣ؿم بلى ٖضة 

 بصاعة الُلب -

 .جدضًض ٦مُت اإلاىاص واإلا٩ىهاث الالػمت لئلهخاج -

ض الؿل٘ -  .جىٍع

 بصاعة املخؼون )مً اإلاىاص الخام بلى اإلاىخجاث النهاثُت(. -
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3 

9 اللوحعدًُ الطىاعي في املإظعتامل  بحث ألاٌو

 مفهوم اللوحعدًُ الطىاعي     املعلب الاٌو 9

 ٌ َى جُب٤ُ اؾالُب و َغ١ اللىحؿدُ٪ الخ٣لُضي مً احل يمان اصاعة حُضة للخض٣ٞاث الاهخاج  90الخعٍشف الاو

ى ٣ًىم مً  زال٫ الهُا٧ل  ال٣اٖضًت التي حؿاٖض ٖلى الاهخاج  مً ا إلاهاو٘ ،الىعقاث ، مىا٢٘ او الخهيُ٘ َو

 الخهيُ٘ .

اث اإلاخمثلت في  اللىحؿدُ٪٣ًىم    :الهىاعي بالغبِ بحن زالر مؿخٍى

 .مؿخىصٖاث اإلاىب٘ -

 .الىؾُُتاإلاؿخىصٖاث  -

 .مؿخىصٖاث اإلاهب -

ف الثاوي ٗٝغ   91الخعٍش
ُ
ا باؾم لىحؿدُاث ؤلاهخاج ، وهي جدضص مماعؾت ألاؾالُب   اللىحؿدُاثح ًا الهىاُٖت ؤً

ت ، جخ٩ىن اللىحؿدُاث ا ما٫ الخجاٍع للىحِؿدُت الخ٣لُضًت بهضٝ جدؿحن جض٣ٞاث ؤلاهخاج. مً مىٓىع ألٖا

ض بك٩ل ؤًٞل.  الهىاُٖت مً الاؾخٗاهت بمهاصع زاعحُت ليكاَها اللىحؿتي مً ؤحل جىُٓم ؾلؿلت الخىٍع

إلهخاج الكغ٦ت. ًى٣ؿم بلى ٖضة  الٛغى الغثِس ي مً الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت َى بصاعة جض٤ٞ اإلاىاص واإلاىاعص

 ؤوكُت مثل:

 بصاعة الُلب

 لئلهخاج.جدضًض ٦مُت اإلاىاص واإلا٩ىهاث الالػمت 

ض البًاج٘  جىٍع

 بصاعة املخؼون )مً اإلاىاص الخام بلى اإلاىخجاث النهاثُت(.

ء حغص ًم٨ً ؤن جخسظ اللىحِؿدُاث الهىاُٖت ق٩ل زضماث مثل اؾخالم اإلاىخجاث ، وجدضًض اإلاىخجاث ، وإحغا

 ماصي ، وما بلى طل٪.

 

 
                                                           

    

2
 Source : https://www.regionsjob.com/actualites/logistique-transport-chiffres-cles.htm 
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 ً حكمل اللىحِؿدُاث الهىاُٖت حمُ٘ البنى الخدخُت لئلهخاج ، ومؿخىصٖاث الخضماث اللىحؿدُت ألاولُت )جسٍؼ

صٖاث الىؾُُت واإلاؿخىصٖاث للخضماث اللىحؿدُت النهاثُت  اإلاىاص الخام واإلاىخجاث الالػمت لئلهخاج( ، واإلاؿخى

ً اإلاىخجاث النهاثُت ٢بل  حؿلُمها بلى الٗمُل(. )جسٍؼ

ت واإلااصًت( ٖىض  ًخمثل حاهب آزغ مً الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت في ؤلاصاعة اإلاثلى الؾخسضام اإلاىاعص )البكٍغ

ىضما ال ًخم اؾخسضامها  َى يمان حؿُحر اإلاىاعص و الخض٣ٞاث التي جضزل في ٖملُت الخهيُ٘. ،اؾخسضامها ٖو

ف الثالث   ٤ لخلبُت حٍٗغ٠ اللىحؿدُا  : الخعٍش ث الهىاُٖت: َى ؤخض ؤؾالُب بصاعة اإلاكغٕو خُث ٌٗمل الٍٟغ

ً والى٣ل والاؾدكاعة والخسُُِ. ض والخسٍؼ  اإلاٗاًحر في و٢ذ مدضص باؾخسضام ؾالؾل الخىٍع

ف الشابع الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت ، باؾخسضام ألاؾالُب اللىحؿدُت الخ٣لُضًت ، مىاؾبت لئلصاعة  90 الخعٍش

ٝى نىاُٖت ، وعف اإلاثلى لخض ٣ٞاث ؤلاهخاج. ٌكمل هُا١ ٖملها البنى الخدخُت املخههت إلوكاء اإلاىخجاث )ٞع

ٖمل ، مهاو٘ ، مىا٢٘ ، بلخ(. مً الًغوعي عبِ اإلاؿخىصٖاث ألاولُت )باإلاىاص الخام واإلاىاص الاؾتهال٦ُت( ، 

ً ما ٌؿمى باإلاىخجاث النهاثُت( باإلي اٞت بلى وعف الٗمل واإلاؿخىصٖاث واإلاؿخىصٖاث النهاثُت )خُث ًخم جسٍؼ

 الىؾُُت )الٗمل ٢ُض الخىُٟظ(.

بما ٌٗٝغ بالهىضؾت  ؤًًا في ٦ثحر مً اإلاىاي٘ ان مهُلر الىحِؿدُ٪ الهىاعي ٌكاع بلُه ومما ًالخٔ 

وؾ٘ واقمل ًجم٘ بحن ٖلم الا٢خهاص مً اإلاىٓىع اللىحِؿتي ) اإلاىاعص،الٗىهغ البكغي، الهىاُٖت  َى مٟهىم ا

اثُت  مباصت  ايُت والٟحًز واإلاىاص، واإلاٗلىماث، واإلاٗضاث، والُا٢ــــــت( مً حهت  واملجا٫ الهىاعي مً ) الٗلىم الٍغ

غ١ الخدلُل والخهمُم الهىضس ي(  4َو

ٟاث للهىضؾت اله  لها: خحن عثِؿِ حلها ًهب في ه٣ُخحن ىاُٖت و َىا٥ الٗضًض مً الخٍٗغ

ا مً ؤحل الخىنل ألًٞل الُغ١  - حَر غ َغ١ لالؾخٟاصة اإلاثلى مً البكغ وآلاالث وألاصواث ٚو                                     جٍُى

 ا٢خهاصًا لخ٣ضًم زضمت ؤو جهيُ٘ مىخج.

غ هٓم مخ٩املت مً ال - ت بٗلم تهخم الهىضؾت الهىاُٖت بخدؿحن وجٍُى لؼم لها مٗٞغ بكغ و ألاصواث والُا٢ت ٍو

ايُاث و الٗلىم الاحخماُٖت  الٍغ

 املعلب الثاوي مفهوم الهىذظت الطىاعُت

  0 -  ٌ ٠ الغؾمي للهىضؾت الهىاُٖت مً َُئت اإلاهىضؾحن الهىاُٖحن )1  9الخعٍشف الاو  ( َى:iieالخٍٗغ
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 https://www.regionsjob.com/actualites/logistique-transport-chiffres-cles.htmlالمصدر:     
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 0202 ( IIE) المعهد األمرٌكً للمهندسٌن الصناعٌٌنمولع 
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إلاخ٩املت اإلاالٟت مً الٗىهغ البكغي، واإلاىاص، الهىضؾت الهىاُٖت تهخم بخدؿحن وجهمُم وجغ٦ُب ألاهٓمت ا

اثُت  ايُت والٟحًز واإلاٗلىماث، واإلاٗضاث، والُا٢ت. وهي حؿخمض مً اإلاٗاٝع واإلاهاعاث اإلا٨دؿبت مً الٗلىم الٍغ

غ١ الخدلُل والخهمُم الهىضس ي، ل٩ي ج٣ىم بخدضًض وجى٢٘ وج٣ُُم  والاحخماُٖت حىبا بلى حىب م٘ مباصت َو

 مً َظٍ الىٓم. الىخاثج اإلاؿخ٣اة

حن في IIEمٗهض اإلاهىضؾحن الهىاُٖحن ) ( هي حمُٗت مهىُت حٗنى بضٖم مجا٫ الهىضؾت الهىاُٖت وألاٞغاص اإلاىسَغ

غ الجىصة وؤلاهخاحُت.  جٍُى

ف الثاوي -1       9   الخعٍش

ً ؤلاهخاحُت الهىضؾت الهىاُٖت ، جُب٤ُ اإلاباصت الهىضؾُت وؤؾالُب ؤلاصاعة الٗلمُت للخٟاّ ٖلى مؿخىي ٖا٫ٍ م

 بالخ٩لٟت اإلاثلى في اإلااؾؿاث الهىاُٖت.

 

ًدخاج اإلاضًغون اإلاؿاولىن ًٖ ؤلاهخاج الهىاعي بلى ٢ضع َاثل مً اإلاؿاٖضة والضٖم بؿبب ح٣ُٗض مٗٓم ؤهٓمت 

  جم ج٣ضًم َظا الضٖم مً ٢بل اإلاهىضؾحن 
ا
سُا ؤلاهخاج ، والٗبء ؤلايافي للخسُُِ والجضولت والخيؿ٤ُ. جاٍع

 الظًً ٧ان اَخمامهم الغثِس ي بالُغ١ واإلاٗاًحر وجىُٓم ج٣ىُت الٗملُت. الهىاُٖحن

ف  -2  9الثالثالخعٍش

ما٫ اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ اإلاباصت والخ٣ىُاث الهىضؾُت ٖلى جهمُم وجغ٦ُب وجدؿحن ألاهٓمت  َىا ًخم بصزا٫ ألٖا

٠ ألاشخام واإلاىاص واإلاٗضاث مً ؤحل مؿخىي ٖا٫ٍ مً ؤلاهخاح ُت بخ٩لٟت مثالُت. ًخم بصزا٫ اإلاخ٩املت التي جْى

اصة  ال٢ت اإلاىاص مً ؤحل ٍػ ما٫ اإلاخٗل٣ت بالخسُُِ والخد٨م في الىؾاثل اإلا٩ُاه٨ُُت لخُٛحر ق٩ل وخالت ٖو ألٖا

 الٟٗالُت وال٣ُمت في بَاع َىضؾت ؤلاهخاج.

ف الشابع -3  9الخعٍش

ت للخُب٤ُ في الٗضًض مً املجاالث الهىضؾت الهىاُٖت هى مجا٫ مً مجاالث الهىضؾت ومً ممحزاتها ؤّجها ٢ابل  

٧اإلاهاو٘ و اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت و الكغ٧اث ٖلى مجاالتها املخخلٟت مثل قغ٧اث الُحران، البىى٥ و اإلاؿدكُٟاث. 

حٗخبر الهىضؾت الهىاُٖت مجا٫ ٖام لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؤلاصاعة مً زال٫ اؾخٛال٫ ؤ٢ل اإلاىاعص اإلاخاخت لخد٤ُ٣ 

٦بر(. ل٩ل هٓام في الٗالم )ؾىاءا ٧ان نىاعي ؤم زضمي( مضزالث )مثل: عؤؽ اإلاا٫، ؤًٞل الىخاثج )جد٤ُ٣ ٦ٟاءة ؤ

ا( و مسغحاث )الؿل٘، اإلاٗلىماث(. ومً اإلام٨ً  اإلاٗلىماث، الٗما٫، اإلاٗضاث و آلاالث، الُا٢ت، اإلاىاص الخام و ٚحَر

ت هٓغا ألهه ؤ٢ضع. ٖلى ٞهم ؤ٢ؿام اله  ىضؾت  و ال٨ٟغ ؤلاصاعي.للمهىضؽ الهىاعي الىنى٫ للمىانب ؤلاصاعٍّ
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 الطىاعي  اللوحعدًُ ومهماث  أهمُت املعلب الثالث9

 أوال 9 أهمُت اللوحعدًُ الطىاعي 

صخُذ ؤن جسُُِ مىاعص ؤلاهخاج ؤو اؾخسضام اإلاىاعص ، حىاهب اللىحؿدُاث الهىاُٖت. ًدُذ َظا الخسُُِ 

 اعص يمً حضو٫ ػمني.بم٩اهُت بصاعة حمُ٘ ؤو٢اث ٖضم الاؾخسضام وؤو٢اث اؾخسضام اإلاى 

ُٞما ًخٗل٤ بهظٍ اإلاىاعص ، ٞةن اللىحِؿتي الهىاعي مؿاو٫ ًٖ مٗضاث ؤلاهخاج )آلاالث وألاصواث وما بلى طل٪(     

ً واإلاباوي ، ومٗضاث اإلاىاولت ، بلخ. ً والخٗبئت( ، ومىا٤َ الخسٍؼ اث )وخضاث الخسٍؼ  والخاٍو

ً حكمل اللىحِؿدُاث الهىاُٖت حمُ٘ البنى الخدخُت ل ئلهخاج ، ومؿخىصٖاث الخضماث اللىحؿدُت ألاولُت )جسٍؼ

اإلاىاص الخام واإلاىخجاث الالػمت لئلهخاج( ، واإلاؿخىصٖاث الىؾُُت واإلاؿخىصٖاث للخضماث اللىحؿدُت النهاثُت 

ً اإلاىخجاث النهاثُت ٢بل حؿلُمها بلى الٗمُل(.  )جســـــٍؼ

صاعة جض٤ٞ اإلاىاص واإلاىاعص إلهخاج الكغ٦ت. ًى٣ؿم بلى ٖضة الٛغى الغثِس ي مً الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت َى ب

 ؤوكُت مثل:

 بصاعة الُلب

 جدضًض ٦مُت اإلاىاص واإلا٩ىهاث الالػمت لئلهخاج.

ض الؿل٘.  جىٍع

 

 بصاعة املخؼون )مً اإلاىاص الخام بلى اإلاىخجاث النهاثُت(.

، وجدضًض اإلاىخجاث ، وإحغاء حغص ًم٨ً ؤن جخسظ اللىحِؿدُاث الهىاُٖت ق٩ل زضماث مثل اؾخالم اإلاىخجاث 

 ماصي ، وما بلى طل٪.

ت واإلااصًت( ٖىض  ًخمثل حاهب آزغ مً الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت في ؤلاصاعة اإلاثلى الؾخسضام اإلاىاعص )البكٍغ

ىضما ال ًخم اؾخسضامها  .اؾخسضامها ٖو

 مهماث اللوحِعتي الطىاعيزاهُا9

للىحؿدُت والى٣ل ، ًخمخ٘ بةج٣ان ؾلؿلت ؤلاهخاج الهىاعي. ًىٓم اللىحؿتي الهىاعي ، مخسهو في الخضماث ا

كاع٥ في خؿاب مخُلباث اإلاىاص واإلا٩ىهاث ، وحضولت الٗملُاث في  جض٤ٞ اإلاىاص واإلا٩ىهاث في ؾلؿلت ؤلاهخاج ، َو

ضًغ اؾخسضام مىاعص ؤلاهخاج. ضًغ املخؼوهاث وجسُِ ؤلامضاصاث ، ٍو  وعف ؤلاهخاج ٍو
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ىيي الهُاهت ومخسهص ي ٌٗمل اللىحِؿتي الهىا عي في صٖم ٖمل ٞىيي ؤلاهخاج واإلاهىضؾحن )و٦الء ؤلاهخاج ٞو

ت.  الجىصة ومكٛلي آلاالث وما بلى طل٪( والتي ٌٟٗيها مً املخاٝو اإلااصًت ؤو ؤلاصاٍع

، وهي مؿاولت ًٖ: بصاعة البُاهاث ألاؾاؾُت للخهيُ٘ )ؤوعا١ الٗىانغ ، ؤوعا١ اإلاٗضاث ، صخُٟت الٗىانغ الٟىُت  

 .هُا٢اث ؤلاهخاج ، بلخ(  الدؿمُاث 

 .بصاعة الُلب )الخيبا باالؾتهال٥ ، حسجُل َلباث الٗمالء الثابخت(  

  ٘  .خؿاب مخُلباث اإلاىاص واإلا٩ىهاث الالػمت لخهيُ٘ اإلاىخجاث التي جُلبها مؿخىصٖاث الخىَػ

  .ضًم خلى٫ صاثمت مغا٢بت ٖملُاث ؤلاهخاج بهضٝ جدضًض الازخىا٢اث وؤق٩ا٫ الخلل ألازغي وج٣ 

سها ،  ض )٦مُاث الُلباث وجىاٍع بصاعة املخؼون )اإلاىاص ، اإلاىاص الاؾتهال٦ُت ، الخٛل٠ُ ، ٢ُ٘ الُٛاع( وجسُُِ الخىٍع

 .جدب٘ الُلباث ، بلخ( 

 .حضولت ؤوامغ ؤلاهخاج م٘ مغاٖاة مىانٟاث الٗمُل  

 الخدمُل(.بصاعة حضو٫ حؿلُم اإلاىخجاث اإلاهىٗت )بصاعة ؤعنٟت  

 اإلاهى٘.بصاعة ألاصواث ومٗضاث ؤلاهخاج ألازغي اإلاثبخت في  

 الؿُاعاث.بصاعة مٗضاث اإلاىاولت وؤؾُى٫ اإلاغ٦باث ومىا٠٢  

 .حُٗٓم الاؾخٟاصة مً ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج مً زال٫ اؾخسضام ج٣ىُاث البدث الدكُٛلي )زىاعػمُاث الخدؿحن( 

ت حُضة بُبُٗت  ض اإلاىاص واإلاىاص ًجب ؤن ٩ًىن لضي اللىحِؿتي الهىاعي مٗٞغ اإلاىخجاث اإلاهىٗت ، ومهاصع جىٍع

ً اإلاىاص ، واإلاىاص الاؾتهال٦ُت ، والٗمل الجاعي ، واإلاىخجاث النهاثُت ، والخٗبئت  الاؾتهال٦ُت  غٝو ه٣ل وجسٍؼ ْو

 واإلاغججٗاث.

هام ٣ًىم اللىحِؿتي الهىاعي ، مً زال٫ ؤؾالُب الخسُُِ الخانت به وجىُٓم ٖملُاث الخهيُ٘ )جغجِب اإلا 

 وجخابٗها( بخدؿحن اؾخسضام اإلاىاعص وج٣لُل ٖضم الهٟاث.

 ٖىض مماعؾت مهىتهم ، ٞةن زبراء اللىحؿدُاث الهىاعي مضٖىون بلى:

 .( الىزاث٤بصاعة بُاهاث الخهيُ٘ )

 .بصاعة الُلب ٖلى اإلاىخج )جى٢٘( 

 اإلاىخجاث.خؿاب مخُلباث اإلاىاص الخام وم٩ىهاث جهيُ٘ 

ً زال٫ا ج٣ضًم خلى٫ ألي زلل في  .ٖملُت ؤلاهخاج لخمٍى
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 .بصاعة الجضو٫ الؼمني لدؿلُم اإلاىخجاث النهاثُت 

 .تحسٌن تكالٌف اإلنتاج باستخدام خوارزمٌات التحسٌن 

 خطائظ الخذماث اللوحعدُت الطىاعُت 9الشابعاملعلب 

ث بوكاء وجسُُِ بةصاعة جض٣ٞاث اإلاىاص ُٞما ًخٗل٤ باخخُاحا (لىحؿدُاث ؤلاهخاجاللىحؿدُاث الهىاُٖت )حؿمذ 

ت واإلاىاعص اإلااصًت للكغ٦ت(.   حمُ٘ مىاعص ؤلاهخاج )وعف الخهيُ٘ واإلاىاعص البكٍغ

  جخمحز بصاعة الخض٣ٞاث اإلاغجبُت باإلهخاج بإوكُت لىحؿدُت مسخلٟت: خؿاب اخخُاحاث اإلا٩ىهاث ، وإصاعة الُلب 

ض مسؼون اإلاىاص الاؾتهال ا بصاعة جىٍع ًا ٦ُت واإلاىاص ، واملخؼوهاث الىؾُُت و٦ظل٪ وما بلى طل٪. ومً الًغوعي ؤً

  مسؼون اإلاىخجاث الجاَؼة. 

ت ووعف الخهيُ٘  جضًغ لىحؿدُاث ؤلاهخاج جض٤ٞ اإلاىاص الخخُاحاث الخهيُ٘ وجسُُِ مىاعص ؤلاهخاج )اإلاىاعص البكٍغ

 ومىاعص اإلاىاص الىباجُت(

الُلب ، وخؿاب اخخُاحاث اإلاىاص  جى٨ٗـ بصاعة جض٣ٞاث ؤلاهخاج في ألاوكُت اللىحؿدُت املخخلٟت: بصاعة

واإلا٩ىهاث ، وإصاعة بمضاصاث مسؼون اإلاىاص واإلاىاص الاؾتهال٦ُت ، وإصاعة املخؼوهاث الىؾُُت ، وإصاعة مسؼون 

 اإلاىخجاث النهاثُت.

لل٣ُام بظل٪ ، ًخم اؾخسضام َغ١ جسُُِ مسخلٟت: جسُُِ ؾٗت مدضوصة ، جسُُِ ؾٗت ٚحر مدضوص ، حضولت 

ش الدؿلُم الٟٗلي( ؛ اؾخسضام الٗملُاث م٘ ؤلا  ال١ )جاٍع ال١( ؤو ؤ٤ٞ ؤلٚا ش ؤلَا  MRPقاعة بلى ؤ٤ٞ الاٞخخاح )جاٍع

ا ٖلى ؾُاؾت ؤلاهخاج الٗامت واإلاىخجاث اإلاهىٗت ، ًم٨ً جىُٓم ؤلاهخاج في  لخؿاب مخُلباث اإلا٩ىهاث ... اٖخماصا

٤ الجم٘  ً ٍَغ ٤ السخب ؤو الضٞ٘ ٖو ا ، ًٖ ٍَغ  .بحن َغ١ مثل في الى٢ذ اإلاىاؾب الى٢ذ اإلاىاؾب جماما

ًخمثل جسُُِ مىاعص ؤلاهخاج ؤو ببؿاَت اؾخسضام َظٍ اإلاىاعص ، الجؼء الثاوي مً اللىحؿدُاث الهىاُٖت ، في 

ؤلاصاعة في حضو٫ ػمني ، وؤو٢اث اؾخسضام اإلاىاعص وؤو٢اث ٖضم الاؾخسضام. مً بحن َظٍ اإلاىاعص ، حهخم اللىحؿتي 

 الهىاعي بمٗضاث ؤلاهخاج 

ً ، وما بلى طل٪( ، ومٗضاث  اث )الخٗبئت والخٛل٠ُ ، ووخضاث الخسٍؼ )ألاصواث وآلاالث وما بلى طل٪( ، والخاٍو

ً واإلاباوي ، بلخ.  1اإلاىاولت ، ومىا٤َ الخسٍؼ

 الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت م٣ُضة بثالزت ٖىانغ عثِؿُت:

 .٢ُىص الؿى١ )الخ٣لباث في الُلب ، مٗالجت الٗىاثض( 

                                                           
ل  23الثالزاء  2  https://www.regionsjob.com/actualites/logistique-transport-chiffres-cles.html  - 2019 ؤبٍغ
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ً ، و٢ضعاث اإلاىاعص املخضوصة ، وما بلى طل٪( ال٣ُىص   .الخ٣ىُت )ؤبٗاص البيُت الخدخُت للخسٍؼ

ا ، جضابحر م٩اٞدت جلىر الهىاء ، بلخ َغ  .ال٣ُىص الخىُٓمُت )مٗالجت هٟاًاث ؤلاهخاج وإٖاصة جضٍو

 

 الطىاعي اللوحعدًُ 9 جحذًاث و كُودالخامغ املعلب 

 أوال جحذًاث اللوحعدًُ الطىاعي

 الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت بما ًلي:جخمحز 

 ا بك٩ل ٖكىاجي ، ٞةن الخُٛحر في الُلب م٣اعهت بالخيبااث  :ُلب ٖكىاجيال ا ؤو مخٛحرا ُا ؾىاء ٧ان مىؾم

 .ًازغ بك٩ل مباقغ ٖلى الٗملُت الهىاُٖت بإ٦ملها 

  ٍغ هُا٢اث بصاعة ؤوعا١ الٗىانغ للمىاص واإلا٩ىهاث ، واؾخسضام الدؿمُاث ، وجُى :ح٣ُٗض اإلاىخجاث

 . الخجمُ٘ ، والخد٤٣ مً اإلاىخجاث املجمٗت ، وما بلى طل٪

 ا هٟـ اإلاىاص واإلا٩ىهاث. لظل٪ مً الًغوعي وي٘  :٩ىهاث اإلاكاع٦تاإلا حؿخسضم اإلاىخجاث املخخلٟت ؤخُاها

 .٢ىاٖض حُضة لخؿاب الاخخُاحاث والخسُُِ الض٤ُ٢ لئلمضاصاث وؤلاصاعة الٗاصلت للمسؼوهاث

 ا م٘ زضماث / ؤ٢ؿام ؤزغي  ،لُت لبٌٗ البنى الخدخُتج٩ال٠ُ ٩َُلُت ٖا ٌٗخبر ججمُ٘ مىاعص مُٗىت ؤخُاها

 
ا
   .لىٟـ الكغ٦ت بضًال

  ضم اخترام اإلاىانٟاث. مً الًغوعي بهخاج ٦مُاث اإلاىخجاث اإلاُلىبت في الى٢ذ املخضص وج٣لُل الُٗىب ٖو

الضعاًت الٟىُت لى٦الء ؤلاهخاج في ججاوػ ؾٗغ الخ٩لٟت م٘ املخاَغة بخ٣لُل َامل الغبذ. لظل٪ ًجب ؤزظ 

خباع   .الٖا

 ٞاٖلُت هٓام اإلاٗلىماث. 

 كُود اللوحِعدُاث الطىاعُتزاهُا  

٢ُىص الؿى١. جى٨ٗـ في ج٣لباث الُلب زال٫ الؿىت اإلاالُت والتي ًم٨ً ؤن جاصي بلى مغاحٗت زُِ ؤلاهخاج ؛ 

 لض اؾدثماعاث حضًضة ، بلخ.مٗالجت الٗىاثض )ُٖىب الخهيُ٘ ، ؤزُاء الُلباث ، بلخ( التي جى 

 

ً ٖلى  :ال٣ُىص الٟىُت َظٍ هي ال٣ُىص اإلاخٗل٣ت بدضوص اإلاىاعص اللىحؿدُت. ًجب بحغاء جذجُم البنى الخدخُت )الخسٍؼ

خباع مىاعص ال٣ضعاث  ا. جإزظ في الٖا ا حضا ا ؤو ٦بحرا ا حضا ؾبُل اإلاثا٫( بك٩ل صخُذ ، والظي ًجب ؤال ٩ًىن نٛحرا

   خهيُ٘املخضوصة في ٖملُت ال

جغجبِ بخإزحر ؤوكُت ؤلاهخاج ٖلى البِئت: اهدكاع الٛاػاث الؿامت التي جلىر الهىاء ؛ مساَغ  :ال٣ُىص الخىُٓمُت

غ. حر اإلاٗالجت ؤو بٖاصة الخضٍو  بل٣اء هٟاًاث ؤلاهخاج في الُبُٗت. لظل٪ مً الًغوعي جٞى
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 املبحث الثاوي 9 الخذماث الوحِعدُت 

 لخذماث اللوحعدُتاملعلب ألاٌو 9هظام ئداسة ا 

ملُت ه٣ل اإلاىاص الخام واإلاىاص ، وبُ٘ الؿل٘ الخامت الهى٘ ج ٧ل َظا وؤ٦ثر مً طل٪ ب٨ثحر هي  -ض٣ٞاث اإلاىاص ، ٖو

 .الخالي مؿاولُت مضًغ الى٣ل وؤلامضاص. جم ون٠ م٩ىهاث هٓام بصاعة اللىحؿدُاث في الجضو٫ 

 مىوهاث هظام ئداسة اللوحعدُاث 9 12حذٌو سكم

 

 على المرجع باالعتمادداد الطالبين من اع -

 https://www.regionsjob.com/actualites/logistique-transport-chiffres-cles.html 

ا للمباصت الخالُت:  ٣ا  ًجب جىُٟظ ؤلاصاعة اللىحؿدُت في اإلااؾؿت ٞو

 لؿلت الخأػع: ال ًم٨ً جد٤ُ٣ ؤًٞل الىخاثج بال مً زال٫ ٖمل ميؿ٤ وميؿ٤ لجمُ٘ الغوابِ في ؾ

 اللىحؿدُاث.

  .ًدؿ  صًىام٨ُُت: ًجب ؤن ًخُىع الىٓام اللىحؿتي بك٩ل مؿخمغ ٍو

 .الخ٩امل: ًجب ؤن حٗمل م٩ىهاث الىٓام اللىحؿتي في ٖال٢ت وز٣ُت 

المكونات
الدعم المعلوماتً

إدارة الوثائق المتعلقة بخدمة العمالء

إدارة البرامج

العمل مع موردي المنتجات )المواد الخام(

إدارة المشترٌات                                                       

توزٌع البضائع )العمل مع شبكات البٌع وسٌاسة التسعٌر

المعدات المستغلة والمستهلكة

ترتٌب طرق الوصول                                               

تنظٌم المستودعات

تنظٌم خدمة اإلرسال

تخطٌط المرور

شراء وصٌانة معدات المستودعات

ضمان معالجة المنتجات من القبول إلى الشحن

إدارة المستودعات                                                       

المحاسبة للمنتجات المخزنة ًف األوراق المالٌة

خدمة العمالء

إدارة المخزون

ضمان تورٌد المنتجات                                            

تتبع عملٌة التسلٌم

مرافق التخزين

إدارة عملية توزيع المنتجات 

دعم المعلومات وتدفق المستندات

حركة السلع

المٌزة 

 البنية التحتية اللوجستية      
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  اإلاباصعة: ًجب ؤن ٌؿخجُب الىٓام اللىحؿتي ٖلى الٟىع لؤلخضار التي جدضر في البِئت الضازلُت

 والخاعحُت.

 ب ؤن ٩ًىن ههج اهخ٣اجي الزخُاع الهُا٧ل والخ٣ىُاث و ًجب ؤن ٩ًىن حصخُو مهلخت الىٓام: ًج

ا بإ٢ل ج٩ال٠ُ. جب ؤن ٩ًىن مصخىبا ا ٍو  جُب٣ُها مىاؾبا

 

 هظام ئداسة اللوحعدُاث خطائظ أوال 9

 ًدخىي الىٓام اللىحؿتي ٖلى الخهاثو ألاؾاؾُت الخالُت:

 ام ، في ؤلا٣ًإ الٗام ، لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ حمُ٘ ٖىانغ الىٓام حٗمل باوسج: الجزاَت م٘ بم٩اهُت الخ٣ؿُم

 اإلاكتر٦ت. وم٘ طل٪ ، ًم٨ً الىٓغ في ٧ل مً الغوابِ وإٖاصة جىُٓمها بك٩ل مىٟهل.

 حر ٢ابل لل٨ؿغ للغوابِ بحن الغوابِ.  وحىص اجهاالث  صازل الىٓام اللىحؿتي َىا٥ هٓام حامض ٚو

   ىُٓمي.الٗىانغ مغجبت بك٩ل ناعم ، ؤي ، لضحهم ٩َُل ج : الخىُٓم 

  ٖلى حؿلُم اإلاىعص اإلاُلىب ختى و٢ذ مٗحن في م٩ان مٗحن. مً اإلاهم  :ال٨ٟاءة 
ا
ًجب ؤن ٩ًىن الىٓام ٢اصعا

 ازخُاع ؤًٞل الُغ١ لخ٣لُل الخ٩ال٠ُ.

 ًيبغي جهمُم الىٓام بدُث ال ًسغج ًٖ الخىاػن هدُجت للخإزحر الٗكىاجي للبِئت الخاعحُت.  :الخ٣ُٗض

خد٤٣ طل٪ بؿبب وحىص هٓام   م٣ٗض مً الترابِ بحن الغوابِ. ٍو

 املعلب الثاوي  9 الخحلُل اللوحعتي

 أهواع الخحلُل اللوحعتي أوال9

ا. في ما ًلي ؤهىإ الخدلُل التي ًم٨ً جدضًضَا ُا ا جدلُل
ا
 :ًخًمً هٓام بصاعة اللىحؿدُاث عابُ

  ما٫ ٢اٖضة مٗلىماث بٖضاص  ،خؿب ألاَضاٝ والٛاًاث: حٍٗغ٠ اإلااقغاث اإلا٣ٗضة؛ ج٣ُُم هخاثج ألٖا

ت  .الجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 ٣ا لل  .الخ٣ىُت ،اإلاالُت ،جىاهب: الا٢خهاصًت ٞو

  ُُٟت اإلاىحهت للمك٩لت  .٢ُمت ْو

  ٣ا ملخخىي البرهامج: قامل   .املخلُت  ،ٞو

  صازلي ،باإلاىايُ٘: زاعجي. 

  ت،خؿب الترصص والخ٨غاع: إلاغة واخضة  .صوٍع

  اإلاىٓىع  ،الٗملُاث ،، الىدُجت خؿب َبُٗت ال٣غاعاث: ؤولي. 
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 أهواع الخذفلاث اللوحعدُت زاهُا 9 

ا بمٟهىم الخض٣ٞاث. ًم٨ً جهيُٟها ٖلى الىدى الخالي ا وز٣ُا
ا
 1: جغجبِ بصاعة اللىحؿدُاث في بصاعة ؤي مىٓمت اعجباَ

 ُٞما ًخٗل٤ بالىٓام: صازلي ؛ الخاعج. 

  ت: مؿخمغ )في ٧ل لخٓت بمغوع الى٢ذ ًخدغ٥ ٖضص مٗحن مً ال٩اثىاث ٖلى َى٫ خؿب صعحت الاؾخمغاٍع

 . مىٟهلت )جخدغ٥ ألاحؿام ٖلى ٞتراث ػمىُت  اإلاؿاع( 

  )خؿب صعحت الاهخٓام: مدضص )مدضص في ٧ل ه٣ُت ػمىُت  stochastic (لضً٪ شخهُت ٖكىاثُت . 

 خؿب صعحت الاؾخ٣غاع: مؿخ٣غة ؛ ٚحر مؿخ٣غ. 

 ٚحر زابخت )٦ثاٞت مخٛحرة في ٖملُت ٚحر  ،لثابخت(خؿب صعحت الخباًً: زابخت )٦ثاٞت زابخت في ٖملُت الخالت ا

 .(مؿخ٣غة

 مً حاهب َبُٗت خغ٦ت الٗىانغ: مىخض. مخٟاوجا. 

  )ت )جدضر بىمِ ػماوي مٗحن  .(ٚحر صوعي )ال ًسً٘ لؤلهماٍ الؼمىُت ،خؿب صعحت الخىاجغ: صوٍع

  ٣ا لضعحت الامخثا٫ إل٣ًإ مٗحن: ؤلا٣ًاعي  .مخ٣ُٗت ،ٞو

  (.مجم٘ )ًخ٩ىن مً ٧اثىاث ٚحر مخجاوؿت ،)جخإل٠ مً ٧اثىاث مخجاوؿت( مً زال٫ ح٣ُٗض: بؿُُت 

 (. خؿب صعحت الخد٨م: جخم بصاعتها )الاؾخجابت بلى بحغاء الخد٨م( ؛ ٚحر مضاع )ٚحر ٢ابل لئلصاعة 

  :٣ا لضعحت الُلب م٨ً ؤن جخٛحر في الى٢ذ  الٟدص يٞو )الخغ٦ت اإلاخباصلت الهاصٞت ، والخض٣ٞاث مىخٓمت ٍو

ت ،جدذ جإزحر الخ٣لباث في البِئت الخاعحُت(اإلاىاؾب   . (مًُغب )خغ٦ت مخباصلت للٗىانغ ٞىيٍى

 املخاظش اللوحعدُت زالثا9

في اله٩ُل ؤلاصاعي للمىٓمت ، حٗض بصاعة اللىحؿدُاث ؤخض اإلاىا٠٢ الغثِؿُت. الخىُٓم الٟٗا٫ لهظٍ الٗملُت مهم 

 :بؿبب الٗضص الهاثل مً املخاَغ. ُٞما ًلي ؤَمها

 ت )حُُٗل الخج اث ٚحر ال٣ٗالهُت ، الخؿاثغ الىاحمت  الىاعصاث،اٍع اهتها٥ قغٍو ؤصاء الالتزاماث ، اإلاكتًر

 .( الٛحر مىمظجًٖ جىُٓم الى٣ل 

  )وكغ ٚحر مهغح به للمٗلىماث )بال مباالة ، بؿبب ه٣و الاختراٝ ؤو ًٖ ٖمض. 

 لُبُُٗت ، والٓغٝو اإلاىازُت( ٣ٞضان اإلامخل٩اث بؿبب ال٩ىاعر الُبُُٗت ٚحر اإلاخى٢ٗت )ال٩ىاعر ا. 

                                                           
2
  https://aggregator-mlm.ru/ar/category/real-estate 



ت و الخعبُلاث   الفطل الثاوي 9اللوحعدًُ الطىاعي  الىظٍش

 

43 
 

  )هُت زبِثت )ؾغ٢ت ، جل٠ اإلامخل٩اث. 

  )ب٩ًىلىجي )ًًغ بالبِئت. 

 )خضور اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ الًغع )الظي ًدضر في ٖملُت ؤصاء اإلاهام اللىحؿدُت. 

  )الخ٣ىُت )اإلاغجبُت بدكُٛل اإلاٗضاث. 

 (.الؿالمت اإلاهىُت )الانابت 

 ُت الىاجحتششوط الخذماث اللوحعد سابعا9

لخد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغحىة مً جىُٟظ بصاعة الخضماث اللىحؿدُت في اإلااؾؿت ، مً الًغوعي الامخثا٫ لثالزت قغٍو 

 :عثِؿُت

  ٟي الخضماث اللىحؿدُت. ٦ما ُُٟت إلاْى اث٠ واإلاؿاولُاث الْى نُاٚت ص٣ُ٢ت ومٟهلت ألل٣اب الْى

ٟحن واإلاؿاءلت و   .خضوص اإلاؿاولُتًيبغي ؤلاقاعة بلى الٗال٢اث بحن اإلاْى

  
ا
ٟي الى٣ل وؤلامضاص في الى٢ذ الخايغ وفي اإلاؿخ٣بل. مً الًغوعي ؤًًا خؿاب واضر لٗضص مً مْى

ت ، اإلاهاعاث ، الخبرة الٗملُت(. لخد٤ُ٣ َظا الكٍغ ،  ٟحن )الخٗلُم ، اإلاٗٞغ جدضًض صاثغة مخُلباث اإلاْى

ت هُا١ الٗمل وآٞا١ الخىؾ٘  .مً الًغوعي مٗٞغ

 ع مضًغ الخضماث اللىحؿدُت الظي ؾُُاب٤ اإلاى٠٢. مً الخُإ ازخُاع مىهب جدخاج بلى ازخُا

٠  .٦مْى

ت والخعبُلاث  املبحث الثالث9               أهظمت اللوحعدُاث الطىاعُت الىظٍش

 9      على معخوى الششهت الطىاعياللوحعدًُ  املعاب الاٌو

ً: بٗباعاث ٖامت ، ًم٨ً جهي٠ُ ألاصبُاث الخالُت خى٫ اللىحؿدُ صٖم اإلاىخج  ؤوالاث الهىاُٖت جدذ زالزت ٖىاٍو

ا باللىحؿدُاث الهىضؾُت ؤو صٖم الٗمالء بٗض البُ٘ ،  ًا كاع بلُه ؤً   زاهُا، َو
ا

صٖم ؤلاهخاج الظي ًخًمً ؤق٩اال

٘ اإلاىخج النهاجي ، و  ض وجىَػ ال٣ُإ الهىاعي الظي  زالثاؤ٦ثر ج٣لُضًت مً الخضماث اللىحؿدُت مثل ؾلؿلت الخىٍع

 مً ٢ًاًا مدضصة ٚحر زابخت مغجبُت بؿُاؾت الى٣ل ، ومى٢٘ الضٖم للمجمٗاث الهىاُٖت ، وما بلى طل٪.ًخً

ا ، ؾىاء  ا مً صٖم اإلاىخج ، مً املخخمل ؤن ج٩ىن اللىحِؿدُاث الهىضؾُت هي اإلاٟهىم ألاي٤ُ وألاًٞل جدضًضا بضءا

الالػمت للخٟاّ ٖلى  ٘ للمٗضاث ٖالُت الخ٣ىُتبٗض البُٞهي جخًمً صٖم ما  ،في ألاصبُاث ؤو في اإلاماعؾت الٗملُت

ا مً جىاٞغ الىٓام . ال ٌكتري الٗمُل ألاحهؼة في خض طاتها ول٨ً الخضمت التي ٣ًضمها. ًجب  مؿخىي مدضص مؿب٣ا

ذ في جهمُم ألاحهؼة. َظا َى الخا٫ باليؿبت  اإلاًٟاالثمغاٖاة  بحن حىصة ألاحهؼة وج٩ال٠ُ الهُاهت بك٩ل نٍغ
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٨ُت و٦ظل٪ مىخجي الؿل٘ الاؾتهال٦ُت اإلاٗمغة للم٣اولحن الٗ حن في ؤوعوبا الٛغبُت والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؿ٨ٍغ

لت ألاحل   بك٩ل ٖام   .ال ؾُما ٖىضما ٌٗتزم اإلاىخجىن ج٣ضًم ٣ٖىص نُاهت ٍَى

٘ النهاجي للمىخج َى ؤًٞل حاهب مٗغٝو مً الخضماث ال لىحؿدُت ب٣ضع ما ًخٗل٤ ألامغ بضٖم ؤلاهخاج ، ٞةن الخىَػ

الهىاُٖت والظي ٌكمل حمُ٘ الخضماث اإلاغجبُت مباقغة بالخغ٦ت اإلااصًت للبًاج٘ مً اإلاهى٘ بلى الٗمالء ٖبر 

حٗض مغا٢بت املخؼون ، ومى٢٘ اإلاؿخىصٕ ، وجىحُه اإلاغ٦باث ، والى٣ل مً اإلاك٨الث الكاجٗت  ثاإلاؿخىصٖاث. بدُ

٤بال الخانت اإلاضعحت جدذ َظا الٗىىان في ال٨خب  لىم ؤلاصاعة باإلياٞت بلى الخضماث اللىحؿدُت. ؤنبذ  دؿٍى ٖو

ا بلى خض ما في ألاصبُاث واإلاماعؾاث الخضًثت  ٗا ض قاج ا ما ًخم ط٦غ الخاحت بلى زٌٟ  ، جدلُل ؾلؿلت الخىٍع ٚالبا

ت الضولُت ٦ؿبب لى٣ل اإلاهى٘ ، بلى حاهب ٨ٞغة ال٣غب مً ؤؾىا١ اإلاى خجاث ج٩لٟت اإلاىاص الخام في ألاصبُاث الخجاٍع

ما٫  النهاثُت. ًٓهغ مٟهىم الضٖم اللىحؿتي لل٣ُإ الهىاعي ٩٦ل بك٩ل عثِس ي في الخىمُت ؤلا٢لُمُت وؤصبُاث ألٖا

ت الضولُت. جدىاٞـ اإلاىا٤َ والبلضان م٘ بًٗها البٌٗ ٖلى الاؾدثماع الهىاعي مً زال٫ ج٣ضًم مؼاًا  الخجاٍع

ُت ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ، ل٨ً البيُت الخدخُت للى٣ل مسخلٟت للهىاٖت ال٣اصمت. ٢ض ج٩ىن َظٍ طاث َبُٗت مال

بُت الخًُٟلُت ، وؤؾٗاع الهٝغ  ا مثل الخىاٞؼ الا٢خهاصًت مثل اإلاٗاملت الًٍغ ُا ا ؤؾاؾ والاجهاالث جلٗب صوعا

 اإلاؿخ٣غة ، وما بلى طل٪ التي جازغ ٖلى ج٣ُُم مساَغ البلض. ال جخُلب ألاق٩ا٫ ألازغي مً الاؾدثماع ألاحىبي التي ال

ت ، وما بلى طل٪(  جخُلب ه٣ل اإلاهى٘ مثل اإلاكاع٦ت ٚحر ال٣اثمت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ )الترزُو ، والاجهاالث ؤلاصاٍع

 هٟـ اإلاؿخىي مً الضٖم اللىحؿتي مثل الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ.

حر اإلاىاص الخام( ،  ا ٢بل بضء ٖملُت ؤلاهخاج )مً زال٫ جٞى وؤزىاء ٖملُت بمٗنى آزغ ، ٌٗض الضٖم اللىحؿتي يغوعٍا

          النهاثُت لٗملُت ؤلاهخاج  اإلاغخلت ؤلاهخاج )اللىحؿدُاث صازل اإلاهى٘ ، ومغا٢بت املخؼون ، وما بلى طل٪ ...( وفي 

غ البيُت الخدخُت لٗملُت ؤلاهخاج )اخخُاحاث الى٣ل ،  ٘ اإلاىخج النهاجي وصٖم الٗمالء بٗض البُ٘(. ٦ما ًٞى ) جىَػ

 .(ونالث الىؾاثِ ، بلخ ..

بؿتر ال٣ُاس ي الخضماث اللىحؿدُت ٖلى ؤجها "قغاء ونُاهت وه٣ل اإلاىاص واإلاغا٤ٞ وألاٞغاص  ٌّٗغٝ ٢امىؽ ٍو

ذ مً زال٫ اٖخباع  ٨ُت مٟهىم اللىحِؿدُاث الهىضؾُت بك٩ل نٍغ ت ألامٍغ حن". جخًمً ال٣ىاث الجٍى الٗؿ٨ٍغ

ت التي جخٗامل مٗها( اللىحِؿدُاث "ٖلم جسُُِ وجىُٟظ خغ٦ت ونُاهت ال٣ىاث ... )وحىاهب ا لٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

٘ والهُاهت وؤلازالء والخسلو مً اإلاىاص ... ألاٞغاص ...  ً والخغ٦ت والخىَػ غ والاؾخدىاط والخسٍؼ الخهمُم والخٍُى

 1(.  USAFاإلاغا٤ٞ و ... الخضماث ")

  الخض٤ٞ ال٨لي للمىاص  ( ٦ىٓام إلصاعة   MAGEEللخضماث اللىحؿدُت لؤلٖما٫ في)  ؤزغ جم ج٣ضًم حٍٗغ٠ ٦الؾ٩ُي  

  الخٍٗغ٠ ؿخسضمحن النهاثُحن. ٌؿغص اإلاال٠مً الخهى٫ ٖلى اإلاىاص الخام بلى حؿلُم اإلاىخجاث النهاثُت بلى اإلا

لم ؤلاصاعة والهىضؾت وألاوكُت  الكامل للىحؿدُاث الظي ا٢ترخخه حمُٗت مهىضس ي اللىحؿدُاث ٖلى ؤهه "ًٞ ٖو

حر اإلاىاعص والخٟاّ ٖليها الٟىُت اإلاخٗل٣ت باإلاخُلباث والخهمُ        .لضٖم ألاَضاٝ والخُِ والٗملُاث م وجٞى

                                                           
2

 USAF Institute of Technology. "Compendium of Authenticated Systems and Logistics Terms, Definitions and Acronyms". AU-AFIT-LS -

3-81, Wright-Patterson AFB, April 1981      
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٠  CHRISTOPHER)  ا٢ترح مال٠ ٦الؾ٩ُي آزغ  ا لخٍٗغ ا للىحؿدُاث مكابها ٟا ا٦ض ؤن  MAGEE( ، حٍٗغ ٍو

ب باإلااثت. ًج 20بلى  10جدؿِىاث ؤلاهخاحُت في اللىحؿدُاث ًم٨ً ؤن جسٌٟ الخ٩لٟت ؤلاحمالُت للكغ٦ت بيؿبت 

ؤن حهخم اللىحؿدُىن بمغا٢بت املخؼون اإلاغجبِ بمؿخىي الخضمت وجسُُِ مخُلباث اإلاىاص ، واخخُاحاث 

 اإلاٗلىماث اإلاغجبُت بمٗالجت الُلباث 

 ٢ًاًا الى٣ل مثل 
ا
ً واإلاىاولت اإلاغجبُت بمى٢٘ اإلاؿخىصٕ ، والخىخُض والخٗبئت ، وؤزحرا والخيبا بالُلب ، والخسٍؼ

ج اللىحؿدُاث".٢غاعاث الىي٘ والجضولت  1. مً الىاضر ؤن ٖملُاث ؤلاهخاج مؿدبٗضة مً "مٍؼ

جخمثل ؤَم مؿاَماجه في مٟهىم مىخض للخضماث اللىحؿدُت في ٨ٞغة ؤن "الٛغى ال٩امل مً الخضماث 

حر" الخىاٞغ ". ؾ٩ُىن الجمُ٘ ٖلى صعاًت بالهُٛت ال٣ضًمت:" اإلاىخج اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب  اللىحؿدُت َى جٞى

 الى٢ذ اإلاىاؾب ". بطا ؤيٟىا "بإ٢ل ج٩لٟت" ، ٞهظا َى بالًبِ َضٝ بصاعة اللىحؿدُاث "في 

٘ ًخ٩ىهان مً ٖضة  RUSHTON & OXLEY ط٦غث في ٦خِب لىحؿتي ٦الؾ٩ُي آزغ ؤن اللىحؿدُاث والخىَػ

ُٟت ٖاإلاُت مً ٢بل ألا٧اصًمُحن واإلاخسههحن  ا ٖلى ؤجها ْو ىٓغ بليها بال مازغا ًُ ُت لم  اث٠ ٖٞغ ما٫. ْو في مجا٫ ألٖا

٘ اإلااصي واللىحؿدُاث وإصاعة اإلاىاص وجض٤ٞ اإلاىخجاث  ٘ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ الخىَػ ُٟت الخىَػ حكمل ْو

ض. ًخم ج٣ضًم ملخو مً خُث اإلاؿاواة الخؿابُت:  وإصاعة ؾلؿلت الخىٍع

٘ = الخضماث اللىحؿدُت.  2بصاعة اإلاىاص + الخىَػ

٘ النهاجي للمىخج بمٗنى آزغ ، تهخم الخضماث اللىحؿ دُت بالخض٤ٞ اإلااصي واإلاٗلىماحي مً اإلاىاص الخام بلى الخىَػ

ت ، والا٢خهاصًت ، وال٣امىؾُت ، وما  ٟاث بلى "بْهاع الخدحزاث املخخلٟت: الٗؿ٨ٍغ النهاجي. جمُل الٗضًض مً الخٍٗغ

٘ ًخٗل٤ بالى٣ل الٟٗا٫ للؿل٘ مً م٩ان الخهيُ٘ بلى م٩ان الا  ٣ت ٞٗالت مً بلى طل٪." ل٨ً "الخىَػ ؾتهال٥ بٍُغ

٘ اإلااصي هي جض٤ٞ  خُث الخ٩لٟت م٘ ج٣ضًم زضمت م٣بىلت للٗمُل ... عبما ج٩ىن الخهاثو ألاؾاؾُت له٩ُل الخىَػ

ً ، ؤو للؿماح ببٌٗ   )مؿخسضمت( للخسٍؼ
ا
ماصة اإلاىخج ، ًخسللها في ه٣اٍ مسخلٟت بٟىانل ػمىُت زابخت ٖاصة

. حكمل  ٘ ، والخجمُ٘ ، والخٗبئت ، و٦ؿغ ال٨خلت الؿاثبت ، وما بلى طل٪ الخُٛحر في اإلاىخج لُدضر م٩ان الخهيُ

اث٠ الخانت اإلاغجبُت باللىحؿدُاث ٘  الْى ً ومىاولت اإلاىاص والى٣ل واملخؼون واإلاٗلىماث والخد٨م   الخىَػ والخسٍؼ

٘ )بما في )بما في طل٪ الخيبا( والخٗبئت والخىخُض. في َظٍ الخالت ، ًخم اؾخسضام اإلاهُلخاث اللىحؿ دُت والخىَػ

ض اإلاىاص الخام( بالخباص٫ و مؿخىي زضمت الٗمالء ٦ باإلياٞت الى ٖىامل ازغة جدمل مؿاولُت مكتر٦ت ،  طل٪ جىٍع

٤( باإلياٞت بلى صٖم ألاهٓمت.  ؤصواع الدؿٍى
ا
 والخيبا والخٗبئت )ٖاصة

ٖلى مؿخىي الكغ٦ت في ؤن اإلاالٟحن اللىحؿدُت  الخضماث ج٨مً اإلاك٩لت الغثِؿُت في ٧ل َظٍ املخاوالث لخ٣ضًم 

ُٟت اللىحؿدُت.   مً مداولت جدضًض الْى
ا
ما٫ ألازغي بضال اث٠ ألٖا ًٓهغون الترابِ بحن الخضماث اللىحؿدُت وْو

٤ ومدلل ؤهٓمت وزبحر في مىاولت اإلاىاص  ا ٖلى ؤهه ج٣اَ٘ بحن ؤزهاجي حؿٍى ٝ اللىحؿتي ٖمىما ٗغَّ خىب  اإلاهى٘ و باإلاٌُ

                                                           
2
  CHRISTOPHER, M.: Effective Logistics Management. GowerPublishing Co., Cambridge, 1987 –p5 . 
0
  P55 -RUSHTON, A. & OXLEY, J.: Handbook of Logistics and Distribution Management. Kogan Page Ltd., London, 1989  
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٘ ،  ق٩ا٫ؤ ؿاو٫ ًٖ حمُ٘اإلا خٗضص الخسههاث اإلا خُث ًخُلب َظا الضوع مغا٢بت املخؼون والكغاء والخىَػ

ا للٛاًت في مٗٓم الخاالث  ا مخسهها با  . جضٍع

 خذماث اللوحعدُت الطىاعُت على معخوى الششهت الجعبُم    املعلب الثاوي9

جيخج مهام صٖم اإلاىخج  بدُث للخل، ج٩امل حمُ٘ اإلاٟاَُم التي هى٢كذ ؤٖالٍ ال ًُغح مكا٧ل ٚحر ٢ابلت ان 

 الخالي: الُغح ٖلى مؿخىي الكغ٦ت  وؤلاهخاج

الهىاُٖت ٖلى مؿخىي الكغ٦ت حمُ٘ ألاوكُت التي حؿمذ بالخض٤ٞ اإلااصي للضازل والخاعج  اللىحؿدُاثحكمل 

، ٞةن  وبالخالي للؿل٘ والخضماث اإلاغجبُت بها والتي جغبِ الكغ٦ت بالٗالم الخاعجي ٢بل وبٗض خضور ؤلاهخاج.

 )٤ ؤو مىاولت   اللىحؿدُاث لِؿذ مؿاولت ًٖ الخيبا بالُلب ؤو جدضًض مؿخىي زضمت الٗمالء )مهام الدؿٍى

 في يمان الغوابِ الخاعحُت َاًخمثل صوع  بل  مؿاولت ًٖ اصاعة الُلب ؤي اإلاىاص صازل اإلاهى٘ )مهام ؤلاهخاج(.

 م٘ ب٣ُت الٗالم زاعج اإلاهى٘. للكغ٦ت 

ت ال٩املت مً ألاصواع  واضخت الى ال٨ٟغة  ججٗل مبؿُت  هىعةل خض ما: بطا ٧ان باإلم٩ان جمثُل املجمٖى

٤  -ؤلاهخاج  -اللىحؿدُت  ٤ ٖلى ؤجها ٖى٨بىث ، ٞةن حؿض الٗى٨بىث َى ؤلاهخاج ، وال٣ضمان جمثالن الدؿٍى الدؿٍى

خم جمثُل الخضماث اللىحؿدُت بإعحل الٗى٨بىث ،  الظي ًمغ ٖبر ؤعحلها  بك٩ل ؤ٦ثر ص٢ت ، مً زال٫ الخض٤ٞو ٍو

مما ًب٣يها ٖلى ٢ُض الخُاة. مً الىاضر ؤهه بطا لم ٨ًً َىا٥ بهخاج ، ٞلِؿذ َىا٥ خاحت للخضماث اللىحؿدُت ، 

لً حٗمل في ؤًٞل خاالتها  طل٪،ؤي ؤن الٗى٨بىث بضون حؿم ال ًم٨ىه الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة بإعحل ٣ِٞ. وم٘ 

ت  ا باملجمٖى  الُبُُٗت اإلا٩ىهت مً زماهُت ؤعحل.بطا لم ٨ًً الجؿم مضٖىما

ض اإلاىخج  :الهىاعي الخُب٤ُ الخالي اللىحؿدُ٪ؤن ًإزظ ًم٨ً  ض اإلاىاص الخام مً اإلاىعصًً بلى اإلاهى٘ وجىٍع ٌٗض جىٍع

النهاجي مً اإلاهى٘ بلى الٗمالء مً اإلاهام اللىحؿدُت. ٞهي جغبِ الكغ٦ت بالٗالم الخاعجي وحكمل الخغ٦ت اإلااصًت 

٤ MRPواإلاىخجاث النهاثُت اؾخجابت إلاخُلباث  للمىاص الخام ت ، عبما ٩ًىن مً ألا٦ثر  والدؿٍى مً الىاخُت ؤلاصاٍع

ت للخضماث (  JIT) ٞٗالُت مً خُث الخ٩لٟت وي٘ مسؼوهاث اإلاىاص الخام جدذ مؿاولُت ٢ؿم ؤلاهخاج لًمان عٍئ

ت ل٣ اللىحؿدُت ٘( لًمان ًجب وي٘ املخؼون النهاجي للبًاج٘ جدذ اإلاؿاولُت ؤلاصاٍع ؿم اللىحؿدُاث )ؤو الخىَػ

.٘  الدؿلُم الؿَغ

ذ في بَاع الٗمل اإلا٣ترح: َىا٥ ٨ٞغة يمىُت ًٖ  ًم٨ً وي٘ صٖم اإلاىخج ؤو اللىحؿدُاث الهىضؾُت بك٩ل مٍغ

 الخغ٦ت اإلااصًت )٢ُ٘ الُٛاع والٗمالت( للخٟاّ ٖلى اإلاٗضاث ٖالُت الخ٣ىُت في خالت الٗمل. 

 مً  اٖاث َحران ؤو وسخ يىثُت طاث ٢ضعة خؿابُت ؤؾٕغالٗمُل ٖلى اؾخٗضاص لكغاء ؾ
ا
 وؤالُاثغاث  قغاء بضال

غ ؤو ؤحهؼة ال٨مبُىجغ. وبهظا اإلاٗنى ، حؿخمغ  في حؿلُم الٗمُل اإلاىخج النهاجي  الهىاُٖت اللىحؿدُاثآالث الخهٍى

 
ا
مً الىاجج اإلااصي  اإلا٣هىص والظي َى في الىا٢٘ الخضمت اإلاكخ٣ت مً ٢ُٗت مً اإلاٗضاث حٗمل بك٩ل حُض بضال

 لٗملُت ؤلاهخاج.
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ا م٘  ًا ت ؤً : ٞهي جى٣ل الٗىانغ الضاٖمت التي ججٗل "بهخاج الخغب" الُغحجدىاؾب الخضماث اللىحؿدُت الٗؿ٨ٍغ

 مً خُث الخ٩لٟت ٢ضع ؤلام٩ان
ا

ٗاال ا ٞو الٟغ١ الىخُض َى ؤن "اإلاىخج" )الخغب( ًخم حؿلُمه ٖلى  خُث ؤن مم٨ىا

ت لٗملُت ؤلاهخاج التي ًجب حؿلُمها الٟىع بلى "الٗمالء" )ا ل٣ىاث اإلاخٗاعيت(. ًم٨ً اٖخباع ؤلاناباث هدُجت زاهٍى

اًت الصخُت( .بلى "وخضاث ؤلانالح"   اإلاىاؾبت )مغا٦ؼ الٖغ

 الطىاعي على معخوى اللعاع اللوحعدًُ 9 لثاملعلب الثا

ما٫ الضولُت ٢ًا ان اإلاك٨الث اللىحؿدُت ٖلى مؿخىي ال٣ُإ ؤنبدذ جإزظ خهت ٦بحرة مً  إلاا ًا مى٢٘ ألٖا

حكحر بلى ؤن "ههج الخسُُِ الٗالمي َى هٟؿه في ألاؾاؽ   ٧ROBOCK & SIMMONDSل مً  صعاؾت ؤقاعث الُه

ت حضًضة مً اإلاخٛحراث و ًجب جًمحن املخاَغ الىاججت ًٖ ٖبىع  للخىؾ٘ املخلي ؤو الضولي ، باؾخثىاء مجمٖى

ىُت في ٖملُت نى٘ ال٣غاع. ٣ً ت حٛغاُٞت للخ٠ُ٨ اترح اإلاالٟالخضوص الَى ن همىطج جسُُِ ٖالمي ٣ٖالوي ؤو هٍٓغ

غ هماطج لىحؿدُت حٗمل مً ؤَضاٝ الؿى١ واجبإ اإلاٗاًحر  الضولي للكغ٦ت خُث ؾخ٣ىم الكغ٦ت بخٍُى

ض ألاؾىا١ املخخاعة  .1"  الا٢خهاصًت للمى٢٘ مً ؤحل جدضًض ألاهماٍ ال٣ٗالهُت لتزٍو

ت مً اإلاؼاًاج٣ضم جدىاٞـ البلضان ٦مىا٢٘ بضًلت  ٢ض حكمل حؿهُالث الضٖم اللىحؿتي "الىاٖمت" التي   مجمٖى

ل ٦بحر للبىى٥  ت  -جاصي بلى "جضٍو ت والاؾدثماٍع ت اإلاالُت. خُث وقغ٧اث ألاوعا١  -الخجاٍع ٢اصث البىى٥ الخجاٍع

ُت الضولُت  ٨ُت الخغ٦ت اإلاهٞغ  الضولُحن بك٩ل ؤًٞل،ٖمالئهم  باجبإ ٖمالئهم املخلُحن في الخاعج لخضمت ألامٍغ

(. ٢ضم مغ٦ؼ ألامم OEMباإلياٞت بلى اإلاىاٞؿت ٖلى اإلاهاو٘ ، َىا٥ اَخمام بترجِباث جهيُ٘ اإلاٗضاث ألانلُت )

ىُت ) ( ٢اثمت بهظٍ ال٣ٗىص في مىخه٠ الثماهُيُاث بحن قغ٧اث البلضان الىامُت 1988اإلاخدضة للكغ٧اث ٖبر الَى

ا مً الخُىع الخ٨ىىلىجي ، ال والكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث الغثِؿُت و  التي جًمىذ مىخجاث ٖلى مؿخىي ٖا٫ٍ حضا

ا وجاًىان ت الالػمت  و٧اهذ ؾُما في ٧ىٍع اإلاخُلباث الغثِؿُت هي جىاٞغ اإلاىخجحن م٘ ال٣ضعة الخ٣ىُت ؤو ؤلاصاٍع

اء باإلاىاُٖض النهاثُت ومٗاًحر الجىصة. باإلياٞت الى  2اإلاىزى٢ُت في الٞى

اللىحؿدُت في ٖملُت ؤلاهخاج ٖىضما ًخم جهضًغ اإلا٩ىهاث مً مى٣ُت مٟٗاة مً الًغاثب ًخم بصزا٫ الخضماث   

بلى بلض آزغ ، ومٗالجتها بخ٩لٟت ؤ٢ل ، وإٖاصة اؾخحراصَا وإٖاصة بصزالها في ٖملُت ؤلاهخاج. وزحر مثا٫ ٖلى طل٪ َى 

في الىالًاث اإلاخدضة مً زال٫  " في اإلا٨ؿُ٪ التي جضٖم بٌٗ الٗملُاث الهىاُٖت الخضًثتmaquiladoraنىاٖت "

٠ خىالي  1000قب٨ت مً خىالي    3(.CASTELشخو ) 310.000مهى٘ مؼصوج ؤو الخهيُ٘ الضازلي التي جْى

بت  ُت ؤن ًخم جهضًغ مٗٓم ؤلاهخاج  الاؾخحراص،الىاعصاث مً اإلاىاص الخام واإلا٩ىهاث وآلاالث مٟٗاة مً يٍغ قٍغ

ض م ٘ النهاجي خُث ًخم ٞغى عؾىم الاؾخحراص ٖلى ال٣ُمت مغة ؤزغي بلى الىالًاث اإلاخدضة إلاٍؼ ً اإلاٗالجت ؤو الخىَػ

ٗت في " جمَّ
ُ
 ال٨مبُىجغ،" لىخاث مٟاجُذ maquilasاإلاًاٞت اإلا٨ؿ٨ُُت )ألا٢ل(. ومً ألامثلت ٖلى اإلاىخجاث امل

ىن.  وألاؾّغة اإلااثُت  ٟا٫  وؤؾال٥ الخمضًض ، والثالحاث ، وؤحهؼة الخلٍٟؼ  ، ولٗب ألَا

                                                           
2
  p55-ROBOCK, S.H. & SIMMONDS, K.: International Business and Multinational Enterprises. Richard D. Irwin, Inc., Boston, 198 
2   p90 - ROBOCK, S.H. & SIMMONDS, K.: International Business and Multinational Enterprises. Richard D. Irwin, Inc., Boston, 198 
3               ASTEL, O.: "L'Industrie'maquiladora' au Mexique: une organisation en réseau". Proceedings of the International Conference on 

Industrial Logistics. July 1993    
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 على معخوى اللعاع  ت الطىاعُتخذماث اللوحعدُالجعبُم  ب الشابع 9املعل

٘ مىعصي  خُث في ٖغى الخضماث اللىحؿدُت ٖلى مؿخىي ال٣ُإ ، ال ًىحض ٞغ١ ٦بحر بحن الكغاء والخىَػ

ى مسغحاث بلى اإلاغخلت الؿاب٣ت مباقغة لئلهخاج الهىاعي )ؤو الؼعاعي(  اإلاضزالث لبٌٗ ٖملُاث ؤلاهخاج َم مىٖػ

ت. ؾ٩ُىن لل اإلا٣ترح ٖلى مؿخىي  للُغحمكابه  الُغح مىاص الخام ، ٦ما َى الخا٫ في اإلاضزالث واملخغحاث مهٟٞى

 الكغ٦ت آزاع ا٢خهاصًت ؤوؾ٘:

حكمل الخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت ٖلى مؿخىي ال٣ُإ حمُ٘ ألاوكُت التي حؿمذ بالخض٤ٞ اإلااصي للمىاص 

اث اإلاغجبُت بها مً اإلاىعصًً بلى اإلاىخجحن الهىاُٖحن بلى اإلاؿتهل٨حن صازل الخام والؿل٘ الىؾُُت والنهاثُت والخضم

ا. ُا بر ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ، مما ٌؿمذ باإلهخاج الهىاعي في مى٣ُت مغ٦ؼة ؤو مخٟغ٢ت م٩اه  ٖو

ا بحن اإلاىعصًً والٗمالء ، خُث ٌٗخبر ال٣ُإ الهىا ا مجهغٍا
ا
عي ؤخض في َظٍ الخالت ، حٗخبر الكغ٦ت الٟغصًت عابُ

ت اإلاضزالث واملخغحاث طاث ؤلاصزا٫ اإلاؼصوج. حٛظي الخغ٦ت اإلااصًت للمىاص الخام مً اإلاهاصع  م٩ىهاث مهٟٞى

املخلُت ؤو الضولُت ال٣ُإ الهىاعي )وؤق٩ا٫ مسخلٟت مً الاؾتهال٥ الىؾُِ( وجيخ٣ل بلى اإلاؿتهل٨حن في ق٩ل 

 .مىخجاث جهاثُت. َظٍ الخغ٦ت 

ا مً ؤق٩ا٫ الخضماث مضٖىمت بكب٩اث الى٣ل والا حَر جهاالث باإلياٞت بلى ؤق٩ا٫ الخضماث اإلاالُت وال٣اهىهُت ٚو

٦ثُٟت اإلاٗلىماث. مً زال٫ الخٟاّ ٖلى نىعة الٗى٨بىث وؤعحله ، ًم٨ً جمثُل الخضماث اللىحؿدُت ٖلى 

ً مً زال٫  مؿخىي ال٣ُإ باألعى خُث ٠٣ً الٗى٨بىث وبد٣ُ٣ت ؤن ٧ل ٖى٨بىث مخهل بٗى٨بىجحن آزٍغ

ت  ا بكإن اإلاى٢٘ وجغبِ ال٣ضمحن مهٟٞى مُىه. الجؿم(. بمٗنى آزغ ، جمثل ألاعى ٢غاعا ٢ضمُه )بلى ٌؿاع ٍو

 اإلاضزالث واملخغحاث الهىاُٖت.

ٟان ًٖ بيُت مى٣ُُت مدكابهت ول٨ً آلازاع جسخل٠ بلى خض ما باليؿبت للمخسههحن في الخضماث  ٨ًك٠ الخٍٗغ

لخبحر بالخغ٦ت اإلااصًت للمىاص والؿل٘ والخضماث طاث اإلايكإ ؤو الىحهت ٟي ٧لخا الخالخحن ، حهخم اٞ ،اللىحؿدُت

٘ الخانت بالكغ٦ت الٟغصًت  ض والخىَػ الخاعحُت للكغ٦ت ؤو ال٣ُإ الهىاعي. وم٘ طل٪ ، ًخم جلبُت اخخُاحاث الخىٍع

.٤  مً ٢بل ؤزهاجي لىحؿدُاث ٌؿخجُب لجضولت ؤلاهخاج وجى٢ٗاث الدؿٍى

ٗالُت مً حهخم اللىحؿتي ٖلى مؿخىي  ال٣ُإ بالكب٩اث الٗاإلاُت التي ججٗل الغوابِ الخاعحُت حٗمل ب٨ٟاءة ٞو

الاجهاالث والكب٩اث ٦ثُٟت اإلاٗلىماث خاؾمت  . حٗخبر قب٩اث الى٣ل و(٢ضع ؤلام٩ان) الخد٨م خُث الخ٩لٟت 

 ي اإلاباقغ.بك٩ل زام ٖىضما جدىاٞـ املجمٗاث الخ٨ىىلىحُت ؤو اإلاىا٤َ ؤو البلضان ٖلى الاؾدثماع الهىاع

اإلاخسهو ب٣ًاًا مى٢٘ اإلاهى٘ )زانت في خالت الاؾدثماع ألاحىبي( وفي ٢ًاًا الخسُُِ ؤلا٢لُمي ؤو   حهخم 

ني التي جازغ ٖلى الخض٤ٞ الخغ للؿل٘ والخضماث في ال٣ُإ الهىاعي  ال٣ُإ، ب٣ًاًا بإَمُت الخسُُِ الَى

 بالٛت .
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   و الخىمُت  ىمزحتال اللوحعدُاث الطىاعُت 9الشابع املبحث

9  همزحت اللوحعدُاث الطىاعُت املعلب الاٌو

 هٟـ ال٣ضع مً ج٣ىُاث الىمظحت لخل اإلاك٨الث الىمىطحُت. ٢ام  الىُا١الىاؾ٘  املجا٫ َظا في ؾِخُلب 

GEISLER   ، غ ؾلؿلت مً صعاؾاث الخالت ال٨مُت اإلاُب٣ت ٖلى جىحُه الى٣ل ، وجسُُِ ؤلاهخاج والجضولت ، بخدٍغ

، واإلاؿخىي ألامثل لخدلُل ؤلانالح ، والدؿٗحر الضًىام٩ُي للمىاعص ، وؤلاًٟاص في وعقت الخجمُ٘ ، وؤهٓمت واملخا٧اة 

٠ُ والجضولت في مماعؾت َب ألاؾىان  ا٢خهاصًاث الخْى
ا
ً وؤزحرا ٢ضع ٖالي مً الخىاٚم و الخيؿ٤ُ  إلًجاص، الخسٍؼ

 1.في الخىحُه و الخسُُِ بحن مسخل٠ الاوكُت اإلاٗىُت

حن هماطج صٖم اإلاىخج التي جخٗامل م٘ مك٨الث اإلاىزى٢ُت واؾدبضا٫ اإلاٗضاث في اإلايكىعاث الخضًثت مثل جم جًم

(KALVELAGEN & TIJMS  1990 جمُل الىماطج التي ج٣ضع ج٩ال٠ُ صوعة الخُاة ؤو ج٩ال٠ُ اإلال٨ُت بلى الٓهىع في .)

ا ما حؿخسضم ج٣ىُا2للىحؿدُاث الهىضؾُت  ألابدار ال٨خب  البا ث ؤولُت مثل جدلُل ال٣ُمت الخالُت ، ٦ما َى ، ٚو

ا BLANCHARD 1982)الخا٫ في ، مثل همىطج املخا٧اة اإلاُب٤ ٖلى اؾدبضا٫ اإلاٗضاث 3( ؤو الىمظحت ألا٦ثر ح٣ُٗضا

جمُل هماطج جيبا اإلاىزى٢ُت بلى ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ؤها٢ت مً الىاخُت  4(.NAYLOR 1981)الخاؾىبُت جمذ مىا٢كخه في

ايُت باؾخس ت الاخخماالث الٍغ  .ضام هٍٓغ

للجمُٗت ألاوعوبُت للؿالمت  1997ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ، بحغاء احخمإ   )  وؾالؾل ماع٧ٝى والكب٩اث الٗهبُت

 واإلاىزى٢ُت في لكبىهت(.

  ًخم جًمحن بٌٗ حىاهب اللىحؿدُاث الهىاُٖت اإلاُب٣ت ٖلى صٖم ؤلاهخاج مثل هماطج الى٣ل والصخً في ال٨خب

٦خُب٣ُاث لخ٣ىُاث مثل جدلُل الكب٨ت ؤو البرمجت الخُُت ؤو الخىاعػمُاث طاث     ANDERSON ؤو مثل 

اث  غاى الخانت. ُٞما ًخٗل٤ بضٖم ال٣ُإ الهىاعي ، حٗض هماطج مىا٢٘ اإلاؿخىصٖاث واإلاهاو٘ مً اإلاىيٖى ألٚا

 & BURGHES 1985)الكاجٗت في الٗلىم الاحخماُٖت ، ٦ما َى مىضر في ٦خاب مضعس ي ٦الؾ٩ُي مً بٖضاص 

WOOD ) ًفي الؿىىاث ألازحرة ، ٧ان جسُُِ ال٣ُإ الٗام في خالت اؾدُاء ٦بحرة ، وبالخالي َىا٥ ال٣لُل م .

ُت مغجبُت باالججاَاث التي لىخٓذ.  5اإلايكىعاث ًٖ املجمٗاث الخ٨ىىلىحُت التي ال حٗض مجغص مالخٓاث هٖى

 022( حول النمل واللوجستٌات أنه من بٌن INFORMS)الذي أصبح اآلن  2993عام  TIMS / ORSAأظهر مؤتمر 

٪ البرمجة الخطٌة. وفٌما ٌتعلك بمجاالت التطبٌك ، تمت 22٪ االستدالل و 23٪ تستخدم الشبكات ، 49ورلة لوجستٌة ، 

 ٪(.38٪ من األوراق ، تلٌها لضاٌا النمل )45منالشة مشكالت التوزٌع فً 

                                                           
2

                                                                   GEISLER, M.A.: (ed.). Logistics. North-Holland Publishing Co., New York, 1975 
2              KALVELAGEN, E. & TIJMS, H.C.: Exploring Operations Research & Statistics in the Micro Lab. Prentice-Hasll    International Inc., 

Englewoods Cliffs, 1990. 
3 BLANCHARD, B.S.: Logistics Engineering and Management. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1986                                                                              
4  NAYLOR, T.H.: (ed). Simulation in Business Planning and Decision Making. Simulation Councils, Inc., La Jolla, 1981.                                        

5                            BURGHES, D.N. & WOOD, A.D.: Mathematical Models in the Social, Management and Life Sciences, John Wiley & Sons, 

Chichester, 1985 p54 
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 و٢اج٘ اإلااجمغ ٦مهضع.ًلخو الجضو٫ ألاو٫ َظٍ اإلاالخٓاث ، باؾخسضام 

 

 

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىا٥ قب٨ت صولُت مً وايعي الىماطج في حمُ٘ مجاالث الخضماث اللىحؿدُت الظًً 

إلاىا٢كت ؤبداثهم. احخمٗذ الكب٨ت اإلاؿماة "اإلااجمغ الضولي  1993ًجخمٗىن باهخٓام ٧ل ٖامحن مىظ ٖام 

 ( ICILللخضماث اللىحؿدُت الهىاُٖت" )

ٞ ، ً ل )ICIL'93غوؿا )في ٍع خى ، البراٍػ  ICIL(. ٌٗخمض ٩َُل ICIL'97في ق٩ُى ، ٧الُٟىعهُا )  ( وICIL'95( ، في ؤوعو بٍغ

هى٠ الجلؿاث جدذ ال٣ُاصاث الغثِؿُت الخالُت:   ٖلى الخٍٗغ٠ الىاؾ٘ اإلا٣ترح في َظٍ الىع٢ت ٍو

  لىحؿدُاث صٖم اإلاىخج.              

  لىحؿدُاث صٖم ؤلاهخاج.  

 ث ال٣ُإ الهىاعي.لىحؿدُا 

 9 اللوحعدُاث الطىاعُت والخىمُت   الثاوياملعلب 

 على معخوى الششهت أوال9 

ت   ا، بالؿعي الىٞةن مؼاًا الىٓغة اإلاخ٩املت للخضماث اللىحؿدُت مٗغٞو اهسٟاى ج٩ال٠ُ املخؼون في ٦ال  حُضا

اصة م٣ابلت في ج٩ال٠ُ الى٣ل. َغفي ٖملُت ؤلاهخاج وزضمت ؤًٞل للٗمالء الهىاُٖحن واإلاؿتهل٨حن النهاثُ حن صون ٍػ

اصاث الخاصة ألازحرة في ج٩ال٠ُ الخضماث اللىحؿدُت   َظا مهم بك٩ل زام بالىٓغ بلى الٍؼ
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ُاهُاػا  ً في بٍغ ؤْهغ مسر  ،وفي اإلااثت ، ٖلى الخىالي ، في ال٣ٗض اإلااض ي 70و  50بيؿبت   صث ج٩ال٠ُ الى٣ل والخسٍؼ

٨ ً املخؼون وج٩ال٠ُ  46ُت ؤن الى٣ل ًمثل ؤحغجه الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٘ ، ًلُه جسٍؼ في اإلااثت مً ج٩ال٠ُ الخىَػ

 في اإلااثت( ، والباقي حؿتهل٨ه ؤلاصاعة. 44الى٣ل )

حكمل الخضمت ألاًٞل للٗمالء الضٖم الٟني إلاا بٗض البُ٘ مً ٢بل مهىضس ي اللىحؿدُاث خُث ٢ض جمثل ج٩ال٠ُ 

اثت مً بحمالي ج٩ال٠ُ صوعة خُاة الىٓام والتي حكمل ج٩ال٠ُ الكغاء باإلا 50الدكُٛل والهُاهت ما ًهل بلى 

 ألاولُت.

 على معخوى اللعاع الطىاعي زاهُا 9

٘ ؤلاخضازُاث اإلاهمت ل٣غاعاث مى٢٘ اإلاهى٘ واإلاؿخىصٖاث ، م٘   ض والخىَػ اث٠ الخىٍع ؾخدضص هٓغة مخ٩املت لْى

خباعا ا ٖىضما جىٓغ الكغ٧اث مخٗضصة مغاٖاة الغوابِ املخلُت والضولُت. جلٗب َظٍ الٖا ا خاؾما ث بالٟٗل صوعا

٧اهذ جض٣ٞاث الاؾدثماع بلى الُابان زال٫ ألاػمت الٗاإلاُت في  ؾبُل اإلاثا٫ للمىا٢٘، ٖلىالجيؿُاث في مىا٢٘ بضًلت 

اث الاؾدثماع لثماهُت  ٘ اإلا٣ٗض. في الى٢ذ هٟؿه ، ْلذ مؿخٍى ا بؿبب ٩َُل الخىَػ ُا الثماهُيُاث مىسًٟت وؿب

ا بؿبب ألاؾىا١ املخلُت ال٨بحرة )الهحن وإهضوهِؿُا وجاًالهض( ، مخل ُا ٣حن عثِؿُحن في حىىب قغ١ آؾُا مغجٟٗت وؿب

ا وؾىٛاٞىعة وجاًىان( و٦ظل٪ اهسٟاى ج٩لٟت الٗمالت  ٩ُل صاٖم مخُىع لئلهخاج والهاصعاث )َىوٜ ٧ىوٜ ومالحًز َو

ا(.  اإلااَغة وجىاٞغ اإلاىاعص الُبُُٗت )بهضوهِؿُا ومالحًز

٩ا الالجُيُت ، اهسٌٟ جض٤ٞ الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بك٩ل خاص زال٫ هٟـ الٟترة ول٨ً ال٣ٗىص ال٣لُلت  في ؤمٍغ

ا بكإن الضٖم اللىحؿتي لل٣ُإ الهىاعي. ٧اهذ َىا٥ صعاؾاث خضًثت خى٫ الى٣ل  ا زُحرا اإلاايُت ؤْهغث ٢ل٣ا

م مً البري والؿ٨٪ الخضًضًت في ٧ىلىمبُا ، وؤبدار خى٫ الى٣ل ال ل ، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫. ٖلى الٚغ هىاعي في البراٍػ

لُت جىدكغ بلى خض ما ، بال ؤجها ال جؼا٫ مغ٦ؼة بك٩ل ٦بحر في والًت ؾاو باولى عبما ألن البيُت  ؤن الهىاٖت البراٍػ

 الخدخُت الهىاُٖت ؤًٞل ب٨ثحر مً ؤي م٩ان آزغ في البالص.

ي هدى الٗالم الثالث لها جإزحر ا٢خهاصي زُحر في الٗالم ألاو٫. ٢ض الخض٣ٞاث ال٨بحرة مً الاؾدثماع الهىاعي ألاحىب

٠ُ بيؿبت  20بلى  15ًخًا٠ٖ ؤلاهخاج الهىاعي في ًٚىن   40بلى  25ؾىت ال٣اصمت م٘ اهسٟاى م٣ابل في الخْى

عاث ت الٗامت التي لىخٓذ ختى في ال٣ُاٖاث الهىاُٖت الخ٣لُضًت. جا٦ض َظٍ الخُى مفي اإلااثت بؿبب ٖملُت ألاجم

والخُٛحراث الخىُٓمُت ٖلى وحىص مسؼوهاث مىسًٟت ؤو مٗضومت ، وإهخاج مسهو وحىصة ٖالُت ، و٧لها جخُلب 

مً اإلاىعصًً ؤن ٩ًىهىا ٖلى م٣غبت مً الٗمالء ؤو اإلاؿخسضمحن ، مما ٣ًلل مً همى الاؾدثماعاث للخهضًغ بلى الٗالم 

 ألاو٫.

ى صمج الخضماث املخلُت ٦ثُٟت اإلاٗلىماث مثل الخضماث ومً هاخُت ؤزغي ، حٗمل الا٢خهاصاث اإلاخ٣ضمت ٖل

ا. بن الخ٨ىىلىحُا  با ت ، وهي ٖملُت ججاوػث البلضان الىامُت ج٣ٍغ ما٫ الخجاٍع ل والخإمحن وألٖا ُت والخمٍى اإلاهٞغ

غ مؼاًا وؿبُت واضخت   للىحؿدُاث الهىاُٖت واللىحؿدُاث "اللُىت" جٞى
ا
 مخ٩امال

ا
اإلاخ٣ضمت التي جخًمً ههجا

ضص ٢لُل مً البلضانللبل الصناعٌة الحدٌثة. التمدٌرات الدلٌمة للفوائد االلتصادٌة الناشئة عن هذه  ضان اإلاخ٣ضمت ٖو

 .األشكال الجدٌدة من التنظٌم الصناعً لٌست متاحة بسهولة ولكن من المرجح أن تكون كبٌرة وتتزاٌد بمرور الولت
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 خالصة الفصل الثاني

 

ًذخالث( ٔانمٍـاو بئَخاج انـسهغ نإلشباع حاخـاث ٔسغبـاث انًسخٓهك ٔانؼًم ػهى حمهٍم انٓذس اٌ حدٍٓـض انًٕاد االٔنٍت )ان

 ٔانضٍاع ٔانفالذ يٍ انًٕاد ٔاٌصال انسهغ فـً انٕلج انًُاسب ٔانًكاٌ انًُاسب ٔاالَخاج انًُاسب ٔبالم كهفت ْٕ يًٓت

انششكاث انًصُؼت يٍ انطشاص  يٍفضم انششكاث حٍث حسؼى أ حذٌث ًْ َٓح ػانًً ًانهٕخسخٍت انخ اإلداسة انصُاػٍت 

ػٍ انخًٍض  انخفٕقانؼانًً  إنى انخفٕق فً خًٍغ انًداالث انخشغٍهٍت يٍ انششاء إنى انخٕصٌغ انًادي نهًُخداث. ًٌش ْزا 

َظًت ٔأ  ، ٔرنك بفضم انًؼهٕياث   بكم اشكانٓا ٕخسخٍتهخذياث ان ايذاد ٔأداء سالً يٍ انخٕسٌذ بانكايم سالسمبخحسٍٍ 

اإلداسة نهخذفماث انًادٌت ٔانًانٍت ٔػًهٍاث انخصًٍى ٔانخطٌٕش نهًُخداث انًحسُت اندذٌذة ، ٔيَٕخاج. انششاكاث يغ انًٕسدٌٍ 

سخخذاو انخمٍُاث يثم أ / أٔ انًٕصػٍٍ ، ٔانخحسٍٍ االلخصادي ػهى خًٍغ انًسخٌٕاث ، َٔٓح ػانًً نهدٕدة انشايهت ؛ 

اندذٌذ ًَٓدا حشكٍبًٍا نإلداسة انصُاػٍت ٔانهٕخسخٍت ػهى انًسخٌٕاث  انخصٕس ٌمذو ْزاحٍث نششاء اإلنكخشًَٔ. كااندذٌذة 

 ٔانًُٓدٍت.  ى انًفاٍْ
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 9    9 اللوحعدًُ الطىاعي وإداسة العملُاث إلاهخاحُتاملبحث ألاٌو

 املعلب ألاٌو 9مشحلت الخيبإ بالعلب9

 م٣ضمت 

لُلب مً ألامىع اإلاهمت وألاؾاؾُت يمً الٗملُت الخسُُُُت في ؤلاهخاج ٞهى ال٣اٖضة ألاؾاؾُت التي ٌٗخبر الخيبا با

م٨ً ؤن وٗٝغ الخيبا بالُلب  حٗخمض ٖليها اإلاىٓمت في تهُئت اإلاىاص ألاولُت والخجهحزاث و٢ىة الٗمل الالػمت لئلهخاج. ٍو

ا ٖلى ٖلى ؤهه ج٣ضًغ ال٨مُاث اإلاُلىبت مً مىخج مٗحن ؾىاء ٧ان ؾ لٗت ؤو زضمت زال٫ ٞتراث مؿخ٣بلُت اٖخماصا

سُت ؤو زبرة ؾاب٣ت. وإطا خهل زُإ في الخ٣ضًغ ٞةن َىا٥ ٧لٟت جترجب ٖلى طل٪ الخُإ وجدىاؾب م٘  بُاهاث جاٍع

ىا٥ ٖىامل ٖضًضة ًم٨ً ؤن جازغ في الُلب ٖلى الؿل٘ والخضماث مً ؤَمها مؿخىي الضزى٫ لؤلٞغاص  حجمه. َو

ضص اإلاىاٞؿحن وا ا مً الٗىامل. ٖو حَر  لخُىع الخ٨ىىلىجي ٚو

ىا٥ َغ١ وؤؾالُب ٖضًضة للخيبا بالُلب منها ما َى هىعي مثل ؤؾلىب الخ٣ضًغ مً ٢بل اإلاضعاء الخىُٟظًحن  َو

ا مً الُغ١. ؤما الُغ١ ال٨مُت ٞهي مً ألاؾالُب اإلاهمت وألا٦ثر ص٢ت في  حَر سُت وؤؾلىب صلٟي ٚو واإلاىاْغة الخاٍع

ا الؿالؾل الؼمىُتالخيبا بالُلب وؤَ  .مها جل٪ التي حٗخمض ٖلى ألاؾالُب ؤلاخهاثُت وؤقهَغ

الهىاُٖت ٖلى مؿخىي الكغ٦ت حمُ٘ ألاوكُت التي حؿمذ بالخض٤ٞ اإلااصي للضازل والخاعج  اللىحؿدُاثحكمل 

 للؿل٘ والخضماث اإلاغجبُت بها والتي جغبِ الكغ٦ت بالٗالم الخاعجي ٢بل وبٗض خضور ؤلاهخاج.

٤( ، وبالخالي  ، ٞةن اللىحؿدُاث لِؿذ مؿاولت ًٖ الخيبا بالُلب ؤو جدضًض مؿخىي زضمت الٗمالء )مهام الدؿٍى

 1ؤو مىاولت اإلاىاص صازل اإلاهى٘ )مهام ؤلاهخاج(.

ان   بصاعة جض٣ٞاث ؤلاهخاج مً اإلاهام ألاؾاؾُت للىحؿدُ٪ الهىاعي، وهي جإزظ ق٩ل مغاخل وزُىاث مدؿلؿلت 

٤ ألاَضاٝ اإلاؿُغة ؾىاء ٖلى اإلاضي ال٣هحر  ومخ٩املت حٗمل باؾخمغاع لًمان خؿً ؾحر الٗملُت ؤلاهخاحُت ٞو

ل بدُث  ؤو الٍُى

ان بصاعة ؤلاهخاج والٗملُاث هي ؤلاصاعة التي تهضٝ بلى جهمُم، جسُُِ ومغا٢بت الٗملُاث، خُث جغجبِ وكاَاث 

ت...(، بِىما ًخٗل٤ الخسُُِ بىن٠ الخهمُم بخٍٗغ٠ زهاثو الىٓام ؤلاهخاجي )الُا٢ت، الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخٗمل

٣ت ٖمل هٓام ؤلاهخاج في بَاع ؾُٗه بلى جلبُت الُلب اإلاٗبر ٖىه، وبمٗنى آزغ، َضٝ الخسُُِ َى الخيؿ٤ُ  ٍَغ

غة والُلب اإلاٗبر ٖىه، في خحن حٗني اإلاغا٢بت ج٣ُُم مضي الخىاءم بحن الىخاثج اإلاخدهل ٖلُه وجل٪  بحن الُا٢ت اإلاخٞى

ت: الخسُُِ، الخىُٓم، الخىحُه والغ٢ابت " ج٣٘ 2املخُِ لها ت اإلاٗغٞو مؿاولُاث بصاعة ؤلاهخاج يمً اإلاهام ؤلاصاٍع

 . 3ؤلاهخاحُت ووكاَاتها ٖلى  الٗملُت

                                                           
2
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غى اإلاىخجحن. ٞمً الًغوعي الخٗٝغ ٖلى    ؿاٖض ٖلى زل٤ الخىاػن ما بحن َلب اإلاؿتهل٨حن ٖو ض َو ؾلؿلت الخىٍع

ضاص حضاو٫ ؤلاهخاج واملخؼون والكغاء وج٣ضًغ حجم الُلب اإلاخى٢٘ وإٖالم بصاعة ؤلا  هخاج، ألن طل٪ مهم إٖل

 :الاخخُاحاث مً

مـــل الجـــضوي الا٢خهـــاصًت لخدضًـــض ألاعبـــاح. و٦ـــظل٪ مـــً الًـــغوعي الخٗـــٝغ ٖلـــى  ت واإلاـــىاعص اإلاالُـــت ٖو اإلاـــىاعص البكـــٍغ

 الٗىامل التي جازغ ٖلى مٗضالث الُلب التي جى٣ؿم بلى:

ا ٖلــى حمُــ٘ اإلااؾؿــاث، مــثال: ٖىامــل زاعحُــت: جيــخج ٖــً الب  بــا مدؿــاٍو ــا ج٣ٍغ ٩ــىن جإزحَر ِئــت الخاعحُــت للماؾؿــت ٍو

 اإلاىاٞؿت، ألاويإ الا٢خهاصًت، الاحخماُٖت، الؿُاؾُت، الضولُت، الث٣اُٞت...الخ.

: مـثال ٖىامل صازلُت :التي جخمثل في مجمٕى ال٣غاعاث التي جخسظ صازل اإلااؾؿت والتي مً قإجها الخإزحر ٖلى الُلب  

 اإلااؾؿت اؾتراجُجُتجهمُم الؿل٘ والخضماث، ألاؾٗاع، 

ُت: ت مً ألاؾالُب التي جى٣ؿم بلى ؤؾالُب ٦مُت وؤؾالُب هٖى خماص ٖلى مجمٖى  1وللخيبا بالُلب ًم٨ً الٖا

 9غ بُاهاث ؾاب٣ت ًٖ الُلب مثال ٖىض ج٣ضًم  ألاظالُب الىوعُت خماص ٖليها ٖىضما ال جخٞى ًخم الٖا

ُت مً ؤَمها: مىخج حضًض، ٞهىا ًخم خماص ٖلى ؤؾالُب هٖى  الٖا

٣ت ًُالب ٧ل واخض مً عحا٫ البُ٘  جلذًشاث سحاٌ البُع .1 حغاء ج٣ضًغ •" : بمىحب َظٍ الٍُغ

 ًٖ حجم

 الُلب ٖلى اإلاىخج في اإلاى٣ُت التي ًماعؽ عحل البُ٘ وكاَه ٞيها، بٗض طل٪ ججم٘ َظٍ الخ٣ضًغاث وجىخض

ني".  ٖلى الهُٗض املخلي ؤو الهُٗض الَى

ــت مــً الخبــراء ممــً َــم ٖلــى . أظلللوب لجىللت الخبللراء0 : بمىحــب َــظا ألاؾــلىب ًجــغي جلخــُو ؤعاء مجمٖى

ـــت   الىنــــى٫ بلـــى الخيبـــا، و ٖـــاصة مـــا حؿــــخسضم ألاؾـــالُب ال٨مُـــت وؤلاخهـــاثُت بلــــى  صعحـــت ٖالُـــت مـــً اإلاٗٞغ

ؿـخسضم َـظا ألا  ؾـلىب ؤخُاهـا حاهب اإلاٗلىماث التي ٣ًضمها الخبراء ٖـً جى٢ٗـاتهم للُلـب فـي اإلاؿـخ٣بل، َو

ج مىخجاث حضًضة ؤو و٢ٕى خضر ٖـالمي  ذ في مىاحهت ْغٝو اؾخثىاثُت ٦ترٍو لخٗضًل الخيبااث التي ؤحٍغ

ٕؼ الخيبااث التي ؤحغتها اإلااؾؿت.  ًٖؼ

حٗٝغ بدىر الؿى١ ٖلى ؤجها مضزال هٓامُا لهُاٚت وازخباع ٞغيُاث ًٖ الؿى١ .بحور العوق 9   2

صاعة الٗملُاث في اؾخ٣هاء مٗلىماث ًٖ زُِ الكغاء اإلاؿخ٣بلُت ؤوهي بخضي الىؾاثل التي حؿاٖض ب

غ مٗلىماث مهمت جُٟض في  ت زُِ الكغاء لؤلٞغاص بل جٞى للمؿتهل٨حن، وال جخى٠٢ ٞاثضتها في مٗٞغ

الخسُُِ وفي جهمُم مىخجاث حضًضة، وجُٟض بدىر الؿى١ في الخهى٫ ٖلى الخيبااث في اإلاضي 

ل.  ال٣هحر، اإلاخىؾِ والٍُى

                                                           
٘، ٖمان   مdh،بصاعة ؤلاهخاج والٗملُاث، صاع ألا 2013زالض ؤخمض ٞغخان اإلاكهضاوي، عاثض ٖبض الخال٤ ٖبض هللا الٗبُضي،  1                     63-60م لليكغ والخىَػ
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ت مً الخبراء خى٫ جيبا بخضي الخىاصر  ٍلت دلفي9. ظش 3 هي ٖملُت الخهى٫ ٖلى اجٟا١ بحن آعاء مجمٖى

ت، و َظا ٌٗني ؤن ٧ل ًٖى في  ت ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء املجمٖى ت ٍَى في اإلاؿخ٣بل، م٘ املخاٞٓت ٖلى ؾٍغ

ت  م بؿٍغ ت ال ٌٗٝغ ؤًٖاء اللجىت ؤو الظًً ًجغي ازخُاَع ٟت لخٟاصي مت وعبما مً بلضان مسخلeاملجمٖى

 الخدحز ٖىض ج٣ضًم آعائهم.

: تموم هذه الطرٌمة على سؤال المستهلكٌن أو مستخدمً السلعة أو الخدمة عن  .استطالع آراء المستهلكين5

لتالً اتجاهات الطلب خالل الفترة التً ٌغطٌها التنبؤ والتً تتراوح بٌن شهر باالتجاهات االستهالن، و حٓىتمدٌرا

المنظمة، أو  لة عن طرٌك الممابلة الشخصٌة أو دعوة مجموعة من كبار المستهلكٌن إلىوسنة، وتتم هذه األسئ

ردود فعل  طرٌك توزٌع لائمة استمصاء تتناول بعض أو كل خصائص السلعة أو الخدمة وأسئلة عن عن

ن أن ٌطلك ٌمك المستهلكٌن تجاهها، ولد تتم هذه الطرٌمة من خالل االنتمال إلى مراكز تجمع المستهلكٌن، فٌما

 .لتنبؤ المٌدانًا علٌه 

٣ت ٖلى ؤؾاؽ ٢ُام ٧ل مً ؤٞغاص ؤلاصاعة الٗلُا ؤو ٖضص .اظخعالع سأي إلاداسة العلُا 5 : ج٣ىم َظٍ الٍُغ

إلاؿخىي الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖلُه الُلب اإلاخى٢٘ زال٫ الٟترة الؼمىُت 5بضاء آعائهم ُٞما ًخٗل٤  منهم 

بي للخ٣ضًغاث اإلا٣بلت، ٖلى ؤن ًخم طل٪ بٗض الخٞى ٤ُ بحن َظٍ آلاعاء املخخلٟت باؾخسغاج اإلاخىؾِ الخ٣ٍغ

 الٟغصًت واٖخباٍع ماقغا للُلب اإلاخى٢٘ زال٫ الٟترة اإلا٣بلت .

  مشحلت اخخُاس موكع املطىع   املعلب الثاوي  9

اجُجُت حٗخبر اإلاهاو٘ مً ؤَم صٖاماث اللىحؿدُ٪ الهىاعي، لظل٪ ٌٗض ازخُاع مىا٢ٗها مً ال٣غاعاث ؤلاؾتر 

لت  الهامت التي بمجغص اجساطَا ٞةهه مً الهٗب حٗضًله صون جدمل زؿاثغ مالُت ٦بحرة، ٞهي جيص   التزاماث ٍَى

ملُت ازخُاع مى٢٘ اإلاهى٘ جغجبِ بإوكُت وج٩ال٠ُ وإًغاصاث  ألاحل ؤي زُإ ٞيها ؾ٩ُىن مً الهٗب جضاع٦ه. ٖو

ملُاث اإلااؾؿت، وازخُاع اإلاى٢٘ اإلاىاؾب ًد٤٣ صعحت مغج ٟٗت مً ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت لظل٪ البض مً ألازظ بٗحن ٖو

خباع الٗىامل الخالُت:  الٖا

غ ال٣ىي الٗاملت ووؾاثل الى٣ل.  جٞى

 ٘الخ٩ال٠ُ اإلاغجبُت باإلاى٢٘ ومضي ٢ابلُت اإلاى٢٘ للخىؾ. 

  .ًٗاث، اإلاىار، ألام  ال٣ىاهحن والدكَغ

   .٢غبه مً مهاصع اإلاىاص ألاولُت واإلاؿاٖضة 

    ٢.٠غبه مً ؤؾىا١  الخهٍغ

     .ت، الخ ت  بدٍغ  ٢غبه مً وؾاثل اإلاىانالث   بٍغ

    .)حر َا بإؾٗاع م٣ٗىلت  ٢غبه مً مهاصع الُا٢ت (ال٨هغباثُت، اإلااثُت، الى٢ىص، الُا٢ت البضًلت ) ؤو جٞى
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ظا ما ًٟغيه  .ؤن مى٢٘ اإلاهى٘ ٦محزة لِـ م٘ مغع الؼمً، زابخا ؤلً َظٍ الكغٍو جخٛحر م٘ مغوع الؼمً َو

ظا ما ٌٛحر مً ؤَمُت َظٍ الكغٍو التي هي مهمت الُىم إلاى٢٘ اإلايكإة الهىاُٖت. الخُى  ع اإلاؿخمغ للخُاة، َو

و٢ض ا٫ ج٩ىن مهمت في اإلاؿخ٣بل ُٞغ١ اإلاىانالث جخُىع و٦ظل٪ مهاصع الُا٢ت و٦ثاٞت الؿ٩ان هدُجت 

 .الهجغة

 مشحلت جخعُغ وجطمُم العملُاث إلاهخاحُت   9الثالثاملعلب 

ًغجبِ جىُٟظ املخُُاث ؤلاهخاحُت اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الخيبااث اإلاٗضة مً  كت إلاهخاحُت9جخعُغ العا .0

٢بل بصاعة ؤلاهخاج بدضوص الُا٢ت ؤلاهخاحُت للماؾؿت، ؤو بٗباعة ؤزغي بدضوص ؤلام٩اهُاث ؤلاهخاحُت التي 

غ ٖليها لُه ٞةهه ًخىحب ٖلى ٧ل ماؾؿت ؤن حٗض مسُُاث زانت بُا٢تها .جخٞى ؤلاهخاحُت، اإلااؾؿت، ٖو

ٌٗبر مٟهىم الُا٢ت ؤلاهخاحُت ًٖ الخض ألا٢ص ى إلاٗض٫ املخغحاث )ؾل٘ وزضماث( الظي ًم٨ً لىٓام 

، ؤو َى ال٣ضعة ؤلاهخاحُت للماؾؿت زال٫ ٞترة 1ؤلاهخاج والٗملُاث بهخاحها زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة"

ت مً ػمىُت مدضصة، لُه، ٞخدضًض الُا٢ت ؤلاهخاحُت مغجبِ باجساط مجمٖى ال٣غاعاث جخٗل٤ بخدضًض  ٖو

ت والتي حؿمذ للماؾؿت بخد٤ُ٣ اإلاؿخىي  غ مً مىاعص ماصًت ومالُت وبكٍغ اث اإلاثلى الالػمت الخٞى اإلاؿخٍى

 .اإلاُلىب مً ؤلاهخاج

خباع ٖضة  ان جسُُِ الُا٢ت ؤلاهخاحُت ٌٗخبر مً ال٣غاعاث اإلاهمت باإلااؾؿت والتي ًخم اجساطَا م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 منها: ٖىامل مخضازلت

  9مثل: جهمُم اإلاىخج وحك٨ُلت اإلاىخجاث...الخالعوامل الخاضت باملىخجاث. 

  9مً خُث الدجم، اإلاؿاخت، ؤصواث الى٣ل، اإلاىاولت، العوامل الخاضت بخطمُم املإظعت وحشغُلها

ت، ؤلاياءة(، جى٢ٗاث  ً والهُاهت، ْغٝو زانت ببِئت الٗمل) صعحت الخغاعة، التهٍى مغا٦ؼ الخسٍؼ

   .ؿخ٣بال...الخالخىؾ٘ م

  9لآلالث واإلاٗضاث  بدُث جخدضص الُا٢ت ؤلاهخاحُتالعوامل الخاضت بذسحت جخطظ املإظعت

ا  اإلاؿخسضمت باإلااؾؿت ومٗضالث اؾخسضاماتها ٖلى مضي جسههها في بهخاج اإلاىخجاث اإلاُلىبت وحٛحَر

باث الؼباثً.    خؿب ؤطوا١ وٚع

  9غ ا مً خُثالعوامل الخاضت بالعىطش البششي ت،  لٗضص وال٨ٟاءاثجٞى الالػمت مً اإلاىاعص البكٍغ

  .وهٓام ألاحىع والخىاٞؼ اإلاخب٘...الخ

  9مثال ألاويإ الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت، الاحخماُٖت والضولُت العوامل الخاضت بالبِئت

ٗاث...الخ.  والدكَغ

                                                           
، م 2013غخان اإلاكهضاوي، عاثض ٖبض الخال٤ ٖبض هللا الٗبُضي، زالض ؤخمض ٞ 1  101،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ث اإلاُلىبت إلاىاحهت َى الخُت اإلاغجبُت بالٟٗالُاث الالػمت إلهخاج ال٨مُاالخخعُغ إلاحمالي لإلهخاج9  .1

ُت جمخض مً  ت ؤو ؤؾبٖى ٩ىن الخسُُِ ؤلاحمالي لئلهخاج ٖلى ق٩ل ٞتراث ٞهلُت ؤو قهٍغ  03الُلب. ٍو

خباع بم٩اهُت ٖضم زباث الٗغى والُلب في الؿى١. وطل٪  18ؤقهغ بلى ٚاًت  قهغا م٘ ألازظ بٗحن الٖا

ٗت لخٛحراث الؿى١، ج٣لُل ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج بلى ؤصوى خض مم٨ً م٘ جدؿحن  بهضٝ الاؾخجابت الؿَغ

 الجىصة بك٩ل مؿخمغ وجد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخىي لخضمت الؼباثً...الخ.   

اث املخـــــــــؼون وزُـــــــــِ  :جخعلللللللللُغ الاحخُاحلللللللللاث ملللللللللً امللللللللللواد   2 ًخمثـــــــــل فـــــــــي هٓـــــــــام ًـــــــــخد٨م فـــــــــي مؿـــــــــخٍى

ضٖم هٓام مغا٢بت ؤلاهخاج. وحهضٝ َظا الىٓام بلى جد٤ُ٣ َضٞحن ؤؾاؾحن َما:  ؤلاهخاج ٍو

   ُحر اإلاٗلىمــــــاث إلصاعة الٗملُــــــاث التــــــي جم٨ــــــً مــــــً اجســــــاط ال٣ــــــغاعاث مخابٗــــــت جهــــــي ٘ اإلاىــــــخج، وجــــــٞى

٣ـــــــت ؤًٞـــــــل بمخُلبـــــــاث اإلا٩ىهـــــــاث  ـــــــض ؤلاصاعة بمٗلىمـــــــاث حؿـــــــاٖض فـــــــي الخيبـــــــا بٍُغ الصـــــــخُدت، وجؼٍو

 الغثِؿُت. 

   .الخٟاّ ٖلى اوؿُابُت الٗمل لؤلٖما٫ املخخلٟت وجيؿ٤ُ ألاوامغ املجضولت لها 

 جطمُم املىخجاث   3

ُُٟـــــــت للمىـــــــخج اإلاـــــــغاص بهخاحـــــــه ٣ً اثُـــــــت والكـــــــ٩لُت والْى هـــــــض بخهـــــــمُم اإلاىـــــــخج جدضًـــــــض اإلاىانـــــــٟاث الٟحًز

ـــــــاث٠  ُٟـــــــت التـــــــي ؤهـــــــخج مـــــــً ؤحلهـــــــا، ٞهـــــــى ٌٗـــــــحن "ويـــــــ٘ الخهـــــــاثو والْى والتـــــــي حؿـــــــمذ لـــــــه بخإصًـــــــت الْى

ـــــــــــــاء  وألاقــــــــــــ٩ا٫ الخانـــــــــــــت بمىــــــــــــخج مٗـــــــــــــحن )ؾــــــــــــلٗت ؤو زضمـــــــــــــت( فــــــــــــي ٢الـــــــــــــب ًم٨ــــــــــــً اإلايكـــــــــــــإة مــــــــــــً الٞى

 .1ن في الؿى١"باخخُاحاث اإلاؿتهل٨ح

كـــــــمل  ٌٗخبـــــــر جهـــــــمُم اإلاىخجـــــــاث مـــــــً اإلاهـــــــام الغثِؿـــــــُت اإلال٣ـــــــاة ٖلـــــــى ٖـــــــاج٤ بصاعة ؤلاهخـــــــاج والٗملُـــــــاث َو

ج مــــــــــــً الؿــــــــــــل٘ والخــــــــــــضماث. ًىحــــــــــــض الٗضًــــــــــــض مــــــــــــً البــــــــــــضاثل التــــــــــــي ًم٨ــــــــــــً للماؾؿــــــــــــت  جدضًــــــــــــض اإلاــــــــــــٍؼ

خماص ٖليها في ٖملُت الخهمُم:  الهىاُٖت الٖا

    هخاحُت ؤي اؾخسضام ؤؾلىب مىخض للمىخجاث ؤو ؤؾلىب الخىمُِ مً زال٫ جىمُِ ٖملُاتها ؤلا

جىمُِ مىاص ؤلاهخاج ؤي اؾخسضام هٟـ اإلاىاعص إلهخاج مىخجاث املخخلٟت ؤو جىمُِ ٦مُت ؤلاهخاج ؤي 

هٟـ ال٨مُت زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة ؤو جىمُِ الخهمُم الهىضس ي للمىخج جخٗل٤ بم٩ىهاث اإلاىخج 

حٍر بإق٩ا٫ مىخضة في مسخل٠ ألاؾىا١.ؤو ٢ُ٘ الُٛاع ؤو جىمُِ اإلاىخج في خض ط  اجه بخٞى

    دت ؤؾالُب بهخاج وجهمُماث ومىخجاث مسخلٟت ٧ل منها مىحه لخلبُت َلب ؾى١ مٗحن ؤو قٍغ

 مُٗىت مً الؼباثً.

 

   

                                                           
، م . 1999ؾىهُا دمحم الب٨غي،  1           171،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 مشحلت الترجِب الذاخلي للمطىع  املعلب الشابع 9  

٘ آلاالث وألاحهؼة اإلاؿخسضمت في ا لٗملُاث ؤلاهخاحُت، بك٩ل ٌؿمذ بالخض٣ٞاث الترجِب الضازلي للمهى٘ َى جىَػ

خباع حمُ٘ الخٟاٖالث بحن ألا٢ؿام  ى ٌٗخبر ؤصاة لخدؿحن ٦ٟاءة الخسُُِ م٘ ألازظ بٗحن الٖا اإلاؿخمغة لئلهخاج. َو

خباع مٗاًحر الؿالمت، اإلاغوهت  ومسخل٠ الىخضاث وهٓم اإلاىاولت للىنى٫ لخسُُِ ؤمثل م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 ُت وحٛحراث الخهمُم اإلام٨ىت والجمالُاث.للمخٛحراث اإلاؿخ٣بل

خباعاث ؾاب٣ت الظ٦غ بإ٢ل حهض وفي  متى ه٣ى٫ ؤن الترجِب الضازلي للمهى٘ حُض؟ ٖىضما ًم٨ً مً جد٤ُ٣ الٖا

خباع ؤن الترجِب اإلاىاؾب إلاىخجاث مُٗىت ؤو ٞترة مُٗىت ٢ض ال  ؤ٢هغ و٢ذ وبإ٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 ؤو ٞتراث ػمىُت ؤزغي.  ًدىاؾب م٘ مىخجاث

 مما ؾب٤ ًم٨ً جلخُو ؤَضاٝ ومؼاًا الترجِب الضازلي للمهى٘ في ما ًلي:

 .جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ه٣ل ومىاولت اإلاىاص 

 .جسٌُٟ م٣ضاع الى٢ذ الالػم للٗملُت ؤلاهخاحُت 

 . ضص آلاالث، مً زال٫ الخسُُِ اإلاؿب٤ الجُض لها  جسٌُٟ الاؾدثماعاث في ٢ُمت ٖو

 ت الخغ٦ت وجغجِب آلاالث جد٤ُ٣ ؤًٞل اؾخسض ام إلاؿاخت اإلاهى٘ وإػالت ٧ل ما ٤ٌُٗ ؾٖغ

 وجدضًض ؤما٦نها اإلاىاؾبت، ما ٌؿهل الٗملُاث الهىاُٖت.

  ت، ٞؿىء جغجِب اإلاهى٘ ٌكدذ حؼء ٦بحر مً الُا٢ت    جد٤ُ٣ ؤًٞل اؾخسضام للُا٢ت البكٍغ

ت.  البكٍغ

  وي٘ اإلاكٝغ في م٩اهه اإلاىاؾب حؿهُل ٖملُت ؤلاقغاٝ مً حاهب اإلاؿئىلحن، ٞترجِب اإلاهى٘ و

 ًم٨ىه مً مخابٗت ٧ل ما ًجغي.

 حذولت وسكابت العملُاث إلاهخاحُت وعملُت الطُاهت 9 الخامغ املعلب  

 مشحلت حذولت العملُاث إلاهخاحُت أوال9

خباع ٖضة اٖخباعاث مً ؤَمها املجا٫  ت مً اإلاهام في ػمً مٗحن باألزظ بٗحن الٖا حٗني جىُٟظ مجمٖى

ملخضص )مىاُٖض الدؿلُم(، ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاىاص الالػمت للخهيُ٘. ٞالجضولت جخٗل٤ بخسهُو الؼمني ا

اث٠ بلى ٚاًت الاهتهاء منها في  اث٠ املخخلٟت خُث حكمل جدضًض جى٢ُذ بضؤ وجىُٟظ الْى ٞتراث ػمىُت للْى

اصة مً ؾاٖاث الٗمل ؤ٢ؿام اإلاهاو٘، لخٟاصي خضور زلل في الخىاػن بحن مغا٦ؼ الٗمل ومؿخىي الاؾخٟ

خماص ٖلى ٞتراث ٖمل زابخت، ٦ما حكمل الجضولت ٖملُاث جىُٓم الخىُٟظ اإلاتزامً لٗضة ؤوكُت في ْل  بااٖل

 ال٣ُىص اإلاٟغويت "ؤلام٩اهُاث واإلاىاعص" وطل٪ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت:
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  ل مٗلىماث حضولت ؤلاهخاج بلى ؤوامغ جهيُ٘، و جدضًض ؤًٞل بٖضاص ؤوامغ ؤلاهخاج، مً زال٫ جدٍى

٣ت للخىُٟظ   .ٍَغ

  بٖضاص حضو٫ ٖمل الىعقاث، مً زال٫ جدضًض وج٣ضًغ الجضو٫ الؼمني للخهيُ٘، وج٣اؾمها بحن

خباع مضي جىاٞغ اإلاىاعص   .مسخل٠ الىعقاث م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 .ما٫  جىُٟظ ومغا٢بت جخاب٘ ألٖا

 

 زاهُا9 مشحلت سكابت العملُاث إلاهخاحُت 

ى الخهيُ٘ مهمت حضا حكمل مهمت الخيبا والخسُُِ والجضولت، وهي جدخاج لخىاٞغ حٗخبر ٖملُت الغ٢ابت ٖل

ت واإلاٗلىماجُت.  ت مً اإلاىاعص: اإلاالُت واإلااصًت والبكٍغ  مجمٖى

ت مً الٗىانغ والٗملُاث هظ٦غ مً ؤَمها:   وجخًمً الغ٢ابت مجمٖى

 9غة لجمُ٘ مً زال٫ الخإ٦ض مً ؤن الىزاث٤ وؤلاحغاءاث الخالُت  سكابت املعدىذاث واضخت ومخٞى

 اإلاؿخسضمحن.

 9مً زال٫ ٞدو ؾالمت مسخل٠ اإلاىاص اإلاىحهت للخهيُ٘ والخإ٦ض مً مُاب٣تها للمىانٟاث  سكابت املواد

 و٦ظل٪ الخإ٦ض مً ؾالمت ٖملُاث الخٗبئت والخٛل٠ُ والصخً.

 9سُُِ مً زال٫ جدلُل مسخل٠ مغاخل الٗملُت ؤلاهخاحُت ابخضاء مً ٖملُت الخ سكابت العملُاث

 والخهمُم بلى ٚاًت مغخلت الخىُٟظ.

ت للمٗضاث والخإ٦ض مً ؾالمتها وزىانها ئحشاءاث الاخخباساث9 ٤ بحغاء ازخباعاث صوٍع  ًٖ ٍَغ

اثُت، ال٨ُمُاثُت واإلا٩ُاه٨ُُت م٘ الخإ٦ض مً مضة ونالخُت اؾخسضامها والخإ٦ض مً ؾالمت  البُئُت، الٟحًز

 كُٛلها.ؤلاحغاءاث والخٗلُماث الالػمت لٗملُت ح

 

 مشحلت ئحشاءاث الطُاهت9 زالثا9

حٗخبر ججهحزاث اإلااؾؿت ومٗضاتها ؤ٦بر حؼء مً عؤؽ مالها، لظل٪ ٞةن ٖملُت نُاهت َظٍ ألازحرة حٗخبر 

ٖملُت مهمت حضا البض ؤن ًسهو لها ٧ل ؤلاحغاءاث وؤلام٩اهُاث مؿب٣ا لًمان الخض٤ٞ اإلاؿخمغ 

 لئلهخاج. 

ت مً اإلاهام التي جداٞٔ ٖلى اإلاٗضاث الهُاهت هي الخٟاّ ٖلى ؾالمت مٗ ضاث ؤلاهخاج، مً زال٫ مجمٖى

 في خالت حكُٛل مً حهت وجهلُذ اإلاٗضاث التي حُٗلذ مً حهت ؤزغي.

 ًم٨ً جلخُو ؤبغػ ؤَضاٝ الهُاهت، في ما ًلي:  

  ت ٤ اإلاىانٟاث اإلاُٗاٍع املخاٞٓت ٖلى اإلاا٦ُىاث واإلاٗضاث الؾخسضامها زال٫ الٗمغ املخضص لها ٞو

جي .لل  ماؾؿت اإلاهىٗت مً زال٫ ج٣لُل الخل٠ الخضٍع

  .ًاإلاىاػهت بحن ج٩لٟت اإلاٗضاث وبحن املخغحاث املخ٣٣ت بدُث ج٩ىن ال٩لٟت في ؤصوى مؿخىي مم٨ 
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  .يمان ؾالمت الٗاملحن الظًً ٌؿخسضمىن َظٍ اإلاٗضاث 

  .اصة اإلاغصوص في الىخضة الؼمىُت  ٍػ

  .يمان صًمىمت جض٣ٞاث ؤلاهخاج 

  ٦ٟاءة ا ٘  إلاٗضاث.ٞع

ت الٟىُت التي جهمم إلحغاء ٖملُت  ت الىٓم ؤلاصاٍع ىا٥ ؤًًا مهُلر بصاعة الهُاهت الظي ٌٗني مجمٖى َو

الهُاهت لآلالث واإلاٗضاث والخٟاّ ٖلى َا٢تها في خالت حُضة. لظل٪ البض مً وي٘ زُت الهُاهت 

 م٘ ؤَضاٝ اإلااؾؿت.وحضولتها وجدضًض ألاَضاٝ الغثِؿُت مً ٖملُت الهُاهت التي ًجب ؤن جخىا٤ٞ 

 

 املبحث الثاوي9 جلىُاث جخعُغ إلاهخاج

ً وختى مىخه٠ الؿخِىاث ٧اهذ ٖملُت حؿُحر املخؼوهاث جخم بالُغ١  مىظ جُىع الهىاٖت في ال٣غن الٗكٍغ

لؿً،  ل٨ً َظٍ الُغ١ ؤْهغث مدضوصًت ٖىض جُب٣ُها زانت بٗض ح٣ٗض الٗملُت …(. الخ٣لُضًت ) همىطج ٍو

ُلب. زانت ٖىض خضور جى٠٢ في مبُٗاث مىخج ما، م٘ زباث الىٓام في خالت مُٗىت خُث ؤلاهخاحُت وج٣لو ال

 لخهاثو 
ا
 ٞةهه ًم٨ً ؤن ًدضر اه٣ُإ املخؼون هٓغا

ا
املخؼوهاث ممخلئت. وبال٨ٗـ ٖىضما جغجٟ٘ اإلابُٗاث ٞجاثُا

 َظٍ الُغ١ الخالُت :

   .ٌٗا مؿخ٣لت ًٖ بًٗها الب  اإلاىاص التي ًخم حؿُحَر

 ؤن الاؾتهال٥ الؿاب٤ مً ٧ل ماصة ؾِخ٨غع في اإلاؿخ٣بل.ًٟترى يم  
ا
 ىُا

ش الاخخُاج.    ًٟترى ؤهه بداحت في اإلاؿخ٣بل ل٩ل ماصة، لظا ال ٌحهخم بخاٍع

َظٍ املخضوصًت ؤصث بلى ْهىع جهىع حضًض لدؿُحر ؤلاهخاج ٌؿمذ بخى٢٘ الاخخُاحاث الض٣ُ٢ت م٘ جدُُضَا 

٣ت خؿاب الا  ٣ت بٍُغ ٣ت ٌؿمذ بدؿُحر ؤلاهخاج مً ٖبر الؼمً وحؿمى الٍُغ خخُاحاث باإلاغ٦باث. وجهىع َظٍ الٍُغ

اث٠ اإلااؾؿت زانت مهلختي ؤلاهخاج  ل وختى اإلاضي ال٣هحر، وهي وؾُلت لالجها٫ بحن مسخل٠ ْو اإلاضي الٍُى

ت، والخدضر بلٛت واخضة.  والخجاٍع

 ومً ؤَم ج٣ىُاث جسُُِ ؤلاهخاج ما ًلي

 اج في اإلااؾؿت هظ٦غ مً ؤَمها:جىحض الٗضًض مً ج٣ىُاث جسُُِ ؤلاهخ

 .GANTT et PERTج٣ىُاث الترجِب 

 . MRP هٓام جسُُِ مؿخلؼماث ؤلاهخاج

 . KANBAN هٓام ٧اهبان

 . Just In Time ( JIT)  هٓام ؤلاهخاج في الى٢ذ اإلاىاؾب
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 . OPTهٓام ج٨ىىلىحُا ؤلاهخاج ألامثل

  GANTTاملعلب الاٌو 9 جلىُاث الترجِب 

ٗخبر مً ؤ٢ضم  GANTT90حعٍشف مخعغ  .0 َى هٕى مً الخسُُِ ًىضر الجضو٫ الؼمني للمكغٕو َو

٘، بضؤ َجري حاهذ  وال ػالذ  1917في اؾخسضامه ؾىت  Henery Ganttؤؾالُب جغجِب الٗملُاث واإلاكاَع

الم  حؿخسضم في و٢خىا الخالي ول٨ً بإق٩ا٫ ؤ٦ثر جُىعا م٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل مثل اؾخسضام ؤلٖا

٣ت لترجِب مهام لٗملُت بهخاحُت مُٗىت ؤو مكغٕو  GANTT سضم مسُِآلالي. ٌؿخ في جدضًض اوؿب ٍَغ

خباع في طل٪ الى٣اٍ الخالُت والتي ًجب اخترامها:  إزظ بٗحن الٖا  مٗحن، ٍو

 اإلاضة الؼمىُت للمكغٕو ؤو للٗملُت ؤلاهخاحُت. 

 اإلاضة الؼمىُت ل٩ل مهمت؛ 

 ال٣ُىص والٗغا٢ُل التي مً املخخمل ؤن جدضر. 

  .جدضًض الاؾتراجُجُاث البضًلت وؤؾالُب اإلاٗالجت اإلاىاؾبت 

عت أو مخعغ  .1  :البض مً جدضًض ما ًلي: GANTTجمثُل خٍش

 .ٍجدضًض الٗملُت ؤو اإلاكغٕو اإلاغاص جىُٟظ 

 .  جىيُذ مهام الٗملُت ؤلاهخاحُت  ؤو اإلاكغٕو

 .جدضًض اإلاضة الؼمىُت ل٩ل مهمت 

 هام.جىيُذ َبُٗت الٗال٢ت اإلاىحىصة بحن َظٍ اإلا 

٣ت: ٣ت جمثُل َظٍ الٍُغ  الجضو٫ اإلاىالي ٖباعة ًٖ مثا٫ لكغح ًٖ ٍَغ

 

المدة الزمنية  المهام
 باأليام

المهام 
 السابقة

تعداد 
 العاملين

 8 ------- 5 أ
 3 أ 3 ب
 4 ب 7 ج
 5 ج 9 د
 7 د 6 و

 

ُت  :14حذٌو سكم   ثل مهمت في حضو٫ مسُِ، ٧ل ٖمىص ًمثل وخضة ػمىُت، و٧ل ؾُغ ًم GANTTزٍغ

 للخىُٟظ، بدُث:

                                                           
2

 Alain courtois et autres,2003, op.cit, PP 93-104 
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 ًخم حُٗحن اإلاهام التي لِـ لها مهام حؿب٣ها. 

 حُٗحن اإلاهام التي مثلذ مهامها الؿاب٣ت. 

  ُت، ًًم اإلاهام الخغحت التي ال ج٣بل ٤ في الخٍغ ًخم بٗضَا جدضًض اإلاؿاع الخغج، ٩ًىن ؤَى٫ ٍَغ

 الخإزحر.

 ولىىضر ؤ٦ثر ه٣ضم اإلاثا٫ الخىيُحي الخالي:

ُت : 15حذٌو سكم   مثا٫ جىيُحي GANTTزٍغ

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
            ** ** ** A 
        ** ** ** **    B 
    ** ** ** **        C 
     /// /// /// /// /// /// ///    D 

-- -- -- -- --           E 
 

 ؤَم ما هٟهمه مً الجضو٫ َى:

 ًُىما. 15ت جخُلب اهجاػ الٗملُت ؤلاهخاح 

  اإلاؿاع الخغج َىE –D-A  15الظي ًبلٜ َىله .  ًىما، وهي بالخالي مهام خغحت ال ًم٨ً جإزحٍر

  ٖما٫. 09ًىما خغحا ألهه ًخُلب ؤ٦بر ٖضص مً الٗما٫ والظي ًهل بلى  11ٌك٩ل الُىم 

9 0 GANTT  عت      2 . عُوب خٍش

ىاثضَا بال ؤهه ًازظ  ُت ٞو م اؾخٗماالث َظٍ الخٍغ ت مً الُٗىب ؤو الى٣اثوٚع  .ٖليها مجمٖى

 ال جخمخ٘ باإلاغوهت ال٩اُٞت إلاىاحهت الخٛحراث اإلاؿخمغة. 

 ال جىضر بهىعة مباقغة الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت ببضاثل الخدمُل املخخلٟت. 

   .ال ٩ًىن مم٨ىا في خالت حٗضص ألاوامغ وجضازل ألاوكُت 

 

 

 

 

 

                                                           
2
ؼ١ ٖضمان،   ، م 2013مٍغ 2.  103،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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  PERT  Project Evaluation and Review techniqueاملعلب الثاوي9 أظلوب 

ت الهجاػ مكغٕو مٗحن، وطل٪ مً ؤحل  ٣ت بلى جدضًض الدؿلؿل الؼمني للمهام الًغوٍع تهضٝ َظٍ الٍُغ

٨ُت ؾىت  بهضٝ نىاٖت  1958اخترام آحا٫ الاهجاػ املخضصة. جم ا٦دكاٝ َظا ألاؾلىب في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت في مضة ٢هحرة. ت ألامٍغ ش خغبُت للبدٍغ   نىاٍع

ت مً اإلاهام الخانت باهجاػ املبذأ ألاظاس ي لهزا ألاظلوب .1 : َى وي٘ عؾم ممثل لدؿلؿل مجمٖى

ا والتي  مكغٕو مٗحن ؤو بجمام الٗملُت ؤلاهخاحُت، وجدضًض اإلاهام التي ال ًجب ؤن جخإزغ في اهجاَػ

 حؿمى باإلاهام الخغحت.

 مفاهُم أظاظُت 9  .1

  مغخلت جهاًت ٧ل مهمت؛٧ل مغخلت جمثل بضاثغة ؤو مغب٘ وبغ٢م، وحؿمى 

  كل ميمة تعخف بــ: مجة االنجاز وارتباطيا بالميام الدابقة ليا مباشخة؛ 

 كل ميمة تمثل بديم يخبط بين مخحمتين. 

 :يمكن لمميام أن تكهن 

  مخخابٗت جىٟظ الىاخضة جلىي ألازغي. 

 آهُت متزامىت، ًم٨ً ؤن ًبضؤ جىُٟظَا في و٢ذ واخض. 

 مهمت واخضة مخ٣اعبت، وهي مهام جيخهي بلى. 

  =مُت، وهي مهام ال حؿخٛغ١ و٢خا وال جدخاج بلى مىاعص )مضتها ( حؿخٗمل لخىيُذ 0َو

 .الٗال٢اث اإلاخخابٗت

 ٖىض عؾم قب٨ت PERT البض مً الخإ٦ض مً ٖضم وحىص مهام مٗل٣ت، والخإ٦ض مً ٖضم ج٨غاع

  ؤي مغخلت ؤ٦ثر مً مغة.

 .  ئدخاٌ عامل الضم9ً 2

 ض مؿمىح به للبضء في اهجاػ اإلاهمت، باليؿبت ألو٫ مهمت  ت9صمً البذاًت املبىش للمهم َى ؤو٫ مٖى

 .0اإلاكغٕو =     في 

 9ت مً اإلاهام؛  صمً النهاًت املبىش ليل مهمت ض مم٨ً إلهجاػ مهمت مُٗىت ؤو مجٖى َى ؤو٫ مٖى

ايُا ٌؿاوي: مجمٕى ألاػمىت التي حؿب٤ اإلاهمت + مضة اهجاػ اإلاهمت هٟؿها.  ٍع

 ت مً اإلاهام أخش للمهمت9 صمً البذاًت املخ ض مؿمىح به للبضؤ في اهجاػ اإلاهمت ؤو مجمٖى َى آزغ مٖى

.  بدُث ال ًاصي بلى الخإزحر في اهجاػ اإلاكغٕو

  9ايُا ٌؿاوي: ػمً البضاًت صمً النهاًت املخأخش للمهمت ض مؿمىح به إلهجاػ اإلاهمت، ٍع آزغ مٖى

نهاًت اإلاخإزغ  مً زال٫ الخؿاب مً جهاًت الكب٨ت اإلاخإزغ + مضة اهجاػ اإلاهمت هٟؿها؛ ٖملُا ًدضص ػمً ال

 بلى ؤو٫ مهمت.

  9)ايُا الوكذ الفائض )الهامش إلاحمالي ، ٍع َى الؼمً اإلاخب٣ي بٗض الاهتهاء مً اهجاػ اإلاكغٕو

 ػمً النهاًت اإلاب٨غ. –ػمً البضاًت اإلاب٨غ ؤو ػمً النهاًت اإلاخإزغ  –ٌؿاوي ػمً البضاًت اإلاخإزغ 

 جاص املهمت9الوكذ املخوكع اله  Tij=(o+4M+P)16 
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 خُث:         

O 9الى٢ذ اإلاخٟاثل الهجاػ مهمت. 

M 9حر اإلاالثمت خباع حمُ٘ الٓغٝو اإلاالثمت ٚو  .الى٢ذ ألا٦ثر اخخماال م٘ ألازظ بٗحن الٖا

P 9الى٢ذ اإلادكاثم، ؤي الى٢ذ اإلاخى٢٘ الهجاػ اإلاهمت في ْغٝو ٚحر مالثمت. 

i 9ع٢م اإلاهمت الؿاب٣ت. 

j 9 اإلاهمت الالخ٣ت.ع٢م 

  9َى ؤَى٫ اإلاؿاعاث التي ًم٨ً ؤن حؿخٛغ٢ها اإلاهمت.جحذًذ املعاس الحشج 

 

 (Material Requirement Planning)     MRP 9 هظام جخعُغ معخلضماث إلاهخاج املعلب الثالث   

: َى هٓام مٗلىماث ٌؿاٖض ٖلى جسُُِ اخخُاحاث MRPهظام جخعُغ معخلضماث إلاهخاج  مفهوم .0

٤ بغامج خاؾىبُت. َىع مً َٝغ ؤلاهخاج  اهُال٢ا  Josephe Orlickyمً اإلاىاص ألاولُت جترحم ًٖ ٍَغ

حر 1965مً ؾىت  ٣ت حؿمذ بخٞى ، ًغجبِ َظا الىٓام بدؿُحر املخؼون الهىاعي في اإلااؾؿت بٍُغ

ا ل1اإلا٩ىهاث الالػمت في الى٢ذ املخضص وبال٨مُت اإلاىاؾبت لئلهخاج حَر لخم٨ً ، وجدضًض الؼمً الالػم لخٞى

اء بالتزاماتها  .اإلااؾؿت الهىاُٖت مً الٞى

اث.2ا ججاٍ ػباثنها" ل املخُُاث ؤلاهخاحُت بلى مسُُاث مكتًر  .  ،ٞالهضٝ َى جدٍى

٤ هٓام ً املخؼون MRP حؿعى اإلااؾؿت مً زال٫ الٗمل ٞو ألاولُت، لِـ ؤزظا بٗحن  باإلاىاص بلى بٖاصة جمٍى

خباع حجم اؾتهال٥ املخؼو  خباع الاخخُاحاث اإلاؿخ٣بلُت لىٓامث ٣ِٞ، وإهمهاالٖا ى  ا ؤزظا بٗحن الٖا ؤلاهخاج َو

خماص ٖلى ٨ٞغة مسؼون ألامان. ٘ اخخمالُت بهخاج اإلاىخجاث بضون الٖا  3ما ًم٨ً مً ٞع

لى الٗمىم ًخى٠٢ هجاح هٓام  غ اإلاٗلىماث الخالُت MRPٖو  ج٣ضًغ الُلب ٖلى اإلاىخج النهاجي.  4ًغجبِ بخٞى

 خباع خغ٦ت املخؼون اهُال٢ا مً ؤو٫ ج٣ضًغ خؿاب حجم اإلاىخجاث الىا حب بهخاحها م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 .للُلب النهاجي

 ت لئلهخاج حر اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ب٨مُت اإلاىاص ألاولُت والخجهحزاث الًغوٍع  .جٞى

 َلبُاث اإلاىاص ألاولُت والخجهحزاث ٘  .جىَػ

  .مغا٢بت َا٢ت ؤلاهخاج 

 لخظ فُما ًلي جخ MRP90. مىوهاث ألاظاظُت لىظام 1   

  9حر اإلاىعص حذٌو إلاهخاج الشئِس ي ً وجٞى ًخًمً بك٩ل ؤؾاس ي الخُت الغثِؿُت لئلهخاج والخسٍؼ

البكغي ال٣اصع ٖلى جىُٟظ جل٪ الخُت. وجإحي حضاو٫ ؤلاهخاج الغثِؿُت ٦ترحمت لخُت الخهيُ٘، ٞهى 

  مىحه ؤؾاؾا ل٨ُُٟت خؿاب الاخخُاحاث مً ٖىانغ ؤلاهخاج.    

                                                           
، م . 2010ًىؾ٠ ٢ضاصة،  مدمىص ؤخمض ُٞاى، ِٖس ى . 1  326،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ؼ١ ٖضمان،  . 2 ، 2013مٍغ  88م ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
3 .Georges Javel, 2004 Organisation et gestion de la production: cours avec exercices corrigés, 4eme éd, Dunod, Paris   
ؼ١ ٖضمان،  4 ، م م 2013مٍغ   ،   89  - 88،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 ٌٗخبر جغ٦ُب ٞني ًىضر ألاحؼاء شجشة املىخج أو كائمت املوادٌؿمى ؤًًا "املىخج9  هُيل مىوهاث ،"

ُُٟت بحن مسخل٠ َظٍ اإلا٩ىهاث.  ىضر الٗال٢اث الْى  ألاؾاؾُت التي جضزل في بهخاج اإلاغاص بهخاحه، ٍو

  9هي ملٟاث زانت ب٩ل نى٠ مً ؤنىاٝ املخؼوهاث )مىاص ؤولُت، مىخجاث سجالث حشهت املخضون

غة في املخؼن  جامت الهى٘ ؤو مىخجاث هه٠ مهىٗت(. ًخم ٞيها جىيُذ خالت ٧ل منها و٦مُاتها اإلاخٞى

  وال٨مُاث املجضولت واإلاىخٓغ ؤن حؿلم م٘ جدضًض مىاُٖض حؿلُمها.

  بشهامج الىمبُوجش الخاصMRP 9 ُٟخه مٗالجت اإلاُُٗاث املخضصة في حضو٫ ؤلاهخاج الغثِس ي، وفي ْو

ُُٟت حؿمذ بةحغاء الخٗضًالث الالػمت بحن سجالث خغ٦ت املخؼون، َو ى م٩ىن مً زالر خل٣اث ْو

 مسخل٠ اإلاغاخل:

 الخل٣ت ألاولى جغجبِ بدؿُحر آلاحا٫. 

 الخل٣ت الثاهُت جغجبِ بخدب٘ الخ٩ال٠ُ والُا٢ت ؤلاهخاحُت. 

 .اث  الخل٣ت الثالثت جغجبِ بدؿُحر ألاولٍى

 

ش وألاوامش"MRPمخشحاث هظام   9 " الخلاٍس

غ التي جهضع بٗض مٗالجت البُاهاث اإلاكاع بليها ؾاب٣ا، وجخمثل ؤَم َظٍ جخمثل في مج مٕى الخ٣اٍع

 ما ًلي:   املخغحاث في 

  غ جخٗل٤ بالُلباث املخُِ ب٦مالها ؤو حؿلمها، خُث ًىضر ٞيها ٦مُاث ٖىانغ ؤلاهخاج ج٣اٍع

٦مُاث اإلاىحىصة في مساػن اإلااؾؿت التي ًيخٓغ ؤن جهل بلى وعقاث اإلااؾؿت، بياٞت بلى 

 َلباث الكغاء اإلاىخٓغ حؿلمها مً مىعصي اإلااؾؿت.

 .غ جخٗل٤ بالُلباث املخُِ بَال٢ها  ج٣اٍع

 .غ بذجم املخؼون اإلاخاح اإلاخى٢٘ الاخخٟاّ به في جهاًت ٧ل مضة ػمىُت  ج٣اٍع

 .ش حؿلمها غ بلٛاء بٌٗ الُلباث املخُُت ؤو حُٛحر جاٍع  ج٣اٍع

 غ زانت ًم٨ً ؤن جُلبها ؤلاصاعة الٗام ت للماؾؿت مً ؤحل مؿاٖضتها ٖلى اجساط ٢غاعاث ج٣اٍع

 مُٗىت.  

 

 KANBANأظلوب  9 الشابع املعلب

 KANBAN    ٗخبر ىجا للؿُاعاث َو ٍغ مً ٢بل قغ٦ت جٍى ى هٓام جم جٍُى ٧لمت ًاباهُت حٗني بُا٢ت، َو

M.Ohno  ٣ت إلصاع ؿمى ؤًًا هٓام في الى٢ذ اإلاىاؾب. ٌٗخبر ٍَغ ة جض٤ٞ اإلاىاص ؤو٫ مً وي٘ ؤؾـ َظا الىٓام؛ َو

ج٣ىم ٨ٞغجه ٖلى ؤؾاؽ ؤن وخضة الخهيُ٘ التي جدخاج بلى اإلاىاص وال٣ُ٘ وألاحؼاء هي التي جُلب مً الىخضة التي 

ً َظٍ ال٣ُ٘  ضَا ب٨مُاث مدضصة مً اإلاىاص ؤو ال٣ُ٘ اإلاُلىبت، وطل٪ لخٟاصي ٖملُاث ج٨ضٌـ وجسٍؼ ٢بلها جؼٍو

 وألاحؼاء وجغا٦مها في م٩ان الٗمل.    

 ا٫ الخالي ًىضر مٟهىم َظا الىٓام ؤ٦ثر:واإلاث
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لىٟترى ؤهىا في وعقت بهخاج ؤًً مىانب الٗمل مىحىصة بدؿلؿل الىاخض بٗض آلازغ، وجض٣ٞاث ؤلاهخاج 

 حؿحر مً الُمحن بلى الِؿاع، مً مىهب آلزغ ٦ما َى مىضر في الك٩ل اإلاىالي:

 

 

 

 

 

 

 

     

 KANBAN: نظام 01شكل رقم   

ال ًيخج بال ما ًُلبه مىه  ٨1ً جغحمت مباصت َظا الىٓام ب٨ٟغة ؤن اإلاىهب ع٢م في وعقاث ؤلاهخاج ًم

ظا ألازحر ال ًيخج بال ما ًُلبه مىه اإلاىهب اإلاىالي له )مىهب  2اإلاىهب اإلاىالي له في زِ ؤلاهخاج )مىهب ع٢م  (، َو

ظا ألامغ ال ًخد٤٣ بال مً (، واإلاىهب اإلاىحىص في ؤزغ الؿلؿلت ال ًجب ؤن ًيخج بال ما ًُلبه مىه الؼب3ع٢م  ىن. َو

ظا َى هٓام   .KANBANزال٫ هٓام مٗلىماث، َو

جسخل٠ مً ماؾؿت بلى ؤزغي، ول٨ً َىا٥ مٗلىماث ٢اٖضًت KANBAN اإلاٗلىماث التي جخًمنها بُا٢اث

با هي:   جىحض في ٧ل اإلااؾؿاث ج٣ٍغ

 الغ٢م اإلاغحعي لل٣ُٗت اإلاهىٗت. 

 ت، ؤي ال٨مُت الىاحب بهخاحه  .اَا٢ت الخاٍو

 )ٖىىان ؤو الغ٢م اإلاغحعي للمىهب الؿاب٤ ) اإلاىهب اإلاىعص. 

 ىن(.ٖىىان ؤو الغ٢م اإلاغحعي للمىهب الالخ٤ ) اإلاىهب الؼب 

 

 

 

 

 

 3منصب  2منصب  1منصب 

 تجفق فيديائي تجفق فيديائي

 اإلنتاجخط 

KANBAN تجفق KANBAN تجفق 
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  Just In Time ( JIT)  هظام إلاهخاج في الوكذ املىاظب  الخامغ9املعلب  

للف .1 ــى هٓــام ًخٗلــ٤ 1945ؾــىت  JIT:جإؾـــ هٓــام  حعٍش ــا الُاباهُــت، َو باإلهخــاج فــي  مــً َــٝغ قــغ٦ت ََُى

الى٢ذ اإلاىاؾب ال ٢بل وال بٗض؛ مً زال٫ بهخاج ال٨مُت املخضصة وفي الى٢ذ املخضص والىنى٫ بلـى اإلاىـخج 

النهــاجي بالؿـــٗغ اإلاىاؾـــب والجـــىصة اإلاُلىبـــت. مــا ٌٗنـــي ٖـــضم وحـــىص مـــىاص زــام، وههـــل بـــظل٪ بلـــى مســـؼون 

 ام في ألانٟاع الؿب٘:. بدُث جخمثل مباصت َظا الى1ٓنٟغي الظي َى ؤَم مبضؤ َظا الىٓام

                       .صفخ مخدون 
 صفخ تأخيخ. 
 صفخ أوراق. 
 صفخ أعطال. 
 صفخ آجال. 
  صفخ حهادث. 
 صفخ صخاعات 

ت مً اإلاٟاَُم  : املفاهُم ألاظاظُت لفلعفت إلاهخاج في الوكذ املحذد 2 . ًغجبِ ؤلاهخاج في الى٢ذ بمجمٖى

  2وهيألاؾاؾُت ح٨ٗـ الٟلؿٟت التي بني ٖليها، 

 . ال٣ًاء ٖلى ؤلاؾغاٝ في ؤي وكاٍ ال ًاصي بلى زل٤ ٢ُمت مًاٞت للمىخج 1. 

 . الخٗلم ؤزىاء الٗمل 2. 

بىا ما ًدضر في الٗمل باأل الاؾخٗاهت  3.  ؾالُب الغ٢ابت اإلاغثُت في مى٢٘ الٗمل بدُث ًم٨ً لؤلٞغاص ؤ ن ٌؿخٖى

ٗت ٣ت بؿُُت وؾَغ   . بٍُغ

خخٟاّ ٣ِٞ ب٩ل ما َى يغوعي للٗملُت ؤلاهخاحُت وؤن جدٟٔ ألاقُاء في جىُٓم مى٢٘ الٗمل بدُث ًخم ؤلا  4.

 . اإلا٩ان املخهو لها

 . جضهُت و٢ذ بٖضاص آلالت لل٣ُام بٗملُاث الدكُٛل املخخلٟت 5. 

ظا ًخم ًٖ ٍَغ٤ 6.     : ج٣لُل الازخالٞاث والاهدغاٞاث بحن و٢ذ الٗملُت الٟٗلي والى٢ذ اإلاُلىب ؤو اإلاُٗاعي، َو

 حن اإلااصي للٗملُاث لخ٣لُل اإلاُٗب وج٣لُل الى٢ذالخدؿ 

  ًٖضم الؿماح بترا٦م الاهدغاٞاث والٗمل ٖلى حٗضًل َظ الاهدغاٞاث في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ 

 

 . ًخميز إلاهخاج في الوكذ املحذد بالخطائظ الخالُت9   2

 ت  .ج٣اعب مدُاث الٗمل لخ٣لُل الخ٩لٟت ٚحر يغوٍع

  اث الخ٨ىىلى خماص ٖلى املجمٖى ٤ الاججاٍ هدى بهخاج ؤحؼاء مدكابهت مً الٖا حُت ؤو الخالًا، ًٖ ٍَغ

ضاص والخدًحر  هاخُت الخهاثو الهىضؾُت ؤو الاخخُاحاث مً اإلاىاص. مما ٌؿمذ بخسٌُٟ و٢ذ ؤلٖا

 لآلالث.

                                                           
2

 Georges Javel, 2004, op.cit, P 290 
، م م  1999ؾىهُا دمحم الب٨غي،    2  350. 349 -، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 .غ اإلاغوهت  اؾخٗما٫ ؤؾالُب الٟدو آلالي واإلاؼج الصخُذ لآلالث وألاٞغاص بدُث جخٞى

 ت لئلهخاج وو٢ذ جض٤ٞ ؤلاهخاج، خُث جبلٜ ؤلاص ت لئلهخاج ٧ل مهلخت بال٨مُت الُىمُت الًغوٍع اعة اإلاغ٦ٍؼ

 الضوعة. مما ٌؿمذ بخض٣ٞاث ؤلاهخاج واإلاىاص اإلاغجبُت به، وبالخالي الخد٨م في ج٩لٟت وػمً ؤلاهخاج.

 .ًجضهُه حجم املخؼون بلى ؤصوى خض مم٨ 

 ُت ؤلاهخاج في الى٢ذ املخضص.خل٣اث الجىصة حٗض مً بحن ؤَم ؤؾالُب الدؿُحر اإلاٗخمضة في ٖمل 

 

 OPT9 Optimized Production Technologyألامثل 9 هظام جىىولوحُا إلاهخاج العادط املعلب

: ْهغث ٨ٞغة َظا الىٓام في الىالًاث اإلاخدضة  OPT(Optimized Production Technology) 1ؤنل هٓام

٨ُت ؾىت  1979ًألامٍغ ، ٣ًؿم َظا الىٓام اإلاىاعص   Eliyahu M. Goldratt et Jeff Cox ، بًٟل ؤٖما٫ ألازٍى

اإلاخاخت بلى مىاعص خغحت جخد٨م في جد٤ُ٣ الاوؿُاب للىٓام ؤلاهخاجي، وؤزغي ٚحر خغحت ًخم حضولتها بدُث حؿاهض 

 . 2ألاوكُت في اإلاىاعص الخغحت

 :OPT ٢ىاٖض هٓام

اعص الخغحت واإلاىاعص ٚحر الخغحت   م٘ ٖلى ٨ٞغة ؤؾاؾُت مٟاصَا يغوعة "الخمُحز بحن اإلاى  OPT بني هٓام        

حن مً اإلاىاعص ٌٗض ألاؾاؽ في جىلُض الجضولت التي جد٤٣ الهضٝ الغثِس ي  الخإ٦ُض ٖلى ؤن ٞهم الٗال٢ت بحن الىٖى

اإلاىاعص الخغحت  ٖلى OPT للىٓام ، وجخمثل اإلاىاعص في الٗىانغ اإلاُلىبت ألصاء الٗملُاث ؤلاهخاحُت، وجغ٦ؼ ٞلؿٟت

ا اإلاباقغ  Bottleneck ) )الازخىا٢اث  3.ٖلى اإلاىخجاث اإلاباٖت لخإزحَر

التـي جدؿـبب فـي خـضور الازخىا٢ـاث  ؤ٢ـل ؤو حؿـاوي الُلـب ٖليهـا ، وهـي فـي اإلاـىاعص التـي بم٩اهُـا جخمثـل اإلاـىاعص الخغحـت

اإلابـضؤ الـظي  هـا. بطنٖليبم٩اهُا جٟـى١ الُلـب في اإلاىاعص التي  اإلاىاعص ٚـــحر الخغحتالٗملُت ؤلاهخاحُت، بِىما جخمثل ؤزىاء 

َــــى يـــغوعة الخمُحــــز بـــحن اإلاــــىاعص الخغحـــت واإلاــــىاعص ٚحـــر الخغحــــت؛  ٣ًOPTـــىم ٖلُـــه هٓــــام ج٨ىىلىحُـــا ؤلاهخــــاج ألامثـــل 

حن مً اإلاىاعص َى ألاؾاؽ في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الىٓام وؤصاء الٗملُاث ؤلاهخاحُت.  بدُث ٞهم الٗال٢ت بحن َظًً الىٖى

 ظاو حكُٕنٕخٍا اإلَخاج األيثم: لٕاػذ نُداذ َ 10ٔػًٕيا ٌٕخذ ػشش 

  قبل التفكيخ في إحجاث تهازن في اإلمكانيات بين مصالح اإلنتاجالقاعجة األولى: إحجاث تهازن في التجفقات, 
  القاعجة الثانية: مدتهى االستعمال لممهارد غيخ الحخجة غيخ محجد بإمكانياتو الخاصة وإنما بقيهد أخخى من

  .النظام
  :ُٟها بك٩ل ٧امل لِؿا مهُلخحن متراصٞحنال٣اٖضة الثالثت  .اؾخسضام اإلاىاعص وجْى

 ال٣اٖضة الغابٗت: ؾاٖت ياجٗت في اإلاىعص الخغج هي ؾاٖت ياجٗت للىٓام ٧له. 

                                                           
2

 B Georges Javel, 2004, op.cit, PP 298-303 . 

    2 Alain courtois et autres, 2003, op.cit, P 259 
بصاعة في ؤلاهخاج، مضازلت م٣ضمت يمً اإلالخ٣ى   الضولي ألاو٫ خى٫  OPT (   12) اج ألامثل،اؾخٗماالث هٓام ج٨ىىلىحُا ؤلاهخ ٦2013ُت م٣غي، قىقي ماو٘،   3

ت 19 لىم الدؿُحر، حامٗت ؾُٗضة، الجؼاثغ، الُغ١ ال٨مُت اإلاُب٣ت في الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع  ٖو
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 ال٣اٖضة الخامؿت: ؾاٖت م٨دؿبت مً اإلاىاعص ٚحر الخغحت ال حٗني قِئا. 

  ت الخغوج و  .مؿخىي املخؼونال٣اٖضة الؿاصؾت: اإلاىاعص الخغحت جدضص في هٟـ الى٢ذ ؾٖغ

 ُ٘ل ًجب ؤال حؿاوي صٞٗت الخهي  .ال٣اٖضة الؿابٗت: ؤخُاها صٞٗت الخدٍى

 ال٣اٖضة الثامىت: صٞٗاث الخهيُ٘ ًجب ؤن ج٩ىن مخٛحرة ولِؿذ زابخت. 

 خباع     .ال٣اٖضة الخاؾٗت: ٖىض بٖضاص البرامج ؤلاهخاحُت ًجب ؤزظ ٧ل ال٣ُىص بٗحن الٖا

  ت ت الىٓام ال٨لي.ال٣اٖضة الٗاقغة)الٗملت(: مثلٍى  اإلاىاعص في هٓام ؤلاهخاج ال حٗني مثلٍى
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 الثالث   الفصل الخالصة

االنتاج االربعة واالدارة الجيجة  لمعممية االنتاجية  المتناولة خالل الفصل  طيطختقنيات لت من خالل التطخق لمختمف

كلمـا حٌث  ادارة المواد، نمل والتخزٌن والتحوٌل داخلٌا ادارة التوزٌع المادي، تهصمنا الى األىمية البالغة في

على تملٌل الهدر والضٌاع، وتخفٌض التكالٌف  ذلن  ٌعمل  زادت عملٌـة التفاعـل والتـرابط والتنسٌك بٌن العملٌات

ناولة، الفرعٌة والتً تشمل، النمـل، التخزٌن، الم اإلنتاج الكلٌة للسلع المنتجة من خالل تخفٌض تكالٌف انشطة 

 .  التسلٌم التعبئة والتغلٌف

 بحيث :

  إحجاث التهازن في التجفقات وليذ الطاقات واإلمكانيات يجب. 

 ثيخ عمى التكاليف تأ تهجج عالقات متبادلة بين المهارد الحخجة وتمك غيخ الحخجة, وليحه العالقات

  .وسخعة العمل ومدتهى المخدون 

 خ بجيناميكيةيهجج نهعان من الجفعات والتي يجب أن تدي.  

  خح تختيب الميام, في نفذ الهقت, قيهد المهاد واإلمكانيات من أجل ضمان تهقيت جيجيا يجب أن. 
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 انخاحًت انؼايت

فً  انصُاػً  خسخٍكانهٕ ٔحطبٍماث  حسهٍظ انضٕء ػهى دٔس  )انُظشٌت( يٍ خالل فصٕنٓا  انثالثت حأنُا فً ْزِ انذساست

انسشٌغ انز ٌؼشفّ  يٍ يفٕٓو حذاثت انًٕضٕع ٔ انخطٕس    شاػٍٍيهى  أساسٍاحّ ٔ يبادئّ ٔ انمطاع  يشكضٌٍ ػ انًؤسست

 ححج ثالثت ػُأٌٍ:  تانهٕخسخٍاث انصُاػٍ، ًٌكٍ حصٍُف ٔبؼباساث أدق  ٔٔانٍاث ػًم   َٔظشٌاث 

 .دػى انًُخح ، ٌٔشاس إنٍّ أًٌضا بانهٕخسخٍاث انُٓذسٍت أٔ دػى انؼًالء بؼذ انبٍغ  :أٔال

 .يثم سهسهت انخٕسٌذ ٔحٕصٌغ انًُخح انُٓائً  دػى اإلَخاج انزي ٌخضًٍ أشكااًل أكثش حمهٍذٌت يٍ انخذياث انهٕخسخٍت:ٍَا ثا 

انمطاع انصُاػً انزي ٌخضًٍ لضاٌا يحذدة غٍش ثابخت يشحبطت بسٍاست انُمم ، ٔيٕلغ انذػى نهًدًؼاث انصُاػٍت ،  :ٔثانثا 

 ٔيا إنى رنك.

 

 نتائج الدراسة

 ٕصٕل إنى َخائح يٍ أخم بهٕؽ انذساست نٓذفٓا ْٔزا فً انداَبٍٍ انُظشينه ) انداَب انُظشي( أنُا فً دساسخُا ْزِنمذ ح

   انًفٕٓو انحذٌث نإليذاد ٌبشص حؼمذ َشاطاحّ ٔصؼٕبت انخحكى فٍٓا، ٔفً حذفك انًؼهٕياث ػهى 

 .بذٔسْا فً ْزِ انسالسم ايخذاد سالسم اإليذاد، كًا ححخاج إداسة انهٕخسخٍك إنى كفاءاث ٔاػٍت

  ٌانصُاػً  انهٕخسخٍكا 

    ِإٌ حهبٍت احخٍاخاث انؼًٍم ٌؼخبش يحٕس َشاط انهٕخسخٍك باػخباسِ ٌسؼى دائًا انى يؼشفت ْز 

 ٔحهبٍخٓا بأحسٍ انطشق ٔفً انٕلج انًُاسب ٔباندٕدة انًطهٕبت. االحخٍاخاث

 خاصت  تحخهك لًٍت فً انششك داذ انصُاػٍت يفخاذ َ ثٔخاصت انهٕخسخٍاانخذياث انهٕخسخٍت ▪ 

 .ػايت ٔااللخصاد

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

 قائمة المراجع اللغة العربية

 الكتب: 

ا في زل٤ ال٣ُمت، مظ٦غة م٣ضمت يمً   ؼ بً ٢حراٍ، ؤصاء و حىصة الخضماث اللىحؿدُت و صوَع ٖبض الٍٗؼ

 2010 -٢2009اإلات، الؿىت الجامُٗت   مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخحر، حامٗت

ُٟت مهُٟى       و بصاعة ألاوكُت اللىحؿدُت في اإلاىٓماث اإلاٗانغة:  الاخخُاحاثمدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاغح٘ في ْو

ً، الضاع الجامُٗت،  مضزل اؾتراجُجي جُب٣ُي لخد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت مً زال٫ ؤٖما٫ الكغاء و الخسٍؼ

ت: مهغ،   . 2004-2003ؤلاؾ٨ىضٍع

ا٢و، ٖبض الٟٛاع خىٟي، ؤلاصاعة   الخضًثت في بصاعة ؤلامضاص و املخؼون، الضاع الجامُٗت، عؾمُت ػ٧ي ٢ٍغ

ت: مهغ،   . 2004ؤلاؾ٨ىضٍع

عوهالض بحل بالى، بصاعة اللىحؿدُاث: جسُُِ و جىُٓم و ع٢ابت ؾلؿلت ؤلامضاص، جغحمت جغ٧ي ببغاَُم ؾلُان،    
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