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ن من هللا علينا بإنجاز هذا العمل، فإننا نتوجه إلى هللا سبحانه وتعالىأبعد               

أوال وآخرا بالحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به، فوفقنا الى ما نحن فيه   

قوله صلى هللا عليه وسلم : راجيين منه دوام نعمه وكرمه، وانطالقا من   

 وظيفة النقل وأهميتها في إدارة شبكة اإلمداد
 



 

 

  " من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"                                           

والتقدير والعرفان الى األستاذ المشرففإننا نتقدم بالشكر               

 على اشرافه على هذه المذكرة،وذلك بالجهذ الكبير الذي بذله معنا وعلى نصائحه

القيمة التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذه الدراسة، فله منا فائق التقدير واالحترام   

سي كما نتوجه بالشكر الخاص ألساتذتنا الذين رافقونا طيلة المشوار الدرا   

 ولم يبخلوا في تقديم يد العون لنا.

 وندين بالشكر أيضا الى كل:

 من ساعدنا وساهم في هذا العمل سوآءا من قريب أو بعيد حتى ولو بكلمة طيب

أو ابتسامة عطرة أو دعاء مبارك.   

 

 

 : من اعداد الطالبين

 

 لطار منصور   -                                                                                          

 بن وراد هواري  -                                                                                          
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 مقدمة

 

 

 مقــــــــــدمة:

 

يعتبر موضوع اإلمداد مـن المواضـيع الهامـة والحديثـة سـواء علـى المسـتوى التطبيقـي 

 أواألكاديمي حيث لم يبدأ االهتمام به إال أثناء الحرب العالمية الثانية أيـن تـم تطبيقـه فـي المجـال

الحـرب والمحـاربين بزيـادة سـرعة النقـل، وتوزيـع المـوادالغذائية العسكري وهذا بتوفير متطلبات 

التخطيط ونقل  بطريقة ووقت مناسبين ولم يقتصر علـى هـذا فقـط إذ أصـبح يقتـرن أيضـا بـالتنظيم

باإلمداد للضرورة  الذخائر وقطع الغيار. هذا في المجال العسكري أمـا اقتصـاديا فقـد بـدأ االهتمـام

تقليص التكاليف  التي تفرضها المنافسة الناجمة عـن تطـور المؤسسـات والتـي تتطلـب الملحة

وتحسين الخدمات للزبائن من ناحية الكـم والنـوع مـن أجـل تحقيـق مردوديـةعالية وتوسيع نشاطها 

 .السوق وفتح مجاالت أوسع للتبـادل إلـى جانـب حصـولها علـى مكانـة داخـل

 فة مهمة من وظائف المؤسسة اإلنتاجية والتجاريـة فيمـا يتعلـق باالحتياجـاتفاإلمداد أصبح وظي

 .المادية المتضمنة التموين، اإلنتاج، التوزيع، وكذلك تدفق المعلومات

 ومن بين أنشطة اإلمداد الرئيسية نجد النقل الذي يعتبـر المحـرك الرئيسـي لإلمـداد حيـث يقـوم

اطق التوزيع وهو يحتـل المرتبـة األولـى فـي تكـاليف بعملية ربط مناطق اإلنتاج بمن

اإلمـداد،وتسعى مختلف المؤسسات للتقليل من تكاليف النقل مـن خـالل اختيـار أنمـاط نقـل أقـل 

أكثر سرعة وفعالية وهذا يؤدي إلى التأثير على البيئـة مـن خـالل اإلفـرازات المختلفـة  و تكلفـة

 وسائل النقل.  مـن

عملياتها صديقة  ا دفع بالعديد من المؤسسات إلى تطبيـق اإلمـداد األخضـر وجعـل مختلـفوهذا م

للبيئـة نتيجـة لزيـادة الـوعي عنـد المسـتهلكين وارتفـاع أصـوات مطالبـةبالمحافظة على البيئة ومن 

عديد من األنشطة فيها تجميع ال بين الحلول المقترحة المدن اللوجسـتية وأرضـيات اإلمـداد التـي يـتم

في مكان واحد، وأصـبحت منتشـرة نتيجـة للمنـافع التـي تقـدمهامن تخفيض للتكاليف ودورها في 

 تحسين تنافسية المؤسسة واالقتصاد ككل.

 :إشكالية البحث/1

 :بالنظر إلى أهمية النقل في اإلمداد ودوره الكبير فيه جاءت إشكالية البحث كما يلي

 وأهميتها في إدارة شبكة اإلمداد؟.ما وظيفة النقل 

 :التساؤالت الفرعية/2 

 ما هو اإلمداد ودوره في المؤسسة؟. -

 هل المؤسسة تأخذ عامل الوقت في تقديم خدمات النقل؟. -

 هل تقدم إلى جانب خدمة النقل خدمات إضافية؟ -

 فرضيات البحث/3

 اختبار مـدى صـالحيتها مـن عدمـه.من أجل معالجة اإلشكالية السابقة تم وضع عدة فرضيات سيتم 

 :من خالل الدراسة

 

 .للنقل دور كبير في اإلمداد -

 .لمناسبة يرفع من األداء اللوجستياختيار وسيلة النقل ا -
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 ....)تخزين، مناولة (تقدم المؤسسة خدمات مصاحبة لعملية النقل  -

 المؤسسة تقدم خدماتها بجودة وموثوقية. -

 أهمية الدراسة:/4

 : ترجع أهمية الدراسة ألهمية الموضوع وذلك لالعتبارات التالية

عرف اإلمداد تطورا كبيرا، ونظرا ألهميتـه فـي منظمـات األعمـال المعاصـرة وجـبعلينا معرفة  -

 هذا النظام ودراسته؛

 .تصاداالق دوره الكبيـر فـي تطـويركون مجال النقل من المجاالت الهامـة فـي الحيـاة العمليـة و -

األنشطة  أداء مختلـف الدور الكبير للنقل في وظيفة اإلمداد في المؤسسة وأهميتـه فـي الرفـع مـن  -

 .المرتبطة به

 أهداف الدراسة:/5

 يمكن القول أن هذه الدراسة تهدف إلى توضيح العالقة بين النقـل واإلمـداد وتسـعى كـذلك إلـى

 :تحقيق األهداف التالية

 .التي لها عالقة باإلمداد والنقل اإللمام بمختلف المفاهيممحاولة  -

 للمؤسسة محاولة إبراز أهمية عملية النقل في اإلمـداد، مـن خـالل تحديـد الجوانـب التـي يمكـن  -

 .من خاللها تخفيض التكاليف النقل

 .اد األخضر ودوره في تحسين األداءالتعريف باإلمد  -

ف التوصيات التي تمكـن مـن تحسـين خـدمات النقـل المقدمـة مـنطراستنتاج مجموعة من   -

 .الشركات المتخصصة فهذه العملية

 منهج الدراسة:/6

بناءا على طبيعة الموضوع تم االعتماد علـى مجموعـة مـن المنـاهج العلميـة المكملـة 

ي يرتكـز علـى لبعضـهاالبعض ولدراسة موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا المنهج الوصفي الـذ

الدقيق والتفصيلي للظاهرة أو موضوع الدراسة وصفا كميـا ووصـفا نوعيـا كمـا تـم  الوصـف

 االعتمـادعلى المنهج التحليلي وذلك من اجل تحليل المعطيات المتـوفرة عـن الموضـوع.

 محـل الدراسـة:/7

 المراجـع، فضـال عـن ذلـكوكذلك لمعالجة مشكلة البحث تم االعتماد على مجموعة متنوعة مـن 

 سيكون لإلنترنت دورها في إثراء الدراسة استنادا إلى مواقـع وصـفحات غنيـة بالمعلومـات الهادفـة

 والمتجددة.
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 الفصل األول : وظيفة النقل في اإلمداد

 

 

 

 تمهيد:

 

 منفعـة الرئيسية بالنسـبة لمنظمـات األعمـال، حيـث انـه يقـوميعتبر النقل أحد أهم األنشطة اللوجستية 

بإضافة قيمة للبضاعة أو المنتجات من خالل تـوفير ال الزمنيـة المكانيـة، كمـا أن تكلفـةالنقل تشكل 

 نسبة كبيرة من التكلفة الكلية لألعمال اللوجستية.

محاولة إيجاد ات اإلمداد بوظيفة النقل وراتيجيالمنشآت واست وهـذا مـا أدى إلـى اهتمـام مختلـف 

 .وسائل النقل حلـول لمشـكلة التلـوث النـاتج عـن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهية النقل  :المبحث األول

اإلمداد  نظرا ألهمية النقل في المؤسسة ودوره الكبيـر فـي كفـاءة النظـام اللوجسـتي فيهـا، وباعتبـار

ومختلف  بتحديـد مختلـف العوامـل المـؤثرة فـي تكلفـة النقـليهتم بتخفيض التكاليف سوف نقوم 

والمفاضلة بين مختلف  القرارات التـي يـدخل فيهـا النقـل كعامـل رئيسـي باإلضـافة إلـى كيفيـة التنسـيق

 .وسائل النقل الختيار األفضل
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 مفهوم وأهمية النقل والعوامل المؤثرة في تكلفة النقل. :المطلب األول

 األول: مفهوم النقل الفرع

ية والماد بشريةلقد عرف النقل بأنه األداة التي عن طريقها يمكن توسيع السوق واستغالل الموارد ال

 التي لم

لى عاملة إيد التستغل سابقا باتجاه زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته، فهو يساهم في انتقال السلع وال

 تكون فيها أكثر نفعا. األماكن التي

  كيبلينجعرف  Kepling1 " النقل بأنه الحضارة ""Transport iscivilization" . 

  كما عرفAldous Huxley  لهذا ينظر 2وظيفة النقل على أنها وظيفة الرجل األكثر نبال

يزة أساسية للتنمية نية األساسية لالقتصاد الوطني ركمكون مهم من مكونات الب إلى النقل بأنه

 .االجتماعيةالشاملة في أي بلداالقتصادية و

 ويوضح ترويرتا Trewartha النقل في التعريف التالي: 

 ."هالانية يخلق النقل المنفعة المك صناعة المنفعة الشكلية في السلعة كذلك"كما تخلق ال

 3وفي تعريف أخر لروبنسون وبامفوردRobinson&Bamford 

لطلب على وبلغة االقتصاد لهذا المفهوم فان ا "يتعلق النقل بحركة األشخاص والسلع لغرض معين

ه لما انمشتق من الطلب على تسهيل حركة نقل األشخاص والبضائع، ويكون النقل مفيدا طا النقل

 ويشير رجال االقتصاد إلى انه عامل من عوامل اإلنتاج. يوفر خدمة

 ي أنماطل باقل ألنه أغفولكنه تعريف غير شام يركز هذا التعريف على العالقة بين النقل واالقتصاد

 .الحركة مثل رؤوس األموال، األفكار والمخترعات

  جون الكسندرويلخصJ.Alexander:وظيفة النقل في التعريف التالي 

 فكار"النقل هو حركة السلع واألشخاص من مكان ألخر ويرى بعض الباحثين ان االتصاالت واأل

 تدخل

ماط ميع أنجالتعريف السابق ألنه ادخل في االعتبار أيضا ضمن النقل" وهو تعريف أكثر قبوال من 

 .الحركة

 

 

 

رة ل نظإن تعدد تعاريف النقل ال يعني وجود اختالفات جوهرية تتعلق بالمضمون بل انه من خال

حركة التعاريف يتضح وجود اتفاق حول مفهوم النقل وطبيعته والذي يدور حول ال فاحصة لهذه

 .ألخر بمختلف أنماطها من مكان

ولقد سبق القران الكريم العلماء مند أربعة عشر قرنا في الحديث عن النقل فكم من آيات بينات في 

 :كثيرة من القران الكريم توضح النقل وأنماطه المختلفة نذكر منها على سبيل المثال  مواضع

                                                             
 .10ص 1998مركز اإلسكندرية للكتاب. مصر، مقدمة في اقتصاديات النقل،منصوردكتور حمادة فريد 1

2.maillon déterminants de la supplychain. Op cit. p25–Jacques Pons. Transport et logistique  
 .14النشر.صالمصرية للطباعة و مكتبة أنجلو،النقلأسس جغرافية ،سعيد عبده3
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 ."1وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم األنهار"

 .…."2لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيموتحمل أثقالكم إلى بلد "

 الفرع الثاني: أهمية النقل والعوامل المؤثرة في تكلفته.

 أوال/ أهمية النقل:

 يمثل النقل أحد أهم المكونات الرئيسية لنظام التوزيع المـادي، وذلـك بالنسـبة لغالبيـة المنظمـات

تحريك  نشاط النقـل يسـاعد فـي خلـق المنفعـة المكانيـة مـن خـاللالمنتجة، وكما سبق اإلشارة، فإن 

الحاجة، وتتعلق  السلع المختلفة من مكان تقل فيه درجة الحاجة إليهـا إلـى مكـان آخـر تشـتد فيـه هـذه

 وظيفة النقل باتخاذ المسئول عنها لعدة قـرارات أساسـية أهمهـا اختيـار وسـيلةالنقل، ونوع الشاحنة من

 .3بين الوسائل المختارة، وتحديد المزيج األمثل لوسائل النقل

وترجع أهمية هذه القرارات إلى ارتباط الكفـاءة فـي عمليـات النقـل بدرجـة مباشـرة 

بالوسـيلةالمستخدمة، كما ترجع هذه األهمية إلى أن تكاليف النقل تحتل نسـبة ملموسـة مـن تكـاليف 

الدراسات بان تكـاليف اإلعمـال اللوجسـتية األساسـية  نتائج إحدى اللوجستي ككل وتشير النظـام

 :الماديـةيمكن تصنيفها على الوجه التالي

 %.10تجهيز وإدارة الطلبيات 20%المخازن 25%المخزون 45%النقل 

 ظـامة النومن ثم فإن الزيادة في كفاءة عمليات النقل سوف تعكـس أثرهـا علـى المسـتوى كفـاء

 ككل والكفاءة اإلنتاجية للمنظمة بوجه عام.اللوجستي 

 ـة،وذلكلمنظملومن ناحية أخرى فإن الكفاءة في نشاط النقل تـؤدي إلـى تحسـين الموقـف التنافسـي 

إلدارة اعلى  من خالل تأثيرها على مستوى خدمـة العمـالء، وعلـى سياسـات تسـعير المنـتج وكـذلك

 الفعالة للمخزون

 

 

 

 لمؤثرة في تكلفة النقلثانيا/العوامل ا

 وذلك ـاليفنظرا ألهمية عنصر تكاليف النقل البد من تحديد العوامل التي تـؤثر علـى هـذه التك

 ق.إلحكام الرقابة عليها، هذه العوامل بعضها يرتبط بالمنتج نفسه وبعضها يرتبط بالسو

 مل كله الخصائص تشتؤثر خصائص المنتج في تكاليف النقل وهذ. العوامل المرتبطة بالمنتج: 1

 :من

جات أن منت مثـالويشير هذا العنصر إلى نسبة وزن المنتج إلى حجمـه فنجـد علـى سـبيل ال الكثافة:-أ

خرى أتجات عكس من الحديدوالمعلبات والورق تتميز بارتفاع نسبة وزنهـا بالنسـبة لحجمهـا وذلـك

خفضة فة المنالمنتجات ذات الكثا نجـد أنمثـل المالبـس وااللكترونيـات واللعـب، وبصـفة عامـة 

 .تتحمل تكلفة أكبر

                                                             
 .من سورة إبراهيم32اآلية 1
 .من سورة النحل8آلية ا2
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، (اإلمداد والتوزيع المادي)مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية ثابت عبد الرحمن إدريس، 3

 .253،ص2006مصر، ،
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مساحة ال غليشير هذا العنصـر إلـى قـدرة المنـتج علـى شـ معدالت استغالل المساحة )الحجم(:-ب

لمكان لكامل اغل باتش المتاحة في وسيلة النقل المعينة فنجد أن الغـالل والعديـد مـن السـلع يمكـن أن

ات لسـيارابعض السلع األخرى مثـل  ي وسـيلة النقـل المسـتخدمة فـي حـين أنالمخصص للشـحن فـ

كل جم وشواآلالت ال تسـتطيع أن تمـأل الفراغـات المتاحة بالكامل ويتوقف هذا العنصر على ح

 .المنتج وعلى قابليته للكسر

نقل  فـاليـل تكإن المنتجات التي تتميـز بصـعوبة مناولتهـا تتحم صعوبة أو سهولة المناولة:-ج

عدات متاج إلى تح المرتفعة أما المنتجات ذات الشكل النمطـي )مثـل المـواد الخـام والمعلبـات( ... فـ

 .مناولة ذات طبيعة خاصة وبالتالي تكون تكلفة نقل أقل

 الحال وـا هـكلما تزايدت احتماالت تعرض المنتجـات المنقولـة للتلـف أو السـرقة )كم القيمة:-د

ي زادت التالوب بالنسبة للمجوهرات أو الحاسـبات اآلليـة وغيرهـا(... كلمـا زادت أعبـاء النقـل

 .التكلفة

بعض ضـا بـباإلضافة إلى خصائص المنتج تتأثر تكلفة النقل أيالعوامل المرتبطة بسوق النقل: 2-

ة لحكوميـيـود اطبيعـة القالسوق مثل: درجة المنافسة، مسافة النقل،  االعتبـارات المرتبطـة بظـروف

 .النقل، درجة الموسمية في عملية النقل المفروضـة علـى وسـائل

 المطلب الثاني: وظيفة النقل ومكوناتها في شبكة اإلمداد

 الفرع األول: وظيفة النقل في شبكة اإلمداد

تكاليف لذلك يعد نشاط النقل العنصر الحيوي في النشاط الكلي لإلمداد وهو يمثل أحد أهم عناصر ال

 يعتبره

تنقسم  Bipe/ASLOG ، فحسب دراسة قامت بها منظمة1الكثيرون على انه قلب وظيفة اإلمداد

 التكاليف

 تكاليف اإلمداد الداخلي7 %إمداد التموين29%تكاليف إمداد التوزيع64%اإلجمالية لإلمداد إلى 

 .2ويمثل النقل في المتوسط مايعادل ثلث هذه التكاليف

 

 

النقل مرحلة أو خطوة في مراحل دورة الشراء فهو األداة المادية لتحريك المواد من أماكن ويمثل 

المؤسسة وإلى أماكن استخدامها في العمليات اإلنتاجية ، حيث تحتاج هذه العملية إلى  توريدها إلى

قل و بلوغ درجة كبيرة من العنايةإذا البد ان توافق و توازن إدارة الشراء بين االقتصاد بكلفة الن

ذلك من خدمات لذلك فقد تعددت الدراسات حول هذا الموضوع  البضاعة مخازن الشراء و ما يتطلب

،من هذه الدراسات ما اتخذت 3من قيمة الموارد10%و ذلك لما تمثله تكلفة التي قد تتجاوزأحيانا 

تي تتضمن دراسة القيم الحاضرة لالستثمار و ال طابعا كميا منها دراسة تقييم المشاريع عن طريق

وم بإدارة شركات نقل خارجية تق المفاضلة بين امتالك اإلدارة ألسطولها في النقل او االعتماد على

، كما استخدمت بعض المؤسسات نمطا للبرمجةالخطية وهي طريقة النقل و نشاطات النقل و الحركة

 لرئيسية.ذلك لتحقيق الوفرات عند نقل المواد بين المخازن الفرعية و المخازن ا
                                                             

1Yves Primor. Logistique –production-distribution-soutien. Op cit .page 218. 
2Jacques Pons. Transport et logistique –maillon déterminants de la supply Chain .op cit. p 
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وذلك بالنسبة لغالبية المنظمات ،1كما أن النقل يمثل أحد المكونات الرئيسية لنظام التوزيع المادي

يساهم هذا النشاط في خلق المكانية من خالل تحريك السلع المختلفة من مكان تقل فيه  المنتجة، حيث

النقل باتخاذ المسؤول عنها  مكان آخر تشتد فيه هذه الحاجة و تتعلق وظيفة درجة الحاجة إليها إلى

 : لعدة قرارات أساسية أهمها

تحديد المزيج األمثل لوسائل النقل و ترجع أهمية هذه القرارات إلى ارتباط  -اختيار وسيلة النقل -

 الكفاءة في

عمليات النقل بدرجة مباشرة بالوسيلة المستخدمة كما ترجع هذه األهمية إلى أن تكاليف النقل تحتل 

 نسبة

ن ادي يمكع المملموسة من تكاليف التوزيع المادي حيث تشير نتائج احد الدراسات بأن تكاليف التوزي

 أن

إعداد تجهيز و10 %ادارة المخازن 20 %المخزون 25 %النقل 65 % : تصنيفها على النحو التالي

 الطلبيات

ي و لماداالتوزيع  من ثم فإن الزيادة في كفاءة النقل سوف تعكس أثرها على مستوى كفاءة نظامو

 الكفاءة

 .شبكة اإلمداد بوجه عام

ن مذلك و تحسين الموقف التنافسي للمنظمةمن ناحية أخرى فإن الكفاءة في نشاط النقل تؤدي إل 

 خالل

 فعالةتأثيرها على مستوى أنشطة العمالء وعلى سياسات تسعير المنتج وكذلك على اإلدارة ال

 للمخزون

 النقل في شبكة اإلمداد مكونات نظامالفرع الثاني: 

لما لهو من دور حيوي وبالغ األهمية في توفير  2يعتبر النقل الوظيفة اإلستراتجية في شبكة اإلمداد

المواد األوليةوالمنتجات التامة الصنع وكذا في التنسيق بين مختلف الوظائف وأنشطة اإلمداد 

 cycle de اإلمدادنقل في شبكة فهو يشكل مايعرف بحلقة ال ا المؤسساتبهالرئيسية التي تقوم

transport  وذلك لتواجده في جميع 

 

ويتكون نظام النقل من  )3والتدفقات العكسيةالتدفقات من الموردين إلى العمالء  مراحلها)إدارة

الطرق،خطوط سكك الحديدية...) المركبات المتحركة (وسائل النقل المختلفة( والمحطات الشبكة

في شبكة اإلمداد فإننا نجد ان وسيلة النقل هي المكون الرئيسي لنشاط النقل عن النقل  وعندما نتحدث

يلي ذلك األنشطةالمساعدة األخرى مثل التحميل و المناولة وكذلك ما إذا كانت هناك مؤسسات أو 

 تسهيل وتنظيم عمليات النقل. وكاالت تساعد على

 

 

 
                                                             

 .279ص ،التوزيع المادياإلمداد و-اللوجستيةارة األعمال مقدمة في إد، ثابث عبد الرحمن إدريس1

2.supply Chain management .op cit .page 296-André Marchal. Logistique globale 
3Philippe Vallin. La logistique - modèles et méthodes du pilotage des flux. Op cit .page 107. 
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 1اإلمداد"مكونات نظام النقل في شبكة "(: 1-1رقم) الشكل

 60المصدر : المفاهيم الحديثة في ادارة خدمات النقل و اللوجستيات.ص 

 

جال في م من خالل الشكل السابق نجد أن نشاط النقل ينتج من التفاعل بين المؤسسات التي تعمل

لتعامل ا، وكاالت ونقل البضائعوكاالت شحن  النقل،جمعيات  البضائع،النقل)شركات الشحن ونقل 

ات ذنتجات الوسائل المختلفة المتاحة للنقل وذلك لتقديم خدمة النقل الم الطرود( وبين مع نقل

ق تحقي خصائص معينة بالنسبةللوقت والتكلفة ومستوى الخدمة وذلك لتحقيق الهدف النهائي وهو

 .أقصى إشباع للعمالء

 

ة المفضل عاييرالنقل وموالمستهلكين للسلعة المنقولة ، وقبل االنتقال إلى الحديث عن مختلف وسائل 

قل دة لنواالختيارفيما بينها نود أن نوضح بعض األمثلة على استخدام أكثر من وسيلة نقل واح

 ي و هناالجو البضائع فمثال قد يتمنقل البضائع برا ثم تستكمل الرحلة بأي وسيلة أخرى مثل النقل

م أكثر استخدا قد يتمام وسيلة واحدة ، والوسيلتين اقل من تكلفة استخد تكون التكلفة النهائية باستخدام

لمتعدد اأو النقل المتداخل ، combined transport) المختلط من وسيلتين وهو ما يعرف بالنقل

نهائي منه وال شك فيأن استخدام النقل المختلط يكون الهدف الmultimodal transport) )الوسائط

وقت وفي ال الستهالكها بتكلفة معقولة النهائيهو تخفيض تكاليف النقل لتصل السلعة إلى المكان 

 المناسب.

 

 .هار عليوالقرارات التي يؤث المبحث الثاني: أنواع وسائل النقل والمفاضلة والتنسيق بينهما

 ا.مبينه أنواع وسائل النقل والمفاضلةالمطلب األول: 

                                                             
 60ص  .اللوجستياتالمفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل و 1
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 أنواع وسائل النقل الفرع األول:

يتيح للناقل إمكانية اختيار وسيلة النقل المناسبة من حيث التكلفة  إن تواجد عدة أشكال و أنواع للنقل 

السرعةإضافة إلى معايير أخرى وذلك في ظل األهداف المسطرة وخصائص وطبيعة كل وسيلة ، 

وطبيعة المواد المنقولةوتنقسم وسائل النقل حسب الوسائل المستعملة ( القطارات، السيارات، 

األنابيب إلى النقل البري، المائي و الجوي و خطوط األنابيب، لهذا  الشاحنات، البواخر،الطائرات

الوسائل المذكورة أعاله أو نجمع بين أكثر من وسيلتين نقل بما  يمكن أن نختار وسيلة نقل واحدة من

المركب، ويالحظ أن هناك عدة عوامل  يحقق تخفيض التكلفة والسرعة في النقل وهذا مايعرف بالنقل

 :1درجة اعتمادها أو استخدامها وهي ي الى تغيير ترتيب وسائل النقل من حيثيمكنها أن تؤد

 .نوع المنتج الذي يتم شحنـه-

 .المسافة التي يتم النقل خاللها-

 .طريقة إدارة الوسائل لدى أصحابها -

 .عالقة بين شركة النقل و المستخدمال -

 .الظروف الجوية ....الخ -

ن ات( والنقل عالبري على وسيلتين تتمثل في السكك الحديدية )قطار يشتمل النقل:النقـل البــري- أ

قل ئل النأوالشاحنات وفي حين توجد فروق كبيرة مابين وسائل النقل البري ووسا طريق السيارات

لبري لنقل ااالتكلفة أو من حيث كفاءة مستوى الخدمة المقدمة نجد ان وسائل  األخرى سواء من حيث

 السيركما تتقاربان أيضا من حيث التكلفة.تتشابه من حيث خطوط 

 

 لقد أحدثت السكك الحديدية ثورة في األحوال الجغرافية على كوكب األرضالنقل بالسكك الحديدية:

  .2حيث أكسبت اإلنسان القدرة على كسب الوقت و إمكانية وصوله إلى أي مكان واختزال المسافات

وكندا واستراليا والجهات الجديدة التي اكتشفها ولقد كانت السكك الحديدية في كل من و. م 

وعرفهااإلنسان و تزايد نشاطه فيها فيما بعد من الوسائل الرئيسية التي اعتمدت في كشف هذه 

الجهات واستثمارمواردها وبسببها ظهرت الكثير من المدن كمراكز لتجمع ولتوزيع خطوط لسكك 

حديدية كواسطة نقل الركاب والبضائع في معظم شاع استعمال السكك ال مع بداية القرن العشرين

بتباين المواقف فقد تعاظمت المنافسة وسائل النقل األخرى لسكك  أقطار العالم وتتميز منتصف القرن

الحديدية غير إن تحسينات التي طرأت عليهاجعلتها دون منافس وخاصة بالنسبة للبضائع و ما يخص 

الستخدام السكك الحديدية ألغراض الشحن ونقل  ألساسيةالنشاطات االقتصادية،  وتكمن الميزة ا

طويلة وبتكلفة منخفضة نسبيا باإلضافة إلى  البضائع في مقدرها على نقل كميات كبيرة لمسافات

مرونة في عملية االستالم و  التوقف في محطات مختلفة مما يساعد الناقل والمنقول إليه من تحقيق

 .3التسليــم

 :أهم ما يعيبهـا يتمثل فيمن ناحية أخرى فإن 

 اقتصار خدماتهـا على المناطق التي توجدها خطوط لها ومن تم فإن خدماتهـا قد التمتد لكثير من -

 . المناطق و المدن خاصة الصغيرة منها
                                                             

 .147ص ، اإلسكندرية ،الدار الجامعية،إدارة المواد واإلمداد،محمد توفيق ماضي، إسماعيل السيد1

 .58ص 2000، األولى عمان النشر، الطبعةدار الفكر للطباعة و والتجارة.النقل واالتصاالت  جغرافيةالخفاف، عبد العلي 2
 .275. صوالتوزيع المادياإلمداد -في إدارة األعمال اللوجستية مقدمةإدريس، ابث عبد الرحمن 3



 النقل في اإلمداد وظيفةالفصل األول : 
 

 

9 

 تتصف السكك الحديدية بالبطء نسبي وطول فترة تسليم البضاعة ويرجع ذلك الى تعدد نقاط توقف -

الطريق للتفريغ أو إضافة بضائع أخرى أو اضطرارها للتوقف حتى تتمكن القطارات خالل 

 . السريعة من المرور القطارات

قلة المرونة بمعنى أنها مقيدة بالسير في خطوط معينة ال يمكن تجاوزها كما أن هناك حاجة في  -

ى تصل األحوال الستكمال عملية النقل من خالل استخدام وسائل نقل أخرى مكملة حت غالبية

 المخازن أو المصانع المستلمة مما يترتب عنه زيادة في تكاليف الشحن و النقل. البضاعة الى

بالرغم من الجوانب السلبية المذكورة الستخدام السكك الحديدية كوسيلة للنقل إال أنها تتحمل اليوم 

مكانة متقدمة حيث األكبر من متطلبات النشاط االقتصادي وستبقي حتى المستقبل المنظور في  القسط

 من إجمالي النقل.37 %لهذه الوسيلة  تمثل نسبة النقل

قد ازدهرت صناعة الشاحنات خالل العقدين الماضيين نتيجة لتطور :)و المقطوراتأالشاحنات )

جميع المدن وجميع األسواق تقريبا ، ويقرر بعض  اإلنفاق على الطرق وامتداد تلك الطرق الى

الخبراء أن نصيب الشاحنات من حجم حركة السلع قدتضاعف خالل الفترة المشار إليها على حساب 

 الشحن عن طريق السكك الحديدية، 

 

وتمثل الشاحنات جميع أنواع 41% النقل اإلجمالي اذا بلغت حصته  حيث يمثل النسبة األكبر من

لشحن الكبيرة والمتوسطةوالصغيرة، ولقد شهدت العقود األخيرة تنافس شديد بينها وبين السيارات ا

الحديدية ال سيما في األقطار الصناعية وقد انعكس هذا التنافس  وسائل النقل األخرى وخاصة السكك

 .ذلك لجملة من األسباب الفنية واالقتصادية في األقطار األخرى حتى انتشر استعملها ويعود

 قياسا على السكك الحديدية تعتبر الشاحنات من وسائل النقل التي تتصف بانخفاض تكاليفها الثابتة

تكاليفها المتغيرة، فال تتطلب الشاحنات مثال مد الطرق الخاصة كما هو الحال عند بناء   وارتفاع

ها الحديدية و هي عملية باهضة التكاليف إذ تتطلب شراء أراضي و مد الخطوط علي الطرق

وصيانتها، كماتتطلب بناء المحطات و تجهيزها بل تعتمد هذه الشاحنات على الطرق العامة المتاحة 

 . للجميع

السرعة النسبية قياسا على بقية وسائل النقل األخرى بخالف الطائرات وهو مايفيد لالستجابة  -

 للظروف

 .الطارئة او نقل السلع السريعة التلف الى األسواق البعيدة منها

أي من مركز Door to door service" " تسمح هذه الوسيلة بنقل المنتجات من الباب للباب -

 اإلنتاج إلى

 . نقطة االستهالك ودون أن يحتاج األمر الى إعادة شحن أو تفريغ

يمكن للمنشأة أن تتعاقد مع الشركات المتخصصة في عملية النقل وبالتالي تحصل على خدمات  -

تتناسب مع ظروفها دون ان تتحمل التكاليف والمشاكل اإلدارية المرتبطة بامتالك والشحن التي  النقل

 ألسطول النقل الخاصبها. المنشأة

تتميز الخدمات التي تقدمها هذه الوسيلة بالمرونة حيث تعتبر من أهم المزايا التي تزيد من قوة 

نتجين واألسواق حيث من فمن الممكن بواسطتها مواجهة الطوارئ التي تواجه الم المنافسة لها

 العاجلة السهولة تلبية الطلبيات
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والى جانب كل هذه المزايا نضيف سهولة متابعة وتحديد موقع شاحنات نقل البضائع اثناء الحركة 

النقل األخرى التي تواجه  للشاحن والزبون التدخل في الحاالت الطارئة عكس وسائل وهذا ما يسهل

 .1قابة والمتابعةعمليات الر ومشكالت في صعوبات

شحنه  بة ما يتمبصفة عامة ال تزيد نسلوسيلة من وسائل النقل الحديثة وتعتبر هذه ا:النقل الجوي -ب

فاع ات بارتالسلع وتتشابه هذه الوسيلة مع وسيلتي النقل المائي والشاحن من مجموع1%عن طريقها 

أنه  انا كماتخدم مجألن الطرق الجوية تسلتكاليفها الثابتة وذلك  تكاليفها المتغيرة واالنخفاض النسبي

شييد تاليف ال يلزم استخدامها أي إنفاق استثماري كماهو معلوم في حالة شق الطرق إضافة إلى تك

 .المطارات تستخدم فيها األموال العامة للدولة

 كة شر قدمهاتولقد قدمت خدمة النقل الجوي كخدمة إضافية للخدمة األساسية لنقل المسافرين والتي 

 

عندما أدركت هذه الشركات وجود حيز كبير غير مستغل عند قيامها برحالتها العادية مما  الطيران

 .2استغالل هذه الطاقة وتحقيق عائد مغري من ورائها جعلها تفكر في

من  ومع زيادة معدل الشحن الجوي في السنوات األخيرة، قامت شركة الطيران من تخصيص جزء

دما اصة عنبحيث يساهم هذا النشاط في تحقيق التوازن في نشاط الشركة وخ البضائع أسطولها لنقل

 . هالضغوطا او عوامل تؤدي الى عدم تحقيق االستغالل االقتصادي  تواجه رحالت نقل الركاب

ت ذات لمنتجاابهذه الوسيلة الى اقتصار استخدامها على بعض  أدى ارتفاع معدالت التكلفة المرتبطة

 طبيعة

ما السلع المعدات اإللكترونية الدقيقة والزهور والخضروات الطازجة والفواكه وهذه خاصة مثل ا

 انها ذات

رعة ر السقيمة مرتفعة بالمقارنة بوزنها او حجمها او انها ذات خصائص مما يعني ان يكون لعنص

 النقل فتكالي خاصة في عملية توزيعها وبالتالي فهناك ما يبرر ان يتحمل المنتج في التسليم اهمية

لة في حا التلفيات والخسائر تكون منخفضة في حالة النقل الجوي عنها المرتفعة خاصة وان نسبة

 الوسائل األخرى.

 همها:أأما عن اسباب ارتفاع اجور )تكاليف( النقل الجوي فهي تعود لعوامل اقتصادية وفنية 

اليف فاع تكاألسعار وارتاستهالك الطائرات لكميات كبيرة من الوقود ومن األنواع العالية  -

 .لطائرةكذلك تكاليف احتياجات األمان الواجب توفيرها في ا الصيانةالدورية لألجهزة و

زالت تها مافهو سعر عال جدا بفعل التكاليف العالية لصناعتها،كما ان صناع الطائرات:سعر  -

 .ودول محدودةبيدشركات محدودة 

لنقل هري و اقل النيعد النقل المائي أقدم وسيلة نقل بعد الحيوان حيث ينقسم الى النالنقل المائي: -ج

 :البحري 

يعتبر من اهم وسائل النقل المستخدمة في حالة السلع ذات الحجم الكبير مثل الفحم و النقل النهري:

كما أنها ال  الصلب و االسمنت ....وتتميز هذه السلع بانخفاض قيمتها )مقارنة بحجمها( و  الحديد

                                                             
 
1Philippe Vallin. La logistique- modèles et méthodes du pilotage des flux. Op cit. Page 113. 

 .289ص  .2005اإلسكندرية ،الدار الجامعية،إدارة الشراء واإلمداد،ثابت عبد الرحمن إدريس المرسي،جمال الدين محمد 2
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بعنصر الزمن  التلف،بالتالي تكون تكاليف تخزينها منخفضة مما يمكن من التضحية تتعرض لعوامل

 .1معدل التكلفة المنخفض منفي مقابل االستفادة

من الناحية التاريخية فإن النقل النهري كان األسبق من النقل البحري حيث أن اإلنسان تعلم من الزمن 

ن المصريين أن يستفيد من األنهار الصالحة للمالحة كطرف للنقل واالتصال، فمعروف أ القديم

فصنعوا القوارب ألجل ذلك ولعله من التأكيد ان اإلنسان استخدم البحيرات واألنهار  استخدموا النيل

  :2ألغراض النقل يرجع ألسباب اآلتية قبل استخدامه البحر

 

 

 يطاتالمحار والعمق الغير معروف وغير المحدود للبحار واألنهالعمق المحسوس للبحيرات و -

 .حار حتى ازدادت أسباب قوته ركوبهفابتعداإلنسان عن الب

سهال إمكانية رؤية الجانب المقابل منه مما حفز اإلنسان على استمحدودية محيط النهر و -

 .ول الى الضفة األخرىعبورهوالوص

عالية لقويةوالامواج م الفيضانات بينما تتسم البحار بحركة األهـدوء جـريان ميــاه األنهار عدا مواس -

ة قتصاديتفرض العوامل اال التي منعت اإلنسان من المخاطرة في استخدامها للنقل لعهود طويلة

قيل وزن الثات التأثيراتها في التوجه الستخدام النقل النهري فهو ارخص أنواع النقل للسلع الثقيلةذ

ن ذلك مأخرى ال تتلف بسرعة غير انه يتسم بالبطء الشديد أكثر من أي وسيلة والحجم الكبير والتي

 ال بد أن تكون السلع و البضائع المنقولة به من نوع األصناف التي تتحمل التأخير.

في  بدائيوالحقيقة أن جميع دول العالم تستخدم النقل النهري فهو يستخدم بشكل بسيط ومحدود و

سع بشكل متطور ومخطط في الدول المتقدمة حيث يستخدم بنطاق واالمتخلفة ويستخدم  الدول

من  ب كبيرمختلف الحموالت و المواد الثقيلة في أوروبا حيث تسهم هذه القارة بنصي ألغراض نقل

ا ى تطورهال علبيل المثار في ألمانيا على سنهفي العالم فلقد ساعدت شبكة األ حجم اإلنتاج الصناعي

 .التجاريالصناعي و

 

يعتبر النقل البحري من أنواع النقل القديمة هو و النقل النهري و رغم وجود منافسة : النقل البحـري

وسائل النقل الحديثة كالطائرات و ذلك بالنسبة لنقل السلع و البضائع التي  للنقل البحري من قبل

ه مع تطور االقتصاد بالنسبة للسلع المرتفعة الثمن فقد تزايدت أهميت تحتاج الى عناية كبيرة وكذلك

و الزراعي و للنقل البحري اهمية من جهتين اإلقتصادية أ العالمي سواء في ميدان اإلنتاج الصناعي

على هذا النوع من النقل سواء بالنسبة  و التجارية، حيث يعتمد اقتصاد اي بلد بصفة أساسية

المنقولة بحرا فالدول الصناعية  لصادرات او واردات، وقد ازداد في العصر الحديث حجم البضائع

كذلك فإن ازدياد عدد  تفتقر في الغالب الى المواد الخام فتستوردها بالتالي من الدول التي تتوافر فيها

تلك البلدان من  السكان في بعض المناطق مثل إفريقيا و الشرق األوسط و أسيا وعدم كفاية ما تنتجه

ان  ما يفي بحاجتها من الدول التي لها فائض منها حيث مواد غذائية لسكانها يدعوها الى استيراد

 . جانب كبير من هذه المواد ينقل عن طريق البحر

  : يوجد وسيلتين للنقل أساسيتين من وسائل النقل البحري

                                                             
 .152ص ،ذكرهمرجع سبق ،اللوجستياتإدارة .جالل العبدفريد مصطفى،  نهال1
 .161صمرجع سبق ذكره ،جغرافية النقل واالتصاالت والتجارة،عبد العلي الخفاف2
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النقل المائي الداخلي أو النقل بواسطة المراكب: و تعتبر هذه الوسيلة هي األفضل في نقل السلع  -

 .خفضة القيمة مثل الحديد و مواد البناء و الحبوب...الخ ويتم اعتمادها داخلياو من كبيرة الحجم

الناقالت البحرية : وهي سفن كبيرة التي تطوف بالبحار و المحيطات و تستخدم في نقل البضائع  -

 بين دولة

وأخرى و عادة ما تكون تكلفة النقل بواسطتها أعلى من تكلفة النقل بالمراكب و ذلك بالنسبة 

 للطن/ميل

 

...  كيماويةاد الو تختص هذه الناقالت في نقل المعادن أو الخاصات المعدنية، الغازات السائلة، المو

يرة مختلف البضائع األخرى التي تمثل في صادرات الدول و تستخدم في هذه األخ إضافة إلى

وعة م مصنرة الحجالخمسينات و التي هي عبارة عن صناديق كبي ذمن حاويات التي انتشر استخدامها

المية ذات مقاييس عالمية محددة من طرف المنظمة الع عادة من الحديد أو الفالذ الصلب وهي

ا يات فيمللحاو و تبرز أهمية استخدام هذه الناقالت للتوحيد القياسي لتسهيل عملية التفرغ و الشحن

 : يلي

 عملية تؤدي إلى تقليلتعمل على تسهيل نقل مختلف البضائع على نطاق عالمي و بالتالي  -

ما ال لنقل كهذه الطريقة تؤدي إلى تخفيض تكاليف االبضائع بوسائل متعددة و الشحن و تفريغ

 فظ علىإلى التغليف ألن الحاويات نفسها عبارة عن غالف يحا تحتاج الكثير من البضائع

 .البضاعة

يادية مما يؤدي إلى إن تفريغ الحاويات من السفن هو أسهل وأسرع من تفريغ البضائع االعت -

 .1قلة انتظارالسفن الناقلة لها قرب الموانئ

 إن استخدام الحاويات يحافظ على البضاعة من السرقة أو التلف خاصة التي تشحن بطريقة -

.Transit 

 : إن أهم ما يميز النقل المائي

 2األخرى التكلفة المنخفضة لهذه الوسيلة و تعتبر أهم ميزة لها قياسا على بقية وسائل النقل. 

 صلح هذه الوسيلة بصفة خاصة في حالة السلع التي تشحن بكميات ضخمة والتي تتصف 

يكية لميكاناقيمتها النسبة مقارنة بحجمها والتي يمكن شحنها و تفريغها بالوسائل  بانخفاض

مسافات لنقل لاو الفحم والقمح واألخشاب و مواد البناء ...الخ إضافة إلى  وذلك مثل البترول

 .)القارات و الدول لة جدا )بينطوي

 :3أما فيما يخص عيوبه تتمثل في

 ئة ر الطارألوامطول الفترة التي تستغرقها عملية النقل و بالتالي يصعب استخدامها في تلبية ا

 واجهةظروف النقص المؤقت في العرضأو م

                                                             
 .187مرجع سبق ذكره .ص ،جغرافية النقل واالتصاالت و التجارة،عبد العلي الخفاف1

2.cit .page 43–maillon déterminants de la supplychain .op –logistique Jacques Pons .Transport et  
 .287مرجع سبق ذكره.ص، إدارة منافذ التوزيع-المنشات التسويقية،جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمن إدريس3
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  ة مماالتجاريانخفاض المرونة حيث ال يمكن عن طريق هذه الوسيلة الوصول إلى المراكز 

 الك أوإلى مراكز اإلسته استخدام وسيلة نقل أخرى لنقل البضاعة من الميناء يضطر إلى

 التخزين

 ةلوسيلتأثير الظروف المناخية و الجوية و حالة البحار و األنهار على استخدام هذه ا. 

 

 

الحديدية من حيث عدد  على الرغم من احتالل هذه الوسيلة المكانة الثانية بعد السكك: د/خطوط األنابيب

فإن الكثير من الناس ال يعلمون حتى بوجودها والمعروف تاريخيا ان اإلنسان  األطنان التي يتم نقلها

المياه من مكان إلى أخر منذ زمن بعيد ولكن استخدام األنابيب وساطة  استخدم األنابيب بوساطة لنقل

بعد اكتشاف النفط والبدء باستغالله على نطاق  ولم تزدد أهميته الى للنقل لم يعرف على صعيد التجاري

عليه في السوق العالمية دفع بالتفكير بنقله و إيصاله بمختلف  تجاري واسع حيث أن زيادة الطلب

 .1الوسائل

الوقت الحاضر تعتبر خطوط األنابيب من أهم وسائل النقل خاصة في المسافات الطويلة ولكنها ال 

 تصلح إال

 الطبيعة السائلة أو الغازية ولهذا السبب نجد أن استخدام خطوط األنابيب يكاد يقتصرفي حالة السلع ذات 

،وعلى الرغم من أن النقل بخطوط األنابيب 2على نقل البترول الخام ومنتجات البترول والغاز الطبيعي

 يتميز

هذا األسلوب ساعة وعلى مدار األسبوع مما يعني أن 24بالبطئ الشديد إال أن عملية النقل تتم لمدة 

 يستطيع

أن ينافس األساليب األخرى من حيث عنصري السرعة والتكلفة في نفس الوقت خاصة وأن احتماالت 

 غير

متوقعة محدودة نسبيا حيث ال تتأثر خطوط األنابيب بالظروف الجوية مثال، كما تتميز هذه الوسيلة 

طبيعة المواد المنقولة من جهة وحجم حجم الخسائر أو التلفيات المرتبطةبها وهذا راجع إلى  بانخفاض

 .أن تؤثر على خط األنابيب محدودة نسبيا من جهة أخرى المخاطر التي يمكن

وتعتبر خطوط األنابيب شأنها في ذلك شأن السكك الحديدية من الوسائل النقل التي تتميز بارتفاع 

ف الباهضة التي تتطلبها مد خطوط ويرجع ذلك إلى التكالي،3انخفاض التكاليف المتغيرةالثابتة و تكاليفها

إضافة إلى هذا فإنها تتطلب مواصفات قياسية في الجودة والدقة الشديدة في طرق مدها ويد  األنابيب

 .التسربات أو اإلنفجارات التي يمكن أن تحدث تسهر على الصيانة لمنع عاملة ماهرة

 معايير المفاضلة بين وسائل النقلالفرع الثاني: 

 الرئيسية للمسئول عن النظام اللوجستي قيامه بالمفاضلة بـين الوسـائل المختلفـة للنقـلمن المهام 

وتوجد مجموعة من المعـايير التـي يمكـن أن يسـتند  .وكذلك نوعية أو طراز تلك الوسيلة

 :4إليهـاالمسئول في اتخاذ قرار المفاضلة ومن أهمها

                                                             
 .213مرجع سبق ذكره.ص، جغرافية النقل واالتصاالت والتجارة، عبد العلي الخفاف1
 .154ص .مرجع سبق ذكره ، إدارة اللوجستيات، فريد مصطفى، جالل العبدال نه2
 .290ص، مرجع سبق ذكره،إدارة منافذ التوزيع-لمنشات التسويقيةا، جمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمن إدريس3
 .266مرجع سابق، ص ،)اإلمداد والتوزيع المادي(مقدمة في إدارة األعمال اللوجستيةثابت عبد الرحمن إدريس، 4
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المنظمة أن يقرر عمـا إذا كانـت الخـدمات اإلضـافية على مدير النظام اللوجستي في التكلفة:-1

 .الستخدام وسيلة ما تبرر الزيـادة فـي التكلفـة المتعلقـة بهـا قياسـا علـى الوسـائل األخـرى المصـاحبة

 وباالفتراض تشابه الخدمات المقدمة، فإن عامل التكلفـة يصـبح أهـم المعـايير المسـتخدمة فـي

النقل،وتتمثل التكلفة في المبـالغ الفعليـة المدفوعـة نظيـر اسـتخدام وسـيلةالنقل  المفاضلة بين بدائل

 المعنية، إضافة إلى التكاليف 

 

التخزين واللف والحزم والتحميل والتفريغ  األخـرى التـي قـد تترتـب علـى اسـتخدامها مثـل تكـاليف

حقائق األساسـية الخاصـة بتكلفـة كـل ومن الجدير باإلشارة انه ال يجب أن تؤدي ال وما إلى ذلك

وسائل النقل إلى القول بأن الوضع األمثـل للمنظمـة بخصـوص وسـيلة النقـل األكثـر  وسـيلة مـن

بل يجب على المنظمـة دراسـة الوسـائل البديلـة  .مالئمة تقتضي اختيار الوسيلة منخفضة التكاليف

 على سبيل المثـال قـد يـؤدي اختيـار السـكك .األخرىمـنجهة تأثيرها على تكاليف التوزيع المادي 

الحديدية إلى تحقيق وفورات في تكلفة النقل، إال انه قد يترتـب عليـه ارتفـاع التكلفـة اإلضـافيةالتي قد 

األسواق،  تشمل تكلفة النقل من محطات آو مخازن السكك الحديديـة إلـى مخـازن الوسـيط أو إلـى

الخ إلى ارتفاع تكلفـة النقـل الكليـة ومـن ثـم قـديكون القرار ...اء النقل والمناولةوتكلفة التأمين أثن

 المناسب هو استخدام الشاحنات أو المقطورات وليس السكك الحديدية.

 لذلك يجب على المنظمة أن تأخذ التكلفة الكلية للنقل، عند قيامهـا بالمفاضـلة بـين وسـائل النقـل

 ا المبدأ في التعرف علـى مفـردات التكـاليف المختلفـة المتعلقـة باسـتخدامويتلخص هذ .المختلفة

سلعة  وعلى سبيل المثال، فإن قـرار المنظمـة باسـتخدام النقـل الجـوي لتصـدير وسيلة النقل المعينة،

من إلى سوق خارجي معين، قد يترتب عليه تحمـل تكـاليف النقـل الجـوي المرتفعـة، إال أنـهقد تمكن 

السلعي المحتفظ  ناحية أخرى من تحقيق وفورات ملموسة مـن حيـث تقليـل الحاجـة إلـى المخـزون

األغلفة، باإلضافة إلى  به لدى الموزعين، وكذلك لعـدم الحاجـة إلـى اسـتخدام نوعيـات معينـة مـن

 إلى ذلك السوق.االقتصاد في تكاليف النقل وغيرهـا مـن بنـود التكـاليف المتصـلة بنقـاللسلعة 

باستخدام  لألجهـزة المكتبيـة االلكترونيـة، حيـث قامـت "زيـروكس"ومن أمثلة ذلك مـا فعلتـه شـركة 

الوفورات  النقل الجوي لمنتجاتها بدال من الشاحنات على الرغم مـن ارتفـاع تكلفتـه وذلـك بسـبب

فقـد تمكنـت الشـركةمن تخفيض عدد  .لةالكثيرة التي تمكنت الشركة من تحقيقها باستخدام هـذه الوسـي

الضخمة التي حققتها  مخـازن فقـط، باإلضـافة إلـى الوفـورات8إلـى 40المخازن التابعـة مـن 

 الشركة بسبب االقتصـاد فـي تكـاليف التغليـف، وانخفـاض نسـبة الكسـروالتلف أثناء عملية النقل.

 البضـاعة مـن محطـة الشـحن إلـى المخـازن أو األسـواقيمثل الوقت المستغرق فـي نقـل الوقت: 2-

 :ويشـمل هـذا الوقـت .المستهدفة أحد المعايير المستخدمة للمفاضلة بين وسـائل النقـل المختلفـة

ويؤثر ، الوقت المطلوب للتحميل والمناولة والتسـليم والحركـة بـين نقـط الشـحن ومحطـة الوصـول

سئول عن إدارة األعمال اللوجسـتية علـى تقـديم الخدمـة هذا الوقت على مقدرة الم

 ومن هذه الزاوية يأتي النقل الجـوي فـي المقدمـة يليـه نقـل السـيارات ثـم األنابيـب،الفعالـةللعمالء

 .فالسكك الحديدية ثم النقل المائي

معـدل األجـرالذي ومن المالحظ أن هناك ارتباط بين طبيعة الوسيلة من حيث عامـل السـرعة وبـين 

  .يتقاضاه نظير أداء خدمة النقل
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النقل تكلفة، إال أنه أكثر سرعة وذلك على  وفي ضوء ذلـك فـإن النقـل الجـوي يعتبـر أكثـر وسـائل

 .النقيض من النقل المائي

: يشير مفهوم االعتمادية إلى مدى الثقة والقدرة على تحقيق االنتظـام فـي عمليـة االعتمادية-3

 اإلمـدادات مـن

ويؤثر كل من عامل الوقت واالعتمادية علـى تكلفـة التخـزين بمـا فيهـا ،قبل وسيلة النقل

إضـافة إلـى تـأثيره علـى مسـتوى  .الفرص البيعية التي تم فقدانها لعدم توافر السـلعةتكلفـة

 التوزيع المادي بالشركة.ويؤثر ذلك في مجموعة على درجة كفاءة نظام  .الخدمـةالمقدمة للعمالء

: ويقصد بها قدرة وسيلة النقل على تحريك السلع إلـى منـاطق محـددة القدرة على تغطية السوق4-

نهار أو سكك حديدية في منـاطق معينـة أبـذاتها مثـل المخـازن أواألسواق،وعليه، فإن عدم وجود 

يعني فـي ذات الوقـت اسـتبعادها وهو ما  .المناطق من خالل تلك الوسائل يعنـي صـعوبة خدمـة

 .المناطق كبـدائل لخدمـة هـذه

وتعني مدى قدرة وسيلة النقل على توفير اإلمكانيات والظـروف المناسـبة : التسهيالت/القدرات 5-

فهناك بعض المنتجات التـي تحتـاج إلـى درجـات حـرارة أو بـرودة ،لنقـل نوعيـات معينـةمن السلع

وهناك البعض اآلخر الـذي يحتـاج إلـى اسـتخدام تسـهيالت  .بخواصها األصلية تحتفظ معينـة حتـى

فإذا لم تستطع وسيلة النقـل تـوفير مثـل هـذه المتطلبـات فإنهـا  .خاصـةمثل المواد السائلة والغازات

 .التعتبر مناسبة للغرض من عملية النقل

تي شحنت بهـا يعكـس مسـتوى أمـان إن وصول البضاعة بنفس الظروف والمواصفات ال: األمان6-

 وسـيلة

وعلى الرغم من أن البضاعة المنقولة قد يتم التأمين عليهـا سـواء مـن خطـر السـرقة أوالتلف ،النقل

الخ، فإن حدوث هذه المخاطر قد يـؤثر علـى العالقـة مـع العمـالء،كما قد يؤثر ...أو الفقدان أو الكسر

بدرجة واضحة بين  ، وتتبـاين مشـكلة األمـاناالحتيـاط لهـذه الظـروفعلى تكلفة المخزون في حالـة 

 وسائل النقل المختلفة، وكذلك بـين المنـاطق التـي تخـدمها تلـك الوسـائل.

لهذه  وعلى سبيل المثال تعتبر مشكلة خطف الطائرات أحد العوامل التـي تـؤثر علـى عنصـر األمـان

 الوسيلة.

على عدة –إلى جانب االعتبارات السابقة –يتوقف اختيار وسيلة النقل  :بعض العوامل األخرى-7

 :عوامل أخرى منها

 .م نقلها و مدى مرونة الطلب عليهاطبيعة السلعة التي يت -

 .طبيعة المنافسة السائدة -

 .قيمة السلعة -

 .الخدمات التي يتوقع أن يحصل عليها المستهلك -

وعموما فإنه أيا كانت المعايير التي يتم على أساسها اختيار وسـيلة النقـل، فـإن المنظمـة يجـبأن 

تتبنى سياستها في هذا المجال علـى أسـاس الموازنـة بـين هـذه العوامـل خاصـة عوامل التكلفة 

ـذاالتوازن إنما يجب والسرعة واالنتظام،ومن المهم اإلشـارة فـي هـذا المجـال إلـى أن تحقيـق مثـل ه

 أن يتم في ضوء النظر إلى النقل على انه مجـرد عنصـر 
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 .مـن عـدة عناصـريشتمل عليها النظام اللوجستي

 ويعرض الجدول ترتيب وسائل النقل المختلفة من حيث معايير المفاضلة بينهما

 

 

 ترتيب وسائل النقل من حيث معايير المفاضلة بينها.( :1-1)الجدول رقم 

الدار الجامعية اإلسكندرية،  -اإلمـدادوالتوزيع المادي–ثابت عبـد الـرحمن إدريـس، مقدمـة فـي إدارة األعمـال اللوجسـتية  .د :المصدر

 .270ص 2006مصر، 

 

 

 

 .النقل في المؤسسة المطلب الثاني: التنسيق بين وسائل النقل والقرارات التي يؤثر عليها

 وسائل النقلالفرع األول: التنسيق بين 

 لتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام وسائل النقل، فـإن الشـاحنين يقومـون فـي الواقـع العملـي

باستخدام أكثر من وسيلة،إال أنه توجد بعض المشـكالت التـي تواجـه هـذا المـدخل والناجمـةبصفة 

 أساسية عن عمليات 
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التـي تتوقـف بهـا وسـيلةالنقل،وال تؤدي تلك المشكالت التحميل والتفريغ في المواقع أو المحطـات 

المنظمة لخسائر ملموسة نتيجة  إلى ارتفاع تكلفة األعمال اللوجسـتية فحسـب بـل قـد تتعـرض

عمليات التلف أو السرقة المنظمـة التـي تتعـرض لهـا البضـاعةفي مواقع الشحن والتفريغ 

ـالج هـذه المشـكالت هـواستخدام المختلفـة،ومـن المحـاوالت الناجحـة لع

يتم شحنها على  وهي باختصار صـناديق كبيـرة نسـبيا وغلقـه بإحكـامContainerizationالحاويات

مكان الوصول ال يتم  وسيلة النقل المعينة، وعند انتقالها إلـى وسـيلة أخـرى فـي أثنـاء رحلتهـا إلـى

 السـالمة الكافيـة للبضـاعةالمنقولة.فتحها أو أخذ جانب من محتوياتها ممـا يضـمن 

تحقق  وتلجأ بعض مؤسسات النقل إلى إيجاد صـيغة للتعـاون والتنسـيق بـين خـدماتها مـن أجـل أن

للشاحن المزايا المترتبة على اسـتخدام كـل وسـيلة بشـكل منفـرد،وتعتبـر خدمـة نقـاللشاحنات أو 

التنسيق،فالمزج  بقة اإلشـارة إليهـا، أهـم أشـكال ذلـكالمقطورات على عربات السكك الحديدية، السا

تحقيق ميزة انخفاض  بين خدمة النقل بالسـكة الحديديـة والنقـل بالشـاحنات يسـاعد الشـاحن علـى

ويطلق على هذه الخدمة  التكلفـة والنقـل السـريع وهمـا ميزتـان ال تتحققـان ألي وسـيلة منفـردة

 .  Piggyback اصطالح

خاللها  ومـن Birdyback ا الشكل اآلخر من أشكال التعـاون بـين مؤسسـات النقـل يطلـق عليهـاأم

بعملية النقل  فإن سيارات النقل تقوم بتفريغ أو تسلم حموالتهـا مـن المطـارات أينمـا تقـوم الطـائرات

 للمسافات الطويلة والتي عادة ما تكون بين عدة دول.

 ن فيشمل خدمة نقل عربات السكك الحديديـة المحملـة بـالمقطورات علـىأما الشكل الثالث للتعاو

ومن خاللها تمكن الشاحنات من الجمـع بـين ثالثـة أنـواعمن  Fishyback  البواخر، ويطلق عليها

الحديدية  وسائل النقل، أال وهو النقل الجوي والنقل عن طريق الشـاحنات والنقـل عـن طريـق السـكك

المراحل،وتوجد سفن  الوقت، وبـدون الحاجـة إلـى تفريـغ البضـاعة فـي أي مرحلة مـن هـذهفي نفس 

لحديدية المحملة  مجهزة لتقديم هذا النوع مـن الخـدمات، إذ يمكـن وضـع عربـات السـكك

بالمقطورات داخـل السـفن، وعنـد وصـول السـفينة إلـى المينـاء المقصـود،توضع عربات السكك 

ية المحملة على الخطوط الحديديـة، ويـتم نقـل السـلع إلـى محطة السكة الحديدية في البلد الحديد

 المقصود، ومنها تحمـل السـيارات المقطـورات كمـا هـي إلـى غايتهـاالمنشودة.

 .في المؤسسة الفرع الثاني: القرارات التي يؤثر عليها النقل

مجال  مجموعـة مـن القـرارات االقتصـادية الرئيسـية فـينظرا ألهمية نشاط النقل فإنه يؤثر علـى 

 األعمال وهي:

االعتبارات  فـي المنشـآت الصـناعية التـي تقـوم بإنتـاج سـلع ملموسـة تـدخل :.قرارات اإلنتاج1

 .قرارات اإلنتاج الخاصة بإمكانيات نقل المواد الخام والسلع تامة الصـنع وتكـاليف النقـل فـي

توزيع المنتج  تتأثر القـرارات الخاصـة بتحديـد األسـواق التـي سـوف يـتم :تحديد األسواق.قرارات 2

 .فيها بمدى توافر وسائل النقل المناسبة وبتكاليف النقل

وذلك  تتأثر طبيعة المشتريات إلـى حـد كبيـر باالعتبـارات المرتبطـة بالنقـل:.قرارات الشراء3

 بصرف النظر عن 

 

 .سـواء كانـت تعمـل فـي المجـال الصـناعي أوالتجاري طبيعة المنظمة

اإلنتاج  على الرغم مـن أن قـرارات تحديـد مواقـع مراكـز :.قرارات تحديد موقع مرافق المنشأة4



 النقل في اإلمداد وظيفةالفصل األول : 
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االعتبارات المرتبطة  والمسـتودعات ومراكـز البيـع تتـأثر بالعديـد مـن العوامـل إال أن والمخـازن

 .ه القراراتبالنقل تؤثر أيضا في هذ

على الرغم من أنه ال توجد عالقة مباشـرة بـين التغيـرات فـي تكلفـةالنقل بين :.قرارات التسعير5

االعتبار عند وضع  أرباح المنشأة إال أن تكلفة النقل هي أحـد العناصـر الهامـة التـي تؤخـذ فـي

 سياسات التسعير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األولخالصة الفصل 

 

الفعالية  من خالل هذه الدراسة يتضح لنا مدى أهمية النقـل فـي اللوجسـتيك ودوره الكبيـر فـي تحقيـق

في النظام اللوجستي من خالل التوفير الزماني والمكـاني للمنتجـات وكـل هـذا يـتم إمـافي المؤسسة 

اإلمـدادالتي أصبحت منتشرة نفسها أو بأخرجة هذه العملية أو بـاقي العمليـات األخـرى إلـى أرضـيات 

 بشكل كبيرة نتيجة للمنافع التي تقدمها، أساسا تخفيض التكاليف.



 اإلمـــــــــــــــــــداد :ادارة شبكة الفصل الثاني

 

 
21 

 

  اإلمدادإدارة شبكة الفصل الثاني : 

 

 

 

  تمهيد:

 

 

ـةكبرى أهمي ظهر مفهوم اإلمداد ألول مرة في المجـال الرياضـي والعسـكري، حيـث أثبـت أنـه ذو

خسارة جـدالفي ميدان الحروب إذ كان السبب الرئيسي في فشـل ونجـاح العديـد مـن المعـارك، فن

علق انية تتـةالثالبريطانية في حرب االستقالل األمريكية وخسارة إرويـن رومـل فـي الحـرب العالمي

ودوق  لمقدونيـندرابشكل كبير بفشل لوجستي، بينما يعتبر القـادة التـاريخيون هانيبـال باركـا، الكس

لعبه  رالذيويلنتغتون عباقرة لوجستيون، بعد الحرب العالميـة الثانيـة ونظـرا للـدور الكبيـ

 بيقه فيلة تطـة إلـى محاواللوجستيك سعى العديد من البـاحثين والمهتمـين فـي العلـوم اإلداري

 ذلك. لاقة، المجال اإلداري واالقتصادي وكانـت الواليـات المتحـدة األمريكيـة وأوربـا السـب

مام االهتو كما ساعدت عدة عوامل على ظهـوره فـي المؤسسـات منهـا: تغيـر أنمـاط االسـتهالك

 الخدمة  بمستويات

 تكنولوجيا المعلوماتالمقدمة له، العولمة االقتصادية وثورة 

ـةعلى الرقاب مليـةعإن الجهود اللوجستية تحتاج إلى التخطيط الجيد والتنظـيم المحكـم لتـأتي بعـدها 

 لعالمية.ا كاتمخرجات العملية اللوجستية، كل هذا جعل منـه إدارة هامـة فـي هياكـل كبـرى الشـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهية اإلمداد :المبحث األول

في  ماهية اإلمداد تؤدي بنا إلى دراسة تاريخ هذا العلـم، وذلـك مـن خـالل اإلشـارة إليـهإن معرفة 

استعماله  العصور القديمة وظهور الفكـر اللوجسـتي بالمؤسسـة مـع ذكـر األسـباب التـي أدت إلـى

ور في المجال اإلداري، وللتعمق أكثر يجب معرفـة مفهـوم اإلمـداد الـذي عـرف تطـورامع مر
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الزمن، باإلضافة إلى ذلك معرفـة أهميـة وأهـداف اإلمـداد والتطـرق إلـى اإلمـدادالعكسي ومجاالت 

 .تطبيقه

 مفهومه.لإلمدادو التطور التاريخي :المطلب األول

 التطور التاريخي لإلمداد.الفرع األول:

 النـوع هـذا الماضـي علـىإن دراسة تاريخ اإلمداد تعني دراسة الوقائع واألحداث التي حدثت فـي 

ـة دراس من الخدمات التي تهدف إلدارة التدفقات. ودراسـة تـاريخ اللوجسـتيك تقودنـا إلـى

 .الفكـراللوجستي في الرياضيات والعلوم العسكرية وثانيا دراسة تاريخه في المؤسسة

 :الفكر اللوجستي في الرياضيات والعلوم العسكريةأوال/

وتعني λόγο)  اللوجستية إلى اللغة اإلغريقيـة القديمـة وتـأتي مـن كلمـة لوجـوس)يعود أصل كلمة 

التـي لهـانفس المعنى. LOGISTICUS، "وكـذلك الكلمـة الالتينيـة 1سبب، خطـاب "نسبة، حساب

 ق م( هـو أول مـن اسـتعملكلمة428-348ويعتبـر الفيلسـوف اليونـاني أفالطـون )

LOGISTIKOS. 

لـةعلى للدال1614اللوجستيك اسـتخدمت ألول مـرة فـي عـام  كلمة :الرياضيات.اللوجستيك في 1

العمليات  فـن للداللـة علـى1656األمور المتعلقة باالسـتنباط العقلـي، ثـم اسـتخدمت فـي عـام 

 .1727األولية للحسابات الرياضية وقد أخذت هـذه العمليـات فـي التطـور حتـى عـام 

 شملت اللوغاريتمات، المنحنيات، الحسابات الفلكيـة، المعـادالت والكسـور كمـا نجـد فـي حيث

 ويـرى واضـعه أن اسـم هـذهLogit Modelاالقتصاد الرياضي نموذجـا رياضـيا يسـمى، 

 .2Logisticsمستمد من كلمة Logitالمعادلة وهو

شيء  ـلتعنـي قبـل كLOGISTEUOإن الكلمـة اليونانيـة  :.اللوجستيك في العلـوم العسـكرية2

ن أساسي نـامليعأَدَار،واستخدم الجيش هذا المصطلح لتحديد األنشطة التي تُمكـن مـن الجمـع بـين 

في إدارة التـدفقات همـا: المكـان والزمـان، ففـي القـرن الرابـع قبـل 

سـكندر تعمال شـاحنات الطعـام أمـا اال.سلط الضوء على الحاجةالسـNikolopoulouHالمـيالد،

ي ال ك لكـاألكبـرأمر بحرق جميع هذه العربات قبل الشروع في رحلته البحرية حـول آسـيا وذلـ

 تحركات جيشه. حيث فكر في سبق حركة جيوشـه بتنظـيم المؤونـة واإلمـدادات.  تعيـق

ث يكلـف الضـابط باالهتمـام "حيـLOGISTA»  أيضـا القائـدالروماني خوليو قيصر أنشأوظيفة

 بتحركـات

 .3الفيالق الرومانية من اجل تنظيم التخييمات الليلية وإنشاء مخازن في المدن المحتلة

شـرحال اقترح أحـد مستشـاري الملـك لـويس الرابـع ع1670بفرنسا وبالضبط عام 17في القرن 

 رتبـة لبعمـ ـور، وكـان االقتـراحللمشاكل اإلدارية المتزايدة التي ظهرت بالجيش في تلـك العص

 Marechal General De Logis" تسـمى

                                                             
 .3ص 2008نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجستية، مركز المعلومات، الغرفة الشرقية، ،1

http://www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter/Studies/Documents/2_logistic.pdf 
عبد العزيز بن قيراط، أداء وجودة الخدمات اللوجستية ودورها في خلق القيمة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 2

 .2ص 2009-2010الماجستير، جامعةقالمة، السنة الجامعية 
 .2السابق، ص نفس المرجع 3

http://www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter/Studies/Documents/2_logistic.pdf
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أمـا سـنة  ،كانـت مسـؤولياته عبـارة عـن التخطـيط،اختيار المواقع، تنظـيم التـنقالت واإلمـداد

نـابليون األول أنشـأ مجموعـةعسكرية خاصة باإلدارة وهي عبارة عن مجموعـات مـن 1806،

الخبازين والجزارين والحرفيين مكلفين بضمان تموين جيوش  تتـألف مـن الحـرس اإلمبراطـوري

تـم تقسـيم الجـيش إلـى خمسـة قطاعـات: 1836سنة  نـابليون والجيـوش الملكيـة. وفـي

االسـتراتيجي، التكتيكـي، اللوجسـتي،الهندسي، التكتيكات الصغيرة، وعرف اللوجستيك آنـذاك بفـن 

العالمية الثانية كان اللوجستيك أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء  لحـربتحريـك الجيـوش، وفـي ا

ومـا أن وضـعت الحـرب العالميـة 1944،نورماندي في جوان أثنـاء هبـوطهم علـى شـواطئ

 .1أوزارهـا حتـى بـدأ ظهـوردراسات ترمى إلى تطبيق اللوجستيك في مجال األعمال

 الفكر اللوجستي في المؤسسة:ثانيا/

تطبقيه  بداية الستينات من القرن الماضي ظهـر التفكيـر اللوجسـتي بالمؤسسـات الصـناعية، ولكـنفي 

أوروبا، علما  فعليا كان في منتصف السبعينات في الواليات المتحدة األمريكيـة وأوائـل الثمانينـات فـي

للوجستيك المؤسسة  وائـلأن اللوجستيون العسكريون المنتهية خـدمتهم هـم مـن أصـبحوا الممثلـين األ

 وMathe ،Tixierالو.م.أ،  فـيHeskettباإلضافة إلـى البـاحثين فـي مجـال العلـوم اإلداريـة مثـل 

Colinالتفكير اللوجستي العسكري وذلك  في فرنسا. فالفكر اللوجسـتي المـدني وضـع بـالتوازي مـع

 تبقـى نفسها.باختالف الغايات واألهـداف ولكـن المشـاكل األساسـية 

، حيث 1901أن تـاريخ مصـطلح اللوجسـتيك يرجـع إلـى عـام Lampert et Stockيرى كل من 

أجريت دراسة بالو.م.أ حول التكاليف والعوامل التي تـؤثر فـي توزيـع منتجـات المـزارع،وهو ما 

الدراسة  بتلـك،وقـام 2اعتبره الكاتبان أول دراسـة فـي اتجـاه مـا يعـرف اآلن باللوجسـتيك

J.CROWELL من عمليات، أما أول الكتابـات التـي ركـزت علـى جعـل الجوانـب اللوجسـتيةض 

من خالل كتاب 1922سـنةClarkالتسويق خاصة في الجانـب المـادي مـن العمليـات، مـا قـام بـه 

CLARK. F,Principales of marketingكعدد من الكتابات تحدثت عن دور  وهنـا

األساليب الرياضيةوفـي سـنة  ستيك في النظـام الفرعـي للتوزيـع المـادي مـع تطبيـقاللوج

 :تحـت عنـوانKOLB. F :صـدر كتـاب لــ1972

Logistique : approvisionnement, production, distribution»LA 

لتوزيـع نهجا لمختلف تقنيات إدارة المخزون والتنبؤ بهـا، وتصـميم شـبكات ا حيــث يقتــرح

 .3هذاالكتاب بلورة للتفكير اللوجستي الفرنسي المـادي. إذ يمثـل

 ـاتال إداري متكامـل يواجـه الرهانـاللوجسـتيك كمجـHESKETTجعـل 1973أمـا عـام 

 logistique dansفـي كتابـهLAMBILLOTTEاإلستراتيجيةوالمشـاكل التنظيميـة، ويقـدم

l’entrepriseLa fonction اللوجستيك في بعـده الـوظيفي والتنظيمـي أمـا1976سنةPorter عام

 .4حدده كميزة تنافسية ممكنة للشركات وذلك من خالل سلسلة القيمة1980

                                                             
 2نفس المرجع السابق، ص 1
، مذكرة مقدمة دور أنشطة اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة شركة اسمنت عين توتةنور الهدى بوهنتالة، 2

 .6ص 2008-2009لنيل شهادةالماجستير في العلوم التجارية تخصص تسويق، جامعة باتنة، السنة الجامعية ،
3LA PENSEE LOGISTIQUEHISTORIQUE DE  

http://pfeda.univ-lille1.fr/iaal/docs/dess2003/log/multimedia/penseelogistique/penseelogistique.html 
4HISTORIQUE DE LA PENSEE LOGISTIQUE 
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 d’entrepriseLaرؤيــة جديــدة ظهــرت بفرنســا مــن خــالل كتــاب1983فــي عــام 

logistiqueلــكل مـن 

TIXIER.D MATHE. HCOLIN. J منهج استراتيجي لــكل مـن»تقتـرحهـي رؤيـة 

وتنظيمي لتحسين المشاكل التشغيلية، وأنشـأت مـن خـالل الجمـع بـين ثالثـةأفكـار مختلفـة: الــنهج 

مع تجربته SHAPIRO،MATHEو HESKETTمــن خــالل فكــرTIXIERالتســويقي لـــ 

 .1التوزيع المادي ،ونهـج النقـلCOLINكخبير استشـاري فـي جامعـة

 :ثالثا/أسباب ظهور اللوجستيك في المؤسسة

في  هناك عدة عوامل وأسباب ساعدت على ظهور اللوجسـتيك فـي المؤسسـة أو بـاألحرى تطبيقـه

نذكر ما  األعمال اإلدارية، كمصلح إداري ولـيس عسـكري أو رياضـي، ومـن بـين هـذه األسـباب

 :يلي

لقد ظهر مفهوم اللوجسـتيك أساسـا فـي المنظمـات العسـكرية وبصـفةخاصة  الخبرات العسكرية:1/

خاللها نقل  خالل الحرب العالمية الثانية التي شهدت أكبـر وأدق عمليـات اللوجسـتيك العسـكري تـم

 .2اآلالف من المعدات واألفراد واألغذية

 تكاليف المفهوم على تحليل عناصر: يقوم هذا تطور مفهوم التحليل الكلي لعناصر التكلفة /2

ى مزج ية علاألنشطة المرتبطة ببعضها البعض ،حيث ساعد التحليل الكلي لعناصر التكلفة اللوجست

 . 1أنشطة اللوجستيك المختلفة

: إن مدخل النظم ال يعتمد على التخصيص كأساس لتكوين الوظائف،و إنما  تطور مدخل النظم/3

على تجميع األنشطة ذات العالقات اإلرتباط القوية.و لقد ساهم هذا هذه األخيرة يعتمد في تكوين 

المدخل بشكل مباشر في حصر مختلف األنشطة المرتبطة بعملية تدفق المواد و وضعها داخل 

 . إطارإداري موحد وهو االطار الخاص بإدارة اللوجستيك

مرورا  متعـددة مـن السـلع وذلـكأصبح المسـتهلكون يطـالبون بنوعيـات تغير أنماط االستهالك: 4/

من السلع الغذائية وحتى السيارات، هذا أدى إلـى زيـادة عـدد المنتجـات البديلـة لخدمـةنفس الطلب 

 .3وبالتالي زيادة حجم المخزون

 لتسـويقجـال ارأدى هذا االهتمـام إلـى اتجـاه :  االهتمام بمستويات الخدمة المقدمة للمستهلك/5

 .ليةنظام اللوجستيك لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة بأقل تكلفة إجما واإلنتاج نحو

 مـايرتبطووزيـع انتشـرت الدراسـات التـي اهتمـت بقنـوات التاالهتمام بتنظيم قنوات التوزيـع: 6/

هار لى إظع بها من اعتبارات خاصة بالوقـت والمكـان ودرجـة الخطـر، وسـاعدت هـذه الدراسـات

نشأة أو الم ـىتوحيد وتجميع الجهود المرتبطة بتـدفق السـلع المختلفـة سـواء الـواردة إلأهمية 

 الصادرة منها.

سـاعد ظهـور العولمـة وتحريـر التجـارةعلى الثورة االقتصادية وثورة تكنولوجيا المعلومـات: /7

 .ـذه الفجـوةتالشي فكرة تقارب أماكن اإلنتاج واالستهالك، حيث ظهـر اللوجسـتيك لسـد ه

                                                                                                                                                                                              
http://pfeda.univ-lille1.fr/iaal/docs/dess2003/log/multimedia/penseelogistique/penseelogistique.html 

 .3ص  المرجع،نفس 1

 .18ص 2008مصر، ، :اإلسكندرية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، إدارة اللوجستياتمحمد عبد العليم صابر، 2
 .17مرجع سابق، ص  ،اللوجستياتإدارة محمد عبد العليم صابر، 3
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كما أن التقدم في تكنولوجيا المعلومات سـاعد علـى تحقيـق التكامـل بـين األنشـطة 

 .الخاصـةباللوجستيك وتحقيق وفورات في تكاليف التوريد والتوزيع

لي كاللحايعود الفضـل فـي تطـور اللوجسـتيك وظهـوره بالشـالجمعيات والمجالت المتخصصة: 8/

ي يةالتلمساهمة المحترفين في هذا المجال، وذلك مـن خـالل الجمعيـات والمجـالت اللوجسـت

لجمعيات ا يوضـح أهـم01ساهمت بشكل كبير في إضفاء الطابع الرسـمي للمعرفـة، والجـدول رقـم 

  .وجستيكوالمجالت التي ساعدت على تطور الل

 وزيـعن التبالرغم من حداثة موضوع اللوجستيك إال أنه يتسـم بـالتطور السـريع، إذ تطـور مـو

 لتوزيـعاد واالمادي إلى إدارة للمواد ثم تحول إلى لوجستيك متكامـل يضـم كـل مـن إدارة المـو

المادي، ولم يقف األمر عند هذا الحد بل تطـور اللوجسـتيك ليصـبح سلسـلة 

 التي تطورت بدورها لتكون سلسلة كونية لإلمداد.ChainSupplyمـداداإل

ـاط ميـة نشاب بأهعلى الرغم من اعتـراف العديـد مـن البـاحثين والٌكتـ:مراحل تطور اإلمدادرابعا/ 

دارة لـى إاللوجسـتيك بالنسـبةللمؤسسة إال أنه حتى الخمسينات مـن هـذا القـرن لـم ينظـر إ

ة لزمنياللوجسـتيك كوظيفـةمتكاملة، وقد تطور مفهوم اللوجستيك خالل مجموعة من المراحل ا

 :نناقشها فيما يلي

  1975Logistique séparéاللوجستيك المنفصل قبل :مرحلة األولىال

 كانت أنشطة اللوجستيك منفصـلة بـين وظـائف المؤسسـة خاصـة فـي إدارة التوزيـع المـادي    

 وإدارة المواد، حيث كان أول مفهوم ظهـر كأحـد مكونـات اإلمـداد والتوزيـع والـذي ينصـب

 مة بعمليـة التنسـيق بـين أنشـطة النقـل، والتخـزين، وسياسـاتبصورة أساسية على قيام المنظ

 التخزين والرقابة على قنوات التوزيع للوفاء بطلبـات العمـالء وتحقيـق مسـتوى خدمـة مناسـب

 :، وتتميز هذه الفترة بعدة مميزات نذكر منها1لهم

 .الطلب أكثر من العرض -

 .ن مصدر القلق الرئيسي هو اإلنتاجوكاليس هناك تأثير للزبائن على المنتجين،  -

المنتج ليس من اهتماماتـه: تقليـل أوقـات التسـليم، تحسـين الجـودة أو السـبق إلـى إيجـاداحتياجات  -

 جديدة؛

لزيادة الربح قام المسئول عن كل جزء من اللوجسـتيك بتخفـيض تكلفـة الخدمـة دون النظـرفي  -

المنفصلة  ة، لذا كانـت هـذه الفتـرة تتميـز بسلسـلة مـن التحسـيناتتأثير قراراته على جميع األنشط

 .وليس بحثا عن التحسين الشامل

 Logistique intégrée 1990-1975اللوجستيك المتكامل  :المرحلة الثانية

 منذ استقرار مفهوم اللوجستيك أصبح الهدف هو تحقيق التـرابط والتكامـل بـين أنشـطة التوزيـع

 وأنشطة إدارة المواد التي تساعد كل في مجاله علـى تلبيـة احتياجـات التشـغيل وتحقيـقالمادي 

واحد،  ،وتجميع األفراد واألنشـطة الخاصـة باإلمـداد والتوزيـع فـي مكـان تنظيمـي2أهداف المنشأة

في  ،كمـا شـهدت هـذه المرحلـة زيـادةمناسبة3من اجل ممارسة تلك األنشطة بشكل أكثـر كفـاءة

                                                             
 11ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، ،إدارة اإلمداد والتوزيعمحمد حسان، 1
 2نهال فريد مصطفى، جالل إبراهيم العبد، مرجع سابق، ص 2
 .12، مرجع سابق، ص إدارة اإلمداد والتوزيعمحمد حسان، 3
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تكلفة اللوجستيك مـع الزيـادة فـي التخصـص فـي األنشـطة اللوجسـتية المختلفـةاالتجاه نحو 

ملحوظ في تكلفة  التخطيط بعيد المدى واالستعانة بتكنولوجيـا المعلومـات وهـو مـا أدى إلـى خفـض

 األنشطة اللوجستية.

 Logistique coopéréeاللوجستيك المشترك التسعينات  :المرحلة الثالثة

 تمتاز هذه الفترة بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز الطلب هـذا مـا أدى إلـى زيـادة المنافسـة؛ وفـي

المقابل يمتاز الزبائن بسلوك استهالك يصعب التنبؤ بـه، أي غمـوض الطلـب هـو سـمة مهمة من 

مستحيال،  كنـه لـيسسمات السوق، كل هذه األمور جعلت مـن البقـاء فـي السـوق أمـرا صـعبا ول

 :1وكان على المؤسسات للبقاء في السوق إتباع ما يلي

 البحث عن أسواق جديدة: لدخول سوق جديـدة، يـتم إنشـاء التحالفـات حتـى بـين الشـركات*

 المتنافسـة، ومثـال 

 .بعضهما البعض تحالفـا الســتخدام شـبكات توزيــعChrysler وBenz علــى ذلك

المنتج: لتحسـين جـودة المنـتج يجـب تحسـين جـودة المـواد الخـام تحسين جودة *

قيـق ـي تحفوالسـلعالوسيطة)اإلمدادات(،فالتعاون بين المنتجـين والمـوردين يمكـن أن يسـاعد 

 هـذاالهدف.

اليف التعاون بين المـورد والعميـل يمكـن أن يقلـل مـن التكـ:تخفيض تكلفة المنتجات *

 لخـامالمـواد ااقـة، فالشركات تبحث عن البلدان التي تكون فيهـا تكـاليف العمالـة، الطلكـالالطرفين، 

 لـىعوالضرائب المنخفضة، وهناك طريقة أخرى لخفـض التكـاليف والحـد مـن عـدم اليقـين 

 منـتجدة الالطلب وهي إنشاء عالقة دائمة مع العميل، من خالل هـذه العالقـة يـتم تحسـين جـو

 التكاليف.وخفض 

هناك  ونن يكـأزيادة سرعة االستجابة إلى السوق: لزيـادة سـرعة االسـتجابة إلـى السـوق يجـب  *

ة السلسل ـنتلكتعاون قوي بين الشركات الموجودة في نفس سلسـلة اإلمـداد، حيـث إذا كـان جـزءا م

 لمنافسةد، فاالمحد لوقـتال يعمل بشكل صحيح هذا يـؤدي إلـى عـدم تـوفر المنـتج النهـائي فـي ا

 .سالسل التوريد اليوم ليست بين المنتجين ولكن بين

ـدا ـوي جللبقاء في السوق يتطلب أن تكون جميع أجـزاء سلسـلة اللوجسـتيك يربطهـا تعـاون ق

 عمليـاتـين الالتحالف( بينها، في هذه البيئة مشكلة اللوجسـتيك لـيس فقـط التكامـل ب )تصل إلى

مـداد ة اإلفي الشركة، ولكن أيضا التعاون اللوجستي بـين الشـركات مـن نفـس سلسـل اللوجستية

 )اللوجستيك المشترك(.

  .كريوضح خصائص اللوجستيك خالل المراحل الثالثة األولى سالفة الذ( 2-2)والجدول رقم 

 ( : خصائص اللوجستيك خالل المراحل الثالثة2-2الجدول رقم )

 

 

 

                                                             
 .5عبد العزيز بين قيراط، مرجع سابق، ص 1
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 6المصدر: عبد العزيز بن قيراط، مرجع سابق، ص 

 مفهوم اإلمدادالفرع الثاني:

لقد رأى ٌكتاب إدارة األعمال تطـوير مصـطلح اإلمـداد وتطبيقـه فـي المجـاالت 

حيـث لـم يكـن هنـاك ، االقتصـادية،واعتباره فنا من فنون إدارة األعمال ذو األثر االقتصادي البـالغ

مفهوم اإلمداد بين الخبراء، كما أن محتـوى ومفهـوم اإلمـداد تغيـر مـع تغيـر كامل على  اتفـاق

اللوجسـتيك حسـب  وفيمـا يلـي سـنورد بعـض مفـاهيم،بيئـةاألعمال والتنمية الصناعية

 :التطـورالتاريخي ومن بينها ما يلي

 Association American"  الرابطـة األمريكيـة للتسـويق :1التعريـف  *

Marketing1948سـنة 

" إن هـذاالتعريف ،حركة ومناولة البضائع من نقطة اإلنتاج إلـى نقطـة االسـتهالك أو االسـتعمال

 .ركز على أنشطة التوزيع المادي فقط

العملية  اللوجسـتيك هـو تلـك1962مجلس إدارة األعمـال اللوجسـتية بـالو.م.أ سـنة " 2:التعريف  *

النهائية  الخاصة بتخطيط تنفيذ، رقابة التدفق والتخزين الكـفء والفعـال للمـواد الخـام، والسـلع

متطلبات  والمعلومات ذات العالقة مـن مكـان اإلنتـاج إلـى مكـان االسـتهالك بغـرض تحقيـق

اللوجسـتيةوهي: بالمقارنة مع التعريف السابق، هنـاك توسـع فـي المهـام 1،  "إرضاء العمالء

 توقعات السوق، الخدمة المقدمة للعمالء، وتحديد مواقع المصانع والمستودعات.

تقنية مراقبة وإدارة تـدفقات المـواد والمنتجـات مـن 1968"  سنةMagee : 3التعريف *

اللوجسـتيك مجموعـة مـن التقنيـات Mageeمصـدرالتموين إلى نقطة االسـتهالك" اعتبـر 

للمراقبـةوتحريك تدفقات المواد والمنتجات منمصادر التمـوين إلـى مراكـز اإلنتـاج مـن جهـة، 

 .ومـنوحدات اإلنتاج إلى نقاط االستهالك من جهة أخرى

يصف  مصـطلح1972سـنة " NCPDMالمجلـس الـوطني إلدارة التوزيـع المـادي 4:التعريـف  *

الفعال  وذلك بهـدف التخطـيط، التنفيـذ ومراقبـة التـدفقالتكامل بين اثنين )أو أكثر(من األنشطة 

للمواد الخـام، النصـف المصـنعة والمنتجـات النهائيـة مـن نقطـة المنشـأ إلـى نقطة االستهالك، 

ويمكن أن تشمل هذه األنشطة على نوع الخدمـة المقدمـة للعمـالء، التنبـؤ بالطلـب،االتصاالت 

ة المخزون، مناولة المواد وإعـداد الطلبيـات، خدمـة مـا بعـدالبيع وقطع المتعلقة بالتوزيع، مراقب

المعادة،  الغيار، تحديد مواقع المصـانع والمخـازن، المشـتريات، التغليـف، معالجـة البضـائع
                                                             

اإلسكندرية: ، الدار الجامعية، اإلمداد والتوزيع المادي :مقدمة في إدارة األعمال اللوجستيةثابت عبد الرحمن إدريس، 1

 2003/2002مصر، ،

 .20ص
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تعريف  التفاوض، تنظيم النقل والنقل الفعلي للسلع وكـذلك التخـزين والمخـازن". بالمقارنـة مـع

NCPDMيمكننـا أن نـرى بوضـوح أن هـذا التعريـف يعتبـراللوجستيك 1962)بق )سـنة السا

 كإدارة )التخطيط والرقابة(، باإلضافة إلى ذلك يشـمل هـذا التعريـف التمـوين وإعـادةالتدوير.

 : "علم وفـن يحـدد الحاجـات مـن حيـث فقد عرف اللوجستيك بأنهStone : 5التعريف *

 .وتوزيعها واالحتفاظ بها في حالة جاهزة للتشغيلكيفيـةالحصول عليها 

 قإدارة األنشـطة التـي تسـهل حركـة وتنسـي1978سـنة " James Heskett :6 التعريـف*

 .العرض والطلب في خلق المنفعة المكانية والزمانية

 تنظـيماللوجسـتيك هـو فـن وعلـم إدارة و1981جمعيـة هندسـة اللوجسـتيك " 7 :التعريف  *

دعم ة الـألنشطة التقنية المتعلقة بالمتطلبات وتصميم وسـيلة التوريـد )التمـوين( وصـيانا

 .لخدمـةاألهداف والتنبؤات والعمليات

ركة اللوجسـتيك هـو تقنيـة الـتحكم فـيالح1988سـنة " J.COLIN ET G.PACHE :8لتعريفا*

ل إلى تمي تـيات الاخـل سلسـلة العمليـالمادية لتدفقات السلع، سعيا إلى البحث عن تزامن الـوتيرة د

 .وذلك لتفادي التعطالت واالختناقاتJIT" " الوقت المحدد أن تكون في 

األنشطة  اللوجسـتيك هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن1996سـنة " Ratliff et Nulty: 9التعريـف *

 .اللوجسـتيكسلسـلة  المتعلقة بـ: اكتساب، حركة، تخزين وتسـليم القطـع والسـلع فـي

ويشمل اللوجستيك مهام النقـل، التوزيـع، التخـزين، وإدارة المـواد والمخـزون، وهـو مـرتبطباإلنتاج 

 ".والتسويق

اللوجستيك هو الوظيفة التـي تهـدف إلـى أن تـوفر علـى األقـل مـنحيث Aslog :10 " التعريف *

ن حيـث يوجـد الطلـب، وهـو يشـيرإلى تحديد التكلفة والجودة المطلوبة، المنتج إلى المكان والزمـا

جميع عمليات حركات المنتجات مثـل موقـع المصـانع، المخـازن، المشـتريات، إدارةالمخزون، 

المناولة، إعداد الطلبيات، النقـل، ورحـالت التسـليم." يشـبه هـذا التعريـف 

 .إعادة تدوير المنتجاتولكنه ال يحتوي على خدمات ما بعد البيع و1972سنة،NCPDMتعريـف

اقتـرح تعـريفين للوجسـتيك ":اللوجسـتيك هـوفعل Institute of Logistics(IL):11التعريف *

التوريد"  تحديد المـوارد مـع مـرور الوقـت" أو "اللوجسـتيك هـو اإلدارة اإلسـتراتيجية لسالسـل

األحداث إلرضاء  توريـد هـي تسلسـلوبعدها يعرف سلسـلة التوريـد علـى النحـو التـالي: "سلسـلة ال

والنقل المـرتبط بهـا،  الزبائن، قد تحتوي علـى أنشـطة التمـوين، اإلنتـاج، التوزيـع، إدارة النفايـات

التخـزين وتكنولوجيـا اإلعـالم اآللـي." وهنـا اللوجسـتيك هـو اإلدارةاإلستراتيجية ألنشطة التموين، 

 .اآللي لتخـزين، إعـادة التـدوير واإلعـالماإلنتـاج، التوزيـع، النقـل، ا

 Management CLM (Council of Logisticsمجلـــس إدارة اللوجســـتيك12:التعريـــف  *

التخطيط، وسائل التنفيذ،  اللوجستيك هو جـزء مـن أنشـطة سلسـلة اإلمـداد، وهـو يغطـي عمليـات

المواد والمعلومات والبيانات ذات  الفعـال للمـواد، تخـزينالرقابة علـى أنشـطة اللوجسـتيك، االنسـياب 

توليد القناعة لدى الزبائن أو كسب  العالقة مـن نقطـة المنشـأ إلـى نقطـة االسـتهالك ألغـراض

التخطيط والتنفيذ والرقابة والسيطرة لرفع  رضـاهم." فـي هـذا التعريـف نجـد أن اللوجسـتيك يشـمل

 .والبيانات واد، مـع التركيـز علـى المعلومـاتكفاءة انسيابية المـ



 اإلمـــــــــــــــــــداد :ادارة شبكة الفصل الثاني

 

 
30 

التخطيط  توليد القناعة لدى الزبائن أو كسب رضـاهم،" فـي هـذا التعريـف نجـد أن اللوجسـتيك يشـمل

 والتنفيذ والرقابة والسيطرة لرفع كفاءة انسيابية المـواد، مـع التركيـز علـى المعلومـات.

 ـنماللوجسـتيك هـو عبـارة عـن مجموعـة The Logistics Institute TLI:13 " التعريف *

 ينيـة( بـة ونقدالمرتبطة بتدفقات السلع، المعلومات واألموال )تدفقات ماديـة، معلوماتيـ الوظائف

ى الموردين والعمالء،" بالمقارنة مع غيرهـا مـن التعـاريف، تؤكـد بشـكل واضـح علـ

 .تـدفقالمعلومات والتدفقات المالية

 أهمية وأهداف اإلمدادومفهوم سلسلة اإلمداد :لب الثانيالمط

 وأهداف اإلمدادأهمية الفرع األول:

 :األمدادأوال/ أهمية 

في  ـهت تكلفتبـدأ إن االهتمام الجاد باألنشطة اللوجستية في منظمات األعمـال لـم يظهـر إال عنـدما

لمركز ـدعيماالمنظمـات أن الطريـق نحـو تالتضخم بشكل ملحوظ، وعندما أيقنت اإلدارة فـي هـذه 

ءوخفض لعمـالاالتنافسي وتحقيق الميزة التنافسية وزيادة األرباح إنمـا يبـدأ مـن خـالل خدمـة 

 :التكاليف، وأهمية اللوجستيك تعود لعدة أسباب نذكر منها

 ـتوى االقتصـاديتمثل األنشطة اللوجستية أهميـة بالغـة علـى المس اعتبارات التكلفة العالية:/1

مـن الثـروة القوميـة فـي الواليـات المتحـدةاألمريكية 19%للدول، حيث تشير اإلحصـاءات إلـى أن 

مـن قـوةالعمل هناك. 13%يستثمر في األنشطة اللوجستية، وأن هـذه األنشـطة تسـتخدم حـوالي 

لوجستيك النقل  تكـاليف ومن بين هذه األنشطة نشاط النقل، حيـث أن اإلحصـاءات تشـير إلـى أن

 .1مليـاردوالر2000مـن اإلنتـاج العـالمي أي حـوالي 10.5%وحـده يبلـغ حـوالي 

 إن االتجـاه نحـو العولمـة فـي الصـناعة وكـذلك االهتمـامطول خطوط اإلمداد والتوزيع: 2/

 يـد االهتمـامبالتسويق الدولي أصبح يعتمد إلـى حـد كبيـر علـى األداء اللوجسـتي، لهـذا تزا

باألنشطة اللوجستية داخل كل منظمـة أعمـال وخاصـة تلـك الشـركات متعـددة الجنسـيات 

أوالشركات كبيرة الحجم التي ال يقتصـر إنتاجهـا علـى األسـواق المحليـة وذلـك بسـبب 

 .2تكلفـةخطوط اإلمداد والتوزيع الطويلة

تبذل الشركات وقتـا طـويال وجهـدا كبيـرا فـي سـبيل إيجـادالسبل  اللوجستيك مهم لالستراتيجية:3/

التي يمكن أن تميز منتجاتهـا عـن غيرهـا مـن المنافسـين. أي إن إسـتراتيجية التمـايزوخاصة في 

اللوجستية من حيث  التكلفة )أسعار المنتجـات( تتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى األداء الجيـد لألعمـال

الخدمة اللوجستية تكون  دمة العمـالء، فالشـركات التـي نجحـت فـي إدراك التميـز فـيالتكلفة وخ

قادرة علـى بنـاء ميـزة تفضـيلية مقارنـة بالشـركات المنافسـة لهـا،وتساعد المنظمة على التوسع في 

 .3السوق وزيادة حصتها السوقية وربحية المؤسسة

إال  مما الشـك فيـه أن أي سـلعة أو خدمـة ال تتمتـع :اللوجستيك يضيف قيمة ذات داللة للعميل4/

عندما  بقيمة قليلة عندما ال تكون متاحة للعمالء المحتملـين فـي الوقـت والمكـان المناسـبين، ولكـن

تبذل المنظمة جهودا متميـزة فـي سـبيل تـوفير هـذه المنتجـات أو الخـدمات لعمالئهـاالحاليين 

                                                             
 .18ص 2000، منشأة المعارف، اإلسكندرية: مصر، ،اللوجستيك كبديل للميزة النسبيةعبيد علي أحمد الحجازي، 1
 .29مرجع سابق، ص  إدريس،ثابت عبد الرحمن 2
 .30مرجع سابق، ص  إدريس،ثابت عبد الرحمن 3
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والتخزين  والمكـان المناسـبين مـن خـالل تجهيـز الطلبـات والمعلومـاتوالمحتملين في الوقت 

والنقل وغيرها فإن ذلك سوف يزيد من القيمـة المضـافة إلـى هـذه الخـدمات بالنسـبةللعمالء، فرضا 

انسيابها وتدفقها  العميل يتوقف بصفة أساسية على االطمئنـان إلـى تـوفير المنتجـات مـن خـالل

 .1األنشطة اللوجستية المختلفةبواسطة 

 إن نجـاح سالسـل األكـلتزايد رغبة العمالء في الحصول على اسـتجابة مناسـبة وسـريعة: /5

 السريع أو الجاهز، توصيل الطلبات للمنازل، انتشار ماكينـات الصـرف اآللـي، واإلقبـال علـى

 جعـل العمـالء يتوقعـون الحصـول استعمال االنترنيت والبريد االلكتروني في السنوات األخيـرة

على احتياجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات في وقت قصـير، إضـافة إلـى ذلـك فـإن 

تطـورأنظمة المعلومات، وعمليات التصنيع اآللي، والمرونة فـي اإلنتـاج والتنمـيط، سـاعد 

لتسـويق ذو الحجـم الكبيـر، على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو الحجم الكبير، وكـذلك ا المنظمـات

كل هذا أصبحت األنشطة اللوجستية تمثل أهمية خاصة والتـي تجسـدت فـي تسـهيل  وفـي ظـل

االسـتجابةالسريعة للعمالء في السوق من خالل السـرعة فـي تـوفير السـلع والخـدمات التـي تتفـق 

 .2التعبئة والنقل والتخزين وغيرهااحتياجاتهم ورغباتهم، والتي تعتمد على تدفق المعلومات و مـع

ينطوي اإلمداد على أهداف معينة تسعى المؤسسة بواسطتها إلـى بلـوغ :أهداف اللوجستيكثانيا/

 :3مستمر ودائم على النحو التالي مردوديـة أكبـر ونشـاط

 :الجودة المناسبة1-

ن م التـي حاجـةيقصد بالجودة تلك النوعية التي يجب الحصول عليها بأقل تكلفـة لتناسـب ال تعريف:

على  للحصـواأجلها يتم الشراء بمعنى أن مفهوم الجودة هنـا مرتبطـة بمالئمـة ومـدى إمكانيـة 

 مستوى معين من المواد المطلوب توفيرها.

جابية علـى الجـودة والتكلفـة الخاصـة بـالموادأو اعتبارات الجودة: تمارس وظيفة اإلمداد رقابة إي

 بصفة عامة يمكن ذكر أربع عناصر أساسية ذات التـأثير فـي مسـتوى الجـودة للمـواد التـي

 :تشتريها الشركة في األجل الطويل وهي

 :أن تضع المواصفات الكاملة المستوى للجودة وهي -أ

 .متطلبات تصميم المنتج -

 .عوامل اإلنتاج -

 .عتبارات الخاصة بالشراء التجارياال -

 .العوامل السوقية -

 .اختبار الموردين الذين لديهم اإلمكانيات الفنية إلنتاج هذا المستوى بتكلفة اقتصادية -ب

..Product Testing - تجربة المنتج؛ 

على  ي القـدرةتحليل االقتراح أو العطاء والكفـاءة فـي اختبـار المـورد أو المـوردين األكفـاء ذو -

 توفير المواد بالمواصفات المطلوبة من خالل تحليل العطاءات المقدمة منهم؛

 .دراسة المقدرة الفنية -
                                                             

 .38نفس المرجع السابق، ص 1
 .32-31السابق، ص ص نفس المرجع 2
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في  فعالية وظيفة اإلمداد في المؤسسات اإلنتاجية،، ولغواطي إيمانعوالي مسعودة 3

 .35ص 2007-2008السنة الجامعية ، ،-المدية  –علومالتسيير تخصص مالية، المركز الجامعي 
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تنمية العالقات مع المـوردين لتحقيـق فهـم أفضـل وواقعـي لمتطلبـات الجـودة وتنميـةالحافز  -جـ

 .لديهم لإلنتاج وفقا لهذا المستوى

 .حيث الجودة والتكلفة وممارسة نوع من الرقابة المناسبة تقييم أداء الموردين من-د

 السعر المناسب:/2

ـراؤه ـوب شقيمة االحتماالت للتكاليف عند المورد فيمـا يتعلـق بإنتـاج الصـنف المطل تعريف:

 )تكاليف األجور، أعباء التصنيع واألعباء العامة(.

 اتحتياجـير االهـا مقابـل الشـراء أو تـوفيمكن تعريفه بأنه تلك القيمة التـي يمكـن التصـفية ب

 :المطلوبة وهذه القيمة في الواقع مرتبطة بكثير من العوامل هي

رط يـةويشتة دورالنماذج وقوانين األسـعار: وهـي قـوائم يرسـلها المـوردون إلـى العمـالء بصـف-أ

 .دكثيرةتكـون بأعـدافيها عدم تغيير أو تعديل فـي المواصـفات أو األسـعار كمـا يجـب أن 

أسعار وليـةالنشرات التي تصدرها البورصـات: تنشـر البورصـات فـي األسـواق المحليـة والد -ب

ل نوع، ك رتـببعض السلع مثل )البترول، القطن( ويعتمد عليهـا لمعرفـة أسـعار هـذه األنـواع، و

 .وتكون كمية الشراء كبيرة مما يجعل حجم الصفقات كبيرا

م مـاتقـورية كبي البيع: يعتبرون من المصادر الهامة في الحصـول علـى المعلومـات السـعمندو -جـ

مؤسسات ال بيالمؤسسـات بتزويـد منـدوبيها بسـلطة المعلومـات أو االرتبـاط بأسـعار مـع منـدو

 .المشترية

 اريخم وتـبطاقات األسعار: هي بطاقات تدون بها أسـماء المـوردين السـابق التعامـل معهـ -د

 .التعامل واألسعار التي تم الشراء بها والكمية المشتراة في كل عملية

 ـروطالعطاءات )المناقصات بأنواعه(: وهي من أحسن المصـادر للتعـرف علـى أسـعار وش -ه

 .الموردين لألصناف المطلوبة

األقـل المفاوضات: تقوم المؤسسة بالتفاوض مع أصحاب العطـاءات أو مـع العطـاء -و

ك ن تلـسـعرا،وتنجح إدارة المواد عن طريق المفاوضات في الوصول إلـى األسـعار األقـل مـ

 الـواردةفي عطاءاتها

مـواد يعـة الها طبتحديد الكمية المناسبة يحكمها العديد من العوامل منالشراء بالكميات المناسبة:/3

 لتخـزينـات ات العـرض والطلـب، إمكانيالمشـتراة وطبيعـة اإلنتـاج،الظروف االقتصادية واتجاها

 .سةالخاصة به، تكلفتي الطلب والتخزين والظروف المالية للمؤس المتـوفرة والتسـهيالت

مسـتلزمات فيـه وأال يتناسـب يقصد به الوقت الذي يـتم فيـه توريـد الالشراء في الوقت المناسب:/4

تعطيل اإلنتاج حيث توجـد مجموعـة مـن العوامـل احتياجـات اإلدارةالطالبة والذي يضمن عدم مـع

 .تقـوم المؤسسـاتبأخذها االعتبار عند تحديد توقيت الشراء

 .عوامل تؤخذ في عين االعتبار عند تحديد وقت الشراء 4/1

من  تسليم المواد والمستلزمات فـي الوقـت الـذي يناسـب معـدالت السـحب توقيت دورة اإلنتاج:-أ

 .جداول اإلنتاج وظروف التشغيلالمخزون وفق 

القيام  تبدأ هذه المرحلة من نقطة الشراء إلـى وصـول الطلبيـة إلـى المخـازن بحيـث يـتم النقل:-ب

 .بالتسهيالت لتجنب حدوث المشاكل
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شـراء المـواد أو األصـناف مـن أجـل التخـزين أوالشراء أو  طبيعة السلعة المرغـوب شـراؤها:-جـ

 .االستثمارية ة التوريـد علـى دفعـات قصـيرة أو طويلـة األجـل مثـل السـلععن طريق تجزئـ

ة الظروف المادية للمؤسسـة: وتخـص السـيولة النقديـة وتوقيـت التـدفقات النقديـ-د

 .الداخليـةوالخارجية ومعدالت سعر الفائدة واستقرار أو تقلب العرض والطلب

سـب السياسات المتبعة، سياسة الشراء في الكميات أي حواهم : سياسات توقيت الشراء 4/2

 .والشراء للمضاربة وغيرها الحاجـة والشـراء المقـدم للتخـزين

 كثـر أهميـة،تعتبر عملية اختيار المـورد المناسـب مـن الخطـوات األ:اختيار المورد المناسب5-

علـى  ينصـب ـذلك فـإن التحليـلالمعلومات التي سبق جمعها عن الموردين، ل حيـث تتطلـب تحليـل

ذه يمكن من خالله الكشف عن أهم الخصائص التي تتصـف بهـا كـل مـن هـ األسـلوب الـذي

لـوب المط المصـادر، هـذاباإلضافة إلى ضـرورة المعرفـة التامـة بخصـائص ومواصـفات المـواد

ختيـار ـي االفمكـن أن يسـاعد عليها، لذا يتطلب األمر تحديد المعيار المناسـب الـذي ي الحصـول

 .للمورد السـليم

 :اختيار المعيار -أ

 يـث يـتمـط بحإذا كان السعر هو العامل الوحيد، فإنه تتم المفاضلة على أساس هـذا العامـل فق -

ال واختيار المورد األقل سعرا مع تساوي العوامل األخرى، ولكـن فـي الوقـت الحاضـر، 

 ـينلجمـع بجـب ايالعامل الوحيد في المفاضلة بـين مصـادر التوريـد بحيـث  يعتبـرالسعر المعيار أو

 .السعر والجودة ومدى تواجد أو استمرارية هذا المورد في األجل الطويل

علـى المشـتري أن يجـدد األهميـة النسـبية لكـل مـن هـذه العوامـل )السـعر،  -

مـواد ـليم الـه بتسالخاص بمـدى دقـة المـورد والتزامالجـودة،االستمرارية(... مثال إذا كان العامل 

فـي  التواريخ المحددة أكثر أهمية من السعر بسـبب الشـرط الجزئـي المنصـوص عليـه فـي

 .العقـدالذي على المشتري أن يقرر مدى األهمية النسبية لهذا العامل

 :تقسيم الموردين -ب

 ـاطهءة نشمعيار المختار وعلـى أسـاس مـدى كفـايجب تقسيم الموردين المتنافسين على أساس ال

باستخدام اإلحصاءات استعراض وفحص سجالت المورد لمعرفـة التزامـه إلـى مـدى 

 .االسـتجابةالسريعة والفورية للمعلومات وطلبات المؤسسة

 :بعض العوامل للكمية المستخدمة في تقييم الموردين

جودة، كـال .)تحديـد العوامـل الواجـب تقييمهـايتم التقييم من خالل الوزان المرجحة:  -

 .يةومن ثم إعطاء لكل من هذه العوامل وزن نسبي حسب األهمية النسب (الخدمـة،السعر،..

 25الخدمة %35%السعر 40%الجودة  مثال: العمال الوزن النسبي

 ).المشتري(هذا التحديد يكون من طرف مندوب الشراء 

 ـاليرف إجمبناءا على هذا المـدخل يمكـن للمشـتري أن يعـ التكلفة:التقييم على أساس معدل  -

 :تكلفة التعامالت مع المورد المعين بالنسبة لطلب شراء معين، وفق الخطوات التالية

 ؛تدفق المعلومات من الحاسب اآللي على أساس نظام محاسبة التكاليف *

 .صافي سعر التسليم للصنف *

 .نظام النقاط المرجحة *
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 :اختيار أكثر من مورد -جـ

 :األسباب التي تدفع للتعامل مع أكثر من مورد

 ا الستفادة المشتري من قاعدة عريضة من الخدمات الفنية؛ إن تعدد الموردين يعطي مجال -

 وجود منافسة نشطة وحيوية حيث يبحث كل مـورد ويسـعى بزيـادة حجتـه السـوقية بتقـديم -

 .خدمات أفضل وسعر أفضل

 يحمي المشتري نفسه من مخاطر اإلفالس أو توقف مصنع مـورد معـين ألنـه لديـه خيـارات -

 .أخرى للحصول على احتياجاته

 يعطي المشتري األولوية أو التفضيل فـي التعامـل مـع المـورد الـذي يعتبـره عامل المبادلة: -

 .عميال له أي مستخدما لمنتجات المشتري

إعطاء األولوية في التعامـل مـع المـوردين المحليـين لتحسـين  األهداف االجتماعية: -

 .وتقويـةالعالقة بين المؤسسة والمجتمع وبالتالي دعم االقتصاد المحلي

 :باإلضافة إلى األهداف السالفة الذكر يمكن أن نذكر ما يلي**

 مـا يسـمى تحقيق أفضل تنسيق بين التدفقات الداخلـة والخارجـة )مـدخالت ومخرجـات( أو -

 بإدارة التدفقات

 .تجنب االختناقات واألعطال -

 .دفق األمثل للعملياتتحقيق الت -

 .ين وكل أطراف المصلحة مع المؤسسةخلق القيمة للزبون والمساهم -

 :1والتي تتمثل في *(les cinq0(أصفار05تحقيق ما يسمى بـ - 

 فـي تخفـيض التكـاليف، و وفـورات: تقليل ما أمكن من المخزون يـؤدي إلـى  صفر مخزون*

 .التكلفة الناتجة عن ذلك

 .ء: تقليل الزمن المستغرق في دورة الطلب مما يؤدي إلى خدمة جيدة للعمال صفر آجال *

: عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة مثـل الفـاكس،  صـفر أوراق *

ق، األورا تخداميوتر كـل هـذا يقلـص مـن اسـاالنترنيـت،االنترانت، الهاتف، الحاسب اآللي، الكمب

 .يزيد من سرعة االستجابة وكـذلك

 ـقتحقي : عدم وجود أخطاء في المنتج يعني الـتخلص مـن المـردودات وبالتـالي صفر أخطاء *

 .خدمة جيدة للعمالء وتخفيض التكاليف

 سـمىحدوثـه، وهـذا ي: يجب أن تكون الصيانة قبل وقـوع العطـل ولـيس عنـد  صفر تعطل *

 .بالصيانة الوقائية

حة،في لصـحياكذلك يهدف اللوجستيك إلى توفير: المنـتج الصـحيح، بالكميـة الصـحيحة، بالحالـة 

 .المكان الصحيح، في الوقت الصحيح، للعميل الصحيح وبالتكلفة الصحيحة

 مفهوم سلسلة اإلمدادالفرع الثاني: 

وهـو Supply Chainيـد هـي مصـطلح انجليـزي، سلسلة اإلمـداد أو سلسـلة التور

 ولقد ظهـر المصـطلح فـي بدايـة التسـعيناتLa Chaine logistiqueاألكثـراستخداما وبالفرنسية

                                                             
10 Stock, 0 Délie, 0 Papier, 0 Défaut, 0 Panne.(*) 
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عندما بدأ التعاون بين المؤسسات والموردين والزبـائن أي خـالل مرحلـة اللوجسـتيك 

العريض الذي حظي بـه مفهـوم اإلمـداد على الرغم من القبول Logistique coopéré.المشـترك

لتحسين كفاءة تدفق سلع وخدمات المنظمة من مرحلة الحصول  والتوزيـع بواسـطة المنظمـات

علـى المـواد الخـام إلـى مرحلة استهالكها بواسطة عمالء المنظمة. إال انه على الجانب المقابـل لـم 

ق بين وظائفها المختلفة أو بين بـاقي المنظمـات تستخدمه سواء للتنسي تسـتطع تـوفير إطـار عـام

التـي تتعـاون معهـا فـيتدفق سلعها وخدماتها إلـى األسـواق، ولـذا بـدأت المنظمـات باسـتخدام 

عملياتها المسئولة عن تدفق منتجاتهـا لألسـواق، الـذي يقـوم بصـورة أساسـية  مـدخل الـنظم إلدارة

منظمات التي تتعامل معها كنظـام متكامـل يتكـون مـن مجموعـة مـن علـى النظـرللمنظمة وباقي ال

 الـنظم الفرعية تشترك كلها في تدفق سلع وخدمات المنظمـة وتعمـل علـى تعظـيم قيمـة تلـك السـلع

 الخدمات من وجهة نظر العمالء، ولقد أطلق على ذلـك المـدخل مفهـوم سلسـلة اإلمـداد ويعمـل

 لمنظمة تستخدمها في تكامل وظائفها المختلفـة والتنسـيق مـع بـاقي المنظمـاتعلى توفير قاعدة ل

 .1التي تشترك معها في تدفق سلعها وخدماتها وذلك لزيـادة قيمـة مـا تقدمـه المنظمـة ألسـواقها

 :ويمكن تعريف سلسلة اإلمداد كما يلي

 نبـدأ مـتلتـي ئفهـا المختلفـة واتعريف: "اإلطار الذي تستخدمه المنظمة لتحقيق التكامل بين وظا

 ت ذاتلومـاالموردين وتنتهي عند المستهلك النهـائي وذاك لتفـق سـلع وخـدمات المنظمـة والمع

وجهة تها مـنخـدماوالصلة بغرض كفاءة إدارة المنظمة لعملياتهـا الداخليـة وتعظـيم قيمـة منتجاتهـا 

 ."نظر عمالئها ومالكها

 سلسلة اإلمداد: (2-2)الشكل رقم

 
 المصدر : محمد حسان .ادارة االمداد و التوزيع

 

 ماهية إدارة شبكة اإلمدادالمبحث الثاني:

 .أنشطتهاالمطلب األول: مفهوم إدارة شبكة اإلمداد و

                                                             
 .38-37، مرجع سابق، ص ص إدارة اإلمداد والتوزيعمحمد حسان، 1
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 الفرع األول : مفهوم إدغرة شبكة اإلمداد

الذي يتطلب منها تبني تواجه المنظمات األعمال بنية الديناميكية متحركة و غير مستقرة، األمر 

تجعلها تمتلك القدرة على مواجهة تقلبات السوق بسرعة تمكنها من التكيف و إستراتيجية متينة

 باإلضافة إلى تمكينها من

تكمن هذه اإلستراتيجية تمرار والحصول على ميزة تنافسية مستدامة من أجل تحقيق النجاح و االس

 في اإلدارة

أداة لتحقيق التوازن بين تعتبر فلسفة وتوجه جديد في اإلدارة الحديثة والمثلى لشبكة اإلمداد والتي 

لمتتالية إلنتاج تتمثل شبكة اإلمداد في مجموعة المراحل االتكلفة ومستوى أداء المنظمات و مستوى

،أي هي جميع األنشطة الوظيفية 1ي المنتجين إلى زبائن زبائنهممورد موردوتوزيع المنتج م

ذلك أثناء تحويل المواد الخام إلى خالل قنوات محدودة و ة لعدة مرات مناللوجستية المتكرر

 .نهائية مع إضافة قيمة ملموسة لها في نظرالعمالء الذين يحصلون عليها منتجات

 ".Supply chainشبكة اإلمداد  : " (3-2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع 

الثاني: 

أنشطة 

 إدارة شبكة اإلمداد

 :2اإلمداد ثمانية أنشطة رئيسية هيتحدد شبكة 

                                                             
1Yves Primor .logistique –production-distribution-soutien. op cit .page 5. 

2Pierre médian, Anne Gratacap .La logistique et supplychain management. DUNOD 

.Paris 2008 .p27. 
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 إدارة العالقة مع العمالءCRM(Customer Relationship management:) 

ؤ ف التنبهمبهديتمثل هذا النشاط في تحديد الزبائن األساسيين للمؤسسة و دراسة و تحليل احتياجات

 .بطلبياتهم

 إدارة العالقة مع الموردينSRM(supplier Relationship management:) 

نسيق م بالتا لدرجة وأهمية كل واحد منهم بالنسبة للمؤسسة، ثم القيا يجب تصنيف الموردين وفق

 ولمورد تحقيق استمرارية عملية التوريد وذلك بما يعود بالفائدة على كل من ا معهم من أجل

 المؤسسة.

 ( إدارة الخدمة المقدمة للعمالءCustomer service management:) 

ات الخدموالعمالء المثمتلة في المنتجات  على المؤسسة ان تضمن تلبية متطلبات و توقعات يجب

افة الء بكالدقة في إمداد العمنظام للمعلومات يتميز بالسرعة و المؤسسة على ويتم هذا بتوفر

 .استقبال أوامرهم الواردة للمؤسسةوخصائص المنتجات والمعلومات المتعلقة باألسعار

 معالجة الطل(بياتorderfullfilment:) 

ع لتوزييسعى هذا النشاط إلى تحقيق درجة عالية من التوازن و التكامل بين خطط التصنيع وا

ة في ي زياديتم تنفيذ أوامر العمالء في الوقت المناسب دون أن يترتب على ذلك أ والنقل، بحيث

 .التكاليف

 (إدارة تدفق المواد و المنتجاتmanufacturing flow management:) 

ات مكانييشير هذا النشاط إلى الرقابة على المخزونات، الموازنة بين احتياجات العمالء و إ

 المؤسسة و قدرتهاعلى توفير تلك اإلحتياجات.

 (إدارة الطلبdemand management:) 

بؤ لتنمثل اييتطلب هذا النشاط تحقيق التوازن بين قدرات شبكة اإلمداد و متطلبات العمالء ، و 

 مفتاح إدارة

 لمطلوبةيات االطلب على منتجات المؤسسة حيث يتم تحديد أنواع المنتجات التي يتوقع بيعها والكم

 و تواريخ

 ...الطلب

 (تطوير وتسويق منتجات جديدةproductdevelopment and commercialization) 

سويق منتجاتها وكذا تالبد على المؤسسة ان تستعين بالموردين والعمالء في عملية تطوير 

 وخاصة في حالة المنتجات التي تتميز بدورة حياة قصيرة. المنتجات الجديدة

 (إدارة المرتجعات أو المردوداتreturns management:) 

 ات وهذالمبيعاالبد من إدارة المردودات في االتجاه العكسي عبر شبكة اإلمداد بنفس كفاءة إدارة 

 تجات المرتجعة وتدعيم المركز التنافسي للمؤسسة.تحديد فرص تقليل المن من أجل

 ملياتفان كل أنشطة شبكة اإلمداد السابقة تندرج تحت ثالثة عChopra et Meindlحسب كل من

 أساسية تتمثل في:

 SRM  (supplier relationship management.)إدارة العالقة مع الموردين -

 CRM (customerrelationship management.)إدارة العالقة مع العمالء -

 (.ISCMinternalsupplychain managementإدارة شبكة اإلمداد داخليا -
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 المطلب الثاني:معايير اختيار أرضية االمداد وشروط نجاحها وآثارها.

تي ال ـدافاأله يعتبر اختيار موقع أرضية اللوجستيك أمرا مهما يجـب التخطـيط لـه جيـدا، لتحقيـق

شروعا م بتـوفر مجموعـة مـن الشـروط تجعـل مـن أرضـية اللوجسـتيكأنشأت من أجلها، وذلك 

 .ناجحا

 .الفرع األول: معايير اختيار أرضية االمداد

نجد  حيـث .طـيطيعتبر إنشاء أرضية اللوجستيك عملية معقدة تتطلب قدرة عاليـة مـن التنظـيم والتخ

 لوجستيكضـيةالالتفكيـر فـي إنشـاء أرهناك مجموعة من األسئلة الرئيسية التي يمكن طرحهـا عنـد 

 :وهي

 هـو ية؟ مـاألرضـلماذا ننشأ األرضية؟ما نوع الملكية والتمويل؟ ما هي األبعاد؟ أين يـتم إنشـاء ا

 نوع البناء؟ما نوع معدات المناولة؟

 :عوامل اختيار موقع أرضية اللوجستيك تتمثل فيBernadetteوحسب

من  سـية،وقريبع بـالقرب مـن وحـدات اإلنتـاج و المـوانئ الرئييكون الموقـ :القرب من السوق -أ

 .األسواق وبالتالي يكون الموقع وسطا في مكان يسهل الوصول إليه

المتعدد  ام بالنقـلعلـى الـرغم مـن االهتمـ:إمكانية الوصول إلى الموقع وتوافر البنية التحتيـة  -ب

س كون حساوقع يالم فمكـان،ما فـي المراحـل النهائيـةالوسائط، تبقى الطريق هـي السـائدة وال سـي

ة ام حركالتي تساهم في ازدح جدا لجودة شبكة الطـرق وحركـة السـير خاصـة مـن االختناقـات

 .المرور

ارات،فأرضية يـؤثر هـذا العامـل علـى العديـد مـن الخيـ:توافر األراضي والمباني وتكلفتها -ج

 تجاوزكبيرة ت كبيرة كمـا أن المؤسسـات تحتـاج إلـى مخـازن اللوجستيك تحتاج إلى مساحات

مهمة  تعتبر م،أما بالنسبة ألسـعار األراضـي التـي سـتقام عليهـاأرضية اللوجستيك10.000مسافة

 جدا ألنها تـؤثر فـي إجمـالي تكاليفهـا،مـع العلـم أنـه

ضا مهمة أي ـييـة األرض نفسـها فهيفضل المناطق النائية عن المنطقـة الحضـارية،وبالنسـبة لنوع

 .ألنها تساعد على تخفيض تكاليف البناء والتشييد وتهيئة مناطق المرور

 ة تتمتـعتحتاج أرضية اللوجسـتيك لعمالـة مـاهر:توافر المؤهالت وتكاليف القوى العاملة -د

قع رالمواختيـابمؤهالت خاصة، لذا وجب توفرها مما قد يؤدي إلى تكاليف مرتفعـة، لكـن عنـد 

فاض ى انخإل ـدمات اللوجسـتية، باإلضـافةيمكن أن نختار منطقة تمتاز بعمالة مؤهلـة فـي الخ

 تكاليفها.

رضـية،ألن ال يمكن تجاهل السلطات العامة عنـد اختيـار موقـع األالسلطات(:(القوى العامة  -ه

ن ضغط مات العامـةتخضع للالمسئولة عن إصـدار التـراخيص، الضـرائب، والمسـاعدات،فالسـلط

 تيك وماية اللوجسنقاط قوة أرض األولى من العمال و الرغبـة المعلنـة علـى التركيـز علـى :زاويتين

 ، والثانيـة...توفره من فـرص العمـل والقيمـة المضـافة

 ....والتلوث، جاسـتهالك األمكنـة، زيـادة حركـة المـرور، الضـجي :النقاط الضعف التي تتمثل فـي
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، حيـث نالحـظ أن الموقـع يراعـي المعـايير 1)*( والصورة التالية توضح مكان أرضية اللوجستيك

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني 

 و آثارهاشروط نـجاح أرضية اإلمداد: 

 أوال /شروط نجاح أرضية اإلمداد

 ـروطبعـض الشلكي تحقق أرضية اللوجسـتيك وظائفهـا ومهامهـا بنجـاح ال بـد مـن تـوافر 

 :األساسية التالية

 ،كهرباءتلفـةوجود بنية أساسية قوية حديثة من طرق، جسـور، أنفـاق، اتصـاالت، وسـائل نقـل مخ-

امل مع ةللتعومياه، وذلك لربط األرضية مع المناطق األخـرى التـي تتعامـل معهـا وتكـون صـالح

 .نوعيات المركبات والبضائع المحمولة

المـوانئ (ك اتصال جيد بين جميع المتعاملين مـع أرضـية اللوجسـتيك أن يكون هنا -

ن، ـاحنيالبحريـة،أرضيات اللوجسـتيك األخـرى، المطـارات، البنـوك، شـركات التـأمين، الش

مـات لـدى ، ألن سـرعة وفاعليـة ودقـة تـوافر المعلو)أصـحابالبضائع، وكالء الشحن والجمارك

 .مة النقل تزيد من فاعلية المنافسةالمتعاملين في منظو كـل

أن تتميز اإلجراءات اإلداريـة والحكوميـة والجمركيـة بالبسـاطة والدقـة والسـرعة حتـى التكون -

 .سببا في تعطيل حركة البضائع

أن تكون اإلدارة على درجة عالية مـن الكفـاءة، وعلـى درايـة بمتطلبـات عمليـات النقـل،وقادرة  -

القرار السليم في الوقت المناسـب باسـتخدام تقنيـات حديثـة، وأن تكـون إدارةأرضية على اتخاذ 

اللوجستيك على المستوى الذي يؤهلها للتعامل مـع شـركات المالحـة العمالقـة، ولـديهامن القدرة 

 .على استخدامات الموارد المادية والبشرية المتاحة أفضل استخدام لها

رضية اللوجستيك بالدقـة التـي تخـدم الهـدف الـذي أنشـأ مـن أجلهـا،فالسلسلة أن يتم اختيار مكان أ -

النهائي بسعر  اللوجستية تبدأ من لحظة اسـتخراج المـادة الخـام وتنتهـي بوصـول السـلع للمسـتهلك

مناسب ووقت مناسب وبحالة مناسبة، وعليـه فـإن نجـاح اختيـار مواقـع أرضـيةاللوجستيك يحقق 

                                                             
 .04صور ألرضيات لوجستية مختلفة، أنظر المحلق رقملمشاهدة بعض *
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 .داف اللوجستيةاأله

 آثار أرضية اإلمداد:/نياثا

ن مـا أتستجيب أرضية اللوجستيك لالحتياجـات األساسـية اقتصـاديا واجتماعيـا وبيئيـا، ك

 مشـروعمة الهـذاالمشروع يتم إنجازه من خالل تدخل الحكومة لما له من أهميـة مـن جهـة و ضـخا

 :ما يليوالتهيئة العمرانية والبيئة،وذلك كفهي تؤثر على البيئةاالقتصادية  .من جهة أخرى

 :تتمثل األهمية االقتصادية ألرضية اللوجستيك في.األثر على البيئة االقتصادية: 1

 .لمؤسسات التي تقدم خدمات لوجستيةتساعد على نمو ا-

 .خلق فرص العمل -

 .ل واإليرادات الضريبية ذات الصلةتوزيع الدخ -

 .الخدمات اللوجستيةة جودة وكثافة زياد - 

 .ادية الموجودة و خلق أنشطة جديدةتعزيز األنشطة االقتص-

 .خفيض التكاليف واآلجال اللوجستيةت -

 ...).يف،النقل، التخزين، تحضير الطلبيات، التعبئة والتغل(زيادة جودة الخدمات المقدمة  -

ل، المجـال، فـرص العمـاالستثمار فـي هـذا  :نمو أنشطة النقل واللوجستيك من خالل -

 ...القيمـةالمضافة في القطاع،

 .زيادة الكفاءة اإلنتاجية اإلجمالية للمؤسسات وتحسينها أدائها -

 .جذب االستثمارات األجنبية -

يـع ـي، توزلجغرافاتهتم التهيئة العمرانية بـ: البحث فـي اإلطـار : ألثر على التهيئة العمرانيةا2-

علـى  ـدائمداعلى الموارد الطبيعية واألنشـطة االقتصـادية، الحـرص الأفضـل لألشـخاص اعتمـا

ب تتطلـ للسكان )السكن، العمل والمرافق الترفيهية الرئيسية(، فهـي تقـديم أفضـل الظـروف

مـة ت الالزألدواتحسـين التنسـيق واالسـتفادةالمثلى من جميع األنشطة البشـرية، وينبغـي تـوفير ا

ى تـوفير الي إلـبالتـ اإلقليميـة األكثـرفعالية، فالتهيئة العمرانيـة لمنطقـة حضـرية تحتـاجللتنميـة 

ـايير من خالل البحث عن المكـان المناسـب )يراعـي المعplates-forms)أمـاكن لألرضـيات،

 ودعات،تقوم بوضع وضمان نوعية حياة أفضل للسـكان عـن طريـق عـزل المسـت السـابقة(،حيـث

 جيدة، حجم جيد يسمح بإنشاء مرافق مشتركة. ئـة عملبي

نـتج هالك، يالسـتيتميز االقتصاد الصناعي بالفجوة بين أماكن اإلنتاج ومواقع ااألثر على البيئة:3-

 ـل عبـرة النقمشكلة انتقال السلع بين المواقع، مما يؤدي إلى زيادة النقل خاصـ عـن هـذا الفصل

ـيطرة ،وللسالمصدر األساسي النبعـاث الغـازات )غـازات الدفيئـة( الطرقـات، هـذاألخير يعتبر

 ة للنقللطويلاعلـى النقل البري للبضائع يجب استخدام النقل المتعدد الوسائط للحد من المسافات 

 البري.

 ط وذلـكوسـائمن هنا يأتي األثر اإليجابي ألرضية اللوجستيك من خالل دعمـه للنقـل المتعـدد ال

فضـل شبكة السكك الحديدية وتطوير الموانئ. فأرضية اللوجسـتيك هـي المكـان المبتعزيز 

مـا دامة، كلمسـتلهـذاالتحسين، والذي ينطوي على تكاماللممارسات المشـتركة المتعلقـة بالتنميـة ا

ـى ؤثر علتحديد مكان أرضية اللوجستيك مهما جدا من الناحية البيئية. كـذلك األرضـية تـ أن

 ..ـةسلبا من خالل الطاقة المستهلكة ، أدوات المناولة، المباني،البيئ
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عالية  شـهادة خاصـة بمبـانيAFILOGو CERTIVEAأصـدرت كـل مـن2005وفي عـام 

 الجودة البيئية

) HQE®)   2009.(*)1واإلصدار الخاص بأرضية اللوجستيك كان سنة 

 رابعا/أرضية اإلمداد أساس إخراج األنشطة اللوجستية:

درجة  تـأثير كـذلكونظرا لألهمية التي يكتسبها والمكانة التـي يتربـع عليهـا اللوجسـتيك بالمؤسسـة 

ر ختصة أكثم ـاتأدائه على نتائج المؤسسة، فإن هـذه األخيـرة تلجـأ إلـى تنفيـذه مـن خـالل مؤسس

نقاط لك للوذ فضـلولها إمكانيات أكبر وهذا ما يجعل تفويضه إلى المقـاول مـن البـاطن حـال أ

 االيجابية التي تحققها المؤسسة وأبرزها تخفيض التكاليف.

 .تعريف اإلخراج و المقاولة من الباطن:1

 يمكن تعريف اإلخراجL’externalisationعلى انـه: " انجـاز وإدارة نشـاط بواسـطة 

 ، تعكس2جهطرف خارجي، وتبقى المؤسسة معنية بـذلك النشـاط الـذي قامـت بإخرا

األخرجـة إدارة المؤسسـة فـي التركيـز علـى مهنتهـا األساسـية وتحسـين 

وتنافسيتها، وهي إستراتيجية إعادة إحالل للموارد نحـو قلـب المهنـة مهـارات جاذبيتها

 .والرسـالةالمبدئية للمؤسسة

 أما المقاولة من الباطنLa sous-traitanceإنتاج منـتج أو عـدة منتجـات مـن قبـل " 

سسة خارجية حسب دفتر شروط محـدد مـن قبـل الموكـل الـذي يحـتفظ مؤ

 .3بالمسـؤوليةاالقتصادية

كما يمكن تعريفها على أن ": جميـع االلتزامـات، فـي مجـاالت اإلنتـاج والخـدمات الصـناعية)من 

لعقـدمتفق عليه مكونات، منتجات، إكسسوارات، خدمات( التي تنشـأ بـين مؤسسـتين أو أكثـر طبقـا 

وملزم للطرفين بما يضمن استمرار العالقة وخدمـة المنـافع المشـتركة. فهـو عبـارةعن أسلوب 

وقطع الغيار  زيادة االستغالل األمثل لطاقات اإلنتاج المتـوفرة لـدى المصـانع المنتجـة للمكونـات

يؤدي إلى زيادة  دخالت، ممـاوالخدمات الوسيطة من خالل ربطها بالمصـانع المسـتهلكة لتلـك المـ

التكاليف ورفع القدرة  التخريج وبالتالي التخصص ورفـع الكفـاءة وتحسـين الجـودة والضـغط علـى

 .4التنافسية وتطوير األداء

تستند فكرة اللجوء إلى إخراج الخدمات .مبررات اللجوء إلى إخراج الخدمات اللوجستية: 2

أسـي وهـي عمليـةعكسية للتكامل وتعني فصل العملية الصـناعية اللوجسـتية إلـى فكـرة التفكـك الر

الطاقة المثلى لباقي العمليات كما هـو الحـال فـي  التـي ال تتناسـب طاقتهـا اإلنتاجيـة المثلـى مـع

الصباغة عن عملية صناعة النسيج الختالف الطاقة  صـناعة النسـيج حيـث يـتم فصـل عمليـة

                                                             
 www.afilog.orgأو www.certivea.frلمزيد من المعلومات فيما يخص هذه الشهادة زيارة الموقعل* 

2Marketing des services, P 153 
http://eportfolio.supco-amiens.fr/jean-lou-poignot/DOCUMENTS/Marketing%20des%20services.pdf 

3Ibid., P153 
 في المنطقة العربية،)Subcontractingالتعاقد الصناعي (واقع ومستقبل المناولة الصناعية عبد الرحمن بن جدو، 4

-12)المؤتمر العربياألول للمناولة الصناعية والمعرض المصاحب له، الجزائر، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، 

 .2006سبتمبر ( 15

http://www.certivea.fr/
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واحد،وعمومـا  صباغة يمكن أن يخدم أكثر من منتج يـث أن إنشـاء حـوضالمثلى لكـل منهمـا ح

 :1بالمؤسسة إلى مناولة خدماتها اللوجستية يمكـن ذكـر بعـض األسـباب التـي تـدفع

 روامـالتركيز على النشاط الرئيسي، حيـث أن اإلخـراج يسـمح للمؤسسـة التـي تعطـي األ -

ب يج لتـيـرة اوترك اللوجسـتيك للجهـة المختصـة، هـذه األخي بالتركيز أكثر على نشاطها الرئيسي

 .أن تكون مرنة ومواكبة لكل مستجدات السوق

 تسـاحاإخراج الخدمات اللوجستية يعفـي المؤسسـة التـي تعطـي األوامـر مـن مشـاكل الم -

 .الالزمة للتخزين

 .ستراتيجي للمؤسسةتوفير مبالغ مالية واستثمارها في مشاريع تتعلق بالنشاط اال -

 .تحويل التكاليف الثابتة إلى تكاليف متغيرة -

ن أل وامـري األنوعية الخدمة تكون ذات جودة عالية مقارنة بأدائهـا داخـل المؤسسـة التـي تعطـ -

لنوعية ا ـمنالمؤسسة المنفذة هي األكثر تخصصـا وكـذلك لهـا المهـارات واإلمكانيـات التـي تض

 .ن النشاط الذي تقوم به يمثل نشاطها الرئيسيالجيدة للخدمة أل

 م يكـنذا لـإن أي استثمار يحمل درجة من المخاطرة تقل بزيـادة تكـاليف الـتحكم فيهـا، فـإ -

 بـالغمار ماللوجستيك الوظيفة األساسية في مؤسسة ما فإن اإلخـراج يسـاعد علـى تفـادي اسـتث

 .فيهكبيرة وبالتالي تفادي مخاطر االستثمار 

ن تية مـتختلف قدرات موردي الخـدمات اللوجسـ.أهم األنشطة اللوجستية التي يتم أخرجتها: 3

ة ع، إداربضـائحيـث أسـعار خـدماتهم واختيـار المواقـع،الصادرات، الواردات، القدرة على نقل ال

 .لسلعفة للسلسـلة اإلمـداد ومـدى تغطيتهـا للعـالم،والقدرة على التعامل مع النوعيات المخت

سيارة  6000-25وعادة يتراوح أسطول سيارات النقل الالزم لتوريـد خدمـة النقـل البـري مـا بـين 

ويتراوح 10 – 7000 كما يتراوح عدد العمالـة الالزمـة لتأديـة الخـدمات اللوجسـتية مـا بـين،

مليون دوالر  680إلـى صافي اإليراد السنوي لشركة الخـدمات اللوجسـتية مـا بـين مليـون دوالر 

ويتسم سوق توريد الخـدمات اللوجسـتية بالديناميكيـة الشـديدة ويرجـع ذلـك إلـىالتغير في العمالة 

عروض مقدمي  والتغيرات في توقعات طالب الخـدمات اللوجسـتية باإلضـافة إلـى التغيـر فـي

.  تهااألرباح أو زياد علـى مسـتوىالخدمات اللوجستية المنافسين لجـذب عمـالء جـدد أو للمحافظـة 

مراحل رئيسية تتمثل  ويتطلب تنفيذ الخدمات اللوجستية من خـالل طـرف ثالـث المـرور بأربعـة

راحل رئيسية تتمثل في  في تحديد الخدمات اللوجستية المطلـوب إسـنادها لمـورد خـارجي، اختيـار

خـارجي، اختيـارالموردين، التعاقد والتنفيذ  تحديد الخدمات اللوجستية المطلـوب إسـنادها لمـورد

 .2وأخيرا مرحلة اإلدارة والتوجيه

 :3وهناك بعض األنشطة الرئيسية التي عادة ما يتم مناولتها والتي تتمثل في

                                                             
امعة الحاج لخضر، باتنة: مذكرة ماجستير، ج المقاولة من الباطن كإستراتيجية للمؤسسة االقتصادية،غربي سامية، 1

 .26ص، 2003/2004، الجزائر

 االتجاهات الحديثة في اللوجستيات، جامعة القدس المفتوحة، مرجع سابق2
 
3Pascal EYMERY, Op.cit, P 7 
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 لنشاطاتا مـن إن شركات النقل عديدة ومتنوعـة وهـي قـادرة علـى التكيـف مـع العديـد النقل: -أ

لى عدد لنقل إبإخراج ا الزبـائن. حيـث أن المؤسسـات الصـناعية والتجاريـة تقـوموذلك بـاختالف 

ند عارية قليل من الشركات المتخصصة في ذلك، ويمتـد ذلـك إلـى أنشـطةالشحن والمعالجة اإلد

 .االستيراد والتصدير

يمكن أيضا إخراج التخزين ويكون المقاول من البـاطن مسـئوال عـن  التخزين: -ب

ت كمـا يمكـن أن تشـمل علـى خـدما،مناولـةوالتخزين، بما في ذلك الشحن واالستالمال

 .إدارة التعبئة والتغليف، الشراء، التصليحات، التنظيف والتجديد:إضـافية

انة ـذ،الصيلتنفيامـع تطـور البرمجيـات القياسـية والمهـارات التقنيـة،  إدارة نظم المعلومات: -ج

من خالل  وتطوير نظام إدارة الخـدمات اللوجسـتية التـي تـتم مـع شـركاء مـن خـارجالشركة،

 .تعاون وثيق وهذا يؤدي إلى التحسينات المستمرة و األداء الجيد

ا ـة،ولهذلمؤسساقد تكون هذه العملية من الصعب إدارتهـا بفعاليـة داخـل  خدمات ما بعد البيع: -د

ء إعطا تقوم بإخراج يتم إخراجها إلى مؤسسات متخصص، مثـل مؤسسـة إنتـاج الحواسـيب، ولكـن

  ،متخصصة أكثر نصائح للزبون، الصيانة )خـدمات مـا بعـد البيـع( إلـى مؤسسـات

 .اللوجستيكاتجاهات إخراج (4-2)الشكل رقم 
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 صل الثاني:

 

 

 قيـقـي تحمن خالل هذه الدراسة يتضح لنا مدى أهمية النقـل فـي اللوجسـتيك ودوره الكبيـر ف

مـافي يـتم إ هـذا الفعالية في النظام اللوجستي من خالل التوفير الزماني والمكـاني للمنتجـات وكـل

ادالتي إلمـداالمؤسسة نفسها أو بأخرجة هذه العملية أو بـاقي العمليـات األخـرى إلـى أرضـيات 

 تخفيض التكاليف .أصبحت منتشرة بشكل كبيرة نتيجة للمنافع التي تقدمها، أساسا 
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 الفصل الثالث : أهمية النقل و عالقته باإلمداد

 

 

 تمهيد:

 

وطني لالقتصاد ال مكونات البنية األساسيةيعدالنقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكونا مهما من        

ير على ن تأثوركيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة في أي بلد نظرا لما له م

مستوى ما و القطاعات االقتصادية األخرى فهناك عالقة ارتباط قوية بين التطور االقتصادي لبلد

من  يث يتمحوبصورة مباشرة بكفاءة قطاع ومرونته نمو قطاع النقل، كون النمو االقتصادي يتأثر 

 لذلك نجد أن خالل شبكات النقل المختلفة عمليات التبادل بيت مراكز اإلنتاج ومراكز االستهالك،

اع مثل القط الدول المتطورة قد أولت أهمية كبيرة لقطاع النقل وذلك بتجديد بنيات أساسية لهذا

ستوى أساس أهمية كل منها في توفير الوقت وزيادة مشبكات الطرق، وخطوط سكك الحديد على 

 مردودية هذا القطاع وزيادة مستوى األمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: أهمية النقل في التنمية االقتصادية

ارشال مفريد يعد قطاع النقل من البنى االرتكازية لالقتصاد حيث عبر عن ذلك اقتصادي الشهير أل

 بقوله 
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، فهو يعتبر من 1عامل في العصر الحديث هو الثورة ليست في اإلنتاج وإنما في النقلإن أبرز "

وجهة نظر االقتصاد بأنه نشاط انتاجي من حيث تقريبه في المكان، وهو يخلق قيمة اقتصادية بنقله 

البضائع واألفراد وبدون نشاط نقل ال يمكن ألي منظمة أعمال حديثة أن تعمل وتدبر أمر نقل 

األولية ومستلزمات اإلنتاج من مواقعها إلى مواقع اإلنتاج وذلك نقل المنتجات النهائية لها  المواد

 إلى مواقع االستهالك )األسواق(.

وبالتالي فإن أي قصور في هذا النشاط سيؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بين المراكز   

الوطنية لذلك انتهجت الدول ذات  اإلنتاجية واالستهالكية، وهذا ما يؤثر في الخطط التنموية

التخطيط المركزي بإيالء هذا القطاع أهمية واضحة وكبيرة لما له من تأثير في زيادة وتيرة 

 .2التنمية

 المطلب األول: أهمية النقل على مستوى الدولة ككل

ي نجد أن قطاع النقل المتطور يساهم في حركة التقدم التي يمكن أن يصل إليها االقتصاد القوم

اإلسهام في خلق الظروف المنافسة وتحقيق اقتصاديات الحجم في مجال اإلنتاج  3وذلك من خالل

 )الفرع األول( تخفيض تكاليف انتاج السلع والخدمات وتساوي األسعار واستقرارها )الفرع الثاني(.

 نتاجاإلالفرع األول: اإلسهام في خلق الظروف المنافسة وتحقيق اقتصاديات الحجم في مجال 

وق جم السحيث أنه عندما ال تتوافر وسائل النقل فإن ح. اإلسهام في خلق الظروف المنافسة: 1

 نافسةيقتصر على تلك المناطق المحيطة بمراكز اإلنتاج وفي مثل هذه الظروف فإن عنصر الم

ين بافسة يختفي، إذا يمكن القول بأن تتوافر قطاع نقل وشحن متقدم يساعد على خلق عنصر المن

واع عض أنالسلع والخدمات المماثلة باإلضافة إلى توفير بعض السلع غير المنتجة محليا مثل ب

 الفواكه والخضروات والتي يمكن توفيرها على مدار العام.

نقل ئل الإن اتساع األسواق كنتيجة لتوافر وسا . تحقيق اقتصاديات الحجم في مجال اإلنتاج:2

ائل لك وسذستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، باإلضافة إلى والشحن يساعد المنشئات على اال

 ة.لجغرافيايا االنقل يساعد على اختيار مراكز اإلنتاج التي تساعد المنشأة على التمتع ببعض المز

 

 

 الفرع الثاني: تخفيض تكاليف انتاج السلع والخدمات وتساوي األسعار واستقرارها

 دمات: . تخفيض تكاليف انتاج السلع والخ1

 د السعرتحدي تساعد وسائل النقل أيضا على تخفيض تكاليف اإلنتاج وبالتالي إعطاء مروتة أكبر في

 ويرجع إلى:

 .نقل يساعد على خلق ظروف المنافسةانتشار خدمات ال

                                                             
 .15، ص2001، مكتبة االشعاع الفني، الطبعة األولى، اقتصاديات النقل البحريأحمد عبد المنصف محمود، 1
منشورات كلية العلوم االقتصادية والتسيير، تلمسان،  ،-واقع وأفاق–السياسات االقتصادية مجلة االقتصاد والمناجمنت، 2

 .128ص
 .146، ص2003، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية،دارة اللوجستياتإنهال فريد مصطفى، جالل العيد، 3
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 لمنخفضةالشحن تكاليف النقل هي أحد عناصر التكلفة الكلية لإلنتاج، فإذا توافرت وسائل النقل وا

ا بأقل إنتاجهباستطاعت الوحدات اإلنتاجية أن تنخفض في المنتجات التي تستطيع أن تقوم التكاليف 

 تكلفة ممكنة، ويمكن أن تقوم بنقلها إلى مناطق جغرافية أخرى.

 . تساوي األسعار واستقرارها: 2

يساعد النقل على تحقيق تساوي أسعار المنتجات واستقرارها حيث إذا ازدادت الكمية المعروضة 

منتج معين في منطقة ما فإنه ومن خالل نشاط النقل يتم توزيع المنتجات إلى أماكن أخرى بها  من

نقص في المعروض من هذا المنتج، إضافة إلى ذلك فإن النقل يعمل على نقل المنتجات من األماكن 

 .1التي يقل فيها الطلب إلى األماكن التي يشتد فيها الطلب على هذه المنتجات

 ني: أهمية النقل على مستوى المجتمعالمطلب الثا

توفير مناصب الشغل )الفرع األول( واحداث التغير االجتماعي )الفرع  2إن قطاع النقل يساعد على

 الثاني(

 الفرع األول: توفير مناصب الشغل

نجاح في إ يعتبر العنصر البشري األساس الذي تقوم عليه عملية النقل لما تتطلبه من جهد بشري

ق د السائكمساع وال تقتصر عملية النقل على فائدة المركبة بل تناول جوانب مختلفة ومتعددةمهامها 

 شاريعموموظفي اإلدارة والميكانيكية وعمال الصيانة ومهندسين بمختلف االختصاصات ومنقذي 

 النقل.....إلخ.

ضروري ومهم  إن توفير يد عاملة كافية لإليفاء بمتطلبات التطور الحاصل في قطاع النقل أمر    

 يباعتبار ألي زيادة في مهام هذا القطاع تستوجب أن تقابلها زيادة في العنصر البشر

 وهذا يعني توفير فرص عمل كثيرة لمختلف االختصاصات.

 

 الفرع الثاني: احداث التغير االجتماعي

هم النقل إلى حد كبير في احداث التغير االجتماعي بيت أفراد المجتمع، وذلك من خالل ربط يسا

الريف بالمدينة بطرق حديثة تسهل عملية االتصال بينهما وذلك كلما ارتفعت وتوسعت شبكات 

وخطوط النقل بين أرجاء البلد الوحيد من جهة وبينه وبين أقطار أخرى من جهة ثانية ساهم ذلك 

فعال في زيادة التطور االجتماعي، ونجد أيضا أن من أهم أثار النقل في المجتمع قيامه بمبدأ بشكل 

، ويمكن التعبير عن مبدأ تقسيم العمل بأنه تحقيق أكفء 3تقسيم العمل اإلقليمي أو التخصص

لع استخدام األرض، العمالة، رأس المال واإلدارة إذ قامت كل منطقة جغرافية بإنتاج ثم تبادل الس

المنتجة بهذه الطريقة عن طريق خدمات النقل ذات التكاليف والخصائص التي ال تضيع المكاسب 

الناتجة عن التخصص االقتصادي غير أن الضرائب الجمركية على الواردات والقيود المفروضة 

 على الصادرات تحد من تطبيق مبدأ تقسيم العمل.

                                                             
 .19أحمد عبد المنصف محمود، مرجع سابق، ص1
 .129بق، ص، مرجع سا-واقع وأفاق–السياسات االقتصاديةمجلة االقتصاد والمناجمنت، 2
 .20أحمد عبد المنصف محمود، مرجع سابق، ص3



عالقته باإلمدادالفصل الثالث : أهمية النقل و   

 

51 

 دناه:أعلى التنمية االقتصادية في الشكل  ومما سبق يمكن توضيح أثر االستثمار في النقل 

 

 (: أثار النقل في التنمية االقتصادية4-3) رقم الشكل

 
 

 المبحث الثاني: النظم الجديدة في مجال إدارة خدمة النقل

كل قل بشظهرت في السنوات األخيرة مجموعة من أنظمة حديثة التي ساعدت على إدارة خدمات الن

ية قل الذكم النيتوافق مع التغيرات االقتصادية العالمية وعلى رأسها النقل المعتمد الوسائط ونظا

 اني(.ثب ال)المطلونظام الوقت المحدد واإلدارة االستراتيجية التكاليف النقل  )المطلب األول(

 

 

 الوسائط ونظام النقل الذكية تعددالمطلب األول: النقل الم

 الوسائط تعددالفرع األول: النقل الم

سند شحن  –يعرف النقل المتعدد الوسائط بأنه: النقل بواسطة وسيلتين على األقل وبعقد نقل واحد 

وبين دولتين على األقل وهو نقل من باب إلى باب، وبالتالي فإن هناك أماكن ليست -واحد

بالضرورة موانئ بحرية يتم فيها تغيير وسيلة النقل وتحدد هذه األماكن بدقة وتخضع إلشراف 

 .1(Dry portsكي لكل دولة وتسمى بالموانئ الجافة )موانئ برية جمر

تأتي أهمية النقل المتعدد الوسائط من المزايا المتعددة التي تعود على كل من صاحب البضاعة 

والنقل واالقتصاد القومي، فاستخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل 

                                                             
، تأليف عدد -بحوث ودراسات –المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات، "المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" 1

 .61، ص439،2007من خبراء المنظمة، عدد
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ستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة البضائع يؤدي حتما إلى اال

واألمان ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع 

 االستخدام األمثل لوسائل النقل مما يؤثر باإليجاب على جاء شبكة االمداد واالقتصاد القومي ككل.

 متعدد الوسائط يعرف مشاكل عدة في الدول النامية أهمها:غير أن النقل ال

 ضعف البنية األساسية وعدم ومالءمتها لنظام النقل متعدد الوسائط؛

 تقادم معدات المناولة خاصة بسكك الحديدية والموانئ؛

متعدد قل الغياب دور متعهدي النقل المتعدد الوسائط ومن ثم فقدان الركن األساسي في نضام الن

 الوسائط؛

دام ل باستخالنق تشكل النظم الجمركية أحد العوائق الرئيسية النتشار النقل المتعدد الوسائط )خاصة

 الحاويات(؛

 عدم تطوير التشريعات لتسيير نظام النقل المتعدد الوسائط؛

ة ( في خدمEDI) قلة اهتمام بتكنولوجيا المعلومات وعدم تطبيق تقنية تبادل المعلومات اإللكترونية

 النقل.

 الفرع الثاني: نظام النقل الذكية

يرة في الكب لقد كان للتطورات الضخمة التي ظهرت في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات أثارها

ملت ية" شمختلف أوجه الحياة ومن ضمنها خدمات النقل وهذه التطبيقات تسمى " نظم النقل الذك

بدرجة  النظم النقل ونظام التشغيل، حيث تساهم هذهكل منظومة النقل من البنية األساسية ووسائل 

عد ا يساكبيرة في جمع وتحليل تبويب البيانات الخاصة بآداء مختلف مكونات منظومة النقل بم

رئة مختلف مستويات اإلدارة في التعرف على كل ما يخص اآلداء والتجاوب مع أي أحداث طا

 مي وسيلةوبالتالي رفع كفاءة منظومة النقل ومساعدة مستخد

ذه جديد لهيق الالنقل لتخاذ القرارات المناسبة، وقد أوضحت دراسات بأن مستقبل النقل هو في التطب

ن األماوالتقنية وأن انعكاساتها سوف تشمل كافة مكونات المنظومة وبذات من ناحية السالمة 

 واختصار الوقت والحد من اآلثار السلبية البيئية.

لحصول لنيات قنيات االتصاالت واآلالت التي تدار بالحاسب وااللكتروتوظف نظم النقل الذكية ت  

نفسها  وسائلعلى معلومات عن آداء مرافق النقل وعن الطلب على النقل واالتصال المتبادل بين ال

 توفيرووأحيانا عن الطقس والظروف الجوية والبيئية وأيضا عن حوادث التصادم ممكن حدوثها 

لهائلة اقدرة ا للتداول وتجمع هذه التطبيقات لنظم النقل الذكية بين التلك المعلومات واشاعاته

 للمعلومات وبين تقنيات التحكم في سبيل إدارة أفضل للنقل.

 :1وتشمل الغيات الرئيسية لنظم النقل الذكية ما يلي   

 زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته؛

 نقلين؛تحسين مستويات الحركة والراحة للمت

                                                             
، 2001المملكة العربية السعودية، مواضيعها وفرص تطبيقها،نظم النقل الذكية أهم سعد بن عبد الرجمان القاضي، 1

 .150ص
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 تحسين مستوى السالمة المرورية؛

 تخفيض استهالك الطاقة والحد من اآلثار البيئية؛

 تحسين اإلنتاجية االقتصادية.

 المطلب الثاني: نظام الوقت المحدد واإلدارة االستراتيجية التكاليف النقل

 الفرع األول: نظام الوقت المحدد

إلدارة اإلنتاج واالمداد، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا يمثل نظام الوقت المحدد عادة فلسفة جديدة 

النظام في الوصول إلى انسياب عملية اإلنتاج بأسلوب متناسق ومتزامن تماما مع الطلب على 

، وبالطبع فإن 1المنتج أي تحقيق متطلبات العمالء من جودة وكمية في الوقت والمكان المتناسبين

األمر الذي يعود بالفائدة بالحد من التكلفة وتحسين مستوى  هذا النظام يتطلب إدارة قوية وفعالة

األداء، حيث أن هذا النظام يلقى أعباء جمة على خدمات النقل في شبكة االمداد إذ أنه يعتبر من أهم 

العناصر الحاكمة في انتظام سلسلة العمل ابتداء من المورد الخام وانتهاء بوصول المنتج إلى 

 العمالء.

 ت محددة ألداء مؤسسات النقل في هذا النظام أهمها:وهناك سما   

 االنضباط الكامل في المواعيد لوسائل النقل؛

لنظام  زمنيةاألعطال حيث ال يسمح هذا النظام بأي أعطال للوسائل التي قد تؤثر على البرامج ال

 االمداد لذلك يشترط القيام بالصيانة الوقائية؛

 عطاب؛الشحنات المطلوبة كاملة وبدون أي تلقيات أو أاألمن واألمان: حيث ال بد من وصول 

لة في ن عاجالمرونة ورعة التجاوب مع التغيرات: إذ ال بد أن تكون هماك مرونة لتلبية أي طلبا

واء سلطارئة احوال األحوال الطارئة إلعطاء الثقة الكاملة للعمالء في إمكانية التعامل الجدي في األ

 واهر الطبيعية المتغيرة زما إلى ذلك. في سلسلة اإلنتاج أو مع الظ

 الفرع الثاني: اإلدارة االستراتيجية التكاليف النقل 

خدمات لشغيل يتضمن الفكر االستراتيجي توقع التغيرات ونوعية خدمات النقل المقدمة وعمليات الت

 من هذه ستفيدالمالنقل وظروف ومجاالت تنفيذها لتتالءم مع التغيرات المتوقعة الحتياجات العميل 

ارة إن اإلدليف فالخدمات وبما يحقق اشباعا كامال لالحتياجات، وفي ظل اإلدارة االستراتيجية للتكا

اء ة إرضتنظر إلى المشكلة من خالل مدخل التكاملي ومن ثم فإن فلسفة هذا االتجاه هي محاول

زيع ماكن توفذ وأر وتحديد مناالعمالء زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة، مرونة أكبر في تحديد السع

 المنتجات.

 :2وتقوم اإلدارة االستراتيجية لتكاليف النقل على العناصر التالية  

 تطوير معلومات إدارة التكاليف بهدف التسيير األمثل لوظيفة النقل؛

                                                             
1Pierre médian, Anne Gratacap, "La logistique et Supply Chain Management", op.cit.p, P 
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خالل  قل منتزويد الشركات العاملة في مجال النقل برؤية مستقبلية عن طبيعة وتطورات نشاط الن

 الفترات الزمنية المقبلة؛

ة الستفادانظيم اختيار التنافسية المناسبة من خالل تحايل الفرص التسويقية المتاحة والعمل على ت
 منها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الثالث:

 

اد، فق الموم بتديعتبر النقل أحد أهم وأبرز األنشطة في إدارة شبكة االمداد وهي اإلدارة التي تهت

يق بين التنس والمعلومات من المورد األصلي إلى الزبون النهائي لما له من دور كبير فياألموال 

سات مختلف أنشطتها األخرى من الشراء، التخزينتوزيع.....فهو يمثل حلقة وصل بين المؤس

 ن المؤسسات والزبائن من جهة أخرىوالموردين من جهة، وبي
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 الفصل الرابع : دراسة حالة ميناء مستغانم

 

 

 تمهيد :

 

يعتبر ميناء مستغانم جزء أساسي من البنية التحتية الخاصة بالنقل فهو يعتبر قطب لوجستي يشارك 
ضروري بالنسبة للصناعات الكبرى التي تشارك في التجارة الدولية في العديد من الخدمات، و هو 

. 

م ،و بعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه  1882انطلق أول مشروع لتهيئة الميناء في سنة 

م ،انتهت بميالد أول  1904م و  1890تلت ذلك أعمال تهيئة ضخمة مشروعا ذا منفعة عامة ، 

م ، تم إنشاء  1941المواج الجنوبية الغربية للميناء سنة حوض للميناء ، و بعد بناء كاسر ة ا
م ، منذ ذلك الحين  1959م و بداية  1955متر فيما بين نهاية  430الحوض الثاني برصيف طوله 

يتم تطوير الميناء بما يتماشى مع متطلبات المنطقة حيث أصبح يشكل اليوم جزء أساسي من البنية 

طقة و هو ضروري بالنسبة للعديد من الصناعات الكبرى التي التحتية الخاصة بالنقل في المن

تشارك في التجارة الدولية ، إذ أنه يشجع استحداث مجموعة من الخدمات مقربة من المستلمين 

 النهائيين عبر أروقة نقل متعددة األنماط .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء مستغانم

لمؤسسةالمطلب األول: نشأة وخصائص ا   
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: نشأة مؤسسة ميناء مستغانمالفرع األول   

يقدم ميناء مستغانم نوعين من الخدمات التجارية وخدمات الصيد البحري وتشرف على تسييره 

سسة عمومية اقتصادية أنشأت في إطار اصالح نظام الميناء مؤسسة ميناء مستغانم وهي مؤ

  1982أوت  41الصادر بتاريخ  287-82التجاري بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

الخدمات والتجهيزات الخاصة بالديوان الوطني للموانئ  1982فمبر ورثت المؤسسة ابتداء من نو

وكذلك تلك بالشركة وطنية للشحن والتفريغ كما استندت إليها  من جهة أخرى مهام القطر الموكلة 

 فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة أصبح دورها مسؤوال عن تسيير أمالك الدولة المينائية  

ؤسسة طريقها نحو االستقاللية على غرار المؤسسات التي كشفت شقت الم 1989فيفري  29في 

عن استقرار في وضعيتها المالية حيث تم تحويلها بموجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع 

دج تحت الحيازة الكامل  25000000اجتماعي إلى شركة عمومية اقتصادية ذات أسهم رأس مالها 

نئ لشركة تسيير مساهمات الدولية للموا  

:الموقع الجغرافي للميناء   

شماال وخطي ° 56و ° 350يقع ميناء مستغانم في الجهة الشرقية لخليج ارزيو بين خطي عرض 

شرقا °  05و  ° 00طول   

 

 :التعريف بالمؤسسة

 : مؤسسة ميناء مستغانماسم المؤسسة

 .: مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهمالنظام القانوني للمؤسسة

دولة دج تحت الحيازة الكاملة لشركة تسيير مساهمات ال 500000000: االجتماعي رأس المال

 ."الموانئ"

 41الصادر بتاريخ  287-82بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  1982أوت  14: تاريخ التأسيس

  1982أوت 

م  1989فيفري  29تاريخ استقاللية المؤسسة:   

   27000مستغانم  131: الطريق الرئيسي إلى صالمندر ص.ب: المقر االجتماعي

 www.port-mostaganem.dz  : الموقع على االنترنت  

 عدد العمال :

  405العمال الدائمون: 

  336العمال المتعاقدون: 

http://www.port-mostaganem.dz/
http://www.port-mostaganem.dz/
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 :الخصائص العامة لمؤسسة ميناء مستغانمالفرع الثاني 

 استخدام تجاري  44430: مساحة كلية تقدر بـ أرضية التخزين

 سيارة  60000بقدرة استيعاب تصل إلى  60000: مساحة تقدر بـ مرآب السيارات

 حاوية سنويا  15000وقدرة معالجة  15000: مساحة تقدر بـ مرآب الحاويات

 للخدمات التجارية  5950توظف  8950مخزن بمساحة  16: عددها المخازن

  :طرق المواصالت 

 خطي  1220األرضي  

 .السكك الحديدية مؤقتا لنقل الحبوب، األنابيب ونقل قصب السكر

 المطلب الثاني: الهيكل اإلداري لمؤسسة ميناء مستتغانم 

 مديريات الميناءالفرع األول : 

  :تتكون مؤسسة ميناء مستغانم من عدة مديريات أهمها

علقة ات المتلنشاط: مكلفة هذه المديرية باالستقبال والربط والتنشيط ومراقبة كل االمديرية العامة-

 بالتسيير وتطوير المؤسسة وهي تشكل المدير العام، نائبه العامة، مصلحة المراقبة 

العالقات بشرية ورد ال: مكلفة بتنظيم وتنفيذ كل النشاطات المتعلقة بتسيير الموامديرية اإلدارة العامة

 ة وتسهر على تطبيق القوانين والقواعد االجتماعية العام

ف مع ألهدا: تعمل على تحديد نشاط األهداف العامة وتسهر على هذه امديرية المالية المحاسبية

 وتنقسم ماليةالسياسة المالية للمؤسسة والتي تتكلف بتنفيذها وتملك سجالت محاسبية للعمليات ال

  :إلى

 المصلحة المالية والمخططات 

 مصلحة الدراسات والمخططات 

ويرات ء والتطلمينا: مكلفة بتنظيم والمراقبة النشاط المتعلق باستثمارات امديرية االستثمار التجاري

 التقنية التجارية 

وجها تى خر: مكلفة بالتسيير الحسن لحركة البواخر وقت دخولها إلى الميناء وحمديرية القبطنة

 :الخاصة باالستغالل وتنقسم إلىووقاية أشغال الميناء القواعد 

 قسم الشرطة واألمن 

 قسم المالحة 



 الفصل الرابع : دراسة حالة ميناء مستغانم

 

59 

غال األش : تعمل هذه األخيرة على التنبؤ والتنظيم والمراقبة جميعمديرية األشغال والصيانة

 :والصيانة و تنقسم إلى مصلحين

 مصلحة الصيانة 

 مصلحة األشغال 

 غانممليات اللوجستية بميناء مستالمبحث الثاني: تداول البضائع والحاويات وتقييم الع 

 المطلب األول: عملية تداول البضائع والحاويات

 لى أداءؤثر عتتعتبر عملية أساسية مقسمة على عدة مراحل وتحظى هذه العملية بأهمية كبيرة ألنها 

 الميناء حيث كلما كانت أسرع كان أداء الميناء أفضل 

  :تاليحل يمكن تقسيمها إلى مرحلتين هما كالتمر عملية تداول البضاعة بالميناء بعدة مرا

 دخول السفينة إلى الميناء 

ميناء لى القبل وصول السفينة إلى الميناء يجب أن يشعر وكيل الباخرة قبل الوصول إلى سفنهم إ

ديد ساعة على األقل وذلك بإرسال وثيقة طلب رصف لحجز مركز على الرصيف مع تح  24لمدة 

 ألساسية اصيات اايتها وتاريخ وسعة وصولها وكذا مدة التوقيت المتوقعة والخاسم السفينة ر :ما يلي

 للسفينة السيما حمولتها و طولها وعرضه 

تكفل ركي ييجتمع ممثلي قيادة الميناء مع المسؤول عن عملية الشحن والتفريغ وبحضور معتمد جم

 ميناءالسفينة إلى ال بالسلعة وذلك من أجل تخصيص مركز للسفينة على الرصيف وعند الوصول

بعضهما بثيقا والربط حيث أن هذه العمليات ترتبط ارتباطا  ،القطر ،تتم ثالث متتابعة هي اإلرشاد

 وذلك من أجل سالمة السفن وحمولته 

 تم ثالثتعند وصول السفينة وإرسائها على الرصيف فإنها  سريان البضاعة على أرضية الميناء 
ازن دل متوحابها وهذه المراحل أن تتم بمعالبضائع حتى تسليمها إلى اصفريغ مراحل متتابعة لت

درج وذلك للمحافظة على عملية سريان البضاعة على الرصيف بكفاءة دون حدث أي معوقات تن

  :هذه المراحل فيما يلي

ى الرصيف أو : تعطي هذه العملية نقل البضاعة من عنابر السفينة إل مناولة البضائع           

ذلك والعكس وتحتوي أيضا على عملية تجهيز البضاعة لرفعها بواسطة معدن الشحن والتفريغ 

 بفتح دعامات السفينة وحل البضائع المربوطة.

على  زالهاتعتمد كفاءة مناولة البضائع على طريقة إنزال البضاعة بأمان من الفاضل أن يتم إن

خزين كن التنقل البضائع من الرصيف على أماالشاحنات فالبضاعة التي تم إنزالها ال بد أن يتم 

 حتى ال يحدث أي اختناق يؤثر على عملية مناولة البضاعة 

: يتم في هذه المرحلة رص وتستيف البضاعة في ساحة التخزين وتوجد  عملية التخزين          

لتي ال  ساحة تخزين مكشوفة والتي تمثل فناء للميناء وتوضع فيه البضائع ذات الحجم الكبير ا
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تتعرض للتلف مثل: السيارات ساحات التخزين المغطاة توضع فيها البضائع ذات الحجم الصغير 

 التي تتعرض للتلف 

ن البضاعة على : وتعتبر هذه المرحلة األخيرة من مراحل سريا عملية التسليم واالستالم          

بعد  يم لهى شاحنة العميل وتسلأرضية الميناء ويتم نقل البضائع من أماكن تخزينها ووضعها عل

 إنهاء جميع المعامالت الجمركية 

 ة .هذه مراحل عمليات االستيراد أما حالة التصدير تمر بنفس المراحل لكن بطريقة عكسي

 المطلب الثاني: تقييم العمليات اللوجستية بميناء مستغانم 

ركة ي الحفيتم االستدالل لدراسة هذه الحركة بإحصائيات تبين حجم البضائع ونوعها التي تدخل 

 التجارية بالميناء 

  2018-2013الجدول التالي: يبين حجم البضاعة في الميناء سنة 

 : تطور حجم البضاعة في الميناء(3-4)الجدول رقم

  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

حجم 

ئع البضا

 )ض(

1036829 1172439 1077481 1188987 150936 1517171 

 المصدر: إحصائيات المؤسسة ميناء مستغانم

ل لتباديالحظ من الجدول أن هناك تباين في تطور حجم البضاعة من سنة إلى أخرى وذلك حسب ا

 طن  1517171كانت نسبة التبادل مرتفعة حيث بلغت حجم يقدر بـ  2018التجاري نالحظ أن سنة 

 ت التجارة حسب العالقات : يتمثل الجدول التالي تجار المواد في الميناء حسب العائال

 : التجارة حسب العائالت (4-4) مالجدول رق

 الصادرات الواردات 

 2018 2017 2018 2017 عائلة المواد

 274681 255849 1406 1093 مواد فالحية

 614822 436014 ----- ------ مواد حديدية

معاذن و مواد 
 البناء

------ ----- 26949 19168 

 94794 69091 ----- ------ مواد بترولية

 137053 39478 14057 11897 كيميائيةمواد 

 اسمدة

 270724 21668 90465 31717 صفقات اخرى

 14112442 1041049 105928 44707 المجموع
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 المصدر: إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم

د طن تستحوذ هناك تنوع في الموا4214218من هذه السلع  8242بلغ مجموع الواردات سنة 

..الخ بينما ائية.المصدرة والمستوردة وهي تشكل، المواد الفالحية، المواد الغذائية، المواد الكيمي
طن.بحيث زادت من حركة  4144818من نفس السلع إلى  8242ارتفعت قيمة الواردات سنة 

 على مستوى الميناء  المبادالت

لتبادل احجم  تجارة السيارات : إن ما يميز ميناء مستغانم تجارة السيارات والجدول التالي يمثل

  2017إلى  2014التجاري للسيارات عبر أربعة سنوات من 

 : تجارة السيارات (5-4) الجدول رقم

 2017 2016 2015 2014 السنة

عدد ناقالت 

 السيارات

54 199 194 269 

عدد الوحدات 
 المتحركة

17437 56359 63662 150081 

 EPMالمصدر: إحصائيات

اه يمثل دول أدنوالج تجارة بذور البطاطا : من بين التبادالت التجارية بالميناء استيراد بذور البطاطا

  2017إلى  2013حجم التبادل لهذه األخيرة منذ سنة 

 : تجارة بذور البطاطا (6-4) الجدول رقم

 حجم الواردات عدد السفن السنة

2013 34 83063 

2014 37 96791 

2015 36 96314 

2016 37 100342 

2017 44 127745 
 المصدر: إحصائيات مؤسسة ميناء مستغانم

 2016 ةسن تجارة الحاويات : نظرا لتطورات التي تشهدها المؤسسة الميدانية بلغ حجم الحاويات

ئ لمواناحاوية مما هو مؤشر يدل على مواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهد مختلف  6208،

  2017حاوية سنة  1112إلى تراجع حجم الحاويات المستخدمة إلى 

 : تجارة الحاويات (7-4) الجدول رقم

 2017 2016 2015 2014 السنة

 4448 6208 3995 3067 عدد الحاويات

 28049 46646 28872 20543 الحمولة الخاصة
 المصدر: إحصائيات ميناء مستغانم

 التجارة حسب المنشأة المتخصصة :
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 NAFTAL  

 مجهزة بثالث أحواض 2م 2524على الرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  1929أنشئت سنة 

 طن  4200ذات منفعة إجمالية تقدر بـ 

 : حجم الزفت المستورد(8-4)الجدول رقم 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

حجم الزفت 

المستورد 

 بطن

27765 13259 3544 14694 21059 

 المصدر: إحصائيات المؤسسة ميناء مستغانم

 تعمل هذه المنشأة بالتخصص في استيراد مادة الزفت 

 2013لقد بلغ حجم الزفت سنة  2017حتى سنة  2013حجم الزفت المستورد في تباين منذ سنة 

ت وقد بلغ 2016وارتفع خالل سنة  2015-2014طن، ثم تناقص خالل السنتين  27765حوالي 

 طن  21059حجم يقدر بـ   2017كمية المستوردة سنة 

UCAOAIC  

طن تخص  30000، سعت هذه المنشأة  2م 4640على مساحة  1986أنشئت هذه المنشأة سنة 

 طن من الحبوب/ساعة 300بتجارة الحبوب وهي مجهزة بمضختين متحركتين بمعدل واضح ضخ 

  .لكل منها

 : الحجم الكلي للحبوب (9-4) الجدول رقم

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

حجم الكلي 

 بطن

338572 167277 124100 432270 90626 

 المؤسسة ميناء مستغانمالمصدر: إحصائيات 

  :صومعة السكر

 من طرف شركة التسيير والتوزيع الغذائي 2م 5697على مساحة  1971أنشئت سنة 

SOGEDIA أصبحت تسمى فيما بعد شركة تكرير السكر SORSUCRE 

طن  4522طن من السكر الغير الموضب وقدرة العبور إلى  1600تصل سعة االستقبال لديها إلى 

 .طن سنويا 15000الغير الموضب وقدرة العبور إلى من السكر 

 م  2006يشار على هذه املنشأة متوقفة عن النشاط منذ سنة 

 عقود امتياز: 
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نة حيث حققت س 8222بدأت نشاطها سنة    Sarl Ouest Bitumesوحدة عبور واستقبال الزفت

 من الزفت  6306حجما قدره  2011

Sarl HACE  :طن من  4199حجما قدره  2011حققت سنة  2009 بدأت نشاطها في سبتمبر

 وحدة استقبال وعبور الحبوب  .الزفت

Du Maghreb Spa Comptoir  حققت خالل هذه السنة  2011: بدأت نشاطها في جويلية

 طن  5139حجما من إالنتاج قدره 

 النتائج و التوصيات : تتميز مؤسسة ميناء مستغانم بما يلي : 

 المؤسسة تقدم خدمات ذات جودة عالية  -

 المؤسسة تمتلك جميع الوسائل النقل و المناولة و الشحن و التخزين  -

 تسلم البضاعة في الوقت  المناسب  -

 المحافظة على البضاعة  -

 نقص الفكر اللوجستي في المؤسسة  -

 تتميز وظيفة اللوجستيك في مؤسسة ميناء مستغانم بما يلي : 

ملية بط بعاألنشطة اللوجستية تمارس في المؤسسة بالتناسق مع الوظائف األخرى كونها ترت -

 التمويل و اإلنتاج و التسويق 

 وخطيط اللوجستيك في المؤسسة يعزز رضا العميل و هذا راجع للممارسات اإلدارية من ت -

 تنظيم الرقابة 

 اللوجستيك ينعش التجارة الخارجية و يرفع كفاءتها  -

 اللوجستيك في جلب عدة مشاريع استثمارية للمؤسسة  ساهم  -

 

 ميناء مستغانم  المستقبلية و تحليل اللوجستيك في مشاريعال:  المبحث الثالث

 : المشاريع المستقبلية للميناء ول المطلب األ

ق لى تحقيسعى إيبالرغم كل من االمتيازات التي يتميز بها الميناء والمكانة التي يحتلها إال أنه 

  :األكثر وذلك بالقيام بعدة مشاريع أهمها كالتالي

لنمو ظرا ل: وذلك من أجل مواجهة معوقات الميناء من جهة ون أوال: مشروع إنشاء الحوض الثالث
 تطورهالمتسارع للتبادل التجاري على مستوى الميناء من جهة أخرى أصبحت تنمية الميناء و

 لمستقبلاة في واجهة العجز المتوقع للقدرات المينائيبإنشاء الحوض الثالث واقعا حتميا من أجل م

  :القريب والذي يسمح بما يلي

 ألف طن سنويا  900تجارة البضائع المختلفة: أكثر من  -

 تجارة الحبوب: أكثر من مليون طن سنويا  -

 ألف حاوية سنويا  400تجارة الحاويات: حوالي  -



 الفصل الرابع : دراسة حالة ميناء مستغانم

 

64 

 يا ألف وحدة سنو 600تجارة الوحدات المتحركة  -

 رحالت المسافرين وهذا عقب إنشاء محطة بحرية للمسافرين  -

 المباشرة و غير المباشرة توفير مناصب الشغل  -

 لي : ما ي سمح بمعالجةي خطيرة و: وهو مركز لعبور المواد ال ثانيا :مشروع إنشاء مرآب الحريق

 المواد السائلة القابلة لاللتهاب  -

 المواد الصلبة القابلة لاللتهاب -

 المواد المحرقة والمواد السامة -

 )اآلكلة( المواد المذيبة --

  األخرىالمواد خطيرة -

على  اعديسما ك : وهو وضع نظام متكامل لمراقبة وتأمين الحركة البحرية  ثالثا: المراقبة عن بعد

ق طري عن نشآت و المناطق الحساسةتبادل المعلومات المرقمنة و حماية مداخل الميناء و الم

 عن بعد  مراقبتها

ع تكدس جل منرابعا : مشروع الميناء الجاف : نظرا لتزايد المبادالت التجارية بشكل كبير ومن ا

أرض  قطعة الميناء ، تقدمت مؤسسة ميناء مستغانم بطلب الى السلطات المحلية بغية الحصول على

تخزين حطة ل. يشار الى ان الميناء الجاف هو عبارة عن م تصلح كبنية أساسية إلنشاء ميناء جاف

دم يستخ البضائع متصلة مباشرة مع الطرق أو السكك الحديدية الواصلة الى الميناء البحري و

حوي . وي كمركز لتجميع البضائع القادمة من الموانئ استعدادا لتوزيعها الى الجهات الموردة

ت خدما وضائع و مراكز الصيانة للمقطورات و الشاحنات الميناء عل مراكز تخزين و تفريغ الب

ية لجمركاالتخليص و التفتيش الجمركي و هدفه تخفيف الضغط على الطاقة التخزينية و المساحة 
نح مبرمجة  ا علىالتي تكتظ بها الموانئ البحرية . يجدر بالذكر أن السلطات الوالئية أبدت موافقته

لميناء اهكتار بمنطقة البرجية بدائرة عين النويصي إلنشاء  20ميناء مستغانم قطعة أرض من 

 الجاف مع العلم بأن المنطقة المذكورة يجري تحويلها الى منطقة نشاط صناعي .

 المطلب الثاني : تحليل اللوجستيك في الميناء

 د على: تعتم من ناحية تحليل العمليات اللوجستية في الميناء فإنه من الجيل األول حيث عملياته

احات ديد مسيرتكز على عمليات الشحن و التفريغ من حيث اختيار وسائل و معدات المناولة و تح -

عميل الضا رالتخزين في الوقت المناسب و المكان المناسب بهدف المحافظة على البضائع و تحقيق 

. 

فريغ تآلة شحن و  74المناولة حسب عدد اآلالت المستعملة لذلك حيث يخصص لهذه العملية  -

 تختلف حسب نوع استعمالها و قدرتها .
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ي نية التة الزمتتم عملية المناولة للبضائع بسرعة مع التقليل من وقت انتظار السفينة وهي المد -

 صطالحااو تفريغ السفينة و تسمى المدة الزمنية تتوقف فيها فرق الميناء عن عمليات الشحن 

 بالزمن الميت و تتوقف السفينة عن عملية الشحن و التفريغ لعدة أسباب منها : 

 انتظار فتح و حل البضائع في السفينة   -

 وركية ( ت الجمأسباب اخرى ) المراقبة الصحية النباتية ، المراقبة النوعية ، انهاء االجراءا  -

 ن التقليل منه عند اختيار و تحديد نوع و عدد المعدات المناسب للتداول .الذي يمك

 اختيار و تحديد العدد المناسب من العمال . -

 االشراف على تنظيم عملية تداول البضاعة بفعالية . -

 تنظيم عملية نقل البضائع الى المخازن .  -

 يعطي وتجهيز االرصفة للسفن ،  وجود عدد كبير من االرصفة يزيد من المرونة عند تحديد و-

 بضاعةضمان أكبر من ناحية مالئمة و مناسبة الرصيف و بالتالي تتم عملية شحن و تفريغ ال

 بسرعة .

 اء .المين تحديد مساحات التخزين حيث اللوجستيك يسيطر على عملية النقل و حركة البضاعة في -

ديد امل لتحالبضاعة حيث يستعمل هذا المعيتم تحديد المساحة بالمتر المكعب لكل واحد طن من  -

 تكلفة التخزين .

ضاعة وع البلكي تتم عملية التنظيم و االشراف على هذه العملية بكفاءة فال بد التعرف على ن -

ة و اليه و الذي يختلف على حسب البضاعة الواردالمشحونة و نوعية التخزين الذي تحتاج 

 المصدرة .
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 خاتمة الفصل :

 

د شهد اريخ وقتللمؤسسة المينائية نستنتج بأن ميناء مستغانم له  ةدراسال تناولنا لهذه  من خالل

اجز ح ، لأعمال تهيئة ومشاريع ضخمة وال زالت إلى يومنا هذا تتكون من هياكل تحتية كالمداخ

 زن والمنارات ...الخ ااألمواج األحواض... الخ وهياكل فوقية كالمخ

خصائص تشمل األنشطة والخدمات وله عدة مهام تقوم بها وأهداف يسعى إلى  كما أنه يمتاز بعدة
تحقيقها تشهد هذه المؤسسة حركة تجارية مكونة من حركة البضائع والسفن حيث يتم دراسة هذه 

و  .)الحركة على حسب نوعية وعددها ومدة مكوثها في الميناء ووصف حالتها )دخول/خروج

 يعزز رضا العميل و ينعش التجارة الخارجية و يرفع كفاءتها .تطبيق اللوجستيك في المؤسسة 
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 العامة :الخاتمة

 

ه ـيتطويرها فمسـاهمت في موضوع هذا البحث تم التركيز على دور عملية النقـل فـي اإلمـداد ومـدى

مناسبة قـاللوتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة فـي السـوق ودراسـة مشـكلة اختيـار وسـائل الن

ذي كبير الافساللتحقيق فعالية أكبر لوظيفة اإلمداد وذلك فـي ظـل ظهـور أرضـيات اإلمـداد والتنـ

 .يشهده هذا المجال
ن عتبـارألـى اعفع من جـودة الخـدمات اللوجسـتية وهـذا إن االهتمام بعملية النقل من شأنه أن ير

 .النقل يدخل ضمن العديد من األنشطة اإلمدادية

قدم بارهـاتباعت وقد استهدف الجزء التطبيقي من هذا البحث دراسـة للشـركة الوطنيـة للنقـل البـري

 لعملياترهـاقـل واحتكاواحد من أهم األنشطة اللوجستية، وكذلك دورهـا فـي السـوق الوطنيـة للن

 .النقل في العديد من المؤسسات التي تنشط في السوق المحلية

كيفية وظيفـةوذه الوقد كان التركيز على عملية النقل التـي تقـوم بهـا المؤسسـة ومحاولـة دراسـة هـ

 .االقيام بها باعتبارها تدخل ضمن سلسلة اإلمداد للعديد من المؤسسات المتعاقدة معه

 الفرضيات تقييم
 ذا مـاتمل وهـبالنسبة للفرضية األولى يمثل النقل دور كبير في أنشطة اإلمـداد والمؤسسـة ككـ -

 ؛إثباته في الجانب النظري ومنه الفرضية صحيحة

تها ـديمخدماـى تقمن خالل الدراسة التطبيقية للشـركة الوطنيـة للنقـل البـري تعمـل المؤسسـة عل -

 ؛صحيحةإرضـاء زبائنهـا تطـوير العالقـة معهـم وبالتـالي الفرضـية بجودة عالية محاولـة

ية نـهالفرضـق ومتحترم المؤسسة جميع مواعيد الشـحن والتفريـغ المتفـق عليهـا فـي وثيقـة الطري -

 .الثالثة صحيحة

 نتائج البحث

 :يليئج كمـانتـان المن خالل ما تم تناوله في الجانبين النظري والتطبيقي يمكـن تقـديم مجموعـة مـ
 النتائج النظرية1-

لى ع لومـاتالمع المفهوم الحديث لإلمداد يبرز تعقد نشاطاته وصـعوبة الـتحكم فيهـا، وفـي تـدفق -

 . سلذه السالفـيه ت واعيـة بـدورهاامتداد سالسل اإلمداد، كما تحتاج إدارة اللوجسـتيك إلـى كفـاءا

د واالقتصاـاتؤسسمـن أهـم النشـاطات التـي تخلـق قيمـة فـي المالخدمات اللوجستية وخاصة النقل  -

 . الوطني على حد سواء

 ةلزمنيـايمكن النقل من إضافة قيمـة للبضـاعة أو المنتجـات مـن خـالل تحقيـق المنفعـة  -

 والمكانية،
 . امنه45%تشكل تكلفة النقل نسبة كبيرة من تكاليف اإلمداد؛ حيث تمثل  - 

ة ؤسسـةعامف المإستراتيجية نقل بكامل مراحلها، أداة مهمـة تسـاعد علـى تحقيـق أهـدا يعد بناء -

ادة وقوزيسسـة فـي السـوأهداف اإلمداد خاصة والتي من بينها تدعيم المركـز التنافسـي للمؤ

 . حصتها منه

 . حسين األداءأرضية اإلمداد هي الوجه األكثر تقدما لمكاملة الخدمات اللوجستية وت -

 النتائج التطبيقية2-
 . ر لوجستي في المؤسسات االقتصاديةعدم وجود ثقافة وفك -

 . هذا المفهوم في االقتصاد الوطني تواجد ضعيف لمقدمي الخدمات اللوجستية نتيجة حداثة -
 . تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة عدم استخدام -

 فير وسـائل النقـل المطلوبـة و بتسـليمتقدم المؤسسة خدمات نقل ذات جودة عالية، وذلك بتـو -
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 . البضائع في الوقت المناسب

 االقتراحات ....)ضعف في تقديم الخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية النقل (تخزين، مناولة -

توفير اليد العاملة المؤهلة وذلك عن طريق التكوين الجيـد للمـوارد البشـرية فـي مجـاالللوجستيك  -

 . تكوين على كل المستويات اإلداريةاإلدارية الحديثة، ويكون الوالمناهج 

استخدام تكنولوجيا المعلومـات واالتصـال واالنـدماج فـي الحيـاة الرقميـة المعاصـرة؛وتطبيق  -

 . papier 0مبدأ 
 . تإنشاء مواقع انترنيت والسعي إلى جعلهـا أكثـر حيويـة عـن طريـق التجديـد الـدوريللمعلوما -

 . تيك من مفاهيمه، تقنياته وأدواتهمسايرة التطورات العلمية في كل ما يخص اللوجس -

تشجيع االستثمار فـي الخـدمات اللوجسـتية عـن طريـق جـذب متعـاملين لوجسـتييندوليين، هذا  -

 . ارات األجنبية في مختلف المجاالتيساعد على جذب االستثم

ترك، وتطـويرالعالقات مع بمبـدأ اللوجسـتيك المتكامـل والمشـ التنسيق بـين المتعـاملين والعمـل-

 العمالء

الشراكة مع الجامعـات وذلـك لسـد الفجـوة بـين الجامعـة الجزائريـة وواقـع الشـغلبالمؤسسات  -

 االقتصادية، وبقاء هذه األخيرة على اتصال دائم مع ما هو جديد
 سـور، أنفـاق، اتصـاالت، وذلـك لتسـهيلعمليات النقلوجود بنية أساسية قوية حديثة من طـرق، ج -

 .إنشاء مؤسسات تستخدم النقل المتعدد الوسائط -

 النتائج و التوصيات : 

 تتميز مؤسسة ميناء مستغانم بما يلي :

 المؤسسة تقدم خدمات ذات جودة عالية -

 المؤسسة تمتلك جميع وسائل النقل و المناولة و الشحن و التخزين -

 تسلم البضاعة في الوقت المناسب -

 المحافظة على البضاعة -

 نقص الفكر اللوجستي في المؤسسة -

 تتميز وظيفة اللوجستيك في مؤسسة ميناء مستغانم بما يلي : 

لية ط بعمإن األنشطة اللوجستية تمارس في المؤسسة بالتناسق مع الوظائف األخرى كونها ترتب-

 التمويل و اإلنتاج و التسويق 

ظيم و تن اللوجستيك في المؤسسة يعزز رضا العميل و هذا راجع للممارسات اإلدارية من تخطيط-

 و رقابة 

 اللوجستيك ينعش التجارة الخارجية و يرفع كفاءتها -

 ساهم اللوجستيك في جلب عدة مشاريع استثمارية للمؤسسة -

إلدارة اللوجستيك و التي نوصي  لكن رغم هذا يوجد العديد من النقائص التي تعيق التطبيق الفعال

 بها بتداركها منها : 
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 عدم كفاية األرصفة و مساحة العبور و التخزين  -

 غياب مرأب الحريق المخصص لمعالجة المواد الخطيرة  -

 اختناق مينائي ناجم عن مشكل التزاوج بين النشاط التجاري و الصيد البحري  -

 افية للشحن و التفريغ طول المكوث المؤدي أحيانا الى مهل إض -

  تخفيف حمولة السفن الضخمة في الموانئ االخرى مما يؤدي الى تعريفات شحن اضافية -

 صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات اضافية للشحن و النقل  -
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 الكتب : 

ولى، عة األ، مكتبة االشعاع الفني، الطباقتصاديات النقل البحريأحمد عبد المنصف محمود،  -

2001 

دي، الما ثابت عبد الرحمن إدريس، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية اإلمداد والتوزيع -

 2006الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر 

لدار الدين محمد المرسي ،ثابت عبد الرحمن إدريس ،إدارة الشراء و اإلمداد ،اجمال  -

 2005الجامعية ، االسكندرية 

فذ إدارة منا-،المنشات التسويقيةجمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمن إدريس -

 2005، الدار الجامعية ، االسكندرية التوزيع

 ، مركز اإلسكندرية للكتاب.ات النقلمقدمة في اقتصاديدكتور حمادة فريد منصور، -

 .1998مصر

رية: إلسكند، منشأة المعارف، االلوجستيك كبديل للميزة النسبيةعبيد علي أحمد الحجازي،  -

 2000مصر،

التعاقد الصناعي (واقع ومستقبل المناولة الصناعية عبد الرحمن بن جدو،  -
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 الملخص:

 

بنية األساسية يعد النقل بفروعه و أنشطته المختلفة مكونا مهما من مكونات ال                  

  انظرا لم بلد  أي في  و االجتماعية الشاملة  االقتصادية  للتنمية  لالقتصاد الوطني و ركيزة أساسية

 لتطور ا  بين  قوية  ارتباط  عالقة  فهناك  من تأثير على القطاعات االقتصادية األخرى  له

بصورة   ويتأثر   النمو االقتصادي  النقل ، كون  قطاع  نمو  مستوى  و  لبلد ما  االقتصادي
ين بلتبادل و مرونته حيث يتم من خالل شبكات النقل المختلفة عمليات ا  بكفاءة النقل  مباشرة

قطاع ل  بيرةكو مراكز االستهالك ، لذلك نجد أن الدول المتطورة قد أولت أهمية   مراكز اإلنتاج

لى دية عالنقل و ذلك بتحديد بنيات أساسية لهذا القطاع مثل شبكات الطرق ، و خطوط سكك حدي

  مستوى  ادةو زي  القطاع  هذا  مردودية  زيادة مستوى  في توفير الوقت و  اأساس أهمية كل منه

التي  ي اإلدارةه  في إدارة شبكة اإلمداد و  أهم و أبرز األنشطة  أحد  النقل  األمان ، كما يعتبر

  من  هل  مال  النهائي  تهتم بتدفق المواد ، األموال و المعلومات من المورد األصلي إلى الزبون

  فهو وزيع ......التخزين ، ت  من الشراء ،  األخرى أنشطتها   مختلف بين   في التنسيق  كبير  دور

هة ج، و بين المؤسسات و الزبائن من  وصل بين المؤسسات و الموردين من جهة  يمثل حلقة
 . أخرى

 تيةللوجسااللوجستيك ، العمليات  : النقل، االمداد، إدارة شبكة االمداد.الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Le transport et ses différentes activités est un composant important de 

l'infrastructure del'économie nationale et un pilier fondamental du 

développement économique et social global detout pays en raison de son 

impact sur d'autres secteurs économiques. Il existe une fortecorrélation 

entre le développement économique d'un pays et le niveau de croissance du 
secteurdes transports, les pays développés ont accordé une grande 

importance au secteur des transportsen renouvelant l'infrastructure comme 

les réseaux, et les chemins de fer sur la base 

l'importance de chacun d'entre eux dans un gain de temps et d'augmenter le 

niveau de rentabilitédu secteur et d'augmenter le niveau de sécurité.  

Le transport est l'une des activités les plusimportantes dans la gestion des 

chaines logistique, qui concerne le flux de matériaux, de fonds 
etd'informations du fournisseur original au client final en raison de son rôle 

important dans lacoordination entre ses diverses activités d'achat, stockage, 

distribution ... Il représente un lienentre les entreprises et fournisseurs 

d'une part, et entre les entreprises et clients d'autre part. 

Mots-clés: Logistique, Gestion de la chaîne logistique, Fonction de 

transport. Logistique , opérations logistiques 

 


