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 امللدمة

اث الخُب٣ُُت و منها      ؤنبذ ؤلامضاص مً اإلاىايُ٘ الغثِؿُت و الخضًشت في خُاجىا الُىمُت و في ظمُ٘ اإلاؿخٍى

حر مخُلباث الخغب  ت و هظا بخٞى الا٧اصمُت، ٞمىظ ْهىعه ؤو٫ مغة وهى ًُب٤ في ظمُ٘ اإلاجاالث ومنها الٗؿ٨ٍغ

حر هظه اإلاخُلباث، ؤما ا٢خهاصًا ٞإنبذ  ت الى٣ل لخٞى واإلاداعبحن مً طزحرة وماوهت ومىاص ٚظاثُت، و٦ظا ؾٖغ

ا لخد٤ُ٣  مً ؤهم الٗىانغ للماؾؿاث وهظا ألظل ج٣لُو الخ٩ال٠ُ وجدؿحن الخضماث للؼباثً ٦ما وهٖى

خذ مجاالث ؤوؾ٘ للخباص٫ و٦ظا الخهى٫ ٖلى م٩اهت مخمحزة صازل الؿى١،  مغصو صًت ٖالُت وجىؾُ٘ وكاَها، ٞو

ً، ؤلاهخاط، الخىػَ٘  ُٟت مهمت ُٞما ًخٗل٤ باالخخُاظاث اإلااصًت اإلاخًمىت الخمٍى ا ٞإنبذ ؤلامضاص ْو ؤما ججاٍع

. و٦ظا جض٤ٞ اإلاٗلىماث

ٗخبر الى٣ل مً ؤهم ألاوكُت الغثِؿُت   خُض ٣ًىم بغبِ مىا٤َ ؤلاهخاط بمىا٤َ الخىػَ٘ و٦ظا لإلمضاص      َو

اإلاىا٤َ الخهى٫ ٖلى اإلاىاص ألاولُت، ٦ما حؿعى الضعاؾت اإلااؾؿاث مً ج٣لُل ج٩ال٠ُ الى٣ل وازخُاع ؤًٞل 

اصة عبدها وم٩اهتها في ألاؾىا١، وحٗض الضعاؾت اإلاُضاهُت خى٫ ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم همىطط في ٞهم  وؾُلت لٍؼ

ذ حؿإع وخغ٦ُت م٘ مخُلباث  ُٟت الى٣ل في قب٨ت ؤلامضاص، ٧ىجها ٖٞغ الخهاثو التي بىِىا ٖليها صوع ْو

. الٗمُل و اإلاجخم٘

ُٟت الى٣ل في قب٨ت ؤلامضاص ظضًغ باالهخمام في بل٣اء الًىء ٖلى ممحزاجه اله٩ُلُت  بن البدض في مىيٕى ْو

 ً ت والا٢خهاصًت في ْل مؿخىي الاهٟخاح الٗىإلات، ومً هظا اإلاضزل الٗام قملذ الضعاؾت الٗىاٍو والخجاٍع

 :      الخالُت

 مبرزات اخحياز املىطىع- 1

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص ٧لىظِؿدُ٪ ٖلى مؿخىي ال٣ُاٖاث اإلااؾؿاجُت الا٢خهاصًت         حٗخبر ْو

ىُت، جم٨ً مبرعاتها في جدؿحن اإلاجا٫ الخجاعي و الا٢خهاصي في اإلاجخم٘، و بد٨م الخسهو و الضعاؾت  الَى

ت اللىظِؿدُت في ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم، خُض اهٟخذ اإلاجا٫ الظي اهُىي ٖلُت  التي ؤهلخىا بلى ازترا١ اإلاٗٞغ

ُا   .الاهخمام بالضعاؾت ؾىاء ٧اهذ طاجُا ؤو مىيٖى

 املبرزات الراثية-أ

بت ؤلاوؿاهُت ج٨مً في ازخُاع اإلااصة الخُت ال٣ابلت لالهخمام، و بد٨م -  ًىُل٤ ٖلماء الىٟـ و الاظخمإ ؤن الٚغ

بت الٗلمُت الخىى و البدض في آلُاث  ت التي مؿذ اإلاجخم٘، حٗؼػث ُٞىا الٚغ اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت و الخجاٍع

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص في ْل جىؾٗها في ظم٘ اإلاجاالث الا٢خهاصًت   .جدضًض و جٟؿحر و صوع ْو
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 املبرزات املىطىعية- ب

قهضث الخ٣لباث الا٢خهاصًت مدلُا ؤوب٢لُمُاؤو صولُا او٩ٗاؾاججٗلذ ال٣ُإ الا٢خهاصي ًضزل في 

ؼ خغ٦ُت  صاثغةالاهخماماجٟي ْل الخُىع الخ٨ىى ا٢خهاصي، مما ًٟسر اإلاجا٫ بلى ببغاػ ؤهمُت صوع اإلاُىاء في حٍٗؼ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص في ازترا١ مٟهىم مهُلر  ُا لْى الهاصعاث و الىاعصاجالظي ؤنبذ ؤ٦ثر مىيٖى

 . اللىظِؿدُ٪

 أهمية الدزاطة - 2

ت التي ج٣ىم ٖلُه الهُا٧ل اللىظِؿدُت في ؤوببغاػ  جغج٣ي ؤهمُت الضعاؾت في جدضًض اإلاباصت ألاؾاؾُت الاصاٍع

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص في مُىاء مؿخٛاهم في ٧ل ما ًخجه مً و بلى اإلااؾؿت ونىال بلى  خغ٦ُت و ؤهمُت ْو

 :الٗمُل و طل٪ مً زال٫ الٗىانغ الخالُت 

 .حؿعى الضعاؾت بلى جٟؿحر الجاهب الىٓغي ألا٧اصًمي إلاهُلر اللىظِؿدُ٪ - 

ت -  ٪ العجلت الخجاٍع  .ج٣ىم الضعاؾت بلى جىن٠ُ ؤهمُت الى٣ل في مُىاء مؿخٛاهم و مضي مغصوصًخه في جدٍغ

 أهداف الدزاطة- 3

ت مً اظل الىنى٫ بلى ؤهضاٝ  غث مىُل٣اث هٍٓغ حٗض الضعاؾاث الٗلمُت ألا٧اصًمُت او٩ٗاؽ اًجابي بطا جٞى

ُٟت الى٣ل في قب٨ت  جغج٣ي بلى حٗمُم هخاثجها ٖلى باقي اإلااؾؿاث مً زال٫ الٗمل بلى الىنى٫ بلىإهضاٝ ْو

 :الامضاص إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم، و حؿعى ٦ظال٪ بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالُت 

 .الؿعي بلى بإلاام مسخل٠ اإلاٟاهُم الٗامت للمهُلر التي لها ٖال٢ت باللىظِؿدُ٪ و الى٣ل - 

ُٟت الى٣ل في اللىظِؿدُ٪ إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم مً زال٫ جدضًض الجىاهب التي -  مداولت ببغاػ مضي صوع ْو

 .ًم٨ً للماؾؿت مً زاللها جد٤ُ٣ همى ججاعي خغ٧ي مدلي حهضٝ بلى الىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلاغظىة 

 الدزاطات الظابلة- 4

م مً الاظتهاصاث في خ٣ً الضعاؾاث الٗلمُت الا٢خهاصًت مً خُض اللىظِؿدُ٪، ؤْهغث ظضًت  ٖلى الٚغ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص  بلى جىؾ٘ الاهخمام بها في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، مما ٨ٌٗـ  الاهخمام خى٫ مىيٕى ْو

الضعاؾاث التي ؾب٣ذ الضعاؾت لها اهخمام في اإلاغا٦ؼ الا٢خهاصًت الٗاإلاُت ال٨بري، و ٖلى هظا الىدى اؾخُٗىا 

 : عنض و اؾخٗغاى بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت باإلاىيٕى ٖلى الىدى الخالي 

*Philipe - Pierre Dornier , Michel Fendre «  la logistique globale et le supplychain management-

enjeux- principe- exemple »,2é Edition. Edition d'organisation ,2007 

٤ُ ماض ي جدذ ٖىىان*   الضاع .ئدازة املىاد و إلامداد .٦ما اٖخمضث الضعاؾت بلى ٦خاب ناخبه مدمض جٞى

ت  .الجامُٗت  ، الظي جُغ١ بلىإهم اإلادُاث اله٩ُلُت لجاهب اللىظِؿدُ٪ و الامضاص، ٦ما جبرػ ؤلاؾ٨ىضٍع
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ـ، و التي حٗخبر مً اإلاغاظ٘ الهامت التي ؾاهمذ في بؾهام جىؾ٘ اإلاٟاهُم  ٦خاباث زابذ ٖبض الغخمان بصَع

ما٫ اللىظِؿدُت مً زال٫ ٦خابه  ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص و بصاعة ألٖا  :الانُالخُت خى٫ ْو

ت : ملدمة في ئدازة  عماٌ الطىجيظخية  .2003:ؤلامضاص و الخىػَ٘ اإلااصي ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ، مهغئدازة إلامداد و الحىشيعو ٌٗخبر ٦خاب،   لهاخبه مدمض خؿان 2009 ،الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ض  الظي ؾلِ الًىء ٖلى ؤهمُت الامضاص و الخىػَ٘ في الهُا٧ل اإلااؾؿاجُت للضولت، ٦ما حٗخبر صعاؾت خماصة ٍٞغ

ت لل٨خاب ،مهغمىهىع في ٦خابه  ، ٦ما اهخمذ الضعاؾت 1998.م٣ضمت في ا٢خهاصًاث الى٣ل ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

 ، م٨خبت ؤلاقٗإ الٟني ، الُبٗت "كحصادًات الىلل الببسي ا، خى٫ ٦خاب اخمض ٖبض اإلاىه٠ مدمىص 

ُٟت الى٣ل في اإلاُىاء البدغي 2001ألاولى  .، الظي ٖالج الضوع الاًجابي التي ج٣ىم به ْو

 ئشيالية الدزاطة- 5

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص،  بن مك٩لت الضعاؾت جخمدىع في الخدىالث التي قهضها مهُلر اللىظِؿدُ٪ لْى

ت ؤبٗاصها و صوعها في مُىاء مضًىت مؿخٛاهم ًم٨ً نُاٚت الؿاا٫ اإلاغ٦ؼي الخالي   :و مً زال٫ مٗٞغ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم؟-    بلى ؤي مضي ًم٨ً جُٟٗل صوع ْو

ُت هبرػها ٧األحي   :و ًىبش٤ مً الدؿائ٫ الغثِس ي حؿائالث ٖٞغ

ُٟت الى٣ل في بصاعة قب٨ت الامضاص؟-   ماهي ْو

ُٟت الى٣ل ؤن حؿاهم في ٞٗالُت الامضاص في ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم؟-   بلى ؤي مضي ًم٨ً لْى

 الفسطية العطمية- 6

٘ و جد٤ُ٣ ألاصاء اللىظِؿتي في الجاهب  ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص مً الىؾاثل ألاؾاؾُت ألظل ٞع حٗض ْو

ىُت  و  الضولُت  .الخجاعي و الا٢خهاصي  بطا جىا٣ٞذ م٘ الىؾاثل الخضًشت التي جاهلها للمىاٞؿت الَى

 :و مً هظه الٟغيُت الغثِؿُت جخدضص بلُىا الٟغيُاث الخالُت

٘ مً ألاصاء اللىظِؿتي  في جد٤ُ٣ ٚاًت *  ٧لما ؤخؿً ازخُاع وؾُلت الى٣ل في قب٨ت الامضاص اإلاىاؾبت بال ٞع

 .الٗمُل

جخًمً ؤهمُتبصاعةاللىظِؿدُ٪ في الخٛلب ٖلى الٟجىة الخانلت بحن الٗغى و الُلب لدؿهُل جم٨حن * 

 .الٗمالء للخهى٫ ٖلى الؿل٘ و الخضماث اإلادضصة في اإلا٩ان و الؼمان
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 مىاهج الدزاطة- 7

٠ُ اإلاىاهج الظي ًغج٨ؼ ٖليها الباخض للىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت، و بالخالي اإلا٣ضعة ٖلى صعاؾت اإلاك٩لت  ٌٗخبر جْى

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص بالخىٕى و الخ٣ُٗض و  اتها و هخاثجها ، و هٓغا لخمحز الٓاهغة ْو ألاؾاؾُت بخٟٖغ

 . الخغ٦ُت، ًهٗب ٖلُىا اٖخماص مىهج واخض لخٟؿحرها

 املىهج الىصفي الحبطيلي - 1

اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الظي ٣ًىم ٖلى ون٠ ْاهغة مً الٓىاهغ بٛغى الىنى٫ بلى 

ت الٗىامل التي جخد٨م ُٞه ونىال بلى اؾخسالم ؤهم الىخاثج  ألاؾباب التي ؤصث بلى خضوثها، و مً ظهت مٗٞغ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص جدضصلىا َبُٗت الٗىامل التي  التي ًخم الخىنل بليها مً اظل حٗمُمها، ٞخبُان ْو

ت في الدؿُحر الخجاعي و الا٢خهاصي للمىاوئ  .جخد٨م في بصاعة اللىظِؿدُ٪ و ألاؾباب التي ظٗلتها ؤصاة خٍُى

 املىهج الحازيخي- 2

ت، ٧ىجها صعاؾت  ٚحر مباقغة التي جغج٨ؼ ٖلى اإلاغاظ٘ ٧اآلزاع        خي في اإلاٗٞغ اٖخمضها في الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخاٍع

ت  والسجالث و ؤعاء ألاشخام، الظًً ًمخل٩ىن الخ٣اث٤ التي جدخاط بلى جمدُو و ج٣ضًغ الظي ًهلىا بلى اإلاٗٞغ

سُت إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ٦ىمىطط ًاهل الباخض مً زال٫  ت اليكإة الخاٍع الجؼثُت للٓاهغة، ألظل مٗٞغ

ت اإلايكاة إلااؾؿت  سُت في مٗٞغ الضعاؾت اإلاُضاهُت في اإلاُىاء بلى ا٦دؿاب الىزاث٤ الغؾمُت و السجالث الخاٍع

 .مُىاء مؿخٛاهم

 مىهج دزاطة حالة - 3

ُٟت الى٣ل في  ٤ جدضًض وا٢٘ ْو ؾاهم مىهج صعاؾت خالت بلى ببغاػ ؤهمُت اإلاىيٕى و بؾ٣اَه مُضاهُا ًٖ ٍَغ

ت ٧ل ما هى له  قب٨ت الامضاص، مً زال٫ اخخ٩ا٦ىا بالهُا٧ل الغؾمُت اإلاُضاهُت إلاُىاء والًت مؿخٛاهم و مٗٞغ

 .  ٖال٢ت بالضعاؾت

 ثلظيم الدزاطة-8

اقخملذ الضعاؾت ٖلى م٣ضمت و ٞهلحن م٣ؿمت بضوعها بلى مباخض و مُالبى زاجمت ألظل اؾخسالم الىخاثج 

 :اإلاغظىة مً الضعاؾت و التي ٖلى الىدى الخالي

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص *   .الٟهل ألاو٫ و ًسو الاًُاع الىٓغي للضعاؾت الظي جمدىع خى٫ اإلاٟاهُم لْى

جُغ٢ىا في اإلابدض ألاو٫ خى٫ ماهُت َبُٗت الامضاص مً خُض الخُىع للمهُلر و ؤهمُخه في قب٨ت الامضاص، 

اث٠ التي ج٣ىم بها التي  ت الْى ؤمااإلابدض الشاوي ٣ٞض اقخمل ٖلى مٟهىم بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و مٗٞغ

اثٟها، ؤما اإلابدض الشالض ٣ٞض جغ٦ؼ ٖلى مٟهىم ؤهمُت الى٣ل في  اقخملذ ٖلى مُالب في جدضًض ماهُتها و ْو

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص في  قب٨ت اللىظِؿدُ٪، ؤما الٟهل الشاوي جىاو٫ الخجؿُض اإلاُضاوي الىا٢عي لْى

ت  ؤبٗاصهاالؾتراجُجُت لضي الؿلُاث الخىُٟظًت و اإلادلُت، خُض جغج٨ؼ الضعاؾت في اإلابدض ألاو٫ ٖلى اإلاٗٞغ

ت إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم مً حٍٗغ٠ و مهام و وكإة و مغا٤ٞ ه٩ُلُت، ؤما اإلابدض الشاوي ٣ٞض اٖخمضث  البيٍُى
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الضعاؾت ٖلى الامخُاػاث و اإلاغا٤ٞ للماؾؿت، ؤما اإلابدض الشالض الظي زخمذ به الضعاؾت زههىاه خى٫ 

ُٟت  ُٟت الى٣ل في مُىاء مؿخٛاهم، و ونلذ جهاًت الضعاؾت بلى الغئٍت الاؾدكغاٞبت لْى البٗض الخُىي لْى

 .الى٣ل في مُىاء مؿخٛاهم
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 ثمهيد

ت، و التي ؤضخذ مً  (ؤلامضاص )ٌٗخبر اللىظِؿدُ٪           اث٠ اإلااؾؿت ؤلاهخاظُت و الخجاٍع ُٟت مهمت مً ْو ْو

ت اإلاخًمىت في الجىاهب اإلااصًت  ت في ْل الخُىع الخ٨ىىلىجي، الا٢خهاصي و البرمجت ؤلاصاٍع الىؾاثل الًغوٍع

غ و جإهُل ال٩ىاصع، التي جًٟي الُٟغة  ؤلاهخاظُت و ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى اإلاىاٞؿت  .واإلاٗلىماجُت في جٍُى

ني، ؤصي بغوػ ٢ُإ الى٣ل        م مؿخىي الخ٣ُٗض و جىؾُ٘ خغا٥ اإلاىاٞؿت بحن ماؾؿاث ؤلاهخاط الَى    ٖلى ٚع

حؿاهم في جم٨حن اإلااؾؿاث التي جخمحز  ٦ألُت مً آلُاث ال٣ُاٖاث التي حٗؼػ النهىى باال٢خهاص اإلادلي، و

٘ عنُضها ؤلاهخاجي مً زال٫ ٖىهغ الجىصة لًمان  بال٣ضعة الخىاٞؿُت ٖلى حؿحر ؤلاصاعة الاؾتراظُت، مً ٞع

اث ٖلى الهُٗض اإلاُضاوي  . اؾخمغاعها ، و هىا ًبرػ صوع ٢ُإ الى٣ل ٦يكاٍ لىظِؿتي مً ألاولٍى
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ٌ  ببح الم  (املفاهيم)ماهية ػبيعة إلامداد:  و

ٌ املؼطل   ش ؤلامضاص حٗني  (الحؼىز الحازيخي)اثمىلىجية ظهىز مصؼلح الطىجظخيات :و بن صعاؾت جاٍع

 .الى٢اج٘، وألاخضار التي خضزذ في اإلااض ي، ٖلى هظا الىٕى مً الخضماث التي تهضٝ إلصاعة الخض٣ٞاث صعاؾت

٣ي  ،logisticsبن ؤنل ٧لمت اللىظِؿدُ٪         calculation and، والتي حٗني logistikos هى بٍٚغ

reasoningاض ي  1.،  ؤي ًٞ الخؿاب، والاؾخيخاط مً اإلاىٓىع الٍغ

٣ًى٫ بٌٗ اإلااعزحن ؤن الجِل الغوماوي، ٧ان ٌؿخسضم اللىظؿدُاث ول٨ً ؤو٫ ْهىع لخل٪ ال٩لمت في         

 بالخدضًض، خُض ا٢ترح ؤخض مؿدكغي اإلال٪ 1670الٗهىع ال٣ضًمت، ٧ان في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ في ٞغوؿا، ٖام

ت اإلاتزاًضة التي ْهغث للجِل في جل٪ الٗهىع، و٧ان ا٢تراخه   للمكا٧ل ؤلاصاٍع
َ
ـ الغاب٘ ٖكغ ، خال لَى

، و٧اهذ (Marechal General de logis)بالدك٨ُل عجبت ظضًضة بالجِل، حؿمى ماعقا٫ ظجرا٫ صولىجي

. مؿاولُاجه ٖباعة ًٖ جسُُِ، ازخُاع اإلاىا٢٘، جىُٓم الخى٣الث وؤلامضاص

  

م، خُىما جم 1836ؤما في ال٣غن الخاؾ٘ الٗكغ ٣ٞض بضؤث ٧لمت لىظِؿدُ٪ في الٓهىع، وطل٪ في ٖام          

، وفي  (بؾتراجُجي، الخ٨خ٩ُي، اللىظِؿتي، الهىضس ي، والخ٨خ٩ُاث الهٛحرة)ج٣ؿُم الجِل بلى زمـ ٢ُاٖاث 

٪ الجُىف، خُض ؤن  بحن الضوعي الخُىي  ، van banجل٪ الٟترة ٧ان حٍٗغ٠ اللىظؿدُاث، هى ًٞ جدٍغ

 2".ًٞ الخغب هى ًٞ الب٣اء والاهخهاع:  "اللىظؿدُاث آهظا٥ ب٣ىله 

    ٘ ً، و بالخدضًض زال٫ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ، ٧ان هىا٥ َلب ٦بحر وؾَغ ؤما في ال٣غن الٗكٍغ

٪ الجُىف وبمضاصها، و بظل٪ ٖاصث   بلى الٓهىع مغة ؤزغي، و بكضة و باألزو في الجِل اللىظؿدُاثلخدٍغ

٩ي، خُض ٦خب  ٨ُت   ٣ًى٫  بيىس جشىوعألامٍغ ؤن هظا الٟٕغ مً "و الظي ٧ان ٢اثضا في ال٣ىاث اإلاؿلخت ألامٍغ

ت الخانت بًٟ الخغب، و الظي ًخٗل٤ بٗملُاث ؤلامضاص و جض٤ٞ ألاؾلخت إلاسخل٠ ؤ٢ؿام الجِل ٌٗٝغ  اإلاٗٞغ

، و ٧ان الهضٝ مً اؾخسضامها هى ونى٫ اإلااوهاث و الظزاثغ في الى٢ذ اإلاالثم، و "باؾم ؤلامضاص و الخىػَ٘

٣ت مم٨ىت للجُىف و ختى و٢خىا الخايغ ٞان مهُلر   ال ًؼا٫ ٌؿخسضم بك٩ل م٨ش٠ اللىظؿدُاثبإمشل ٍَغ

 3.في اإلاجا٫ الٗؿ٨غي، ؤو في جُب٣ُاث ج٣ىم بها ال٣ىاث اإلاؿلخت

                   

، في مجا٫ اللىظؿدُاث  وما بن ويٗذ الخغب ؤوػاعها، ختى بضؤث  جٓهغ صعاؾاث تهضٝ بلى جُب٤ُ  

٨ُت في  ما٫، وزانت بٗض ال٨ؿاص الكضًض الظي حٗغيذ له الكغ٧اث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ألٖا

م، والظي ؤصي بلى اه٨ماف في ألاعباح بك٩ل ملخّى مما ؤصي بلى البدض ًٖ بٌٗ الىٓم التي 1958ٖام

حؿاٖض ٖلى الخد٨م في الخ٩لٟت، وحٗمل ٖلى جسًُٟها، و في هظا الهضص ا٦دكٟذ ال٨شحر مً اإلاىٓماث ؤن 

الٗىاًت ؤو الضعاؾت ال٩اُٞت التي جاصي بلى جسًُٟها، ولم جداو٫  الخ٩لٟت اإلاخٗل٣ت بإوكُت اللىظِؿدُت، لم جل٤

                                                           
بحوث ودراسات،تألٌف عدد من خبراء - المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة،"المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل اللوجستيات"

.31:ص2007  439المنظمة عدد  1  
2 Philipe - Pierre Dornier , Michel Fendre «  la logistique globale et le supply chain management - 
enjeux- principe- exemple »,2é Edition. Edition d'organisation ,2007 ,Page : 09.     

.  07ص .اإلسكندرٌة .  الدار الجامعٌة .إدارة المواد و اإلمداد .  د محمد توفٌق ماضً ، إسماعٌل السٌد   3  
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 زل٤ هٕى مً الخيؿ٤ُ بحن هظه ألاوكُت و بياٞت بلى زٌٟ الخ٩ال٠ُ، ٣ٞض ْهغث بٌٗ الاججاهاث ؤلاصاعة

م٨ً جدضًض بٌٗ هظه  ألازغي التي ؤ٢ىٗذ ؤلاصاعة بًغوعة الاهخمام باألوكُت اللىظِؿدُت في اإلاىٓمت، ٍو

: الاججاهاث ُٞما ًلي 

اصة في ج٩ال٠ُ الى٣ل هاجج ًٖ اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫ بك٩ل ملخّى في الؿبُٗيُاث بياٞت بلى الخٛحراث * الٍؼ

.  1التي قهضتها وؾاثل الى٣ل، ؤصي بالًغوعة بلى البدض ًٖ الؿل الخضًشت لخٌٟ ج٩لٟت الى٣ل

ؤنبذ مً الهٗب ٖلى اإلااؾؿاث زٌٟ الخ٩ال٠ُ ال٩لُت، مً زال٫ زٌٟ ج٩لٟت ؤلاهخاط، وهظا الن *

. مؿخىي ٦ٟاءة ؤلاهخاط ونل بلى خضه ألا٢ص ى

الخُٛحر الجظعي في ٞلؿٟت اإلاسؼون  *

٣ي، و الظي ًغ٦ؼ ٖلى بقبإ خاظُاث اإلاؿتهل٨حن * الخىٕى الكضًض في اإلاىخجاث هدُجت لخُب٤ُ اإلاٟهىم الدؿٍى

. ٖلى ازخالٞها 

ت للخيؿ٤ُ بحن * غث اإلاٗلىماث الًغوٍع الخ٣ضم اإلاظهل في مجا٫ ج٨ىىلىظُا الخاؾباث ؤلالُت، خُض ٞو

. ألاوكُت اللىظِؿدُت 

اصة الاهخمام و الىعي الٗام بمؿإلت بٖاصة جهيُ٘ بٌٗ اإلاىخجاث، والتي حؿخسضم بُبُٗتها بٌٗ اإلاىاعص * ٍػ

 .اإلادضوصة 

 

 : الفىس الطىجيظتي :راوي املؼطل اٌ

ت بمهُلر  ٣ُت،  logisticsلىظِؿتي مٟهىم ٢ضًم ٌٗٝغ باللٛت الاهجلحًز ٍغ  ، واإلاكخ٤ مً اللٛت ؤلٚا

ت ؤزىاء وي٘ الخُِ الخغبُت للهجىم، ؤو الضٞإ مً اإلاٗؿ٨غاث، و  وهي ٧لمت اؾخسضمذ في الخُاة الٗؿ٨ٍغ

ت  .الضو٫ التي جىظض في خالت الخغب  ت، والتي تهضٝ بلى مخابٗت مجمٖى ٌٗٝغ ؤًًا بإهه ًٞ مً الٟىىن الاصاٍع

ٟاث الخانت  مً الٗملُاث ، مً زال٫ جؼوٍضها باإلاٗلىماث اإلاىاؾبت، ختى جخم بك٩ل صخُذ، ومً الخٍٗغ

: باللىظِؿدُت 

ت مً واعصاث ،وناصعاث، إلايكاة ما ،بىاء  ت اإلاؿاهضة ، والتي جخاب٘ الٗملُاث الخجاٍع هي ٕٞغ مً الٟغوٕ الاصاٍع

خماص ٖليها في وا٢٘ الٗمل مً اظل يمان هجاح جد٤ُ٣  ت مً اإلاٗلىماث ، والبُاهاث التي ًخم الٖا ٖلى مجمٖى

 .ألاهضاٝ، التي جم بٖضاصها مؿب٣ا

ؤما في بضاًت الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااض ي ْهغ الخ٨ٟحر اللىظِؿتي، باإلااؾؿاث الهىاُٖت ،و ل٨ً  

٨ُت و ؤواثل الشماهِىاث في ؤوعوبا.م.جُب٣ُه ٞٗلُا ٧ان في مىخه٠ الؿبُٗىاث في الى ٖلما ؤن . ألامٍغ

ىن اإلاىتهُت زضمتهم هم مً ؤنبدىا اإلامشلحن ألاواثل للىظِؿدُ٪ اإلااؾؿت باإلياٞت بلى  اللىظِؿدُىن الٗؿ٨ٍغ

ت مشل  ٨ُت،Heskett: الباخشحن في مجا٫ الٗلىم الاصاٍع ، في  Mathe. ColinوTixier في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٞال٨ٟغ اللىظِؿتي اإلاضوي وي٘ بالخىاػي م٘ الخ٨ٟحر اللىظِؿتي الٗؿ٨غي، وطل٪ بازخالٝ الٛاًاث . ٞغوؿا

. 2وألاهضاٝ ول٨ً اإلاكا٧ل ألاؾاؾُت جب٣ى هٟؿها

                                                           
.26: ،ص199، جامعة اإلسكندرٌة،"إدارة المواد و االمداد" تفٌده هالل،   1  

 2
 http://pfeda ,univ -Lille 1.fr /iaal/docs /dess2003 /log/multimedia/penseelogistique,html.  
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ش مهُلر اللىظِؿدُ٪ ًغظ٘ بلى ٖام  LampertوStock         ًغي ٧ل مً  ذ 1901ؤن جاٍع م، خُض ؤظٍغ

، وهى ما  ٨ُت، خى٫ الخ٩ال٠ُ والٗىامل التي جازغ في جىػَ٘ مىخجاث اإلاؼإع الضعاؾت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

. اٖخبره ال٩اجبان ؤو٫ صعاؾت في اججاه ما ٌٗٝغ آلان باللىظِؿدُ٪

٤، زانت في             حٗخبر ؤو٫ ٦خاباث التي ع٦ؼث ٖلى ظٗل الجىاهب اللىظِؿدُت يمً ٖملُت الدؿٍى

ُٟت، Clarkم1922الجاهب اإلااصي مً الٗملُاث ما ٢ام به ؾىت اللىظِؿدُ٪، مً  خُض ٢ام بخدضًض ؤص١ لْى

. (CLARK.F Principles of marketing ,1922.19)ظال٫ ٦خابه 

 وهىا٥ ٖضص مً ال٨خاباث جدضزذ ًٖ صوع اللىظِؿدُ٪ في الىٓام الٟغعي للخىػَ٘ اإلااصي، م٘ جُب٤ُ 

ايُت، وفي ؾىت  La logistique" :جدذ ٖىىان .KOLB.F:م، نضع ٦خاب للخبحر الا٢خهاصي1972ألاؾالُب الٍغ

approvisionnement ,production ,distribition" خُض ٣ًترح ههجا إلاسخل٠ ج٣ىُاث بصاعة اإلاسؼون و الخيبا

بط ًمشل هظا ال٨خاب بلىعة للخ٨ٟحر اللىظِؿتي الٟغوس ي ،اما في ٖامال .بها ، و جهمُم قب٩اث الخىػَ٘ اإلااصي 

و .اللىظِؿدُ٪ ٦مجا٫ بصاعي مخ٩امل ًىاظه الغهاهاث ؤلاؾتراجُجُت و اإلاكا٧ل الخىُٓمُت Heskett  ظٗل1973

 اللىظِؿدُ٪ في 1976ؾىت " " La fonction l'entreprise logistique dans في ٦خابه ٣ًLAMBILLOTTEضم 

ُٟي و الخىُٓمي ؤما ٖام  خضصه ٦محزة جىاٞؿُت مم٨ىت للكغ٧اث و طل٪ مً زال٫ ؾلؿلت 1980بٗضه الْى

 "La logistique Porter" ال٣ُمت

 la"" الخضماث اللىظِؿدُت للكغ٧اث "ْهغث عئٍت ظضًضة بٟغوؿا مً زال٫ ٦خاب 1983 وفي ٖام 

logistique d'entreprise "  مً جإل٠ُCOLIN .J & TIXIER .D MATHE.H وهي عئٍت مىٟهلت جماما اهه مً ههج

ض مً ؤلاقاعاث بلى .Heskett  ٞٗا٫ لخكض عئٍت و هى ًخإل٠ مً الىهج ؤلاؾتراجُجي و الخىُٓمي صون بُٖاء اإلاٍؼ

 .ألاصواث ال٨مُت لخدؿحن مكا٧ل حكُٛلُت 

٤ الجم٘ بُنها و بالخالي ْهغث زالر ؤ٩ٞاع مسخلٟت مما ؤصي   و٢ض جم جىُٟظ هظه الغئٍت الجضًضة ًٖ ٍَغ

ج مكتر٥ بكان ههج ٧ل منهما في مجا٫ الخضماث اللىظِؿدُت   .بلى مٍؼ

٤ الظي حكب٘ ب٨ٟغ TIXIERظلب   م٘ زبرجه ٦مؿدكاع و MATHE ، و ٦ظل٪Shapiro وHeskett ههج الدؿٍى

COLIN ومً هظه الؿىىاث جًاٖٟذ ٦خاباث في ٞغوؿا اإلاخسههت . مً زال٫ ههج الى٣ل وههج الخىػَ٘ اإلااصي

 .في اللىظِؿدُ٪ و٧اٞت ألاوكُت اإلاخٗل٣ت به 

. مفهىم الامداد: املؼطل الثالح

غ مهُلر ؤلامضاص وجُب٣ُه في اإلاجاالث الا٢خهاصًت، واٖخباعه ٞىا مً  ما٫ جٍُى        ل٣ض عؤي ال٨خاب بصاعة ألٖا

ما٫ طو ألازغ الا٢خهاصي البالٜ خُض لم ٨ًً هىا٥ اجٟا١ ٧امل ٖلى مٟهىم ؤلامضاص بحن . ٞىىن بصاعة ألٖا

ُما ًلي ؾىىعص بٌٗ  ما٫ والخىمُت الهىاُٖت، ٞو الخبراء، ٦ما ؤن مدخىي ومٟهىم ؤلامضاص حٛحر بِئت ألٖا

خي وهذ بُنها ما ًلي  :1مٟاهُم اللىظؿدُ٪ خؿب الخُىع الخاٍع

 

 

                                                           
عبد العزٌز بن قٌراط ، أداء وجودة الخدمات اللوجٌستٌة و دورها فٌخلق القٌمة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر ،  

. 7ص2010-2009جامعة قالمة ، السنة الجامعٌة  1  
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. 1948طىة " Marketing American Association"السابؼة  مسيىية لطخظىيم : 1الحعسيف 

بن هظا الخٍٗغ٠ ع٦ؼ ٖلى ؤوكُت . خغ٦ت ومىاولت البًاج٘ مً ه٣ُت ؤلاهخاط بلى ه٣ُت الاؾتهال٥ ؤو الاؾخٗما٫

. الخىػَ٘ اإلااصي ٣ِٞ

 : 1962أ طىة .م.مجطع ئدازة  عماٌ الطىجظخية بالى: 2الحعسيف 

ً ال٠٨ء والٟٗا٫ للمىاص " اللىظؿدُ٪ هى جل٪ الٗملُت الخانت بخسُُِ، جىُٟظ، ع٢ابت الخض٤ٞ والخسٍؼ

الخام، والؿل٘ النهاثُت واإلاٗلىماث طاث الٗال٢ت مً م٩ان ؤلاهخاط بلى م٩ان الاؾتهال٥ بٛغى جد٤ُ٣ مخُلباث 

جى٢ٗاث الؿى١، : باإلا٣اعهت م٘ الخٍٗغ٠ الؿاب٤، هىا٥ جىؾ٘ في اإلاهام اللىظؿدُت وهي. 1"بعياء الٗمالء

. الخضمت اإلا٣ضمت للٗمالء، وجدضًض مىا٢٘ اإلاهاو٘ واإلاؿخىصٖاث

. 1968طىة : Magee 3الحعسيف 

ً بلى ه٣ُت الاؾتهال٥ ، اٖخبر  Mageeج٣ىُت مغا٢بت وبصاعة جض٣ٞاث اإلاىاص واإلاىخجاث مً مهضع الخمٍى

ً بلى مغا٦ؼ  ٪ جض٣ٞاث اإلاىاص واإلاىخجاث مً مهاصع الخمٍى ت مً الخ٣ىُاث للمغا٢بت وجدٍغ اللىظؿدُ٪ مجمٖى

. ؤلاهخاط مً ظهت، ومً وخضاث ؤلاهخاط بلى ه٣اٍ الاؾتهال٥ مً ظهت ؤزغي 

. 1972 طىة NCPDMاملجطع الىػني إلدازة الحىشيع املادي : 4الحعسيف 

مً ألاوكُت وطل٪ بهضٝ الخسُُِ، الخىُٟظ ومغا٢بت الخض٤ٞ  (ؤو ؤ٦ثر)مهُلر ًه٠ الخ٩امل بحن ازىحن "

م٨ً ؤن  الٟٗا٫ للمىاص الخام، الىه٠ اإلاهىٗت واإلاىخجاث النهاثُت مً ه٣ُت اإلايكإ بلى ه٣ُت الاؾتهال٥، ٍو

حكمل هظه ألاوكُت ٖلى هٕى الخضمت اإلا٣ضمت للٗمالء، الخيبا بالُلب، الاجهاالث اإلاخٗل٣ت بالخىػَ٘، مغا٢بت 

اإلاسؼون، مىاولت اإلاىاص وبٖضاص الُلبُاث، زضمت ما بٗض البُ٘ و٢ُ٘ الُٛاع ، جدضًض مىا٢٘ اإلاهاو٘ واإلاساػن، 

 ً اث، الخٛل٠ُ، مٗالجت البًاج٘ اإلاٗاصة، الخٟاوى، جىُٓم الى٣ل والى٣ل الٟٗلي للؿل٘ و٦ظل٪ الخسٍؼ اإلاكتًر

 ًم٨ىىا ؤن هغي بىيىح ؤن هظا الخٍٗغ٠ 1962 الؿاب٤ ؾىت NCPDM، باإلا٣اعهت م٘ حٍٗغ٠ " واإلاساػن 

غ ً وبٖاصة الخضٍو . الخمٍى

: فلد عسف الطىجظخيً بأهه : 5Stoneالحعسيف 

ً ًدضص الخاظاث مً خُض ٦ُُٟت الخهى٫ ٖليها وجىػَٗها والاخخٟاّ بها في خالت ظاهؼة للدكُٛل"  ". ٖلم ٞو

بصاعة ألاوكُت التي حؿهل خغ٦ت وجيؿ٤ُ الٗغى والُلب في زل٤ : 1978 طىة Heskett James 6الحعسيف 

. اإلاىٟٗت اإلا٩اهُت والؼماهُت

لم بصاعة وجىُٓم ألاوكُت الخ٣ىُت : 1981 جمعية هىدطة الطىجظخيً 7الحعسيف  اللىظؿدُ٪ هى ًٞ ٖو

. اإلاخٗل٣ت باإلاخُلباث وجهمُم وؾُلت الخىعٍض ونُاهت الضٖم لخضمت ألاهضاٝ والخيبااث والٗملُاث

اللىظؿدُ٪ هى ج٣ىُت الخد٨م في الخغ٦ت اإلااصًت لخض٣ٞاث : 1988 طىة PACHE.G ET COLIN.J 8الحعسيف 

الؿل٘، ؾُٗا بلى البدض ًٖ جؼامً الىجحرة صازل ؾلؿلت الٗملُاث التي جمُل بلى ؤن ج٩ىن في الى٢ذ اإلادضص  

". وطل٪ لخٟاصي الخُٗالث والازخىا٢اث"

                                                           
مصر : اإلمداد و التوزٌع المادي ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة:  ثابت عبد الرحمان إدرٌس، مقدمة فً إدارة األعمال اللوجٌستٌة 

.20: ص2002-2003 1  
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ت مً ألاوكُت اإلاخٗل٣ت  1966 طىة Nulty et Ratliff:9الحعسيف  اللىظؿدُ٪ هى ٖباعة ًٖ مجمٖى

ً وحؿلُم ال٣ُ٘ والؿل٘ في ؾلؿلت اللىظؿدُ٪ كمل اللىظؿدُ٪ مهام الى٣ل، . با٦دؿاب، بدغ٦ت جسٍؼ َو

٤ ً، واصاعة اإلاىاص واإلاسؼون، وهى مغجبِ باالهخاط والدؿٍى ٘، الخسٍؼ . التٌز

غ ٖلى ألا٢ل مً خُض الخ٩لٟت والجىصة " : Aslog"الحعسيف  ُٟت التي تهضٝ بلى ؤن جٞى اللىظؿدُ٪ هى ْو

اإلاُلىبت، اإلاىخج بلى اإلا٩ان والؼمان خُض ًىظض الُلب، وهى ٌكحر بلى جدضًض ٖملُاث الخغ٧اث اإلاىخجاث مشل 

اث، بصاعة اإلاسؼون، اإلاىاولت، بٖضاص الُلبُاث، الى٣ل، وعخالث الدؿلُم ، ٌكبه  مى٢٘ اإلاهاو٘، اإلاساػن، اإلاكتًر

غ اإلاىخجاث1972 ؾىت NCPDMهظا الخٍٗغ٠  . ، ول٨ىه ال ًدخىي ٖلى زضماث ما بٗض البُ٘ وبٖاصة جضٍو

ٟحن للىظؿدُ٪ هى ٞٗل جدضًض اإلاىاعص م٘ مغوع الى٢ذ  : logistics of institute(il))11الحعسيف  " ا٢ترح حٍٗغ

، وبٗضها ٌٗٝغ ؾلؿلت الخىعٍض هي حؿلؿل "اللىظؿدُ٪ هى ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت لؿالؾل الخىعٍض" ؤو

ً، ؤلاهخاط،الخىػَ٘، بصاعة الىٟاًاث والى٣ل اإلاغجبِ بها ،  ألاخضار إلعياء الؼباثً، ٢ض جدخىي ٖلى ؤوكُت الخمٍى

الم آلالي  ً وج٨ىىلىظُا ؤلٖا ً، ؤلاهخاط، " الخسٍؼ وهىا اللىظؿدُ٪ هى ؤلاصاعة ؤلاؾتراججُت ألوكُت الخمٍى

الم آلالي، اللىظؿدُ٪ بصاعة مجلـ غ وؤلٖا ً، بٖاصة الخضٍو . الخىػَ٘، الى٣ل، الخسٍؼ

اللىظؿدُ٪ هى ظؼء مً  : Management CLM of logistics مجطع ئدازة الطىجظخيً 12الحعسيف 

ؤوكُت ؾلؿلت ؤلامضاص، وهى ٌُٛي ٖملُاث الخسُُِ، وؾاثل الخىُٟظ، الغ٢ابت ٖلى ؤوكُت اللىظؿدُ٪، 

ً اإلاىاص واإلاٗلىماث والبُاهاث طاث ٖال٢ت مً ه٣ُت اإلايكإ بلى ه٣ُت الاؾتهال٥  الاوؿُاب الٟٗا٫ للمىاص، جسٍؼ

غاى جىلُض ال٣ىاٖت لضي الؼباثً ؤو ٦ؿب عياهم في هظا الخٍٗغ٠ هجض ؤن اللىظؿدُ٪ ٌكمل الخسُُِ . أٚل

٘ ٦ٟاءة اوؿُابُت اإلاىاص، م٘ جغ٦حز ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث . والخىُٟظ والغ٢ابت والؿُُغة لٞغ

اث٠ اإلاغجبُت " :  the logistique institutetli" 13الحعسيف  ت مً الْى اللىظؿدُ٪ هى ٖباعة ًٖ مجمٖى

، باإلا٣اعهت م٘ "بحن اإلاىعصًً والٗمالء (جض٣ٞاث ماصًت، مٗلىماجُت وه٣ضًت)بخض٣ٞاث الؿل٘، اإلاٗلىماث وألامىا٫

. ٚحرها مً الخٗاٍع٠، جا٦ض واضر ٖلى جض٤ٞ اإلاٗلىماث والخض٣ٞاث اإلاالُت

   مفهىم ططظطة إلامداد: املؼطل السابع

 ، ٞهى ألا٦ثر اؾخسضاما ؤو Chain Supplyؤلامضاص ؤو ؾلؿلت الخىعٍض هي مهُلر بهجلحزي  

، ٣ٞض ْهغ اإلاهُلر في بضاًت الدؿُٗىاث، ٖىضما بضؤ الخٗامل م٘ اإلااؾؿاث  Chaine La logistiqueبالٟغوؿُت

 .  Logistique coopereeواإلاىعصًً والؼباثً ؤي زال٫ مغخلت اللىظؿدُ٪ اإلاكتر٥

م مً ال٣بى٫ الٍٗغٌ الظي خٓي به مٟهىم الامضاص والخىػَ٘ بىاؾُت اإلاىٓماث لخدؿحن              ٖلى الٚغ

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

اثٟها اإلاسخلٟت . اإلاىٓمت حر بَاع ٖام حؿخسضمه ؾىاء الخيؿ٤ُ بحن ْو بال ؤهه ٖلى الجاهب اإلا٣ابل لم حؿخُ٘ جٞى

، ؤو بحن باقي اإلاىٓماث التي جخٗاون مٗها في جض٤ٞ ؾلٗها وزضمتها بلى ألاؾىا١، ولظا بضؤث اإلاىٓماث باؾخسضام 

مضزل الىٓم إلصاعة ٖملُتها اإلاؿئىلت ًٖ جض٤ٞ مىخجاتها ألؾىا١، الظي ٣ًىم بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى الىٓغ 

ُت، حكتر٥  ت مً الىٓم الٟٖغ للمىٓمت وباقي اإلاىٓماث التي جخٗامل مٗها ٦ىٓام مخ٩امل ًخ٩ىن مً مجمٖى

٧لها في جض٤ٞ ؾل٘ وزضماث اإلاىٓمت وحٗمل ٖلى حُٗٓم ٢ُمت جل٪ الؿل٘ الخضماث، مً وظهت هٓغ الٗمالء، 

حر ٢اٖضة للمىٓمت، حؿخسضمها في ج٩امل  ٗمل ٖلى جٞى ول٣ض ؤَل٤ ٖلى طل٪ اإلاضزل مٟهىم ؾلؿلت ؤلامضاص َو
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اصة ٢ُمت  اثٟها اإلاسخلٟت والخيؿ٤ُ م٘ باقي اإلاىٓماث التي حكتر٥ مٗها في جض٤ٞ ؾلٗها وزضماتها، وطل٪ لٍؼ ْو

اصة  م٨ً حٍٗغ٠ اإلاىٓماث التي حكتر٥ مٗها في جض٤ٞ ؾلٗها وزضمتها وطل٪ لٍؼ ما ج٣ضمه اإلاىٓمت ألؾىا٢ها، ٍو

م٨ً حٍٗغ٠ ؾلؿلت ؤلامضاص ٦ما ًلي : ٢1ُمت ما ج٣ضمه اإلاىٓمت ألؾىا٢ها، ٍو

اثٟها اإلاسخلٟت والتي جبضؤ مً اإلاىعصًً وجيخهي         " اع الظي حؿخسضمه اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ْو ؤلَا

ٖىض اإلاؿتهل٪ النهاجي وطا٥ لخ٠٣ ؾل٘ وزضماث اإلاىٓمت واإلاٗلىماث، طاث نلت بٛغى ٦ٟاءة بصاعة اإلاىٓمت 

. لٗملُتها الضازلُت وحُٗٓم ٢ُمت مىخجاتها مً وظهت هٓغ ٖمالتها ومال٦ها

.  أهمية وأهداف الطىجظخيً:خامعاملؼطل اٌ

أهمية الطىجظخيً :   أوال

ما٫ لم ًٓهغ بال ٖىضما بضؤث ج٩لٟخه في      بن ؤلاهخمام الجاص باألوكُت اللىظؿدُت في مىٓماث ألٖا

٤ هدى اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي وجد٤ُ٣  ىضما ؤ٣ًىذ ؤلاصاعة في هظه اإلااؾؿاث ؤن الٍُغ ، ٖو الخطخم بك٩ل ملخّى

اإلاحزة الخىاٞؿُت وػٍاصة ألاعباح بهما ًبضؤ مً زال٫ زضمت الٗمالء وزٌٟ الخ٩ال٠ُ، وؤهمُت اللىظؿدُ٪ حٗىص 

: لٗضة ؤؾباب هظ٦غ منها

جمشل ألاوكُت اللىظؿدُت ؤهمُت بالٛت ٖلى مؿخىي الا٢خهاصي للضو٫، خُض  :اعحبازات الحيطفة العالية-1

٨ُت، ٌؿخمغ في ألاوكُت 19حكحر ؤلاخهاءاث بلى ؤن  باإلائت مً الثروة ال٣ىمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

باإلائت مً ٢ىة الٗمل هىا٥، ومً بحن هظه ألاوكُت وكاٍ 13اللىظؿدُت، وؤن هظه ألاوكُت حؿخسضم خىالي 

باإلائت مً الاهخاط 10،5الى٣ل، خُض ؤن ؤلاخهاءاث حكحر بلى ج٩ال٠ُ لىظؿدُ٪ الى٣ل وخضة ًبلٜ خىالي 

 2.ملُاع صوالع2000الٗالمي ؤي خىالي 

 

٤ الضولي : ػٌى الخؼىغ إلامداد والحىشيع-2 بن الاججاه هدى الٗىإلات في الهىاٖت و٦ظل٪ الاهخمام بالدؿٍى

ؤنبذ ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى ألاصاء اللىظؿتي، لهظا جؼاًض الاهخمام باألوكُت اللىظؿدُت صازل ٧ل مىٓمت 

ؤٖما٫ وزانت جل٪ الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ؤو الكغ٧اث ٦بحرة الدجم التي ال ٣ًخهغ بهخاظها ٖلى ألاؾىا١ 

لت . اإلادلُت وطل٪ بؿبب ج٩لٟت زٍُى ؤلامضاص والخىػَ٘ الٍُى

ال وظهضا ٦بحرا في الؿبل التي ًم٨ً ؤن جمحز مىخاتها : الطىجظخيً مهم لإلطتراثيجية-3 جبظ٫ الكغ٧اث و٢خا ٍَى

جخى٠٢ بلى خض ٦بحر  (ؤؾٗاع اإلاىخجاث)ًٖ ٚحرها مً اإلاخىاٞؿحن، ؤي ؤن بؾتراججُت الخماًؼ وزانت في الخ٩لٟت 

ٖلى ألاصاء الجُض لألٖما٫ اللىظؿدُت مً خُض الخ٩لٟت وزضمت الٗمالء، ٞالكغ٧اث التي هجخذ في بصعا٥ 

الخمحز اللىظؿدُت ج٩ىن ٢اصعة ٖلى بىاء محزة جًُٟلُت م٣اعهت بالكغ٧اث اإلاىاٞؿت لها وحؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى 

 3.الخىؾ٘ في الؿى١ وػٍاصة خهتها الؿى٢ُت وعبدُت اإلااؾؿت

 

                                                           
  1 .37-36: ،ص2009محمد حسان ، إدارة اإلمداد و التوزٌع ،الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر .د

.18:،ص2000اللوجٌستٌك كبدٌل للمٌزة النسبٌة ، منشاة المعارف ، اإلسكندرٌة ،مصر ،: عبٌد علً احمد الحجازي 
2
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مما ال ق٪ ُٞه ؤن ؤي ؾلٗت ؤو زضمت ال جخمخ٘ بال ب٣ُمت :الطىجظخيً ًظيف كيمة ذات داللة لطعميل-4

ول٨ً ٖىضما جبظ٫ اإلااؾؿت ظهىصا . ٢لُلت ٖىضما ال ج٩ىن مخاخت للٗمالء اإلادخملحن في الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن

حر هظه اإلاىخجاث ؤو الخضماث لٗمالئها الخالُحن واإلادخملحن في الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن مً  مخمحزة في ؾبُل جٞى

ض مً ال٣ُمت اإلاًاٞت بلى هظه  حرها ٞةن طل٪ ؾٝى ًٍؼ ً والى٣ل ٚو زال٫ ججهحز الُلباث واإلاٗلىماث والخسٍؼ

حر اإلاىخجاث مً زال٫  مئىان بلى جٞى الخضماث باليؿبت الٗمالء، ٞغيا الٗمُل ًخى٠٢ بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى الَا

 .اوؿُابها وجض٣ٞها بىاؾُت ألاوكُت اللىظؿدُت اإلاسخلٟت

 

٘ ؤو : ثصاًد زغبة العمالء في الخصٌى على اطحجابة مىاطبة وطسيعة-5 بن هجاح ؾالؾل ألا٧ل الؿَغ

ض  الجاهؼ، جىنُل الُلباث للمىاػ٫، اهدكاع ما٦ُىاث الهٝغ آلالي، والا٢با٫ ٖل اؾخٗما٫ الاهترهذ والبًر

الال٨ترووي في الؿىىاث ألازحرة ظٗل الٗمالء ًخى٢ٗىن الخهى٫ ٖلى اخخُاظاتهم وعٚباتهم مً الؿل٘ و 

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

٤ طو  ؤلاهخاط والخىمُِ، ؾاٖض اإلااؾؿاث ٖل اجبإ ما ٌٗٝغ باإلهخاط طو الدجم ال٨بحر، و٦ظل٪ الدؿٍى

وفي ْل ٧ل هظا ؤنبدذ ألاوكُت اللىظؿدُت جمشل ؤهمُت زانت والتي ججؿضث في حؿهُل . الدجم ال٨بحر

حر الؿل٘ والخضماث التي جخ٤ٟ م٘ اخخُاظاتهم  ت في جٞى ٗت للٗمالء في الؿى١ مً زال٫ الؿٖغ الاؾخجابت الؿَغ

حرها ً ٚو باتهم، والتي حٗخمض ٖلى جض٤ٞ اإلاٗلىماث والخٗبئت والى٣ل والخسٍؼ  .و ٚع

 

 أهداف الطىجظخيً: راهيا

             ًىُىي اللىظؿدُ٪ ٖلى ؤهضاٝ مُٗىت حؿعى اإلااؾؿت بىاؾُتها بلى بلٙى مغصوصًت ؤ٦بر ووكاٍ 

: مؿخمغ وصاثم ٖلى هدى الخالي

ُت التي ًجب الخهى٫ ٖليها بإ٢ل ج٩لٟت لخىاؾب الخاظت التي : الجىدة املىاطبة-1 ٣ًهض بالجىصة جل٪ الىٖى

مً ؤظلها ًخم الكغاء ؤي ؤن مٟهىم الجىصة هىا مغجبِ بمالثمت ومضي بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى مؿخىي مٗحن مً 

ُٟت اللىظؿدُ٪ ع٢ابت بًجابُت ٖلى الجىصة والخ٩لٟت الخانت باإلاىاص  حرها، خُض جماعؽ ْو اإلاىاص اإلاُلىب جٞى

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

: وهي

خباعاث -ٖىامل ؤلاهخاط-مخُلباث جهمُم اإلاىخج)ؤن جً٘ اإلاىانٟاث ال٩املت اإلاؿخىي للجىصة وهي -ؤ الٖا

 1.(الٗىامل الؿى٢ُت-الخانت بالكغاء الخجاعي 

. ازخباع اإلاىعصًً الظًً لضحهم ؤلام٩اهُاث الٟىُت إلهخاط هظا اإلاؿخىي بخ٩لٟت ا٢خهاصًت-ب

جىمُت الٗال٢اث م٘ اإلاغصًً لخد٤ُ٣ ٞهم ؤًٞل و وا٢عي إلاخُلباث الجىصة والخىمُت الخاٞؼ لضحهم لإلهخاط - ط

٣ا لهظا اإلاؿخىي  . ٞو

. ج٣ُُم ؤصاء اإلاىعصًً مً خُض الجىصة والخ٩لٟت ومماعؾت هٕى مً الغ٢ابت اإلاىاؾبت- ص

                                                           
. 32:مقدمة فً إدارة األعمال اللوجٌستٌة ، مرجع سبق ذكره ، ص:ثابت عبد الرحمان إدرٌس  1  
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ج٩ال٠ُ )٢ُمت الاخخماالث للخ٩ال٠ُ ٖىض اإلاىعص ُٞما ًخٗل٤ بةهخاط الهى٠ اإلاُلىب قغائه : الظعس املىاطل-2

باء الٗامت ٟه بإهه ال٣ُمت التي ًم٨ً الخهُٟت بها م٣ابل الكغاء ؤو . (ألاظىع، ؤٖباء الخهيُ٘ وألٖا م٨ً حٍٗغ ٍو

حر .  الاخخُاظاث اإلاُلىبتجٞى

جدضًض ال٨مُت اإلاىاؾبت ًد٨مها الٗضًض مً الٗىامل منها َبُٗت اإلاىاص اإلاكتراة : شساء بالىميات املىاطبة-3

. َبُٗت ؤلاهخاط، الٓغوٝ اإلاالُت للماؾؿت

٣ًهض به الى٢ذ الظي ًخم ُٞه جىعٍض اإلاؿخلؼماث ُٞه و ؤال ًدىاؾب م٘ : الشساء في الىكد املىاطل-4

ت مً الٗىامل ج٣ىم  اخخُاظاث ؤلاصاعة الُالبت والظي ًًمً ٖضم حُُٗل ؤلاهخاط خُض جىظض مجمٖى

خباع ٖىض جدضًض جى٢ُذ الكغاء . اإلااؾؿاث بإزظها الٖا

حٗخٗبر ٖملُت ازخباع اإلاىعص اإلاىاؾب مً الخُىاث ألا٦ثر ؤهمُت، خُض جخُلب جدلُل : اخحياز مىزد املىاطل-5

اإلاٗلىماث التي ؾب٤ ظمٗها ًٖ اإلاىعصًً، لظل٪ ٞان الخدلُل ًىهب ٖلى ألاؾلىب الظي ًم٨ً مً زالله 

ت الخامت بسهاثو  ال٨ك٠ ًٖ ؤهم الخهاثو التي جه٠ بها هظه اإلاهاصع، هظا باإلياٞت بلى يغوعة اإلاٗٞغ

ومىانٟاث اإلاىاص اإلاُلىب الخهى٫ ٖليها، لظا ًخُلب ألامغ جدضًض اإلاُٗاع اإلاىاؾب الظي ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض في 

. الازخباع الؿلُم للمىعص

:     باإلياٞت بلى ألاهضاٝ الؿالٟت الظ٦غ ًم٨ً ؤن هظ٦غ منها ما ًلي

ُا٫- . ججىب  الازخىا٢اث و ألٖا

. جد٤ُ٣ الخض٤ٞ ألامشل للٗملُاث-

. زل٤ ال٣ُمت للؼبىن واإلاؿاهمحن و٧ل ؤَغاٝ اإلاهلخت م٘ اإلااؾؿت-

:  ؤنٟاع والتي جخمشل في 05جد٤ُ٣ ما ٌؿمى ب-

. الخ٣لُل مً اإلاسؼون ًاصي بلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، ووٞغاث في الخ٩لٟت الىاججت ًٖ طل٪: نٟغ مسؼون *

. ج٣لُل الؼمً اإلاؿخٛغ١ في صوعة الُلب مما ًاصي بلى زضمت ظُضة للٗمالء: نٟغ آظا٫ *

٤ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت مشل الٟا٦ـ، الاهترهذ، الهاج٠، الخاؾب آلالي، : نٟغ ؤوعا١ * ًٖ ٍَغ

ت الاؾخجابت ض مً ؾٖغ ٍؼ . ال٨مبُىجغ، ٧ل هظا ٣ًلو مً اؾخسضام ألاوعا١، ٍو

. ًجب ؤن ج٩ىن الهُاهت ٢بل و٢ٕى الُٗل ولِـ ٖىض خضوزه، وهظا ما ٌؿمى بالهُاهت الى٢اثُت: نٟغ حُٗل*

حر اإلاىخج الصخُذ، بال٨مُت الصخُدت، بالخالت الصخُدت ، في اإلا٩ان :     ٦ظل٪ حهضٝ اللىظؿدُ٪ بلى جٞى

. الصخُذ، في الى٢ذ الصخُذ، للٗمُل الصخُذ وبالخ٩لٟت الصخُدت
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مفهىم ئدازة شبىة الطىجيظخيً ووظائفها : الثاوي املببح 

ما٫ بيُت صًىام٨ُت مخدغ٦ت و ٚحر مؿخ٣غة ، ألامغ الظي ًخُلب منها جبني   جىاظه مىٓماث ألٖا

ت ، باإلياٞت  بؾتراجُجُت مخِىت جم٨نها مً الخ٠ُ٨ ، وججٗلها جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى مىاظهت ج٣لباث الؿى١ بؿٖغ

بلى  جم٨ُنها مً الخهى٫ ٖلى محزة جىاٞؿُت مؿخضامت مً اظل جد٤ُ٣ الىجاح و الاؾخمغاع ، وج٨مً هظه 

ؤلاؾتراجُجُت في ؤلاصاعة اإلاشلى لكب٨ت اللىظِؿدُ٪، و التي حٗخبر ٞلؿٟت  و جىظه ظضًض في ؤلاصاعة الخضًشت و 

ت  ؤصاة لخد٤ُ٣ الخىاػن بحن مؿخىي الخ٩لٟت و مؿخىي ؤصاء اإلاىٓماث ،  و جخمشل قب٨ت اللىظِؿدُ٪ في مجمٖى

اإلاغاخل اإلاخخالُت إلهخاط و جىػَ٘ اإلاىخج مً مىعص مىعصي اإلاىخجحن بلى  ػباثً  ػباثنهم ، ؤي ظمُ٘ ألاوكُت 

ل اإلاىاص الخام بلى  ُُٟت اللىظِؿدُت اإلاخ٨غعة لٗضة مغاث مً زال٫ ال٣ىىاث اإلادضوصة ، و طل٪ ؤزىاء جدٍى الْى

. مىخجاث جهاثُت، م٘ بياٞت ٢ُمت ملمىؾت لها في هٓغ الٗمالء الظًً ًدهلىن ٖليها 

 ٌ مفهىم ئدازة شبىة الطىجيظخيً - املؼطل الاو

 1990مهُلر ظضًض ْهغ ؾىت  (Supply Chain Management)ٌٗخبر مهُلر قب٨ت اللىظِؿدُ٪  

ما٫ ، خُض ٌٗخبر  ٨ُت، و مً ابغػ اإلاٟاهُم الخضًشت في بصاعة مىٓماث ألٖا م في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

، و طل٪ في يىء بٖاصة ج٣ُُم بؾتراجُجُت اإلاىًماث التي 1اللىظِؿدُ٪ هى الخُىع إلاٟهىم قب٨ت اللىظِؿدُ٪ 

جم٨نها مً الخد٨م في الخ٩ال٠ُ ؤلاظمالُت ،  ألامغ الظي ؤصي لخمخ٘ هظه اإلاىٓماث بمؿخىي مً اإلاغوهت 

ها  مٟهىم اللىظِؿدُ٪ ت ، و ًبرػ الجضو٫ اإلاىالي ابغػ الخُىعاث التي ٖٞغ : الؿٍٗغ

ابغػ جُىعاث مٟهىم اللىظِؿدُ٪   : 01جدٌو زكم

ألاهضاٝ اإلاٟاهُم  الٟترة  

اث٠ ج٣لُضًت  1970ؾىىاث  الى٣ل، الخىػَ٘، )ْو

،ً  (...الخسٍؼ

ؾعي بلى الؿُُغة ٖلى ج٩ال٠ُ      

اث٠ وطل٪ في بِئت  هظه الْى

. اإلاىٓمت 

ازخُاع اإلاىعصًً و ؾُاؾت الكغاء بصاعة الامضاص   1980ؾىىاث 

. وطل٪ في بِئت صولُت 

جضهئه ج٩ال٠ُ ألاوكُت بصاعة قب٨ت الامضاص   1990ؾىىاث 

اللىظِؿدُت و جدؿحن ظىصتها ، 

. بياٞت بلى جدؿحن مٗض٫ الخضمت

  

ومً ؤهم ألاؾباب التي ؤصث بلى الخىظه مً بصاعة اللىظِؿدُ٪ هدى ؤلاصاعة الخضًشت لكب٨ت 

 : 2اللىظِؿدُ٪ ما ًلي

                                                           
.58:ثابت عبد الرحمان ،المرجع سبق ذكره  ، ص  1  
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الخىظهاث الجضًضة مشل الٗىإلات وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ بياٞت بلى ْهىع قغا٧اث  و جدالٟاث - 

. بؾتراجُجُت بحن اإلاىٓماث 

. جهاٖض اإلاىاٞؿت مدلُا و صولُا- 

. جهاٖض في جى٢ٗاث الٗلماء - 

غ اإلاىخج و جىػَٗه ٖىهغا ؤؾاؾُا في -  جمحز اإلاىخجاث بضوعة خُاة ٢هحرة خُض ؤنبدذ ٖملُت جٍُى

.  ؤلاؾتراجُجُت الخىاٞؿُت

 ًم٨ً اٖخباع بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ ٦ٟلؿٟت إلصماط مسخل٠ ٖىانغ قب٨ت اللىظِؿدُ٪ مً اظل 

زل٤ ٢ُمت مًاٞت للٗمالء و بالخالي زٌٟ مً خالت ٖضم الخإ٦ض التي جمحز ألاؾىا١ ، ٖىض البدض ًٖ مٟهىم  

 ملُىن بظابت و ٦ما ٣ًا٫ ٦ثرة 60هظا اإلاهُلر الجضًض في الاهترهذ ٞاهه ًم٨ىىا الخهى٫ ٖلى ؤ٦ثر مً 

اإلاٗلىماث ج٣ٟض اإلاٗلىمت ،لظل٪ هجض ؤن ال٨شحر مً الباخشحن ازخلٟىا في مٟهىم بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و لم 

ٟاث اإلا٣ترخت  : ٣ًضمىا حٍٗغ٠ قامل وواضر ، ؾٝى هخُغ١ بلى ؤهم الخٍٗغ

٨ُت اإلاخسههت  بصاعة قب٨ت   ( Américan Profisional Association) خؿب الجامٗت ألامٍغ

ل و " اللىظِؿدُ٪ هي  جسُُِ و بصاعة ٧ل ألاوكُت و الٗملُاث التي ج٣ىم بخدضًض اإلاهضع  الا٢خىاء الخمٍى

ً و٦ظل٪ جخًمً الخيؿ٤ُ  و الخٗاون م٘ قغ٧اء ال٣ىاة الظًً ٢ض ٩ًىهىا مىعصًً ، وؾُاء ،  وكاٍ الخمٍى

وجخٗامل بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ مً زال٫ بصاعة الٗغى و ...مىعصون زضماث الُغ١ الشالض اإلاؿتهل٩ىن 

ما٫  بر اإلااؾؿاث ومىٓماث ألٖا ًخطر مً هظا الخٍٗغ٠ ؤن بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ هي "الُلب يمً ٖو

ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ جسُُِ ٧ل الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلاىٓمت و التي جاصي بلى الخيؿ٤ُ  بحن الٗغى و 

. الُلب 

الخد٨م في ا٫ جض٣ٞاث اإلاىٓمت و حؿُحر "  و ٌٗٝغ مٟهىم بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ ؤًًا بإهه 

غ  ٖلى َى٫ ؾلؿلت اللىظِؿدُ٪ مما ٌؿمذ في ألازحر  اإلادؼوهاث و طل٪ باالؾخٗاهت باإلاٗلىماث التي جخٞى

ىب و بإ٢ل ج٩ال٠ُ مم٨ىت  ... بالخهى٫ ٖلى مؿخىي اللىظِؿدُ٪ اإلاٚغ

٩ي 2005 و في حٍٗغ٠ اإلا٣ضم ؾىت   الٗالي إلصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ (CSCMP) مً َٝغ اإلاٗهض ألامٍغ

ل ،و " ً ،الخدٍى بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ جخٗل٤ بالخيبا و بصاعة ٧ل ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بازخُاع اإلاىعصًً ،الخمٍى

. ٧ل ألاوكُت مخٗل٣ت بةصاعة اللىظِؿدُ٪ 

اث٠ اإلااؾؿت تهخم بال٣ُاصة و  ُٟت مً ْو  في ألازحر  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ ٧ْى

٤ و اإلابُٗاث و طل٪  ت مً ألاوكُت  التي جخجاوػ اإلاهام اللىظِؿدُت جمخض لدكمل الدؿٍى الغ٢ابت ٖلى مجمٖى

خماص ٖلى و ؾاثل الاجها٫ و اإلاٗلىماث الجض مخُىعة ؤي ؤجها هٓغة قاملت في بصاعة الامضاص و تهضٝ بلى  بااٖل

: جد٤ُ٣ ما ًلي 

حر الؿل٘ في الى٢ذ و اإلا٩ان اإلاىاؾبحن-  . ؤ٢ص ى بقبإ ٖىض اإلاؿتهل٪ و طل٪ بخٞى

. جسٌُٟ ج٩ال٠ُ اللىظِؿدُ٪ بلى ؤصوى خض م٘ ؤلاب٣اء ٖلى مؿخىي مٗحن مً الخضمت - 

٤ وي٘ هٓام مٗلىماث بصاعي ٞٗا٫ و اٖخماص وؾاثل اجها٫ -  الخيؿ٤ُ بحن جض٤ٞ اإلاٗلىماث و اإلاىاص ًٖ ٍَغ

. ظض مخُىعة
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 وظائف شبىة الىجيظخيً- املؼطل الثاوي

 بٗضما جُغ٢ىا بلى مٟهىم اللىظِؿدُ٪ و بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ ، ؾٝى وٗغى ولى بةًجاػ ؤهم 

اث٠ اللىظِؿدُت  ٤ بحن ٧ل مً الْى اث٠ التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و هىا ًم٨ً الخٍٟغ الْى

اث٠ اإلاخٗل٣ت ب٣ُاصة قب٨ت اللىظِؿدُ٪  . الخ٣لُضًت و الْى

 

وظائف الامداد الحلطيدًة  :أوال 

ُٟت الكغاء ،  اث٠ الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت بمهُلر اللىظِؿدُ٪ و اإلاخمشلت ؤؾاؾا في ْو  جمشل ٧ل الْى

ً ،الى٣ل ،الخىػَ٘ اإلااصي  اث٠ بإجها ..الخسٍؼ  1وجخمحز هظه الْى

ً جخىاظض في ٖملُت ؤلاهخاط ٦ما جىظض في -  ُٟت الخسٍؼ جخىاظض في ٧ل مغاخل قب٨ت الامضاص ٞمشال هجض ؤن ْو

. ٖملُت الخىػَ٘ 

ُٟت الى٣ل جخىاظض بحن ٖملُت  اث٠ بحن مغاخل مسخلٟت إلصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ مشال بن ْو جخم هظه الْى

ً (اإلاىعص)الخىػَ٘  ملُت  الخمٍى . و هي ج٣ىم بالغبِ بحن هاجحن الٗملُخحن  (اإلاىخج)ٖو

وظيفة الشساء  (1

حر اإلاىاص  ُٟت مخ٩املت و مؿاولُت ًٖ الخسُُِ اإلاؿب٤ لخٞى ُٟت الكغاء ٖلى ؤجها ْو ًم٨ً حٍٗغ٠ ْو

 ، و اإلاىاص ٢ُض الخهيُ٘ ،اإلاىاص اإلاهىٗت و٧اٞت اإلاىاص التي جضزل في ٖملُت ؤلاهخاط مً مٗضاث وآالث و 2الخام 

اثٟها ٖلى ؤ٦مل وظه و اإلاؿاهمت في جدضًض  ٢ُ٘ الُٛاع و ٧اٞت مؿخلؼماث اإلااؾؿت التي جدخاط بليها ألصاء ْو

٦مُاث الكغاء و مىانٟاتها ،ازخُاع مهاصع الكغاء اإلاىاؾبت و ما ًغجبِ بظل٪ مً مخابٗت الخىعٍض مً خُض 

دهها للخإ٦ض مً ؾالمتها و مُاب٣تها للمىانٟاث اإلادضصة م٘ الٗمل  اث ٞو مىاُٖض الدؿلُم و الاؾخالم اإلاكتًر

حر اإلاىاص و بما ًخٗل٤ م٘ الؿُاؾت الٗامت للماؾؿت و حؿعى       ٖلى جُب٤ُ ٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت اإلاخٗل٣ت بخٞى

حر اإلاخُلباث بال٨مُت و الجىصة اإلاىاؾبت و في الى٢ذ و الؿٗغ  اصة الغبدُت مً زال٫ جٞى ُٟت بلى ٍػ هظه الْى

ُت الخالُت : اإلاىاؾبحن و مً ؤًٞل مهاصع الخىعٍض و ًم٨ً جد٤ُ٣ هظا الهضٝ مً زال٫ جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٟٖغ

جسٌُٟ ج٩لٟت الكغاء و ٩ًىن هظا بالكغاء بال٨مُاث اإلاىاؾبت ،جىُٟظ ٖملُت الكغاء بإ٢ل الخ٩لٟت مم٨ىت - 

. خهى٫ ٖلى زهىماث مً اإلاىعصًً 

حر مؿخلؼماث و اخخُاظاث اإلااؾؿت بالجىصة اإلاىاؾبت و -  مؿاهمت في جد٤ُ٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت و طل٪ بخٞى

. اإلاىانٟاث اإلاُلىبت 

ازخُاع مهاصع الخىعٍض ،مخابٗت ؤوامغ الخىعٍض ، ج٣ُُم و جغجِب اإلاىعصًً خؿب ال٨ٟاءة و ظضاعة و مضي التزام - 

 ٧ل منهم

 

 

                                                           
.58: نهال فرٌد مصطفى، جالل العبد، المرجع سبق ذكره، ص 1  

،الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة ،مصر  "اإلدارة الحديثة في إدارة االمداد و المخزون" رسمٌة زكً قرٌاص ،عبد الغفار حنفً ،
.27:ص2004 2  
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وظيفة الحخصيً (2

ُٟت الاخخٟاّ باألقُاء لخحن و٢ٕى الخاظت بليها و بالخالي   ٟها ٖلى ؤجها ْو ً ًم٨ً حٍٗغ ُٟت الخسٍؼ بن ْو

حر اإلاىخجاث خحن خضور الُلب ٖليها ُٟت جد٤٣ اإلاىٟٗت الؼمىُت التي حٗني جٞى ،و ًم٨ً ال٣ى٫ 1ٞان هظه الْى

ُٟت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ  : بن هظه الْى

.  جسُُِ و جىُٓم اإلاىاص اإلاسؼهت- 

. الؿُُغة ٖلى هظه اإلاىاص لٛغى يمان اؾخمغاع  جض٣ٞها-

نها بإمان و الن هظه  حر اإلاىاص و جدضًض ؤما٦ً جسٍؼ ب وجٞى  و ًخم طل٪ بىي٘ هٓام للخهي٠ُ و جبٍى

ُٟت جمشل ٖىهغ ج٩لٟت في قب٨ت الامضاص لظل٪ البض ؤن ج٩ىن ا٢ل ما ًم٨ً خُض ؤن اعجٟاٖها ًمشل ٖبء  الْى

ُٟت في بٌٗ ألاخُان ج٩ىن مؿاولت ًٖ اإلاىاولت و ه٣ل اإلاىاص اإلاسؼهت و في  ٖلى اإلااؾؿت ، و هجض ؤن هظه الْى

 ً ُٟت الخسٍؼ . بٌٗ ألاخُان جىظض بصاعة مؿخ٣لت لكاون خغ٦ت هظه اإلاىاص و حٗمل بالخيؿ٤ُ م٘ ْو

اث٠ قب٨ت اللىظِؿدُ٪ هضٞها بلى جد٤ُ٣ ما ًلي  ً ٦إخض ؤهم ْو ُٟت الخسٍؼ :  بن ْو

ت الخض٤ٞ -  . يمان جض٤ٞ اإلاىاص و طل٪ باالخخٟاّ باألنىاٝ اإلاُلىبت لخد٤ُ٣ اؾخمغاٍع

ً اإلاىاص بٗض قغائها و٢ذ اهسٟاى ؤؾٗاعها واؾخسضامها ٖىض  -  الاؾخٟاصة مً ٞغو١ ألاؾٗاع خُض بن جسٍؼ

اصة اإلاىٟٗت الؼمىُت حر للخ٩ال٠ُ و هظا بٗني ٍػ .  اعجٟإ ألاؾٗاع ُٞه جٞى

ً اإلاىاص اإلاؿترصة و هٟاًاث اهخٓاعا للخهٝغ بها-  . اؾخالم و جسٍؼ

. جدضًض ألاما٦ً اإلاالثمت و اإلاىا٢٘ الخانت باإلاسؼون- 

وظيفة الىلل  (3

اث٠ ألاؾاؾُت إلصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ ُٟت الى٣ل اخض الْى ً  ،  جمشل ْو ُٟت الخسٍؼ في خحن بن ْو

٪ الؿل٘ اإلاسخلٟت ،  ُٟت حٗمل ٖلى زل٤ اإلاىٟٗت اإلا٩اهُت مً زال٫ جدٍغ جسل٤ اإلاىٟٗت الؼمىُت ، ٞان هظه الْى

ُٟت ؤهم ٖىانغ  مً م٩ان ج٣ل ُٞه الخاظت بليها بلى ؤما٦ً ؤزغي حكخض ُٞه هظه الخاظت ، و جمشل هظه الْى

ُٟت  ٣ا إلاشلُت في حؿُحره لْى الخ٩لٟت ، لظل٪ ٞان اإلااؾؿاث التي جدبنى ٞلؿٟت قب٨ت اللىظِؿدُ٪ جدضص ٞو

 2.الى٣ل 

اصة ال٨ٟاءة في ٖملُاث الى٣ل جى٨ٗـ ٖلى مؿخىي ٦ٟاءة الىٓام اللىظِؿتي ٩٦ل ، وال٨ٟاءة   بن ٍػ

ؤلاهخاظُت للماؾؿت بىظه ٖام ،مً هاخُت ؤزغي ٞان ال٨ٟاءة في وكاٍ الى٣ل جاصي بلى جدؿحن اإلاى٠٢ 

الخىاٞس ي للماؾؿت ، و طل٪ مً زال٫ جإزحرها ٖلى مؿخىي زضمت الٗمالء ، و ٖلى ؾُاؾت حؿٗحر اإلاىخجاث و 

. ٦ظل٪ ٖلى ؤلاصاعة الٟٗالت للمسؼون 

 الحىشيع املادي 

 ج٣لُضًا ٞان الخىػَ٘ اإلااصي ًبضؤ بتهُئت اإلاىخجاث مً اإلااؾؿاث باججاه ألاؾىا١ و مداولت بًجاص خلى٫ 

جغ٦ؼ ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت بًها٫ جل٪ اإلاىخجاث بلى ػباثنها ،  و ل٨ً في الى٢ذ الخايغ ٞان الخ٨ٟحر  ٢ض حٗضي 

                                                           
.30:رسمٌة زكً قرٌاص ،عبد الغفار حنفً ،المرجع سبق ذكره ،ص 1  

.110:ثابت عبد الرحمان إدرٌس، المرجع سبق ذكره،ص 2  
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ا ما مً خُض بن الخىػَ٘ اإلااصي ًبضؤ بالؿى١ و ٌٗمل للخل٠ ختى  هظه الىٓغة لُإزظ اججاها مسخلٟا هٖى

 1:اإلااؾؿت و بالخالي ْهغ لضًىا مٟهىمحن هما 

. و ٌٗني ه٣ل اإلاىخجاث مً اإلااؾؿت باججاه الٗمالء (out bound distribution)الخىػَ٘ زاعط الخضوص - 

الظي ًخًمً بٖاصة اإلاىخجاث الخالٟت ؤو اإلاٗاصة و الؼاثضة (in bound distribution)الخىػَ٘ صازل الخضوص - 

بن هظًً . ًٖ خاظاث ٢ىىاث الخىػَ٘، خُض ؤن خغ٦ت جض٤ٞ اإلاىخجاث ال جيخهي بىنىلها بلى ًض اإلاؿتهل٪

٣ُت  . اإلاٟهىمحن ًمشالن ما ٌؿمى باإلمضاصاث الدؿٍى

ُاوي  ٤ البًر الخىػَ٘ اإلااصي هى ٖباعة ًٖ اإلاهاعاث و ألاؾالُب و الخ٣ىُاث "  خؿب زبراء مٗهض الدؿٍى

باث اإلاؿتهل٪ ،في الى٢ذ و اإلا٩ان اإلاىاؾبحن و بخ٩لٟت م٣ٗىلت حر اخخُاظاث و جلبُت ٚع . التي جهب في بىج٣ت جٞى

 ٦ما ٌكحر  آزغون بان الخىػَ٘ اإلااصي ما هى بال ظؼء خُىي مً ؾلؿلت الامضاص الظي ًخًمً مسخل٠ 

. ٖملُاث التي حؿاٖض ٖلى اوؿُاب الؿل٘ و الخضماث مً ؤما٦ً بهخاظها  ختى اإلاؿتهل٪ النهاجي 

 بطن ًم٨ً ال٣ى٫ بان الخىػَ٘ اإلااصي ٌكحر بلى ظمُ٘ ألاوكُت اللىظِؿدُت اإلاغجبُت بدكُٛل و حؿلُم 

 2.الُلبُاث للٗمالء بةجبإ بخضي بؾتراجُجُخحن  

ئطتراثيجية الحىشيع املباشس   

مً اإلاساػن اإلااؾؿت بلى الىؾُاء و اإلاؿتهل٨حن النهاثُحن ؤو اإلااؾؿاث ألازغي، و حؿخسضم هظه  

بؾتراجُجُت في خالت ؤحجام ٦بحرة للمبُٗاث التي جهلر الؾخٟاء خمىلت وؾُلت الى٣ل اإلاؿخسضمت بال٩امل الن 

طل٪ ٌؿمذ باالؾخٟاصة مً ؤؾٗاع الى٣ل اإلاىسًٟت وبالخالي ًترجب ٖلى الخىػَ٘ اإلاباقغ  مً مغا٦ؼ ؤلاهخاط ؤو 

ً بلى الٗمالء  ؤو الىؾُاء اهسٟاى ج٩ال٠ُ الى٣ل و الخىػَ٘ اإلااصي بلى ؤصوى  خض مم٨ً   . الخسٍؼ

ئطتراثيجية الحىشيع غير مباشس  

خماص ٖلى هظه   مً زال٫ الاؾخٗاهت بىٓام مخ٩امل مً مغا٦ؼ الخىػَ٘ اإلاىدكغة ظٛغاُٞا و ًخم الٖا

م مً  ؤلاؾتراجُجُت في خالت مىخجاث جامت الهى٘ و التي ًخم جىػَٗها ب٨مُاث نٛحرة وفي هظه الخالت ٖلى الٚغ

٣ا لهظه  ً في مغا٦ؼ الخجمُ٘ و الخىػَ٘ بال اهه ًخم الخىنل ٞو اصة الخ٩ال٠ُ الىاججت ًٖ ٖملُت الخسٍؼ ٍػ

٘ مؿخىي ٦ٟاءة  ؤلاؾتراجُجُت بلى ا٢ل مؿخىي مم٨ً مً بظمالي ج٩ال٠ُ الخىػَ٘ اإلااصي هظا باإلياٞت بلى ٞع

ً )الخضماث م٣ضمت للٗمالء مً خُض زل٤ اإلاىٟٗت الؼمىُت  ُٟت )و اإلا٩اهُت  (مً زال٫ الخسٍؼ مً زال٫ ْو

 .(الى٣ل 

الىظائف املحعطلة بليادة شبىة الطىجيظخيً  :راهيا 

اث٠ الؿاب٣ت ،وهجض ؤجها لم جدٓى  اث٠ التي حٗمل ٖلى الخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الْى هي ظمُ٘ الْى

باالهخمام ال٩افي بلى بٗض ْهىع مهُلر بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و الخُىع الظي قهاصجه اإلاٗضاث و الىؾاثل 

اث٠ ؤؾاؾا  الالػمت إلاٗالجت الدجم ال٨بحر مً البُاهاث و اإلاٗلىماث اإلاغجبُت باللىظِؿدُ٪ و جخمشل هظه الْى

.  ، ؤهٓمت اإلاٗلىماث و الاجها٫ ، جسُُِ اإلاىاعص و الٗملُاث و الغ٢ابت ٖليها 3في الخيبا 

                                                           
.71:مصطفى محمود أبو بكر ، المرجع سبق ذكره ، ص 1  
.68:علً فالح ، زكرٌا احمد ، المرجع سبق ذكره ،ص 2  

.   111:، ص 2008، دار الفكر الجامعً ، الطبعة األولى مصر "  لوجيستيات التجارة الدولية"اٌمن النحراوي ، 3  
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: الحيبإ*

اث٠ ؾاب٣ت الظ٦غ حٗخمض ٖلى الخيبا بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٞمشال  بن مٗٓم ٢غاعاث اإلاخٗل٣ت بالْى

ال وؿخُُ٘ ججاهل اججاه الُلب ٖلى مىخجاث اإلااؾؿت ، بن ص٢ت الخيبا جاصي بلى الخيؿ٤ُ ألامشل بحن 

اث٠ اللىظِؿدُت  حر  اإلاسؼون )الْى ٦ما ؤن جيبا له صوع ٦بحر ،خالت ما بطا  (...الخىػَ٘ في الى٢ذ اإلاىاؾب ، جٞى

ً في قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و ما بحن ٖملُت ؤلاهخاط و الخىػَ٘ . ٧ان هىا٥ اهدغاٞاث بحن مهاصع الخمٍى

: أهظمة املعطىمات و الاثصاٌ *

اث٠ بصاعة قب٨ت  ًمشل هٓام اإلاٗلىماث و الاجها٫ اخض الٗىانغ الغثِؿُت اإلادضصة ل٨ٟاءة ْو

ت الاجها٫ و الخيؿ٤ُ  اللىظِؿدُ٪ خُض جخى٠٢ هظه ألازحرة ٖلى ص٢ت اإلاٗلىماث مخباصلت مً هاخُت و ؾٖغ

. مً هاخُت ؤزغي 

: ثخؼيؽ املىازد و العمطيات و السكابة عطيها *

ُٟت ٖلى الخيبا باإلابُٗاث و بسُِ ؤلاهخاط و ٖلى ؤؾاؽ طل٪ ًخم جسُُِ  حؿدىض هظه الْى

الاخخُاظاث و الغ٢ابت ٖليها و ٌكمل طل٪ ج٣ضًغ الاخخُاظاث مً ألاظؼاء ل٩ل نى٠ ٖلى خضة، الخيبا 

اث اإلاسؼون، ظضولت ؤوامغ الكغاء، ٢ُاؽ ألاصاء ٖلى يىء الخيبا باإلابُٗاث وظضولت ؤلاهخاط .  1بمؿخٍى

: ثىىىلىجيا املعطىمات في شبىة الطىجيظخيً*

ما٫ ٞهي مهضع خُىي  حٗض ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث بمشابت ال٣لب الىابٌ في مسخل٠ مىٓماث ألٖا

   .الؾخمغاعها و ب٣ائها و جمحزها الخىاٞس ي 

  و ًالخٔ ؤن هىا٥ اجٟا١ ٖام لخدضًض مٟهىم ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث باٖخباعها ؤصاة مهمت حؿاهم في 

جغابِ و ؤصاء الٗملُاث ألاؾاؾُت للمىٓمت ، وجخًمً ألاظهؼة و البرمجُاث و ٢ىاٖض البُاهاث و الكب٩اث 

 ووؾاثل ؤزغي و جمشل ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث الجاهب الخ٣ني مً هٓام اإلاٗلىماث و البضًل لدؿمُخه ، ول٣ض ٧ان 

لشىعة اإلاٗلىماجُت و الاجها٫ ؤزغها في جض٤ٞ اإلاٗلىماث اإلاسخلٟت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة اإلاخٗل٣ت بالخىػَ٘ اإلااصي ؤو 

ت في  غ  قب٨ت اللىظِؿدُ٪ و بُٖائها الض٢ت و الؿٖغ اإلاخٗل٣ت بالخىعٍض اإلااصي ألامغ الظي ؾاٖض خخما في جٍُى

ؼ ٖىانغ  اإلاحزة الخىاٞؿُت لها  اؾخالم اإلاٗلىماث و مٗالجتها ب٩ل ص٢ت و ٖلمُت و بالخالي اؾخُاٖذ اإلاىٓمت حٍٗؼ

غ ألاصاء ،   غاث ٦بحرة في الجهض و الى٢ذ واإلاغوهت الٗالُت في جدضًض وجٍُى و جسٌُٟ ج٩الُٟها و جد٤ُ٣ ٞو

ت الاؾخجابت للٗمالء و الخدؿحن اإلاؿخمغ  لجىصة  جد٤ُ٣ ٖىاثض و مىاعص ظضًضة لها بياٞت بلى جدؿحن ؾٖغ

. الؿل٘ والخضماث 

: الحجازة الالىتروهية -ا

هي الخُب٣ُاث الٗملُت للخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث للضزى٫ ألي م٩ان ، جبؿِ الخجاعة 

الال٨تروهُت ٖملُاث الكغاء وبُ٘ الؿل٘ ٖبر اؾخسضام ج٨ىىلىظُا الاجهاالث بما ٌؿاهم في جدؿحن ألاوكُت و 

ت حؿلُم  اصة ؾٖغ الٗملُاث لخد٤ُ٣ اإلاؼاًا الخىاٞؿُت مخمشلت في جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ و جدؿحن الجىصة و ٍػ

 . 2الخضماث

                                                           
. 113: أٌمن النحراوي ، المرجع سبق ذكره ، ص 1  

.22:ص1998 ،الدار الجامعٌة،اإلسكندرٌة ،مصر،"المشتريات و المخازن،الجزء األول:إدارة المواد و االمداد " عبد الغفار حنفً، 2  
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 Entreprise Ressource Planning (ERP):ثخؼيؽ مىازد املىظمة -ب

ٚحر اهه قهض اؾخسضام ؤوؾ٘ في ؾىىاث 1980في ؾىىاث  (جسُُِ مىاعص اإلاىٓمت)ERPْهغ مٟهىم 

 و هظا هٓغا لخُىعاث ال٨بحرة التي قهاصتها الخاؾباث آلالُت، خالُا ٌؿخسضم في زالر ا٦بر مجاالث و هي 1990

. مجا٫ ؤلاهخاط ، اإلاالُت و بصاعة قب٨ت اللىظِؿدُ٪ 

ٗخبر   ؤوؾ٘ هٓام مخ٩امل للمٗلىماث الظي ًضٖم الٗضًض مً ٖملُاث اإلاىٓمت و اخخُاظاتها ERPَو

ت مً الىماطط اإلاؿخسضمت للبرمجُاث التي جيسجم م٘ هٓم اإلاٗلىماث ال٣اثمت في اإلاىٓمت  للبُاهاث ٞهي مجمٖى

والتي جد٤٣ هٓام مخ٩امل و قامل للمٗلىماث حٗمل هٓم جسُُِ مىاعص اإلاىٓمت مً زال٫ الخ٩امل للمجاالث 

ُُٟت في اإلاىٓمت و جغ٦ؼ ٖلى الٗملُاث ؤ٦ثر ؤهمُت ، بط حؿاهم في حٗم٤ُ و جُب٤ُ هٓام الاجهاالث ًٖ  الْى

بٗض مً ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االمداد شبكة و اننقم نىظيفة انمفاهيمي و اننظري اإلطار:                   انتمهيدي انفصم  

 
 

23 
 

مفهىم و أهمية الىلل  : املبىز الثالح

: مفهىم و أهمية الىلل - ٌو املؼطل  

 مفهىم الىلل- اوال

ت و اإلااصًت  ٣ها ًم٨ً جىؾُ٘ الؿى١ و اؾخٛال٫ اإلاىاعص البكٍغ ل٣ض ٖٝغ الى٣ل بإهه ألاصاة التي ًٖ ٍَغ

اصة ؤلاهخاط و جدؿحن  ُخه،التي لم حؿخٛل ؾاب٣ا باججاه ٍػ  ٞهى ٌؿاهم في اهخ٣ا٫ الؿل٘ و الُض الٗاملت بلى هٖى

 .هٟٗاألاما٦ً التي ج٩ىن ٞيها ؤ٦ثر 

  هيبطيىج ٖٝغKepling   1" الى٣ل بإهه الخًاعة" Transport Is civilisation  . "

  ٦ما ٖٝغAldous Huxley   ُٟت الغظل ألا٦ثر هبال ُٟت الى٣ل ٖلى ؤجها ْو   لهظا ًىٓغ بلى الى٣ل 2ْو

ني و ع٦حزة ؤؾاؾُت لخىمُت الا٢خهاصًت و  بإهه م٩ىن مهم مً م٩ىهاث البيُت ألاؾاؾُت لال٢خهاص الَى

. الاظخماُٖت الكاملت في ؤي بلض

  ىضر :  الى٣ل في الخٍٗغ٠ الخالي  Trewartha ثسويسثاٍو

".  ٦ظل٪ ًسل٤ الى٣ل اإلاىٟٗت اإلا٩اهُت لها الؿلٗت،٦ما جسل٤ الهىاٖت اإلاىٟٗت الك٩لُت في "

  لسوبيظىن و بامفىزدو في حٍٗغ٠ ؤزغ Robinson & Bamford  3 

و بلٛت الا٢خهاص لهظا اإلاٟهىم ٞان الُلب ٖلى الى٣ل " ًخٗل٤ الى٣ل بدغ٦ت ألاشخام و الؿل٘ لٛغى مٗحن "

غ زضمت و  مكخ٤ مً الُلب ٖلى حؿهُل خغ٦ت ه٣ل ألاشخام و البًاج٘ ، و ٩ًىن الى٣ل مُٟضا َاإلاا اهه ًٞى

ًغ٦ؼ هظا الخٍٗغ٠ ٖلى الٗال٢ت بحن الى٣ل و الا٢خهاص . ٌكحر  عظا٫ الا٢خهاص بلى اهه ٖامل مً ٖىامل ؤلاهخاط 

اث  .  و ل٨ىه حٍٗغ٠ ٚحر قامل ألهه اٟٚل باقي ؤهماٍ الخغ٦ت مشل عئوؽ ألامىا٫ ، ألا٩ٞاع و اإلاستٖر

لخو  ُٟت الى٣ل في الخٍٗغ٠ الخالي J.Alexander جىن الىظىدزٍو : 4 ْو

غي بٌٗ الباخشحن بن الاجهاالث و الا٩ٞاع جضزل ؤًًا " الى٣ل هى خغ٦ت الؿل٘ و ألاشخام مً م٩ان ألزغ ٍو

خباع ظمُ٘ ؤهماٍ الخغ٦ت "يمً الى٣ل  . و هى حٍٗغ٠ ؤ٦ثر ٢بىال مً الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ألهه اصزل في الٖا

ت جخٗل٤ باإلاًمىن بل اهه مً زال٫ هٓغة   بن حٗضص حٗاٍع٠ الى٣ل ال ٌٗني وظىص ازخالٞاث ظىهٍغ

ٞاخهت لهظه الخٗاٍع٠ ًخطر وظىص اجٟا١ خى٫ مٟهىم الى٣ل و َبُٗخه و الظي ًضوع خى٫ الخغ٦ت بمسخل٠ 

. ؤهماَها مً م٩ان ألزغ  

م الٗلماء مىظ ؤعبٗت ٖكغ ٢غها في الخضًض ًٖ الى٣ل ٨ٞم مً آًاث بِىاث في   ول٣ض ؾب٤ ال٣غان ال٨ٍغ

م جىضر الى٣ل و ؤهماَه اإلاسخلٟت هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  : مىاي٘ ٦شحرة مً ال٣غان ال٨ٍغ

 5"وسخس لىم الفطً لحجسي في الببس بأمسه و سخس لىم  نهاز"

 6"و ثبمل أرلالىم ئلى بطد لم ثىىهىا بالغيه ئال بشم  هفع ئن زبىم لسؤوف زحيم "

                                                           
.10:،ص1998.دكتور حمادة فرٌد منصور ، مقدمة فً اقتصادٌات النقل ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،مصر 1  

2 Jacques Pons, «  Transport et logistique -maillon déterminants de la supply Chain » ,Op cit p :25. 
. 14:، مكتبة أنجلو المصرٌة للطباعة و النشر ص " أسس جغرافية النقل" ،سعٌد عبده  3  

.15: نفس المرجع السابق ، ص 4  

.  من سورة إبراهيم32االية  5  

. من سورة النحل 8االية  6  
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أهمية الىلل - راهيا

ض ماعقا٫   ت لال٢خهاص خُض ٖبر ًٖ طل٪ ا٢خهاصي الكهحر الٍٟغ ٌٗض ٢ُإ الى٣ل مً البني الاعج٩اٍػ

 ٞهى ٌٗخبر مً وظهت 1"بن ابغػ ٖامل في الٗهغ الخضًض هى الشىعة لِؿذ في ؤلاهخاط و بهما في الى٣ل : "ب٣ىله 

به في اإلا٩ان وهى ًسل٠ ٢ُمت ا٢خهاصًت بى٣له البًاج٘ و  هٓغ الا٢خهاص بإهه وكاٍ بهخاجي مً خُض ج٣ٍغ

ألاٞغاص و بضون وكاٍ ه٣ل ال ًم٨ً ألي مىٓمت ؤٖما٫ خضًشت ؤن حٗمل و جضبغ ؤمغ ه٣ل اإلاىاص ألاولُت 

ومؿخلؼماث ؤلاهخاط مً مىا٢ٗها بلى مىا٢٘ ؤلاهخاط و ٦ظل٪ ه٣ل اإلاىخجاث النهاثُت لها بلى مىا٢٘ الاؾتهال٥ 

و بالخالي ٞان ؤي ٢هىع في هظا اليكاٍ ؾُازغ ؾلبا ٖلى ٖملُت الخض٤ٞ الؿلعي بحن اإلاغا٦ؼ (ألاؾىا١ )

ىُت لظل٪ اهخهجذ الضو٫ طاث الخسُُِ  ت الَى ؤلاهخاظُت و الاؾتهال٦ُت ، و هظا ما ًازغ في الخُِ الخىمٍى

اصة وجحرة الخىمُت  . 2اإلاغ٦ؼي بةًالء هظا ال٣ُإ ؤهمُت واضخت و ٦بحرة إلاا له مً جإزحر  في ٍػ

  أهمية الىلل على مظحىي الدولة هيل:  

هجض ؤن ٢ُإ الى٣ل اإلاخُىع ٌؿاهم في خغ٦ت الخ٣ضم التي ًم٨ً ؤن ًهل بليها الا٢خهاص ال٣ىمي و 

: 3طل٪ مً زال٫ 

:  إلاطهام في خطم الظسوف املىافظة - ا

خُض اهه ٖىضما ال جخىاٞغ وؾاثل الى٣ل ٞان حجم الؿى١ ٣ًخهغ ٖلى جل٪ اإلاىا٤َ اإلادُُت بمغا٦ؼ  

ؤلاهخاط و في مشل هظه الٓغوٝ ٞان ٖىهغ اإلاىاٞؿت ًسخٟي، بطا ًم٨ً ال٣ى٫ بان جىاٞغ ٢ُإ ه٣ل وشخً 

حر بٌٗ الؿل٘ ٚحر  مخ٣ضم ٌؿاٖض ٖلى زل٤ ٖىهغ اإلاىاٞؿت بحن الؿل٘ و الخضماث اإلامازلت باإلياٞت بلى جٞى

حرها ٖلى مضاع الٗام  . اإلاىخجت مدلُا مشل بٌٗ ؤهىإ الٟىا٦ه والخًغواث و التي ًم٨ً جٞى

:  ثبليم اكحصادًات الدجم في مجاٌ إلاهحاج - ب

ألاؾىا١ ٦ىدُجت لخىاٞغ وؾاثل الى٣ل والصخً ٌؿاٖض اإلايكاث ٖلى الاؾخٟاصة مً  احؿإ بن

ا٢خهاصًاث الدجم ال٨بحر ، باإلياٞت بلى طل٪ ٞان جىاٞغ وؾاثل الى٣ل ٌؿاٖض ٖلى ازخُاع مغا٦ؼ ؤلاهخاط التي 

. حؿاٖض اإلايكاة ٖلى الخمخ٘ ببٌٗ اإلاؼاًا الجٛغاُٞت 

: ثخفيع ثياليف ئهحاج الظطع والخدمات- ج

حؿاٖض وؾاثل الى٣ل ؤًًا ٖلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط و بالخالي بُٖاء مغوهت ا٦بر في جدضًض الؿٗغ 

: و ًغظ٘ بلى 

. اهدكاع زضماث الى٣ل ٌؿاٖض ٖلى زل٤ ْغوٝ اإلاىاٞؿت - 

هى ؤن ج٩ال٠ُ الى٣ل هي اخض ٖىانغ الخ٩لٟت ال٩لُت لإلهخاط ٞةطا جىاٞغث وؾاثل الى٣ل و الصخً اإلاىسًٟت - 

الخ٩ال٠ُ اؾخُاٖذ الىخضاث ؤلاهخاظُت ؤن جىسٌٟ في اإلاىخجاث التي حؿخُُ٘ ؤن ه٣ىم بةهخاظها بإ٢ل ج٩لٟت 

. مم٨ىت و ًم٨ً ؤن ج٣ىم بى٣لها بلى مىا٤َ ظٛغاُٞت ؤزغي 

                                                           
.15:، ص 2001 ، مكتبة اإلشعاع الفنً ، الطبعة األولى ، "قتصاديات النقل البحريا" احمد عبد المنصف محمود ، 1  

،منشورات كلٌة العلوم االقتصادٌة و التسٌٌر ،تلمسان "واقع وأفاق- السياسات االقتصادية "، مجلة االقتصاد و المناجمنت  2

 .  128،صك

.146: ،مرجع سبق ذكره ،ص "إدارة اللوجيستيات"، نهال فرٌد مصطفى ، جالل العبد  3  
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: جظاوي  طعاز واطحلسازها - د 

ٌؿاٖض الى٣ل ٖلى جد٤ُ٣ حؿاوي ؤؾٗاع اإلاىخجاث و اؾخ٣غاعها خُض اػصاصث ال٨مُت اإلاٗغويت مً 

مىخج مٗحن في مى٣ُت ما ٞاهه و مً زال٫ وكاٍ الى٣ل ًخم جىػَ٘ اإلاىخجاث بلى ؤما٦ً ؤزغي بها ه٣و في 

اإلاٗغوى مً هظا اإلاىخج بياٞت بلى طل٪ ٞةن الى٣ل ٌٗمل ٖلى ه٣ل اإلاىخجاث مً ألاما٦ً التي ٣ًل ٞيها الُلب 

. 1بلى ألاما٦ً التي ٌكخض ٞيها الُلب ٖلى هظه اإلاىخجاث

  أما على مظحىي املجحمع :

 2:ٞان ٢ُإ الى٣ل ٌؿاٖض ٖلى 

: ثىفير مىاصل الشغل - ا 

ٌٗخبر الٗىهغ البكغي ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه ٖملُت الى٣ل إلاا جخُلبه مً ظهض بكغي في بهجاح 

مهامها ،و ال ج٣خهغ ٖملُت الى٣ل ٖلى ٢اثض اإلاغ٦بت ،بل جىاو٫ ظىاهب مسخلٟت و مخٗضصة ٦مؿاٖض الؿاث٤ و 

٘ الى٣ل  ٟي ؤلاصاعة و اإلا٩ُاه٨ُُت و ٖما٫ الهُاهت ومهىضؾحن بمسخل٠ الازخهاناث و مى٣ظي مكاَع الخ ...مْى

حر ًض ٖاملت ٧اُٞت لإلًٟاء بمخُلباث الخُىع الخانل في ٢ُإ الى٣ل ؤمغ مهما ويغوعي، باٖخباع ؤي .  بن جٞى

حر ٞغم ٖمل ٦شحرة  اصة في الٗىهغ البكغي ،و هظا ٌٗني جٞى اصة في مهام هظا ال٣ُإ حؿخىظب ؤن ج٣ابلها ٍػ ٍػ

. إلاسخل٠ الازخهاناث

: ئحداذ الحغير الاجحماعي - ب

وطل٪ مً زال٫ عبِ الٍغ٠  ٌؿاهم الى٣ل بلى خض ٦بحر في بخضار الخٛحر الاظخماعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘،

باإلاضًىت بُغ١ خضًشت حؿهل ٖملُت الاجها٫ الاظخماعي بُنهما و طل٪ ٧لما اعجٟٗذ و جىؾٗذ قب٩اث وزٍُى 

الى٣ل بحن ؤعظاء البلض الىاخض مً ظهت و بِىه و بحن ؤ٢ُاع ؤزغي مً ظهت زاهُت ؾاهم طل٪ بك٩ل ٞٗا٫ في 

اصة الخُىع الاظخماعي،و هجض ؤًًا ؤن مً ؤهم ؤزاع الى٣ل في اإلاجخم٘ ٢ُامه بمبضؤ ج٣ؿُم الٗمل ؤلا٢لُمي ؤو  ٍػ

م٨ً الخٗبحر ًٖ مبضؤ ج٣ؿُم الٗمل بإهه ًم٨ً جد٤ُ٣ ؤ٠٦ء اؾخسضام لألعى ،الٗمالت ،عؤؽ 3الخسهو  ٍو

اإلاا٫ و ؤلاصاعة بطا ٢امذ ٧ل مى٣ُت ظٛغاُٞت بةهخاط الؿل٘ التي ًم٨ً بهخاظها اعزو مً مى٣ُت ؤزغي و جيخج 

٣ت  ٧ل مى٣ُت الؿل٘ التي ٩ًىن لها ا٦بر محزة جىاٞؿُت ؤو ا٢ل ج٩ال٠ُ بهخاط زم جباص٫ الؿل٘ اإلاىخجت بهظه الٍُغ

٤ زضماث الى٣ل طاث الخ٩ال٠ُ و الخهاثو التي ال جًُ٘ اإلا٩اؾب الىاججت ًٖ الخسهو  ًٖ ٍَغ

الا٢خهاصي ٚحر بن الًغاثب الجمغ٦ُت ٖلى الىاعصاث و ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى الهاصعاث جدض مً جُب٤ُ مبضؤ 

. ج٣ؿُم الٗمل 

:  وظيفة الىلل ومىىهاتها في شبىة الامداد-راوي املؼطل اٌ

ٌٗض وكاٍ الى٣ل الٗىهغ الخُىي في اليكاٍ ال٨لي لإلمضاص و هى ًمشل اخض ؤهم ٖىانغ الخ٩ال٠ُ  

ُٟت الامضاص    Bipe/ASLOG ،ٞدؿب صعاؾت ٢امذ بها مىٓمت  4لظل٪ ٌٗخبره ال٨شحرون ٖلى اهه ٢لب ْو

                                                           
.19: ،مرجع سبق ذكره ،ص"اقتصاديات النقل البحري" ، احمد عبد المنصف محمود 1  

. 129: واقع وأفاق ،مرجع سبق ذكره ، ص- مجلة االقتصاد و المناجمنت ،السٌاسات االقتصادٌة  2 
 

.20: ، مرجع سبق ذكره صاقتصاديات النقل البحري احمد عبد المنصف محمود ،  3 
 

 4 Yves Primor, « Logistique - production - distribution - soutien » ,Op ,Page : 218 .  
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ً ، %29 ج٩ال٠ُ بمضاص الخىػَ٘ ،%64جى٣ؿم الخ٩ال٠ُ ؤلاظمالُت لإلمضاص بلى  ج٩ال٠ُ الامضاص %7بمضاص الخمٍى

 .1الضازلي و ًمشل الى٣ل في اإلاخىؾِ ما ٌٗاص٫ زلض هظه الخ٩ال٠ُ 

٪ اإلاىاص مً ؤما٦ً   و ًمشل الى٣ل مغخلت ؤو زُىة في مغاخل صوعة الكغاء ٞهى ألاصاة اإلااصًت لخدٍغ

جىعٍضها بلى اإلااؾؿت و بلى ؤما٦ً اؾخسضامها في الٗملُاث ؤلاهخاظُت، خُض جدخاط هظه الٗملُت بلى صعظت 

٦بحرة مً الٗىاًت بط البض بن جىا٤ٞ وجىاػن بصاعة الكغاء بحن الا٢خهاص ب٩لٟت الى٣ل و بلٙى البًاٖت مساػن 

الكغاء وما ًخُلب طل٪ مً زضماث لظل٪ ٣ٞض حٗضصث الضعاؾاث خى٫ هظا اإلاىيٕى و طل٪ إلاا جمشله ج٩لٟت 

مً هظه الضعاؾاث ما اجسظث َابٗا ٦مُا منها صعاؾت ج٣ُُم   ،2 مً ٢ُمت اإلاىاعص  %10التي ٢ض جخجاوػ ؤخُاها 

٤ ال٣ُم الخايغة لالؾدشماع و التي جخًمً صعاؾت اإلاٟايلت بحن امخال٥ ؤلاصاعة ألؾُىلها في  ٘ ًٖ ٍَغ اإلاكاَع

خماص ٖلى قغ٧اث ه٣ل زاعظُت ج٣ىم بةصاعة وكاَاث الى٣ل و الخغ٦ت ،٦ما اؾخسضمذ بٌٗ  الى٣ل ؤو الٖا

غاث ٖىض ه٣ل اإلاىاص بحن اإلاساػن  ٣ت الى٣ل و طل٪ لخد٤ُ٣ الٞى اإلااؾؿاث همُا للبرمجت الخُُت و هي ٍَغ

ُت و اإلاساػن الغثِؿُت  . الٟٖغ

وطل٪ باليؿبت لٛالبُت اإلاىٓماث 3 ٦ما ؤن الى٣ل ًمشل اخض اإلا٩ىهاث الغثِؿُت لىٓام الخىػَ٘ اإلااصي 

٪ الؿل٘ اإلاسخلٟت مً م٩ان ج٣ل ُٞه صعظت  اإلاىخجت،خُض ٌؿاهم هظا اليكاٍ في زل٤ اإلا٩اهُت مً زال٫ جدٍغ

ُٟت الى٣ل باجساط اإلاؿاو٫ ٖنها لٗضة ٢غاعاث  الخاظت بليها بلى م٩ان آزغ حكخض ُٞه هظه الخاظت و جخٗل٤ ْو

ج ألامشل لىؾاثل الى٣ل و جغظ٘ ؤهمُت هظه ال٣غاعاث بلى - ازخُاع وؾُلت الى٣ل : ؤؾاؾُت ؤهمها جدضًض اإلاٍؼ

اعجباٍ ال٨ٟاءة في ٖملُاث الى٣ل بضعظت مباقغة بالىؾُلت اإلاؿخسضمت ٦ما جغظ٘ هظه ألاهمُت بلى ؤن ج٩ال٠ُ 

الى٣ل جدخل وؿبت ملمىؾت مً ج٩ال٠ُ الخىػَ٘ اإلااصي خُض حكحر  هخاثج اخض الضعاؾاث باث ج٩ال٠ُ الى٣ل 

الى٣ل ، %65:جدخل وؿبت ملمىؾت مً ج٩ال٠ُ الخىػَ٘ اإلااصي ًم٨ً ؤن جهيُٟها ٖلى الىدى الخالي 

اصة في ٦ٟاءة الى٣ل ؾٝى %10 بصاعة اإلاسؼون ،%20اإلاسؼون،25% ججهحز و بٖضاص الُلبُاث ومً زم ٞان الٍؼ

 . ح٨ٗـ ؤزغها ٖلى مؿخىي ٦ٟاءة هٓام الخىػَ٘ اإلااصي و ال٨ٟاءة قب٨ت الامضاص بىظه ٖام 

مً هاخُت ؤزغي ٞان ال٨ٟاءة في وكاٍ الى٣ل جاصي بلى جدؿحن اإلاى٠٢ الخىاٞس ي للمىٓمت و طل٪ مً  

. زال٫ جإزحرها ٖلى مؿخىي ؤوكُت الٗمالء و ٖلى ؾُاؾاث حؿٗحر اإلاىخج و٦ظل٪ ٖلى ؤلاصاعة الٟٗالت للمسؼون

: وطائل الىلل - رالح املؼطل اٌ

:  أهىاع وطائل الىلل : أوال 

 بن جىاظض ٖضة ؤق٩ا٫ و ؤهىإ للى٣ل ًدُذ للىا٢ل بم٩اهُت ازخُاع وؾُلت الى٣ل اإلاىاؾبت مً خُض 

بُٗت ٧ل وؾُلت ،  ت بياٞت بلى مٗاًحر ؤزغي وطل٪ في ْل ألاهضاٝ اإلاؿُغة وزهاثو َو الخ٩لٟت ، الؿٖغ

بُٗت اإلاىاص اإلاى٣ىلت و جى٣ؿم وؾاثل الى٣ل خؿب الىؾاثل اإلاؿخٗملت  ال٣ُاعاث ، الؿُاعاث ، الكاخىاث  )َو

بلى الى٣ل البري ، اإلااجي و الجىي و زٍُى ألاهابِب ، لهظا ًم٨ً ؤن هسخاع  (، البىازغ ،الُاثغاث ألاهابِب

وؾُلت ه٣ل واخضة مً الىؾاثل اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ؤو هجم٘ بحن ؤ٦ثر مً وؾُلخحن ه٣ل بما ًد٤٣ جسٌُٟ الخ٩لٟت 

                                                           
1 Jacques Pons, « Transport et logistique - maillon déterminants de la supply Chain » ,Op cit ,p :22 . 

.225:مرجع سبق ذكره ،ص، مدخل حديث- إدارة الشراء و االمداد  مهدي حسن زوٌلف ،  2 
 

.279:االمداد و التوزٌع المادي ، مرجع سبق ذكره ، ص -  ثابت عبد رحمان إدرٌس ، مقدمة فً إدارة األعمال اللوجٌستٌة 3  



االمداد شبكة و اننقم نىظيفة انمفاهيمي و اننظري اإلطار:                   انتمهيدي انفصم  

 
 

27 
 

ت في الى٣ل وهظا ما ٌٗٝغ بالى٣ل اإلاغ٦ب الخٔ ؤن هىا٥ ٖضة ٖىامل ًم٨نها ؤن جاصي بلى حُٛحر . و الؿٖغ ٍو

: 1جغجِب وؾاثل الى٣ل مً خُض صعظت اٖخماصها ؤو اؾخسضامها وهي 

. هٕى اإلاىخج الظي ًخم شخىه- 

. اإلاؿاٞت التي ًخم الى٣ل زاللها- 

٣ت بصاعة الىؾاثل لضي ؤصخابها-  . ٍَغ

. الٗال٢ت بحن قغ٦ت الى٣ل و اإلاؿخسضم- 

ت-  . الخ....الٓغوٝ الجٍى

: الىلل البري - ا

٤  (٢ُاعاث)ٌكخمل الى٣ل البري ٖلى وؾُلخحن جخمشل في الؿ٨٪ الخضًضًت   و الى٣ل ًٖ ٍَغ

وفي خحن جىظض ٞغو١ ٦بحرة مابحن وؾاثل الى٣ل البري و وؾاثل الى٣ل ألازغي ؾىاء مً  (والكاخىاث)الؿُاعاث

خُض الخ٩لٟت ؤو مً خُض ٦ٟاءة مؿخىي الخضمت اإلا٣ضمت هجض ؤن وؾاثل الى٣ل البري جدكابه مً خُض 

    .2زٍُى الؿحر ٦ما جخ٣اعبان ؤًًا مً خُض الخ٩لٟت 

: الىلل بالظىً الخدًدًة 

ل٣ض ؤخضزذ الؿ٨٪ الخضًضًت زىعة في ألاخىا٫ الجٛغاُٞت ٖلى ٧ى٦ب ألاعى خُض ؤ٦ؿبذ ؤلاوؿان  

 .3ال٣ضعة ٖلى ٦ؿب الى٢ذ و بم٩اهُت ونىله بلى ؤي م٩ان وازتزا٫ اإلاؿاٞاث

م و٦ىضا و اؾترالُا و الجهاث الجضًضة التي ا٦دكٟها و . ول٣ض ٧اهذ الؿ٨٪ الخضًضًت في ٧ل مً و 

ها ؤلاوؿان و جؼاًض وكاَه ٞيها ُٞما بٗض مً الىؾاثل الغثِؿُت التي اٖخمضث في ٦ك٠ هظه الجهاث و  ٖٞغ

اؾدشماع مىاعصها وبؿببها ْهغث ال٨شحر مً اإلاضن ٦مغا٦ؼ لخجم٘ ولخىػَ٘ زٍُى لؿ٨٪ م٘ بضاًت ال٣غن 

ً قإ اؾخٗما٫ الؿ٨٪ الخضًضًت ٧ىاؾُت ه٣ل الغ٧اب و البًاج٘ في مٗٓم ؤ٢ُاع الٗالم وجمحز  الٗكٍغ

مىخه٠ ال٣غن بدباًً اإلاىا٠٢ ٣ٞض حٗاْمذ اإلاىاٞؿت وؾاثل الى٣ل ألازغي لؿ٨٪ الخضًضًت ٚحر بن 

. جدؿِىاث التي َغؤث ٖليها ظٗلتها صون مىاٞـ وزانت باليؿبت للبًاج٘ و ما ًسو اليكاَاث الا٢خهاصًت 

غاى الصخً و ه٣ل البًاج٘ في م٣ضعتها ٖلى ه٣ل  وج٨مً اإلاحزة ألاؾاؾُت الؾخسضام الؿ٨٪ الخضًضًت أٚل

لت وبخ٩لٟت مىسًٟت وؿبُا باإلياٞت بلى الخى٠٢ في مدُاث مسخلٟت مما ٌؿاٖض  ٦مُاث ٦بحرة إلاؿاٞاث ٍَى

. 4الىا٢ل واإلاى٣ى٫ بلُه مً جد٤ُ٣ مغوهت في ٖملُت الاؾخالم و الدؿلُم

:  مً هاخُت ؤزغي ٞةن ؤهم ما ٌُٗبها ًخمشل في

ا٢خهاع زضماتها ٖلى اإلاىا٤َ التي جىظض بها زٍُى لها و مً زم ٞةن زضماتها ٢ض ال جمخض ل٨شحر مً اإلاىا٤َ و - 

.  اإلاضن زانت الهٛحرة منها

                                                           
.   147:، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، صإدارة المواد و االمداد  محمد توفٌق ماضً ، إسماعٌل السٌد ، 

1
  

.151: ،مرجع سبق ذكره ،ص"إدارة اللوجيستيات"  نهال فرٌد مصطفى ، جالل العبد ، 2 
 

.   ، دار الفكر للطباعة"جغرافية النقل و االتصاالت و التجارة"  عبد العلً الخفاف 3 
 

.257: ،مرجع سبق ذكره ص"االمداد و التوزيع المادي- مقدمة في إدارة األعمال اللوجيستية " ثابت عبد الرحمان إدرٌس، 4  
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غظ٘ طل٪ بلى حٗضص ه٣اٍ جى٠٢ -  ى٫ ٞترة حؿلُم البًاٖت ٍو جخه٠ الؿ٨٪ الخضًضًت بالبِء وؿبي َو

ٗت  ٜ ؤو بياٞت بًاج٘ ؤزغي ؤو ايُغاعها للخى٠٢ ختى جخم٨ً ال٣ُاعاث الؿَغ ٤ للخَٟغ ال٣ُاعاث زال٫ الٍُغ

. مً اإلاغوع

٢لت اإلاغوهت بمٗنى بجها م٣ُضة بالؿحر في زٍُى مُٗىت ال ًم٨ً ججاوػها ٦ما ؤن هىا٥ خاظت في ٚالبُت - 

ألاخىا٫ الؾخ٨ما٫ ٖملُت الى٣ل مً زال٫ اؾخسضام وؾاثل ه٣ل ؤزغي م٨ملت ختى جهل البًاٖت بلى اإلاساػن 

اصة في ج٩ال٠ُ الصخً و الى٣ل . ؤو اإلاهاو٘ اإلاؿخلمت مما ًترجب ٖىه ٍػ

م مً الجىاهب الؿلبُت اإلاظ٧ىعة الؾخسضام الؿ٨٪ الخضًضًت ٧ىؾُلت للى٣ل بال ؤجها جخدمل  بالٚغ

الُىم ال٣ؿِ ألا٦بر مً مخُلباث اليكاٍ الا٢خهاصي وؾدب٣ي ختى اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع في م٩اهت مخ٣ضمت خُض 

.  1مً بظمالي الى٣ل % 37جمشل وؿبت الى٣ل لهظه الىؾُلت 

 : (أو امللؼىزات )الشاحىات 

٢ض اػصهغث نىاٖت الكاخىاث زال٫ ال٣ٗضًً اإلاايُحن هدُجت لخُىع ؤلاهٟا١ ٖلى الُغ١ وامخضاص 

با ، و ٣ًغع بٌٗ الخبراء ؤن ههِب الكاخىاث مً حجم  جل٪ الُغ١ بلى ظمُ٘ اإلاضن و ظمُ٘ ألاؾىا١ ج٣ٍغ

٤ الؿ٨٪ الخضًضًت، خُض  خغ٦ت الؿل٘ ٢ض جًا٠ٖ زال٫ الٟترة اإلاكاع بليها ٖلى خؿاب الصخً ًٖ ٍَغ

و جمشل الكاخىاث ظمُ٘ ؤهىإ الؿُاعاث 2 %41ًمشل اليؿبت ألا٦بر مً الى٣ل ؤلاظمالي بطا بلٛذ خهخه 

الصخً ال٨بحرة و اإلاخىؾُت و الهٛحرة ، ول٣ض قهضث ال٣ٗىص ألازحرة جىاٞـ قضًض بُنها وبحن وؾاثل الى٣ل 

ألازغي و زانت الؿ٨٪ الخضًضًت ال ؾُما في ألا٢ُاع الهىاُٖت و٢ض او٨ٗـ هظا الخىاٞـ في ألا٢ُاع ألازغي 

ٗىص طل٪ لجملت مً ألاؾباب الٟىُت و الا٢خهاصًت  3. ختى اهدكغ اؾخٗملها َو

ت اليؿبُت ٢ُاؾا ٖلى ب٣ُت وؾاثل الى٣ل ألازغي بسالٝ الُاثغاث وهى ما ًُٟض لالؾخجابت للٓغوٝ -  الؿٖغ

ٗت الخل٠ بلى ألاؾىا١ البُٗضة منها .  الُاعثت ؤو ه٣ل الؿل٘ الؿَغ

ؤي مً مغ٦ؼ ؤلاهخاط بلى ه٣ُت " Door to door service"حؿم٘ هظه الىؾُلت بى٣ل اإلاىخجاث مً الباب  للباب- 

 ٜ . الاؾتهال٥ و صون ؤن ًدخاط ألامغ بلى بٖاصة شخً ؤو جَٟغ

ًم٨ً للميكإة ؤن جخٗا٢ض م٘ الكغ٧اث اإلاخسههت في ٖملُت الى٣ل و بالخالي جدهل ٖلى زضماث 

ت اإلاغجبُت بامخال٥ اإلايكإة  الى٣ل والصخً التي جدىاؾب م٘ ْغوٞها صون بن جخدمل الخ٩ال٠ُ واإلاكا٧ل ؤلاصاٍع

.  ألؾُى٫ الى٣ل الخام بها

ض مً ٢ىة اإلاىاٞؿت لها 4جخمحز الخضماث التي ج٣ضمها هظه الىؾُلت باإلاغوهت -  خُض حٗخبر مً ؤهم اإلاؼاًا التي جٍؼ

ٞمً اإلام٨ً بىاؾُتها مىاظهت الُىاعت التي جىاظه اإلاىخجحن و ألاؾىا١ خُض مً الؿهىلت جلبُت الُلبُاث 

. الٗاظلت 

                                                           
.328: ،مرجع سبق ذكره  ، ص"منظور متكامل- إدارة التوزيع المادي " محمد جاسم الصمٌدي ، 1  

.329:المرجع نفسه، ص  2 
 

.260:مرجع سبق ذكره ، ص،" االمداد و التوزيع المادي- مقدمة في إدارة األعمال اللوجيستية " ثابت عبد الرحمان إدرٌس ، 3 
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و بلى ظاهب ٧ل هظه اإلاؼاًا ه٠ًُ ؾهىلت مخابٗت وجدضًض مى٢٘ قاخىاث ه٣ل البًاج٘ ؤزىاء الخغ٦ت وهظا ما 

ٌؿهل للكاخً و الؼبىن الخضزل في الخاالث الُاعثت ٨ٖـ وؾاثل الى٣ل ألازغي التي جىاظه نٗىباث و 

 .1مك٨الث في ٖملُاث الغ٢ابت و اإلاخابٗت

: الىلل الجىي - ب

٣ها  ض وؿبت ما ًخم شخىه ًٖ ٍَغ   حٗخبر هظه الىؾُلت مً وؾاثل الى٣ل الخضًشت و بهٟت ٖامت ال جٍؼ

مً مجمٕى الؿل٘ و جدكابه هظه الىؾُلت م٘ وؾُلتي الى٣ل اإلااجي و الكاخىاث باعجٟإ ج٩الُٟها اإلاخٛحرة و % -1

ت حؿخسضم مجاها ٦ما ؤهه ال ًلؼم اؾخسضامها ؤي  الاهسٟاى اليؿبي لخ٩الُٟها الشابخت و طل٪ ألن الُغ١ الجٍى

بهٟا١ اؾدشماعي ٦ما هى مٗلىم في خالت ق٤ الُغ١ بياٞت بلى ج٩ال٠ُ حكُِض اإلاُاعاث حؿخسضم ٞيها ألامىا٫ 

.  الٗامت للضولت

ً و التي ج٣ضمها   و ل٣ض ٢ضمذ زضمت الى٣ل الجىي ٦سضمت بياُٞت للخضمت ألاؾاؾُت لى٣ل اإلاؿاٍٞغ

قغ٦ت الُحران ٖىضما ؤصع٦ذ هظه الكغ٧اث وظىص خحز ٦بحر ٚحر مؿخٛل ٖىض ٢ُامها بغخالتها الٗاصًت مما 

 . 2ظٗلها ج٨ٟغ في اؾخٛال٫ هظه الُا٢ت و جد٤ُ٣ ٖاثض مٛغي مً وعائها

اصة مٗض٫ الصخً الجىي في الؿىىاث ألازحرة، ٢امذ قغ٦ت الُحران مً جسهُو ظؼء مً   و م٘ ٍػ

ؤؾُىلها لى٣ل البًاج٘ بدُض ٌؿاهم هظا اليكاٍ في جد٤ُ٣ الخىاػن في وكاٍ الكغ٦ت وزانت ٖىضما جىاظه 

ا او ٖىامل جاصي الى ٖضم جد٤ُ٣ الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي لها   . عخالث ه٣ل الغ٧اب يَٛى

 ؤصي اعجٟإ مٗضالث الخ٩لٟت اإلاغجبُت بهظه الىؾُلت بلى ا٢خهاع اؾخسضامها ٖلى بٌٗ اإلاىخجاث طاث 

َبُٗت زانت مشل اإلاٗضاث ؤلال٨تروهُت الض٣ُ٢ت و الؼهىع و الخًغواث الُاػظت و الٟىا٦ه وهظه الؿل٘ بما 

ت في  ؤجها طاث ٢ُمت مغجٟٗت باإلا٣اعهت بىػجها ؤو حجمها ؤو ؤجها طاث زهاثو مما ٌٗني ؤن ٩ًىن لٗىهغ الؿٖغ

الدؿلُم ؤهمُت زانت في ٖملُت جىػَٗها و بالخالي ٞهىا٥ ما ًبرع ؤن ًخدمل اإلاىخج ج٩ال٠ُ الى٣ل اإلاغجٟٗت 

. زانت وان وؿبت الخلُٟاث و الخؿاثغ ج٩ىن مىسًٟت في خالت الى٣ل الجىي ٖنها في خالت الىؾاثل ألازغي 

ىُت ؤهمها (ج٩ال٠ُ  ) ؤما ًٖ ؤؾباب اعجٟإ ؤظىع  : 3الى٣ل الجىي ٞهي حٗىص لٗىامل ا٢خهاصًت ٞو

اؾتهال٥ الُاثغاث ل٨مُاث ٦بحرة مً الى٢ىص ومً ألاهىإ الٗالُت ألاؾٗاع و اعجٟإ ج٩ال٠ُ الهُاهت الضوعٍت - 

حرها في الُاثغة . لألظهؼة و٦ظل٪ ج٩ال٠ُ اخخُاظاث ألامان الىاظب جٞى

ٞهى ؾٗغ ٖا٫ ظضا بٟٗل الخ٩ال٠ُ الٗالُت لهىاٖتها،٦ما ؤن نىاٖتها ماػالذ بُض قغ٧اث : ؾٗغ الُاثغاث - 

.  مدضوصة و صو٫ مدضوصة

 :الىلل املائي- ج 

 :ٌٗض الى٣ل اإلااجي ؤ٢ضم وؾُلت ه٣ل بٗض الخُىان خُض ًى٣ؿم بلى الى٣ل النهغي و الى٣ل البدغي 

 

                                                           
 1 Philipe Vallin ,La logistique - modèles et méthodes du pilotage des flux ,Op cit ,Page :113 

،ص 2005 الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة،،"إدارة الشراء و االمداد" ، جمال الدٌن محمد المرسً ، ثابت عب الرحمان إدرٌس  2

:289 . 
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:  الىلل النهسي 

ٌٗخبر مً ؤهم وؾاثل الى٣ل اإلاؿخسضمت في خالت الؿل٘ طاث الدجم ال٨بحر مشل الٟدم و الخضًض 

٦ما ؤجها ال جخٗغى لٗىامل  (م٣اعهت بذجمها  )و جخمحز هظه الؿل٘ باهسٟاى ٢ُمتها ....الهلب و الاؾمىذ 

نها مىسًٟت مما ًم٨ً مً الخطخُت بٗىهغ الؼمً في م٣ابل الاؾخٟاصة مً  الخل٠،بالخالي ج٩ىن ج٩ال٠ُ جسٍؼ

. 1مٗض٫ الخ٩لٟت اإلاىسٌٟ

سُت ٞةن الى٣ل النهغي ٧ان ألاؾب٤ مً الى٣ل البدغي خُض ؤن ؤلاوؿان حٗلم مً   مً الىاخُت الخاٍع

حن  ،الؼمً ال٣ضًم ؤن ٌؿخُٟض مً ألاجهاع الهالخت للمالخت ٦ُٝغ للى٣ل و الاجها٫  ٞمٗغوٝ بن اإلاهٍغ

اؾخسضمىا الىُل ٞهىٗىا ال٣ىاعب ألظل طل٪ ولٗله مً الخإ٦ُض بن  ؤلاوؿان اؾخسضم البدحراث و ألاجهاع ٢بل 

غاى الى٣ل ًغظ٘ ألؾباب آلاجُت   :  2اؾخسضامه البدغ إٚل

الٗم٤ اإلادؿىؽ للبدحراث و ألاجهاع و الٗم٤ الٛحر مٗغوٝ و ٚحر اإلادضوص للبداع و اإلادُُاث ٞابخٗض ؤلاوؿان - 

. ًٖ البداع ختى اػصاصث ؤؾباب ٢ىجه ع٧ىبه

مدضوصًت مدُِ النهغ و بم٩اهُت عئٍت الجاهب اإلا٣ابل مىه مما خٟؼ ؤلاوؿان ٖلى اؾدؿها٫ ٖبىعه و الىنى٫ - 

. بلى الًٟت ألازغي 

ت و الٗالُت التي -  ان مُاه ألاجهاع ٖضا مىاؾم الًُٟاهاث بِىما جدؿم البداع بدغ٦ت ألامىاط ال٣ٍى هضوء ظٍغ

لت   مىٗذ ؤلاوؿان مً اإلاساَغة في اؾخسضامها للى٣ل لٗهىص ٍَى

  جٟغى الٗىامل الا٢خهاصًت جإزحراتها في الخىظه الؾخسضام الى٣ل النهغي ٞهى اعزو ؤهىإ الى٣ل 

ت ٚحر اهه ًدؿم بالبِء الكضًض ؤ٦ثر  للؿل٘ الش٣ُلت طاث الىػن الش٣ُل و الدجم ال٨بحر و التي ال جخل٠ بؿٖغ

مً ؤي وؾُلت ؤزغي مً طل٪ ال بض ؤن ج٩ىن الؿل٘ و البًاج٘ اإلاى٣ىلت به مً هٕى ألانىاٝ التي جخدمل 

. الخإزحر

  والخ٣ُ٣ت ؤن ظمُ٘ صو٫ الٗالم حؿخسضم الى٣ل النهغي ٞهى ٌؿخسضم بك٩ل بؿُِ و مدضوص و بضاجي 

غاى  في الضو٫ اإلاخسلٟت و ٌؿخسضم بك٩ل مخُىع و مسُِ في الضو٫ اإلاخ٣ضمت خُض ٌؿخسضم بىُا١ واؾ٘ أٚل

ه٣ل مسخل٠ الخمىالث و اإلاىاص الش٣ُلت في ؤوعوبا خُض حؿهم هظه ال٣اعة بىهِب ٦بحر مً حجم ؤلاهخاط 

. الهىاعي في الٗالم ٞل٣ض ؾاٖضث قب٨ت ألاجهاع في ؤإلااهُا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٖلى جُىعها الهىاعي و الخجاعي 

: الىلل الببسي  

م وظىص مىاٞؿت للى٣ل البدغي   ٌٗخبر الى٣ل البدغي مً ؤهىإ الى٣ل ال٣ضًمت هى و الى٣ل النهغي و ٚع

مً ٢بل وؾاثل الى٣ل الخضًشت ٧الُاثغاث و طل٪ باليؿبت لى٣ل الؿل٘ و البًاج٘ التي جدخاط بلى ٖىاًت ٦بحرة 

و٦ظل٪ باليؿبت للؿل٘ اإلاغجٟٗت الشمً ٣ٞض جؼاًضث ؤهمُخه م٘ جُىع الا٢خهاص الٗالمي ؾىاء في مُضان ؤلاهخاط 

ت  خُض ٌٗخمض ا٢خهاص ؤي بلض 3الهىاعي ؤو الؼعاعي و للى٣ل البدغي ؤهمُت مً ظهخحن الا٢خهاصًت و الخجاٍع

بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى هظا الىٕى مً الى٣ل ؾىاء باليؿبت لهاصعاث ؤو واعصاث ، و٢ض اػصاص في الٗهغ الخضًض 

                                                           
.161:،مرجع سبق ذكره ،ص "إدارة اللوجيستيات"نهال فرٌد مصطفى، جالل العبد ،  1 

 

.161: ص،، مرجع سبق ذكره"جغرافية النقل و االتصاالت و التجارة"  عبد العلً ، 2  
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حجم البًاج٘ اإلاى٣ىلت بدغا ٞالضو٫ الهىاُٖت جٟخ٣غ في الٛالب بلى اإلاىاص الخام ٞدؿخىعصها بالخالي مً الضو٫ 

ضم  ٣ُا و الكغ١ ألاوؾِ و ؤؾُا ٖو التي جخىاٞغ ٞيها ٦ظل٪ ٞةن اػصًاص ٖضص الؿ٩ان في بٌٗ اإلاىا٤َ مشل بٍٞغ

٦ٟاًت ما جيخجه جل٪ البلضان مً مىاص ٚظاثُت لؿ٩اجها ًضٖىها بلى اؾخحراص ما ًٟي بداظتها مً الضو٫ التي لها 

٤ البدغ .  ٞاثٌ منها خُض بن ظاهب ٦بحر مً هظه اإلاىاص ًى٣ل ًٖ ٍَغ

: 1ًىظض وؾُلخحن للى٣ل ؤؾاؾِخحن مً وؾاثل الى٣ل البدغي 

وحٗخبر هظه الىؾُلت هي ألاًٞل في ه٣ل الؿل٘ ٦بحرة : الى٣ل اإلااجي الضازلي ؤو الى٣ل بىاؾُت اإلاغا٦ب  -

خم اٖخماصها صازلُا...الدجم و مىسًٟت ال٣ُمت مشل الخضًض و مىاص البىاء و الخبىب .  الخ ٍو

ت-  :  الىا٢الث البدٍغ

 وهي ؾًٟ ٦بحرة التي جُٝى بالبداع و اإلادُُاث و حؿخسضم في ه٣ل البًاج٘ بحن صولت وؤزغي و ٖاصة 

مُل و جسخو هظه /طل٪ باليؿبت للًُ ما ج٩ىن ج٩لٟت الى٣ل بىاؾُتها ؤٖلى مً ج٩لٟت الى٣ل باإلاغا٦ب و

ت  بياٞت بلى مسخل٠ ... الىا٢الث في ه٣ل اإلاٗاصن ؤو الخاناث اإلاٗضهُت، الٛاػاث الؿاثلت، اإلاىاص ال٨ُماٍو

اث التي اهدكغ اؾخسضامها مىض  البًاج٘ ألازغي التي جمشل في ناصعاث الضو٫ و حؿخسضم في هظه ألازحرة خاٍو

ت ٖاصة مً الخضًض ؤو الٟىالط الهلب وهي  الخمؿِىاث و التي هي ٖباعة ًٖ نىاص٤ً ٦بحرة الدجم مهىٖى

 لدؿهُل ٖملُت الخٟٙغ و الصخً و 2طاث م٣اًِـ ٖاإلاُت مدضصة مً َٝغ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخىخُض ال٣ُاس ي 

اث ُٞما ًلي  :جبرػ ؤهمُت اؾخسضام هظه الىا٢الث للخاٍو

 - ٜ حٗمل ٖلى حؿهُل ه٣ل مسخل٠ البًاج٘ ٖلى هُا١ ٖالمي و بالخالي جاصي بلى ج٣لُل ٖملُت الصخً و جَٟغ

٣ت جاصي بلى جسٌُٟ ج٩ال٠ُ الى٣ل ٦ما ال جدخاط ال٨شحر مً البًاج٘  البًاج٘ بىؾاثل مخٗضصة و هظه الٍُغ

اث هٟؿها ٖباعة ًٖ ٚالٝ ًداٞٔ ٖلى البًاٖت .  بلى الخٛل٠ُ ألن الخاٍو

خُاصًت مما ًاصي بلى ٢لت اهخٓاع -  ٜ البًاج٘ الٖا اث مً الؿًٟ هى ؤؾهل و ؤؾٕغ مً جَٟغ ٜ الخاٍو بن جَٟغ

.  3الؿًٟ الىا٢لت لها ٢غب اإلاىاوئ

٣ت  -  اث ًداٞٔ ٖلى البًاٖت مً الؿغ٢ت ؤو الخل٠ زانت التي حصخً بٍُغ .  Transitبن اؾخسضام الخاٍو

:   بن ؤهم ما ًمحز الى٣ل اإلااجي

 .4الخ٩لٟت اإلاىسًٟت لهظه الىؾُلت و حٗخبر ؤهم محزة لها ٢ُاؾا ٖلى ب٣ُت وؾاثل الى٣ل ألازغي - 

جهلر هظه الىؾُلت بهٟت زانت في خالت الؿل٘ التي حصخً ب٨مُاث ضخمت و التي جخه٠ باهسٟاى - 

ٛها بالىؾاثل اإلا٩ُاه٨ُُت و طل٪ مشل البترو٫ و الٟدم  ٢ُمتها اليؿبت م٣اعهت بذجمها و التي ًم٨ً شخنها و جَٟغ

لت ظضا...و ال٣مذ و ألازكاب و مىاص البىاء    .(بحن ال٣اعاث و الضو٫  )الخ بياٞت بلى الى٣ل إلاؿاٞاث ٍَى

 :5ؤما ُٞما ًسو ُٖىبه جخمشل في 

                                                           
.262:االمداد و التوزٌع المادي ، مرجع سبق ذكره ،ص-  ثابت عبد الرحمان إدرٌس ،مقدمة فً إدارة األعمال اللوجٌستٌة  1  

.225: ،مرجع سبق ذكره ص "المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل و اللوجيستيات"  2  
.287:  عبد العلً الخفاف ،جغرافٌة النقل و االتصاالت و التجارة ،مرجع سبق ذكره ص 3  

 4 Jacques Pons ,Transport et logistique - maillon déterminants de la supply chain ,op-cit ,page : 43.   
.  287: ،مرجع سبق ذكره، صإدارة منافذ التوزيع- المنشات التسويقية  جمال الدٌن محمد المرسً، ثابت عبد الرحمان إدرٌس،   5  
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َى٫ الٟترة التي حؿخٛغ٢ها ٖملُت الى٣ل و بالخالي ًهٗب اؾخسضامها في جلبُت ألاوامغ الُاعثت ؤو مىاظهت - 

.  ْغوٝ الى٣و اإلاا٢ذ في الٗغى 

ت مما ًًُغ بلى -  ٤ هظه الىؾُلت الىنى٫ بلى اإلاغا٦ؼ الخجاٍع اهسٟاى اإلاغوهت خُض ال ًم٨ً ًٖ ٍَغ

ً .    اؾخسضام وؾُلت ه٣ل ؤزغي لى٣ل البًاٖت مً اإلاُىاء بلى مغا٦ؼ الاؾتهال٥ ؤو الخسٍؼ

ت و خالت البداع و ألاجهاع ٖلى اؾخسضام هظه الىؾُلت-  . جإزحر الٓغوٝ اإلاىازُت و الجٍى

:   خؼىغ  هابيل- د 

ىان التي  م مً اخخال٫ هظه الىؾُلت اإلا٩اهت الشاهُت بٗض الؿ٨٪ الخضًضًت مً خُض ٖضص ألَا  ٖلى الٚغ

سُا بن ؤلاوؿان اؾخسضم ألاهابِب  ًخم ه٣لها ٞةن ال٨شحر مً الىاؽ ال ٌٗلمىن ختى بىظىصها و اإلاٗغوٝ جاٍع

بىؾاَت لى٣ل اإلاُاه مً م٩ان بلى ؤزغ مىظ ػمً بُٗض و ل٨ً اؾخسضام ألاهابِب وؾاَت للى٣ل لم ٌٗٝغ ٖلى 

نُٗض الخجاعي ولم جؼصص ؤهمُخه بلى بٗض ا٦دكاٝ الىِٟ و البضء باؾخٛالله ٖلى هُا١ ججاعي واؾ٘ خُض ؤن 

اصة الُلب ٖلُه في الؿى١ الٗاإلاُت صٞ٘ بالخ٨ٟحر بى٣له و بًهاله بمسخل٠ الىؾاثل . 1ٍػ

لت و ل٨نها ال   في الى٢ذ الخايغ حٗخبر زٍُى ألاهابِب مً ؤهم وؾاثل الى٣ل زانت في اإلاؿاٞاث الٍُى

ت و لهظا الؿبب هجض ؤن اؾخسضام زٍُى ألاهابِب  جهلر بال في خالت الؿل٘ طاث الُبُٗت الؿاثلت ؤو الٛاٍػ

م مً ؤن الى٣ل بسٍُى ٩ً2اص ٣ًخهغ ٖلى ه٣ل البترو٫ الخام و مىخجاث البترو٫ و الٛاػ الُبُعي  ، و ٖلى الٚغ

 ؾاٖت و ٖلى مضاع ألاؾبٕى مما ٌٗني ؤن هظا 24ألاهابِب ًخمحز بالبِء الكضًض بال ؤن ٖملُت الى٣ل جخم إلاضة 

ت و الخ٩لٟت في هٟـ الى٢ذ زانت و  ألاؾلىب ٌؿخُُ٘ ؤن ًىاٞـ ألاؾالُب ألازغي مً خُض ٖىهغي الؿٖغ

ت مشال، ٦ما جخمحز هظه  ؤن اخخماالث ٚحر مخى٢ٗت مدضوصة وؿبُا خُض ال جخإزغ زٍُى ألاهابِب بالٓغوٝ الجٍى

ت مشال، ٦ما جخمحز  الىؾُلت باهسٟاى مخى٢ٗت مدضوصة وؿبُا خُض ال جخإزغ زٍُى ألاهابِب بالٓغوٝ الجٍى

هظه الىؾُلت باهسٟاى حجم الخؿاثغ ؤو الخلُٟاث اإلاغجبُت بها و هظا عاظ٘ بلى َبُٗت اإلاىاص اإلاى٣ىلت مً ظهت 

.  و حجم اإلاساَغ التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى زِ ألاهابِب مدضوصة وؿبُا مً ظهت ؤزغي 

و حٗخبر زٍُى ألاهابِب قإجها في طل٪ قإن الؿ٨٪ الخضًضًت مً الىؾاثل الى٣ل التي جخمحز باعجٟإ ج٩الُٟها 

 و ًغظ٘ طل٪ بلى الخ٩ال٠ُ الباهٓت التي جخُلبها مض زٍُى ألاهابِب 3الشابخت و اهسٟاى الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة 

   ماهسةبياٞت بلى هظا ٞةجها جخُلب مىانٟاث ٢ُاؾُت في الجىصة و الض٢ت الكضًضة في َغ١ مضها و ًض ٖاملت 

 املفاططة بين وطائل الىلل: راهيا 

مً اإلاهام الغثِؿُت للمؿاو٫ ًٖ الىٓام اللىظِؿتي ٢ُامه باإلاٟايلت بحن الىؾاثل اإلاسخلٟت للى٣ل و ٦ظل٪ 

ت مً اإلاٗاًحر التي ًم٨ً ؤن ٌؿدىض بليها اإلاؿاو٫ في اجساط ٢غاع  ُت ؤو َغاػ جل٪ الىؾُلت ، و جىظض مجمٖى هٖى

 :اإلاٟايلت و مً ؤهمها 

 

 

                                                           
.213: ،مرجع سبق ذكره ،ص"جغرافية النقل و االتصاالت و التجارة"  عبد العلً الخفاف ، 1  

. 154: ،مرجع سبق ذكره ،ص إدارة اللوجيستيات.  نهال فرٌد مصطفى ، جالل العبد  2  
.290:إدارة منافذ التوزٌع ، مرجع سبق ذكره ،ص-  جمال الدٌن محمد المرسً ، ثابت عبد الرحمان إدرٌس ، المنشات التسوٌقٌة  3  
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 :الحيطفة- 1

ٖلى مضًغ الىٓام اللىظِؿتي في اإلاىٓمت ؤن ٣ًغع ٖما بطا ٧اهذ الخضماث ؤلاياُٞت اإلاهاخبت الؾخسضام 

اصة في الخ٩لٟت اإلاخٗل٣ت بها ٢ُاؾا ٖلى الىؾاثل ألازغي، و باالٞتراى حكابه الخضماث اإلا٣ضمت  وؾُلت ماجبرع الٍؼ

، ٞان ٖامل الخ٩لٟت ًهبذ ؤهم اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت في اإلاٟايلت بحن بضاثل الى٣ل ، و جخمشل الخ٩لٟت في إلابالٜ 

ت هٓحر اؾخسضام وؾُلت الى٣ل اإلاٗىُت، بياٞت بلى الخ٩ال٠ُ ألازغي التي ٢ض جترجب ٖلى  الٟٗلُت اإلاضٖٞى

ٜ وما بلى طل٪ ً و الل٠ و الخؼم و الخدمُل و الخَٟغ . اؾخسضامها مشل ج٩ال٠ُ الخسٍؼ  

 ومً الجضًغ باإلقاعة اهه ال ًجب ؤن جاصي الخ٣اث٤ ألاؾاؾُت الخانت بخ٩لٟت ٧ل وؾُلت مً وؾاثل 

 الىؾُلت ازخُاع الى٣ل بلى ال٣ى٫ بان الىي٘ ألامشل للمىٓمت بسهىم وؾُلت الى٣ل ألا٦ثر مالثمـت ج٣خط ي

 اإلااصي الخىػَ٘ ج٩ال٠ُ ٖلى جإزحرها مـً ظهت البضًلـت الىؾـاثل صعاؾـت اإلاىٓمـت ٖلى ًجب بل. الخ٩ال٠ُ مىسًٟت

ىعاث جد٤ُ٣ بلى الؿـ٨٪ الخضًضًت ازخُـاع ًـاصي ٢ـض اإلاشـا٫ ؾبُل ٖلى. ألازغي   ٢ض اهه بال الى٣ل، ج٩لٟت في ٞو

 الخضًضًـت بلـى الؿ٨٪ مساػن  آو مً مدُاث الى٣ل ج٩لٟت حكمل ٢ض ؤلايـاُٞت التي الخ٩لٟـت اعجٟـإ ٖلُـه ًترجـب

 زـم ومـً ال٩لُـت الى٣ـل ج٩لٟـت اعجٟإ بلى الخ...واإلاىاولت الى٣ل ؤزىاء الخإمحن وج٩لٟت بلـى ألاؾىا١، ؤو الىؾـُِ مسـاػن 

   .٩ًىن ال٣غاع اإلاىاؾب هى اؾخسضام الكاخىاث ؤو اإلا٣ُىعاث ولِـ الؿ٨٪ الخضًضًت٢ـض 

 الى٣ـل  وؾـاثل بـحن باإلاٟايـلت ٢ُامهـا ٖىض للى٣ل، ال٩لُت الخ٩لٟت جإزظ ؤن اإلاىٓمت ٖلى ًجب  لظل٪

خلخو. اإلاسخلٟت  الى٣ل باؾـخسضام وؾُلت اإلاخٗل٣ـت اإلاسخلٟـت الخ٨ـال٠ُ مٟـغصاث ٖلـى الخٗٝغ في اإلابضؤ هظا ٍو

لى. اإلاُٗىت  ٢ض مٗحن، زاعجي ؾى١  بلى لخهـضًغ ؾلٗت الجـىي  الى٣ـل باؾـخسضام اإلاىٓمـت ٢ـغاع ٞةن اإلاشا٫، ؾبُل ٖو

ىعاث جد٤ُ٣ مً ؤزغي  هاخُت مً جم٨ً ؤهـه ٢ض بال اإلاغجٟٗـت، الجـىي  الى٣ـل ج٨ـال٠ُ جدمـل ٖلُه ًترجب  ملمىؾت ٞو

 اؾـخسضام بلـى الخاظـت لٗـضم و٦ظل٪ اإلاىػٖحن، لضي به اإلادخٟٔ اإلاسـؼون الؿلعي بلـى الخاظـت ج٣لُـل خُـض مـً

ُـاث لٟت، مُٗىـت هٖى حرهـا الى٣ل ج٩ال٠ُ في الا٢خهاص بلى باإلياٞت مـً ألٚا بى٣ـل  اإلاخهـلت الخ٨ـال٠ُ بىـىص مـً ٚو

  .الؿى١  طل٪ بلى الؿلٗت

غ و٦ـ "قـغ٦ت ٞٗلخـه مـا طل٪ ؤمشلت   ومً  الى٣ل ٢امـذ باؾخسضام خُـض الال٨تروهُـت، اإلا٨خبُـت لألظهـؼة" ٍػ

م ٖلى الكاخىاث مً بضال إلاىخجاتها الجىي  ىعاث وطلـ٪ ج٩لٟخـه اعجٟـإ مـً الٚغ  جم٨ىذ التي ال٨شحرة بؿـبب الٞى

 بلـى 40 مـً الخابٗـت اإلاساػن  ٖضص جسٌُٟ الكـغ٦ت مً جم٨ىـذ ٣ٞـض. الىؾـُلت هـظه باؾخسضام جد٣ُ٣ها مً الكغ٦ت

ـىعاث الطخمت بلـى باإليـاٞت ٣ٞـِ، مسـاػن  8  الخٛلُـ٠، ج٨ـال٠ُ ٞـي الا٢خهـاص بؿبب الكغ٦ت خ٣٣تها التي الٞى

 .الى٣ل ٖملُت ؤزىاء ال٨ؿـغ والخل٠ وؿـبت واهسٟـاى

 :الىكد -2

 ؤخض ألاؾـىا١ اإلاؿتهضٞت ؤو اإلاسـاػن  بلـى الكـدً مدُـت مـً البًـاٖت ه٣ـل ٞـي اإلاؿخٛغ١  الى٢ذ ًمشل 

كـمل. اإلاسخلٟـت الى٣ـل وؾـاثل بحن للمٟايلت اإلاؿخسضمت اإلاٗاًحر  واإلاىاولت للخدمُل اإلاُلىب الى٢ذ: الى٢ـذ هـظا َو

 .الىنـى٫  ومدُـت الكـدً ه٣ـِ بـحن والخغ٦ـت والدؿـلُم

ازغ ما٫ بصاعة ًٖ اإلاؿئى٫  م٣ضعة ٖلى الى٢ذ هظا ٍو  ومً. الٟٗالـت للٗمالء الخضمـت ج٣ـضًم ٖلـى اللىظِؿدُت ألٖا

ت هظه . اإلااجي الى٣ل زم الخضًضًت ألاهابُـب ٞالؿ٨٪ زـم الؿـُاعاث ه٣ـل ًلُـه اإلا٣ضمـت ٞـي الجـىي  الى٣ل ًإحي الؼاٍو
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ت بحن مٗض٫ ألاظغ الظي   ومً اإلاالخٔ بن هىا٥ اعجباٍ بحن َبُٗت الىؾُلت مً خُض ٖامل الؿٖغ

 ؤ٦ثر ؤهه بال ج٩لٟت، وؾـاثل الى٣ل ؤ٦شـغ ٌٗخبـغ الجـىي  الى٣ـل ٞـةن طلـ٪ يىء ًخ٣اياه هٓحر ؤصاء زضمت الى٣ل وفي

ت  .اإلااجي   الى٣ل مً الى٣ٌُ ٖلى وطل٪ ؾٖغ

 :الاعحمادًة -  3

خماصًت مٟهىم   ٌكحر  مـً ؤلامـضاصاث ٖملُـت ٞـي الاهخٓـام جد٤ُ٣ ٖلى وال٣ضعة الش٣ت مضي بلى الٖا

ازغ. الى٣ل وؾُلت ٢بل خماصًت الى٢ذ ٖامل مً ٧ل ٍو ً ج٩لٟـت ٖلـى والٖا  التي البُُٗت ج٩لٟـت الٟغم ٞيهـا بمـا الخسـٍؼ

ازغ. للٗمالء الخضمـت اإلا٣ضمت مؿـخىي  ٖلـى جـإزحره بلـى بيـاٞت. الؿـلٗت جىاٞغ لٗضم ٣ٞضاجها جم ت طل٪ في ٍو  مجمٖى

. بالكغ٦ت اإلااصي الخىػَ٘ هٓام ٦ٟاءة ٖلى صعظت

 : اللدزة على جغؼية الظىق - 4

٣هض  ٪ ٖلى الى٣ل وؾُلت ٢ضعة بها ٍو  .ؤو ألاؾىا١ اإلاسـاػن  مشـل بـظاتها مدـضصة مىـا٤َ بلـى الؿل٘ جدٍغ

لُه،  جل٪ زال٫ مً زضمـت اإلاىا٤َ نـٗىبت ٌٗىـي مُٗىـت مىـا٤َ في خضًضًت ؾ٨٪ ؤو اجهاع وظىص ٖضم ٞةن ٖو

 .هـظه اإلاىا٤َ لخضمـت ٦بـضاثل اؾـدبٗاصها الى٢ـذ طاث ٞـي ٌٗني ما  وهى.الىؾاثل

 :الخظهيالت / اللدزات -5

ُاث مُٗىت مً  حر ؤلام٩اهُاث و الٓغوٝ اإلاىاؾبت لى٣ل هٖى  وحٗني مضي ٢ضعة وؾُلت الى٣ل ٖلى جٞى

. ألانلُت بسىانها ٞهىا٥ بٌٗ اإلاىخجاث التي جدخاط بلى صعظاث خغاعة ؤو بغوصة مُٗىت ختى جدخٟٔ. الؿل٘ 

 حؿخُ٘ لم ٞةطا. والٛاػاث الؿاثلت اإلاىاص زانـت مشل حؿـهُالث اؾـخسضام بلـى ًدخـاط الـظي آلازغ البٌٗ وهىا٥

حر الى٣ـل وؾُلت  .الى٣ل  ٖملُت مً للٛغى مىاؾبت ال حٗخبر ٞةجهـا اإلاخُلبـاث هـظه مشـل جـٞى

 : مان -  6

 .وؾـُلت الى٣ل ؤمـان مؿـخىي  ٨ٌٗــ بهـا شخىذ التي  بن ونى٫ البًاٖت بىٟـ الٓغوٝ واإلاىانٟاث

لى م ٖو ؤو  ال٣ٟضان ؤو ؤو الخل٠ الؿـغ٢ت زُـغ مـً ؾـىاء ٖليهـا الخإمحن ًخم ٢ض اإلاى٣ىلت البًاٖت ؤن مً الٚغ

 في اإلاسؼون ج٩لٟت ٖلى ًازغ ٢ض الٗمـالء، ٦ما مـ٘ الٗال٢ـت ٖلـى ًـازغ ٢ض اإلاساَغ هظه خضور ٞةن الخ،...ال٨ؿغ

 بـحن و٦ظل٪ الى٣ل اإلاسخلٟت، وؾاثل بحن واضخت ألامـان بضعظت مكـ٩لت وجدبـاًً. الٓـغوٝ لهـظه الاخخُـاٍ خالـت

لى .الىؾـاثل جلـ٪ جسـضمها اإلاىـا٤َ الخـي  ٖلـى جـازغ الخـي الٗىامل ؤخض الُاثغاث ز٠ُ مك٩لت حٗخبر اإلاشا٫ ؾبُل ٖو

. الىؾُلت ألامـان لهظه ٖىهـغ

 :بعع العىامل  خسي - 7

خباعاث الؿاب٣ت ، ٖلى ٖضة ٖىامل ؤزغي منها  :ًخى٠٢ ازخُاع وؾُلت الى٣ل ،بلى ظاهب الٖا

 .َبُٗت الؿلٗت التي ًخم ه٣لها و مضي مغوهت الُلب ٖلبها -  

 .َبُٗت اإلاىاٞؿت الؿاثضة -  

 .٢ُمت الؿلٗت -   

 .الخضماث التي ًخى٢٘ ؤن ًدهل ٖليها اإلاؿتهل٪ -  

و ٖمىما ٞاهه ؤًا ٧اهذ اإلاٗاًحر التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها ازخُاع وؾُلت الى٣ل، ٞان اإلاىٓمت ًجب ؤن جدبنى ؾُاؾتها 

ت و الاهخٓام ، و مً اإلاهم  في هظا اإلاجا٫ ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاػهت بحن هظه الٗىامل زانت ٖىامل الخ٩لٟت و الؿٖغ
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ؤلاقاعة في هظا اإلاجا٫ بلى ؤن جد٤ُ٣ مشل الخىاػن بهما ًجب ؤن ًخم في يىء الىٓغ بلى الى٣ل ٖلى اهه مجغص 

 .ٖىهغ مً ٖضة ٖىانغ ٌكخمل ٖليها الىٓام اللىظِؿتي 
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 : الخالصة

ُٟت الى٣ل و   اع  ٦مذ الضعاؾت في جىاولها بلى ؤهم اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت خى٫ صوع اللىظِؿدُ٪ في ْو

خي إلاهُلر  ت الىهج الاجمىلىجي و الخُىع الخاٍع قب٨ت ؤلامضاص، خُض زلهذ صعاؾت هظا الٟهل خى٫ مٗٞغ

ؼ صوعه في ه٣ل اإلاىخىط هدى  ُٟت لخىمُت ال٣ُإ الا٢خهاصي، و حٍٗؼ اللىظِؿدُ٪، و ٦ظا آلُت الى٣ل ٧ْى

ت ألاؾباب التي حٗؼػ الجىصة الخىاٞؿُت في  اإلاؿتهل٪، و ٧ل طال٪ يمً بؾتراجُجُت و جسُُِ حهضٝ بلى مٗٞغ

ُٟت ج٩املُت و اٖخباعها مىهت بالٛت ألاهمُت، مما ٌؿمذ مً زال٫ هظه  الا٢خهاص اإلادلي، و اؾخمغاعها ٧ْى

الىخاثج و ألا٩ٞاع اإلاؿخسلهت، بن اإلااؾؿت في ْل ٢ىاٖض الٗىإلات ؤنبدذ ؤ٦ثر ٢ابلُت للخ٠ُ٨ م٘ الخى٢ٗاث 

 آلاهُت و الاؾدكغاٝ
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 ثمهيد

ت ألي ماؾؿت  ت ٖلى اإلاؿخىي ألا٧اصًمي ماهُت اإلاٟاهُم في جدضًض الضعاؾت البيٍُى        حٗض الضعاؾاث الىٍٓغ

مدل البدض، ٞألظل الى٢ٝى ٖلى مدضصاث و مغج٨ؼاث ٦ىمىطط إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ًجب الخٍٗغ٠ 

ٞالبدض ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت ًخُلب اإلاغاخل التي  باإلااؾؿت ٧ىجها ميكإة ظضًضة جؼزغ بها والًت مؿخٛاهم،

 .وكإث في حكُِض  مُىاء مؿخٛاهم و ببغاػ ؤهم اإلاهاماث التي ؤوظضتها اإلاخُلباث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت

ت خغ٦ت          ٞمُىاء مؿخٛاهم مً زال٫ هُا٧له اإلاؿخدضزت م٘ الخُىع الخًاعي و الا٢خهاصي ومٗٞغ

اللىظِؿدُ٪ ٖلى مؿخىي اإلاُىاء، و البدض في الامخُاػاث التي ؤهلخه ؤن ٩ًىن مدل اهخمام الؿلُاث الخىُٟظًت 

المُت ٦ش٣ل اؾتراجُجي، و باإلا٣ابل صعاؾت الٗىاث٤ و اإلاكا٧ل التي ؤُٖبذ بخضار َٟغة مً  و الخُُٛاث ؤلٖا

ُٟت  خُض الىخاثج اإلاغظىة، و ٖلى هظا ألاؾاؽ ؾيخُغ١ بلى صعاؾت قب٨ت الامضاص في مُىاء مؿخٛاهم ٧ْى

ت  .   ٢اهىهُت و مهام ججاٍع
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 .الدزاطة البييىية ملإطظة ميىاء مظحغاهم: املببح  ٌو  

 .جعسيف مإطظة ميىاء مظحغاهم: املؼطل  ٌو 

ت ٖلى مؿخىي ال٣ُإ ؤلٟالحي، الهىاعي و الؿُاحي ، حٗؼػث بِئتها          جؼزغ مضًىت مؿخٛاهم ب٣ُاٖاث خٍُى

ت بمُىاء مخٗضص الخضماث ، ٨ًٟل صًىام٨ُت و خغ٦ُت  ؤلاهخاط و  الجٛغاُٞت ٧ىجها مُلت ٖلى ألا٢الُم البدٍغ

اث٠ اللىظِؿدُت لال٢خهاص اإلادلي  .الاؾدشماع و الْى

ٞماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت ، و قغ٦ت طاث ؤؾهم بلٜ حجم عؤؽ مالها في            

 . دج 1.500.000.000 ب 2015

الهاصع - 287-82بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م م ، 1982 أوت 14جإؾؿذ ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم في         

ش   ، التي ٧اهذ زايٗت جدذ جهٝغ ال٣ُإ الٗام ، و اؾخ٣لذ ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم م1982 أوت 14بخاٍع

لها ب٣ٗض مىز٤ مً قغ٦ت ٖمىمُت طاث َاب٘ م، و 1989بٗض الخُٛحر الظي قهضه صؾخىع  الظي اوظب جدٍى

ش    .م1989 فيفسي 29اظخماعي ، بلى قغ٦ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت بضءا بخاٍع

٤ الغثِس ي بلى نالمىضع، و ؤما ظٛغاُٞا ٣ُٞ٘ مُىاء ماؾؿت مؿخٛاهم        ؤما م٣غها الاظخماعي ٣ُٞ٘ في الٍُغ

 . قغ٢ا 05 و 00 قماال ، وزُي َى٫ 56 و 35في الجهت الكغ٢ُت لخلُج اعػٍى بحن زُي ٖغى 
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 وشأة مإطظة ميىاء مظحغاهم : املؼطل الثاوي 

حن مً الخضماث  ت و زضماث الهُض البدغي ، وحكٝغ :  ٣ًضم مُىاء مؿخٛاهم هٖى الخضماث الخجاٍع

  EPE/EPM/Spaقغ٦ت طاث ؤؾهم / ٖلى حؿُحره ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم و هي ماؾؿت ٖمىمُت ا٢خهاصًت 

ش 287-82ؤوكإث  في بَاع بنالح الىٓام اإلاُىاجي الجؼاثغي بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  الهاصع بخاٍع

 .م1982اوث 14

مبر  ت و الخجهحزاث الخانت 1982 وعزذ ماؾؿت مُىاء ابخضاء مً قهغ هٞى م، الخضماث الخجاٍع

ني للمىاوئ اإلاىدل ٜ اإلاىدلت  ( ONP )بالضًىان الَى ىُت للصخً و الخَٟغ ، و ٦ظل٪ جل٪ الخانت بالكغ٦ت الَى

ىُت  ( SONAMA )ؤًًا  ، ٦ما اؾىض ث بليها مً ظهت ؤزغي مهام ال٣ُغ اإلاى٧ىلت ُٞما ٢بل للكغ٦ت الَى

ا بما ًلي  ( CNAN )للمالخت   :،ٞإنبذ صوعها مىَى

 .حؿُحر ؤمال٥ الضولت اإلاُىاثُت و ؤلاوكاءاث الخانت و اؾخٛال٫ و جىمُت اإلاُىاء  * 

ٜ، ال٣ُغ و ؤلاعؾاء *   .اخخ٩اع زضماث الصخً و الخَٟغ

مبر 29 في  ٣ها هدى الاؾخ٣اللُت ، ٖلى ٚغاع اإلااؾؿاث 1982 هٞى  م ق٣ذ ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ٍَغ

لها بمىظب ٣ٖض مىز٤ مً قغ٦ت ٖمىمُت طاث  التي ٦كٟذ ًٖ اؾخ٣غاع في ويُٗتها اإلاالُت، خُض جم جدٍى

 صط ، جدذ الخُاػة 25.000.000قغ٦ت طاث اؾه مغاؽ مالها / َاب٘ اظخماعي بلى قغ٦ت ٖمىمُت ا٢خهاصًت 

 B -88- 01، الخاملت للسجل الخجاعي ع٢م "  SOGEPORTS  " اإلاىاوئ " ال٩املت لكغ٦ت حؿُحر مؿاهماث الضولت 

ش 04-88 و 01-88، و جسً٘ لل٣اهىهحن الخجاعي و اإلاضوي َب٣ا ألخ٩ام ال٣ىاهحن   1988 ظاهٟي 12 الهاصعة بخاٍع

ش 101-88م ،اإلاخًمىت للىهىم الخىُٓمُت الؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث ، و َب٣ا للمغؾىم   12 الهاصع بخاٍع

ش 119-88 م و اإلاغؾىم 1988ظاهٟي  ش 177-88م و اإلاغؾىم 1988 ماي 16 الهاصع بخاٍع  28 الهاصعة بخاٍع

 . م 1988ؾبخمبر 

ش  ٘ عؤؽ ما٫ الكغ٦ت بلى 2008 ُٟٞغي 27بخاٍع  .صط500.000.000 جم ٞع

٘ عؤؽ ما٫ الكغ٦ت مً ظضًض بلى 2015في ؾىت  صط ، جدذ الخُاػة ال٩املت إلاجم٘ 1500.000.000م ٞع

ت   SERPORT Spa"61"الخضماث البدٍغ

 (EGPPM Filial de l’EPM)مإطظة جظيير مىاوئ و مالجئ الصيد فسع مإطظة ميىاء مظحغاهم -  

 جم بوكاء ماؾؿت حؿُحر مىاوئ و مالجئ نُض مؿخٛاهم في خ٣ُبت قغ٦ت حؿُحر 2004 في قهغ ظاهٟي 

 .ٖلى ق٩ل ٕٞغ إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم" اإلاىاوئ"مؿاهماث الضولت 

 ، اإلا٨غؽ لبدض حؿُحر مىاوئ 2003 ؤوث 13 ولضث هظه اإلااؾؿت بمىظب او٣ٗاص مجلـ الخ٩ىمت في 

ش 02و مالجئ الهُض ، و بم٣خط ى ال٣غاع  ع٢م   ًٖ مجلـ مؿاهماث الضولت، 2003 ؾبخمبر 22 الهاصع بخاٍع

 05، و بم٣خط ى ال٣غاع ع٢م "اإلاىاوئ"الخام بةؾىاص  مىاوئ و مالجئ الهُض بلى قغ٦ت حؿُحر مؿاهماث الضولت 

ش  اإلاخٗل٤ بدشمحن و جُب٤ُ ال٣غاع الؿاب٤، و بم٣خط ى الاظخمإ الٗام الاؾخصىاجي 2003 صٌؿمبر 23الهاصع بخاٍع

م ،الخام بةوكاء هظا الٟٕغ الظي ٌؿهغ ٖلى حؿُحر 2004 ظاهٟي 20إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم اإلاى٣ٗض في 

 .وكاٍ الهُض إلاُىاء مؿخٛاهم و مُىاجي نالمىضع و ؾُضي لخًغ 

                                                           
مصلحة اإلحصاء . مدٌرٌة االستثمار التجاري . المصدر مؤسسة مٌناء مستغانم 

61
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 اليشأة الجغسافية لطميىاء-

ا خاصا ًمخض بحن الغؤؽ البدغي لهالمىضع و الغؤؽ البدغي لخغوبت، اؾخسضمه * ألهه ٧ان زلُجا صخٍغ

، ومً هىا ؾمُذ "مغس ى الٛىاثم"م ب 1833ال٣غانىت ال٢دؿام الٛىاثم ، ؾمي مُىاء مؿخٛاهم ُٞما ٢بل 

 ".مؿخٛاهم"اإلاضًىت 

 .م1881م بدلى٫ ؾىت 325متر ، لُهل امخضاصه بلى 80م ؤوص ئ ؤو٫  عن٠ُ للمُىاء بُى٫ 1848في ؾىت *

م، و بٗض زالر ؾىىاث مً طل٪ ؤٖلً ٖىه مكغوٖا طا مىٟٗت 1882اهُل٤ ؤو٫ مكغوٕ لتهُئت اإلاُىاء في ؾىت *

 .ٖامت

ما٫ تهُئت ضخمت بحن *  .م اهتهذ بمُالص ؤو٫ خىى للمُىاء1904م و 1890جلذ جل٪ ألٖا

م، جم بوكاء الخىى الشاوي بغن٠ُ َىله 1941بٗض بىاء ٧اؾغة ألامىاط الجىىبُت الٛغبُت للمُىاء ؾىت *

 . م1959م و بضاًت 1955متر ُٞما بحن جهاًت 430

غ اإلاُىاء بما ًخماش ى م٘ مخُلباث اإلاى٣ُت ، خُض ؤنبذ ٌك٩ل الُىم ظؼء ؤؾاؾُا * مىظ طل٪ الخحن ًخم جٍُى

مً البيُت الخدخُت الخانت بالى٣ل في اإلاى٣ُت ، و هى يغوعي باليؿبت للٗضًض مً الهىاٖاث ال٨بري التي 

ت مً الخضماث م٣غبت مً اإلاؿخلمحن النهاثُحن ٖبر   حكاع٥ في الخجاعة الضولُت، بط اهه ٌصج٘ اؾخدضار مجمٖى

 .1 اهٓغ الى الك٩ل ع٢م  .ؤعو٢ت ه٣ل مخٗضصة ألاهماٍ 
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 مهام مإطظة ميىاء مظحغاهم  : املؼطل الثالح 

            ٌٗخبر مُىاء والًت مؿخٛاهم ٦باقي مااه ئ الجؼاثغ مً خُض جغقُض ألاصواع و اإلاهاماث في جيكُِ خغ٦ت 

٠ُ الخإهُل ال٣ضعة الا٢خهاصًت في اؾخحراص         ني ، ٧ىجها حؿاهم في الؾدشماعاث مً زال٫ جْى الا٢خهاص الَى

و جهضًغ إلاسخل٠ البًاج٘ و الؿل٘ ، الخضماث،٦ما اعج٣ى في آلاوهت آلازغة ال٣ُإ في جىؾُ٘ خغ٦ُت الخضُٖم 

ُت في ظلب عؤؽ اإلاا٫ البكغي و الاؾدشماع الضازلي و الخاعجي ، والًت  ً ، ٣٦ٟؼة هٖى اللىظِؿتي للمؿاٍٞغ

ِ البدغي اإلاُل  مؿخٛاهم بد٨م مى٢ٗها الاؾتراجُجي الجالب للخىاٞـ اإلادلي ، و٧ىجها ج٣٘ ٖلى ؾاخل الكٍغ

ٖلى اإلاخىؾِ، ا٦ؿبها اهخمام الؿلُاث الخىُٟظًت مً زال٫ اإلاغاؾُم الخ٩ىمُت و ج٩لُٟها بٗضة مهاماث 

 :  لىظِؿدُت إلاُىاء ماؾؿت مؿخٛاهم التي جغج٨ؼ ٖلى اإلاهام الخالُت 

غ مُىاء مؿخٛاهم *   اؾدشماع و جٍُى

 اؾخٛال٫ آلاالث و ؤلاوكاءاث اإلاُىاثُت * 

 اهجاػ ؤٖما٫ نُاهت و تهُئت و جدضًض للبنى اإلاُىاثُت الٟى٢ُت* 

 *ً  بٖضاص بغامج بىاء و نُاهت و تهُئت للبنى الخدخُت بالخٗاون م٘ الكغ٧اء آلازٍغ

ٜ اإلاُىاثُت *   مباقغة ٖملُاث الصخً و الخَٟغ

حرها*   مؼاولت ٖملُاث ال٣ُغ ، ال٣ُاصة ، ؤلاعؾاء ٚو

ت طاث الهلت اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة بمىيٕى *  ت ، اإلاالُت ، الهىاُٖت، و ال٣ٗاٍع ال٣ُام ب٩ل الٗملُاث الخجاٍع

 ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم   

 املسافم الهييطية لطمإطظة ميىاء مظحغاهم : املؼطل السابع 

 أهم مصالح املعحمدة لطمإطظة  

 : إلادازة العامة

 ٌكٝغ ٖلى ؤلاصاعة الٗامت عثِـ مضًغ ٖام الظي ٌٗخبر اإلاؿحر و اإلاؿاو٫ ألاولى في اإلااؾؿت ، باإلاؿاٖضة 

زلُت اإلاغا٢بت ج٣ىم : م٘ مؿاٖضة اإلاضًغ الٗام ، ٦ما هالخٔ ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الٗامت وظىص زلُخحن هما 

 . بمغا٢بت ٧ل ش يء ًدهل في اإلااؾؿت، و زلُت الضعاؾاث و الخؿاباث 

 ومً زال٫ اإلاسُِ الٗام للماؾؿت، ًالخٔ ؤهه م٣ؿمت بلى زمؿت مضًغاث التي بضوعها م٣ؿمت بلى 

زمؿت صواثغ، و ًخٟٕغ ًٖ الضواثغ مهالر، وجخٟٕغ منها الخالًا، و بالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ اهه ًىظض جغابِ صاثم 

اث اإلااؾؿت  .ومخىانلت بحن مسخل٠ مضًٍغ

 :مدًسية املىازد البشسية و الحىىيً والىطائل-1

 :  صواثغ3و التي بضوعها جدخىي ٖلى  

 -ً  : مهالر3التي ًخٟٕغ منها : صاثغة اإلاؿخسضمحن و الخ٩ٍى

 *ً  .مهلخت اإلاؿخسضمحن والخ٩ٍى

 .اإلاهلخت الاظخماُٖت* 

 . مهلخت عواجب*

 : و التي جى٣ؿم بلى مهلخخحن هما: صاثغة الكاون الاظخماُٖت و الش٣اُٞت- 
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اض ي*   .مهلخت اليكاٍ الش٣افي و الٍغ

 . مهلخت اإلاؿدىضاث الاظخماُٖت * 

ما٫ الٗامت وجدخىي ٖلى-   :  مهالر هي 3صاثغة ألٖا

مهلخت الىؾاثل الٗامت و جخضزل اإلاهلخت في خالت قغاء ؾلٗت ما وقٝغ ٖليها عثِـ اإلاهلخت و الٗىن * 

 ؤلاصاعي 

جخ٨ٟل اإلاهلخت ب٩ل الٗملُاث باإلاسؼن و ٌكٝغ ٖلى اإلاهلخت عثِـ اإلاهلخت و : مهلخت حؿُحر اإلاساػن * 

 .اإلاؿحر باإلياٞت بلى ؤمحن اإلاسؼن 

 * ً ىهحن ؤو ؤ٦ثر : مهلخت الخمٍى كٝغ ٖليها عثِـ اإلاهلخت ٖو تهخم هظه اإلاهلخت ب٩ل مىعصي اإلااؾؿت َو

 .م٩لٟحن بالكغاء 

  :مدًسية الاطخثمازات و الحجازة - 2

 : وحٗخبر اإلااؾؿت جدخىي ٖلى صاثغجحن هما

 :و جدخىي ٖلى اإلاهلخخحن : صاثغة الخجاعة - 

 مهلخت الٟىاجحر  و ٣ٖاعاث البىاء * 

 .مهلخت ؤلاخهاء * 

 - ٜ  : وجدخىي ٖلى مهلخخحن هما : صاثغة الصخً و الخَٟغ

ً جدذ بقغاٝ عثِـ اإلاهلخت و اإلا٩لٟحن باإلاساػن :  مهلخت اإلاساػن *   .ج٣ىم بٗملُت الخسٍؼ

 * ٜ  .مهلخت الصخً و الخَٟغ

٤ ، زلُت الضعاؾاث ال٣اهىهُت :  زالًا و هي 3 وجًم ؤًًا   زلُت الدؿٍى

 : مدًسية  شغاٌ و الصياهة - 3

 : و جدخىي ٖلى صاثغجحن هما 

 : و جدخىي ٖلى مهلخخحن : صاثغة الهُاهت - 

 62مهلخت ألاصواث و الٗخاص  * 

 63مهلخت الهُاهت * 

 : وجدخىي  ٖلى مهلخت واخضة هي : صاثغة ألاقٛا٫ - 

 .مهلخت ألاقٛا٫ و الىٓاٞت * 

  : مدًسية كيادة امليىاء - 4

 :و جى٣ؿم بلى صاثغجحن هما 

ت و ألامً -   :وجدك٩ل مً ٞغ٢خحن هما : صاثغة الكَغ

 ٞغ٢ت خغاؾت اإلاُىاء و ألامً* 

 يباٍ اإلاُىاء* 

                                                           
.مصلحة اإلحصاء . االستثمار التجاري .  المصدر مؤسسة مٌناء مستغانم 

62
  

.مصلحة اإلحصاء . مدٌرٌة االستثمار التجاري . المصدر مؤسسة مٌناء مستغانم 
63
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 :و جدخىي ٖلى مدُخحن هما : صاثغة اإلاالخت -  

 مدُت بصاعة اإلاغ٦ب و الغبِ* 

 مدُت الجغ و الضٞ٘ التي ج٣ىم بخ٣ُُض البازغة* 

 :مدًسية املالية و املباطبة -  5

اث و جخٟٕغ بلى صاثغجحن هما  :هي ؤؾاؽ اإلااؾؿت خُض ؤجها ججم٘ ما بحن ٧ل اإلاضًٍغ

 :و جدخىي ٖلى مهلخخحن هما: صاثغة اإلاداؾبت الٗامت -  

 مهلخت اإلاداؾبت الٗامت * 

 مهلخت اإلاداؾبت الخدلُلُت* 

 :و جدخىي ٖلى مهلخخحن هما: صاثغة اإلاالُت - 

 مهلخت اإلاالُت * 

 مهلخت اإلا٣بىيان* 

 الهييل الحىظيمي

اث و الضواثغ و اإلاهالر و الخالًا ٌؿاٖض في الخىانل بُنها ، و  ُٟي للمضًٍغ  بن الخ٣ؿُم الضاعي و الْى

ت مضي الترابِ  ُٟي ألي ماؾؿت ٌؿاٖضها في مٗٞغ ًاصي ؤًًا بلى خؿً ؾحر الٗمل ، ٞاله٩ُل الخىُٓمي و الْى

اث٠ و ألا٢ؿام، و ًٓهغ لىا الاؾتراجُجُت اإلاخبٗت في حؿُحر اإلااؾؿت   .و الخ٩امل بحن الْى

 : ممشل في الك٩ل الخالي
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 :قغح اله٩ُل الخىُٓمي إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم 

 :املدًسية العامة  (1

اث اإلااؾؿت و    ُٟتها الدؿُحر ، اإلاغا٢بت ،الخىُٓم و الؿهغ الخؿً للماؾؿت ، جغجب و جغا٢ب ظمُ٘ مضًٍغ ْو

 : مً وجخ٩ىن . ٖليهم ؾلُتها جٟغى

 للماؾؿت الهغم ال٣اهىوي هى اإلامشل الىخُض ال٣اهىوي للماؾؿت و اإلاؿاو٫ في الك٩ل ق٩ل: زئيع مدًس عام -1

ما٫ ظمُ٘ ٖلى ٌكٝغ خُض  في صعظت ًهٛغوهه والظًً اإلاىٟظًً اإلاضعاء بمكاع٦ت اإلااؾؿت ابه ج٣ىم التي ألٖا

. اإلااؾؿت ه٩ُل

ٗخبر: مظاعد مدًس عام -2  ٧ل وفي اإلاىاؾبت ال٣غاعاث اجساط في ٌؿاٖضه خُض الٗام للمضًغ ال٣اهىوي اإلاؿدكاع َو

ما٫ . باإلااؾؿت نلت لها التي ألٖا

 اإلااؾؿاحي الخغم صازل والؿالمت ألامً بدٟٔ ٢اهىها اإلاسى٫  الصخو وهى: مظاعد  مً الداخلي - 3

ىن  ت اإلااصًت ألازُاع مً الخٟٔ ٖلى ومٗاوهُه ٌكٞغ  .اإلادخملت ألازُاع ل٩ل وجهضي والبكٍغ

ما٫ ظمُ٘ ًخىلى الظي وهى: مىحل الحيظيم العام - 4  جبلُٜ في واإلاخمشلت بلُه، الٗام اإلاضًغ ًهضعها التي ألٖا

اث ظمُ٘ م٘ الضازلُت اإلاغاؾالث ت والؿ٨ُىت الخؿً الدؿُحر ٖلى والخٟاّ اإلاضًٍغ . ألاظاهب صزى٫  ومى٘ للمضًٍغ

 بظغاءاث اخترام مً الخإ٦ض في مهامها وجخمشل الٗامت، باإلصاعة مباقغة ٖال٢ت ٖلى الخلُت هظه: خطية الحدكيم -5

دو جض٤ُ٢ و٦ظل٪ الدؿُحر، . للماؾؿت اإلاسخلٟت وألاوكُت الٗملُاث ٞو

 :مدًسية املىازد البشسية 

ت تهخم ت اإلاىاعص مضًٍغ ً اإلاؿخسضمحن بدؿُحر اإلاغجبُت الكاون ظمُ٘ ومغا٢بت وجيؿ٤ُ بدىُٓم البكٍغ  والخ٩ٍى

ت هظه جخ٩ىن . للماؾؿت والىؾاثل الٗامت : الخالُت الٟغوٕ مً اإلاضًٍغ

حؿُحر  بَاع في اإلااؾؿت ؾُاؾت جُب٤ُ ومغا٢بت باإلقغاٝ ال٣ؿم هظا ٣ًىم :كظم املظحخدمين و الحىىيً - 1

ً بغامج بةٖضاص ٣ًىم ٦ما اإلاؿخسضمحن،  ػاهُت المي بٖضاص في مكاع٦خه بلى باإلياٞت جُب٣ُها، ٖلى والخغم الخ٩ٍى

٠ في بَاع خ٩ىن . اإلاؿخسضمحن مهاٍع : الخالُت اإلاهالر مً ٍو

 اإلاؿخسضمحن، ٦ما بدؿُحر اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث بةٖضاص اإلاهلخت هظه تهخم: مصلخة املظحخدمين و الحىىيً* 1*

٠ُ، بظغاءاث حؿهغ ٖلى جُب٤ُ ً بغامج وجىُٓم بةٖضاص وج٣ىم اإلاؿخسضمحن، وجهي٠ُ الخْى  والؿهغ ٖلى الخ٩ٍى

. جُب٣ُها

 الٗمل وج٩ال٠ُ اإلاؿخسضمحن ؤظىع  صٞ٘ ٖلى حكٝغ التي اإلاهلخت وهي :مصلخة  جىز و الحياليف * 2*

ىا٫ الىاخض الكهغ زال٫ الٗامل به ٣ًىم الظي الٗمل هٓحر وم٩اٞئاث مىذ مً  اإلااؾؿت، في جىاظضه مضة َو

 .اإلااؾؿت جد٣٣ها التي ألاعباح باقي مً ٦ظل٪ والاؾخٟاصة

 اإلاغى، بؿبب الٗمل ًٖ الخى٠٢ الٗمل، خىاصر بملٟاث اإلاهلخت هظه تهخم:املصلخة الاجحماعية*3*

ًاث ب الُبُت، اإلاهاٍع٠ حٍٗى . الٗمل َو

خ٩ىن  الٗامت، الىؾاثل بدؿُحر الٗامت الىؾاثل ٢ؿم حهخم :كظم الىطائل العامة -2 : مهلخخحن مً ٍو

 الٗمل جىُٟظ في جضزل التي الٗملُاث ظمُ٘ ٖلى حكٝغ التي اإلاهلخت وهي :مصلخة الىطائل العامة* 1*

ت الخجهحزاث عاء ف مً اإلااؾؿت صازل  مسخل٠ ُٚاع و٢ُإ الٗمل جىُٟظ ٖلى اإلاؿاٖضة وآلاالث ٧الٗخاص الًغوٍع
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 بلى باإلياٞت (٦غاس ي وسخ،م٩اجب، آالث ٧ىمبُىجغ،) مً الٗخاص ومسخل٠ بال٣اَغة الخام الُٛاع و٢ُإ اإلاغ٦باث

. الخ...وؤوعا١ ؤ٢الم مً اإلا٨خب مؿخلؼماث

 بضازل الخانت اإلاهام في ؤٖمالهم جىُٟظ ؤزىاء اإلااؾؿت ؤٖىان ابه ٣ًىم التي اإلاهام ظمُ٘ ٖلى مباقغة حكٝغ ٦ما

ً وزاعط  .الَى

 لهظه ظغص بٗملُت وج٣ىم اإلاسؼون، بدؿُحر اإلاسؼون حؿُحر مهلخت ج٣ىم :مصلخة جظيير املخصون * 2*

. اإلاسؼوهاث

 في الش٣اُٞت و الاظخماُٖت ألاوكُت بدؿُحر الاظخماُٖت الكاون ٢ؿم حهخم :كظم الشإون الاجحماعية * 3*

خ٩ىن  اإلااؾؿت : مهلخحن مً ٍو

 زال٫ مً للٗامل ؤلاظخماعي الجاهب وحٗالج حكٝغ التي اإلاهلخت وهي: مصلخة الخدمات الاجحماعية - 

 ٢ض التي ألازُاع ٧ل مً مامً وهى بمهامه ال٣ُام مً ًخم٨ً ل٩ي الاظخماعي الًمان مهالر لضي بخإمُىه ال٣ُام

ًاث مىذ مً اؾخٟاصجه و مهىُت ؤمغاى ؤو ٖمل خىاصر ٧اهذ ؾىاء جهِبه  ؤو العجؼ مضة ٧امل ؤزىاء وحٍٗى

. الخ....لليؿاء باليؿبت ألامىمت ٞترة اإلاضعؾُت، اإلاىذ مشل الاظخماُٖت الخإمُىاث ظمُ٘ ومً اإلاغى

ايُت ألاوكُت ظمُ٘ ٖلى مباقغة حكٝغ التي اإلاهلخت وهي: مصلخة اليشاغ السياض ي و الثلافي -   الٍغ

يهُت  َىا٫ اإلابظولت اإلاجهىصاث ٖلى لهم ٦م٩اٞإة والٗما٫ الٗما٫ ؤبىاء لهالر الىاخضة الؿىت َىا٫ جخم التي والتٞر

ُاص زال٫ ؾُاخُت عخالث بغمجت في وجخمشل الؿىت . ؤلانُُافي واإلاىؾم اإلادؿمُت ألٖا

ايُت ألاوكُت ؤما  إلاسخل٠ الخابٗحن والٗما٫ الكغ٦ت ٖما٫ بحن ال٣ضم ٦غة في ل٣اءاث بغمجت في ٞخخمشل الٍغ

. بُنهم ُٞما وؤلازاء الخًامً بغوح وبقٗاعهم الٗما٫ لخىخُض ألازغي  الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث

ت  وهي:مدًسية املالية و املباطبة - 3 ٤ ًٖ وطل٪ للكغ٦ت اإلاالُت الىيُٗت بدؿُحر اإلا٩لٟت اإلاضًٍغ  وي٘ ٍَغ

 زال٫ هٟظث التي اإلاالُت الٗملُاث ٧ل وبخهاء اإلاؿُغة، لألهضاٝ ومضي مُاب٣تها ؾىت ل٩ل مدضصة محزاهُاث

ت الضٞاجغ وبمؿا٥ الىاخضة، الؿىت : مً وجخ٩ىن  الخجاعي، لليكاٍ اإلابِىت الخجاٍع

٣ا الخؿابُت الٗملُاث ظمُ٘ ٖلى اإلاداؾبت ٢ؿم  ٌكٝغ:كظم املباطبة*1* خ٩ىن  اإلاالي اإلاداؾبي للىٓام ٞو  ٍو

: مهلخخحن مً

 اإلاالخٓاث ووي٘ اإلااؾؿت ابه ج٣ىم التي للٗملُاث الُىمُت باإلاخابٗت حؿمذ :مصلخة املباطبة العامة - 

٤ ًٖ وطل٪ بيكاَها الخانت الالػمت   .الىخاثج خؿاباث وظضو٫  اإلاحزاهُت ووي٘ للخؿاباث الُىمي الخىُٟظ ٍَغ

. الخ٩ال٠ُ ظمُ٘ جدلُل ٖلى مباقغة حكٝغ التي اإلاهلخت وهي: مصلخة املباطبة الحبطيطية - 

خ٩ىن  اإلاحزاهُت ومخابٗت وبٖضاص للماؾؿت اإلاالي الدؿُحر ٖلى اإلاالُت ٢ؿم  ٌكٝغ:كظم املالية *2* مً  ٍو

 :مهلخخحن

 . و هي اإلاهلخت التي حكٝغ مباقغة ٖلى مخابٗت ألاويإ اإلاالُت للماؾؿت:املصلخة املالية - 

 اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن م٘ الخجاعي  اليكاٍ ًٖ الىاججت ألامىا٫ ظمُ٘ بخدهُل وج٣ىم:  مصلخة الحبصيالت- 

اء جإزحر ٧ل ًٖ مالُت ظؼاثُت ٣ٖىباث ٞغى م٘ البىى٥ بحن ألامىا٫ اهخ٣ا٫ خغ٦ت وجدب٘  ؤو الالتزاماث بالضًً بالٞى

ًهم خالت في ال٣ًاء بلى باللجىء (الؼباثً) اإلاخٗاملحن هاالء صًضجه م٘ اإلااؾؿت ججاه . حؿضًض مؿخد٣اتهم ٞع

 



اإلطار اننظري و انمفاهيمي نىظيفة اننقم و شبكة االمداد:                   انفصم انتمهيدي  
 
 

49 
 

 : مدًسية الاطخثماز الحجازي -4

ت هظه وج٣ىم  :ب اإلاضًٍغ

ٜ، الصخً، ) البًاج٘ بٗبىع  اإلاغجبُت الٗملُاث حؿُحر-  ً الخَٟغ  .(والخسٍؼ

 . اإلاُىاثُت الضولت ؤمال٥ حؿُحر- 

 .اإلاخسههت ؤلاوكاءاث حؿُحر- 

 .اإلااؾؿت صازل بٟٗالُت إلصماظها اإلاىاؾبت الىؾاثل ًٖ والبدض اإلاُىاجي الاؾدشماع ج٣ىُاث جُىع  مخابٗت- 

ت هظه وجخٟٕغ    :بلى اإلاضًٍغ

ٜ الصخً ٖلى مهامها ج٣خهغ: كظم الشخً و الحفسيغ * 1* ً، والخَٟغ خ٩ىن  والخسٍؼ  : مهالر زالزت مً ٍو

ت اإلاسخهت اإلاهلخت هي: مصلخة الشخً و الحفسيغ -  ٜ الصخً ٖملُاث ظمُ٘ ٖلى واإلاكٞغ  للؿًٟ والخَٟغ

إ الغاؾُت ٜ الصخً ٖملُت وجخُلب للغؾى، صوعها جيخٓغ التي ؤو اإلاُىاء بمٞغ حر ماهلت ٖاملت ًض والخَٟغ  ماهلت، ٚو

ملُت. اإلايكىص الٗمل لخىُٟظ عاٞٗاث و آالث ٦ما جخُلب ٜ الصخً ٖو  اليكاٍ مٟهىم في ٖملُت ؤهم هي والخَٟغ

ت جمشل اههالخجاعي ٧ى ٛها شخنها ًخُلب التي والبًاج٘ الؿل٘ مجمٖى  والهغامت الٗىاًت مً ال٨شحر بض٫ وجَٟغ

ٗت ؤو زُحرة بًاٖت اهه٧ى مهضعها بدىٕى جخمحز ٦ما.ؤزىاء الٗملُت والاختراؽ . الشمً باهٓت ؤو الخل٠ ؾَغ

ت مً البىازغ و ٦ظل٪ جل٪ اإلاٗضة للدؿلُم، ٦ما حؿهغ : مصلخة الحخصيً-  جإزظ ٖلى ٖاج٣ها البًاج٘ اإلاٟٚغ

ً بلى مهلخت  ً، و جغا٢ب و جغؾل مؿدىضاث الخسٍؼ ٖلى الاؾخسضام ال٣ٗالوي للمؿاخاث اإلاٗضة للخسٍى

 .الٟىاجحر

اث اإلاىظىصة صازل اإلاُىاء،           : مصلخة الخاويات-  و هي اإلاهلخت اإلاسخهت ٖلى ؤلاقغاٝ ال٩امل ٖلى الخاٍو

اتها و ٞغػها ت مدخٍى  .و مٗٞغ

ًىٓم مهام مهلخت الٟىاجحر ، ألامال٥ و ؤلاوكاءاث اإلاخسههت ، ٌؿهغ ٖلى جغظمت و : اللظم الحجازي  * 2* 

 :جُب٤ُ ؾلم ألازمان اإلاٗمى٫ به و ًى٣ؿم بلى مهلخخحن

 هي جل٪ ألامال٥ و ؤلاوكاءاث اإلا٩لٟت بمخابٗت صزى٫ الؿًٟ ، بوكاء :مصلخة الفىثسة و أمالن الدولة* 1*2*

 الٟىاجحر و مغا٢بت اإلاؿدىضاث التي حؿاهم في بٖضاصها

 ج٣ىم بةٖضاص الضوعٍاث ؤلاخهاثُت: مصلخة إلاحصائيات* 2*2*

ت الاؾدشماع الخجاعي الخالًا الخالُت: خالًا مدًسية الاطخثماز الحجازي * 3*  :جًم مضًٍغ

ت مسُُاث بةٖضاص ج٣ىم التي الخلُت وهي:  خطية الدزاطات و الحخؼيؽ * 1*3* ت قهٍغ  وؿبت ٞيها جىضر وؾىٍى

ُت وجدضًض الىاخض الكهغ زال٫ الغاؾُت الؿًٟ ٖضص بخهاء م٘ قهغ ل٩ل الخجاعي  اليكاٍ  ٧ل خمىلت هٖى

 مسُُاث جىي٘ ٦ما ًلُه، الظي الكهغ م٘ م٣اعهت قهغ ل٩ل اليكاٍ وؿبت خى٫  م٣اعهت ووي٘ خضة ٖلى ؾُٟىت

 الخانل الخُىع  وؿبت لخدضًض ٢بلها التي بالؿىت م٣اعهتها و الىاخضة للؿىت باليؿبت الخجاعي  اليكاٍ وؿبت جبحن

 للىنى٫  اإلااؾؿت صٝجه التي وألاع٢ام ألاهضاٝ ٞيها جدضص و اإلا٣بلت الؿىت ويُٗت اإلاسُُاث وجىضر بطا وظض،

٤ ًٖ بليها وهظا بُت اخخماالث وي٘ ٍَغ . ج٣ٍغ

 بمى٣ُت الجُىاؾتراجُجي وصوعه باإلاُىاء الخٍٗغ٠ في ألاو٫  وعها ص ًخمدىع  التي الخلُت  وهي:خطية الخظىيم * 2*3*

غه وما الجؼاثغي، والجىىب الىؾِ ومى٣ُت الجؼاثغي  الٛغب بحن ونل همؼة ٌٗخبر ٧ىهه الجؼاثغي  الٛغب  مً ًٞى
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 الدؿهُالث اإلاى٢٘ الجٛغافي، في الامخُاػاث هظه وجخمشل. الاؾخحراص و الخهضًغ لٗملُت ألامشل اإلاُىاء ججٗله امخُاػاث

ت، ٜ، الصخً ه٣ٟاث اهسٟاى الجمغ٦ُت، الخدٟٓاث ؤلاصاٍع ً الٗمل وؾاثل والخَٟغ  اإلاخُىعة، ؤما٦ً جسٍؼ

. اإلاُىاثُحن للمخٗاملحن الاؾخحراص بغامج صعاؾت ججلب التي الكغوٍ وهي. واؾٗت

اث في اإلاسخهت الخلُت وهي: خطية املىاشعات* 3*3*  ج٩ىن  ٢ض ٞهي الٗمل، جىُٟظ ؤزىاء جيكإ ٢ض التي اإلاىاٖػ

اث  ْغوٝ ٖلى اإلاخٗامل هظا اٖتراى هدُجت ؤو بالتزاماث اإلااؾؿت م٘ اإلاخٗاملحن ؤخض بزالء ًٖ هاججت مىاٖػ

اصاث الٗمل ؤو ت الخٗامالث صخت ٖلى ًازغ ؤن قإهه مً ؤق٩ا٫ ؤي ٖلى ؤو اإلاالُت الٍؼ   .الخجاٍع

 الٗما٫ هؼاٖاث بَاع يمً ًىضعط الظي الجزإ وهى الٗما٫ وؤخض اإلااؾؿت بحن الجزإ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما

 الٗامل هظا ػم ًلذ لظا ،(ٞهله ؤي) الٗمل ٖال٢ت ٢ُ٘ اؾخلؼم الشالشت الضعظت مً لخُإ الٗامل ٧اعج٩اب الٟغصًت

 .الاظخماُٖت اإلاد٨مت ُٞه الىٓغ ًخىلى هؼإ في اإلااؾؿت م٘ والضزى٫  خ٣ى٢ه ًٖ بالضٞإ

 في الٗما٫ ظمُ٘ ًضزل خُض الجماُٖت، الٗمل بجزاٖاث ٌٗٝغ ما وهى ظماعي الجزإ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما

ٌ هدُجت الى٣ابي ممشلهم في ممشلحن اإلااؾؿت م٘ هؼإ اصة) مشال الالتزام جىُٟظ (اإلااؾؿت) الٗمل ناخب ٞع  في الٍؼ

  .(ألاظىع 

لها زغوظها، الؿًٟ، صزى٫ ) اإلاالخت خغ٦ت بخإمحن وج٣ىم: مدًسية كيادة امليىاء -5  بلى عؾىها مغ٦ؼ مً جدٍى

: ٢ؿمحن مً وجخ٩ىن  الخضوص اإلاُىاثُت، وجإمحن ،(آزغ

كٝغ:كظم املالحة *1*  مً لهم الهاصعة ألاوامغ بدىُٟظ واإلالؼمىن  لها الىاثبحن لبداعة ا ظمُ٘ ٖلى مباقغة  َو

ً، مؿئىليهم َٝغ لؼم اإلاباقٍغ  وصعظت خضة ٖلى بداع ٧ل ٦ٟاءة جبرػ بكهاصاث مخمخٗحن البداعة هاالء ٩ًىن  ؤن ٍو

 بدىٕى جدىٕى وهي اإلااؾؿت في مهامهم ًخىلى ؤن البداعة لهاالء ًم٨ً ال الكهاصة هظه بضون  خُض الخهي٠ُ

خ٩ىن  خضة ٖلى بداع ٧ل ماهالث   :مً ٍو

 اإلاىُُت اإلاهام لخىُٟظ له اجهمٛاصع ٖىض ؾىاء ال٣اَغة لى٢ٝى ٞٗلُا اإلاسهو اإلا٩ان  وهى:مبؼة اللاػسة*1*1*

ها ٧ان مهما ؤزغي  ؾُٟىت ؤي ٖلى باجا مىٗا ًمى٘ بل ًجىػ  ا ٫ خُض. اإلاهام هظه جىُٟظ مً الٗىصة وؤزىاء ا ؤبه  ؤن هٖى

٣ت ؤٖمالها جىُٟظ ٖليها ًدى٫  ٖاث٤ ٌك٩ل ألهه لل٣اَغة اإلاسهو اإلا٩ان في جخى٠٢ . ؾلُمت بٍُغ

 مهمت ٧ل ؤزىاء لى٣ل اإلاسههت بعقاص ؾُٟىت لى٢ٝى ٞٗلُا اإلاسهو اإلا٩ان وهى: مبؼة طفيىة إلازشاد*2*1*

 وبزغاط بصزا٫ ٖملُت ٖلى ألاو٫  اإلاؿاو٫ باٖخباعه اإلاُىاء، مً بزغاظها ؤو الؿًٟ بصزا٫ ٖىض طل٪ ٧ان ؾىاء

 .الٗملُت جخم ؤن ًم٨ً ال وبضوهه الؿًٟ

سخو: كظم  مً * 2*  خُاة ٖلى مباقغا صًضاجه حك٩ل ؤن اههقا مً التي ألازُاع ٧ل مً ألامً خٟٔ في ٍو

 ألامغاى ؤهىإ ٧ل بظل٪ وجٟاصي للٗمل، اإلاسهو اإلادُِ هٓاٞت ٖلى بالخغم وطل٪ الصخت وخٟٔ الٗما٫،

خٟٕغ.الٗمل جىلُه ؤزىاء الٗامل ابه التي ًهاب  :بلى ال٣ؿم هظا ٍو

كٝغ :كظم طابؽ امليىاء *1*2*  للمُىاء بالبًاج٘ اإلادملت البازغة صزى٫  حؿب٤ التي الٗملُت ٖلى مباقغة َو

٤ ُت خُض مً بالؿُٟىت الخانت اإلاٗلىماث ظمُ٘ ألزظ الؿُٟىت بغبان الاجها٫ ًٖ ٍَغ  حجم) اإلادملت اإلاىاص هٖى

 .بالخى٠٢ الخام الغن٠ُ جدضًض ًيؿ٤ ل٩ي الؿُٟىت، َىلها،

. اإلاُىاء خغاؾت في مهامه  وجخمشل:كظم حساض امليىاء*2*2*
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ت وهي: مدًسية  شغاٌ و الصياهة - 6 ٣هض والهُاهت باألقٛا٫ اإلاسخهت اإلاضًٍغ ما٫ ٧ل باألقٛا٫ ٍو  مً التي ألٖا

حر اههقإ حر في اإلاخمشلت و للٗمل الخؿً للؿحر ؤلاظغاءاث اإلاالثمت جٞى  الهُا٧ل، بىاء الُغ١، حٗبُض ؤلاهاعة، جٞى

 .للٗما٫ الؿالمت صصجهالتي  ألازُاع وبػالت الىٓاٞت،

ٗت، مىخٓمت بهٟت الٗمل جىُٟظ ٖلى حؿاٖض وآالث ٖخاص جمخل٪ اإلااؾؿت ؤن ابه ٣ًهض الهُاهت ؤما لُه وؾَغ  ٖو

 ؤلانالح بٗملُت ماهلىن  ٖما٫ ٣ُٞىم لُٗب، حٗغيها خالت في بنالح ٖملُت بلى جدخاط ٢ض آلاالث هظه ٞةن

ت هظه جخ٩ىن . آلاالث لخل٪ : مً اإلاضًٍغ

 اإلاٗضاث وبنالح ونُاهت خٟٔ ؤوكُت ظمُ٘ ومغا٢بت وجهمُم بخيؿ٤ُ الهُاهت ٢ؿم ٣ًىم :كظم الصياهة *1*

خ٩ىن  الُٛاع، و٢ُ٘ اإلاٗضاث اؾدبضا٫ بلى باإلياٞت    :مهلخخحن مً ٍو

٘ مٗضاث وبنالح نُاهت ًٖ اإلاؿاولت وهي :مصلخة الصياهة*1*1*  الؿُاعاث، ومى٠٢ البًاج٘، ومىاولت ٞع

. اإلا٩ُاه٨ُُت واإلاٗضاث

حر آلاالث، مكٛلي ٖمل بدىُٓم الٗخاص مهلخت تهخم:مهلخت الٗخاص * 2*1* . اإلاىاولت مٗضاث ومغا٢بت وجٞى

٘ ومغا٢بت بدىُٟظ ألاقٛا٫ ٢ؿم حهخم :كظم  شغاٌ *2* غ مكاَع خ٩ىن  الهُاهت، وؤٖما٫ اإلاُىاء ًئتجهو جٍُى  ٍو

 .والهُاهت ألاقٛا٫ مً مهلخت

 . حكٝغ هظه اإلاهلخت ٖلى جىُٟظ ؤٖما٫ نُاهت ؤنى٫ اإلااؾؿت:مصلخة  شغاٌ والصياهة *1*2*

 الخدمات الطىجيظخية على مظحىي امليىاء :املؼطل الخامع 

 ًم٨ً الىٓغ للخضماث اإلاُىاء ٖلى ؤجها ؾلؿلت مً الغوابِ اإلاخخابٗت ، في الى٢ذ الظي ًبضو ُٞه اإلاُىاء 

٩٦ل بمشابت خل٣ت في ؾلؿلت اللىظِؿدُاث ، و ٖبر الؼمً قهضث ألاهمُت اليؿبُت للخل٣اث اإلاىٟهلت حٛحرا 

اصة في مٗض٫ الؿًٟ و  واضخا بؿبب الخُىعاث في الخ٨ىىلىظُا التي ؤصث بلى جدؿِىاث في ال٨ٟاءة ، ومنها الٍؼ

 .٢ض ؤٞغػث جل٪ الخُىعاث ؤزاعها ٖلى ه٩ُل الخ٩لٟت 

 

 مساحل عمطية الىلل - أوال 

ملُاث الى٣ل اإلاُىاثُت اإلا٣ضمت ُٞما ًلي   :                                             جخمشل بظغاءاث اؾخ٣با٫ الؿُٟىت ٖو

 اطحلباٌ الظفيىة -ا

٣ًىم مجهؼ الؿُٟىت ؤو ممشله ؤي الغبان بخ٣ضًم اإلاٗلىماث الخ٣ىُت الخانت بالؿُٟىت و البًاٖت للىؾُِ 

٤ الٟا٦ـ ؤو الغاصًى 3ؾاٖت ٖلى ألا٦ثر ؤي زال٫ 72البدغي في  اًام ٢بل ونى٫ الؿُٟىت بلى اإلاُىاء ، ًٖ ٍَغ

 .لًمان ؤخؿً اؾخ٣با٫ للؿُٟىت في ؤخؿً الٓغوٝ 

اتها ، ٞال ٌؿمذ لها بضزى٫ اإلاُىاء ختى و   وفي خالت ٖضم ج٣ضًم ٧ل اإلاٗلىماث خى٫ الؿُٟىت ومدخٍى

 . بن ٧اهذ في ٖغى البدغ 

 :  و جخمشل اإلاٗلىماث الخ٣ىُت الخانت بالؿُٟىت و البًاٖت ُٞما ًلي 

 .َى٫ ، ٖم٤ ،ٖغى و عاًت الؿُٟىت *

َبُٗت ووػن البًاٖت ، الىػن ؤلايافي و ؤلاظمالي ، و مُىاء الصخً ، وهظا لٛغى جدضًض الخ٣ى١ م٣ابل *

ت ال٣ُاصة للؿُٟىت   .الخضمت التي ج٣ضمها مضًٍغ
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 شسوغ زطى الظفيىة - ب

 :  جخلخو قغوٍ عؾى الؿُٟىت ُٞما ًلي 

ًاث *   ٣ت بجهاػ جامحن الؿُٟىت ، ٌٗٝغ بجهاػ الخماًت و هي م٩لٟت بالخٍٗى ًجب ٖلى ٧ل ؾُٟىت ؤن ج٩ىن مٞغ

 .هدُجت لخضور الًغع مغا٤ٞ اإلاُىاء

ت للؿُٟىت منها *   : ًجب بخًاع الىزاث٤ الًغوٍع

بُا٢ت حٍٗغ٠ الؿُٟىت جدخىي ٖلى اؾم الؿُٟىت ، ع٢م حؿلؿلها ، اؾم ناخبا لؿُٟىت ؤو و٦ُله خمىلت - 

 .الخ ...الؿُٟىت 

ت التي جىو ٖلى ٢ُمت البًاج٘ ، هٕى البًاٖت و٦مُتها-  .الخ...الٟاجىعة الخجاٍع

 .(وسخت ؤنلُت )جىو ٖلى ٧ل البًاٖت اإلاىظىصة ٖلى متن الؿُٟىت  : connaissementوز٣ُت حؿمى - 

غها الى الجماع٥ لخم٨نها  : Carco manifesteوز٣ُت -  هي وز٣ُت زانت بالبًاٖت حؿمذ لى٦ُل الؿُٟىت بخمٍغ

ٜ البًاٖت في اإلاُىاء اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٗض   . مً الاؾخٟاصة مً عزهت جَٟغ

ٜ جىو هظه الىز٣ُت  : Carco planوز٣ُت -  و هي وز٣ُت شخً حؿخٗمل مً َٝغ مؿخسضمحن ماهلحن للخَٟغ

 .ٖلى حجم البًاٖت ، ٦ُُٟت ويٗها ٖلى متن الؿُٟىت 

جىو هظه الىز٣ُت ٖلى الخؿاثغ الىاججت ًٖ ٖملُت الصخً ، ؤو  وظىص امخُاػ ؤي ؤن  : Mates receptوز٣ُت -  

ت ال٣ُاصة و التي مً ؤهمها   : البًاٖت لم جخًمً ؤؾٗاع ومهاٍع٠ الٗملُاث اإلا٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ

 الليادة و إلازشاد  -1

ت ٢ُاصة اإلاُىاء   ؤي ٢ُاصة الؿُٟىت مً بىابت اإلاُىاء بلى الغن٠ُ اإلاسهو للؿُٟىت ، جامىه مضًٍغ

 .ؾا 24/ؾا 24بشالزت ؾًٟ ٢ُاصة و ػوعقي بعؾاء 

 اللؼس    -2

٤ ؾًٟ ال٣ُغ ، و هي طاث ٢ىاث مسخلٟت جخٛحر خؿب وػن   و ًخمشل في صٞ٘ ؤو ظغ  الؿُٟىت ًٖ ٍَغ

 .الؿُٟىت ، و طل٪ مً اظل جى٢ُٟها في مغ٦ؼ الغن٠ُ 

 الاطؼىاهات املؼاػية   - 3

 . وهي ٖباعة ًٖ عجالث مُاَُت جمى٘ الؿُٟىت مً الاخخ٩ا٥ بالغن٠ُ 

 زبؽ الظفيىة-4

 .و هي ٖملُت قض الؿُٟىت بدبا٫ مىنىلت مً الؿُٟىت بلى عن٠ُ اإلاُىاء إلاى٘ اعججالها 

 أجعاب الحصسيح بالخمىلة-5

 حلىق الترصفة -6

 مصازيف ثأدًة الخدمات-7

 :و التي جخمشل في

 .الخمىالث و الدؿب٣ُاث التي ج٣ضم للغبان ، و ٦ظل٪ اإلاهاٍع٠ الىاججت ًٖ اؾخٗما٫ الهاج٠ او الٟا٦ـ * 

 . مهاٍع٠ جؼوص الؿُٟىت بالى٢ىص و اإلاُاه الهالخت للكغب *

 .اإلاهاٍع٠ الىاججت ًٖ ال٣ُام بالٟدىناث الُبُت لُا٢م الؿُٟىت *
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 الخساطة-8

ت بطا ٧اهذ جدمل بًاج٘ زُحرة ، ؤما باليؿبت للؿًٟ ألازغي ٞدغاؾها  ج٩ىن خغاؾت الؿُٟىت بظباٍع

ت، ج٩ىن بُلب مً عبان و و٦ُل الؿُٟىت اإلاجهؼ ؤو ممشله   .ازخُاٍع

و في بَاع الخٗامل م٘ الؿُٟىت ٣ًىم الى٦ُل البدغي باع ؾا٫ ٖىن بلى الؿُٟىت ، و طل٪ لخلبُت ظمُ٘ َلباث 

 .الغبان في بَاع ما هى مخ٤ٟ ٖلُه في ال٣ٗىص 

٩ي  )بن الٟاجىعة اإلابضثُت م٣ضعة بالٗملت الهٗبت  و ج٩ىن ٚحر جهاثُت ، و ٢ابلت الن ج٩ىن مىيٕى  (الضوالع ألامٍغ

ت ٢ُاصة اإلاُىاء ، ٌؿضص اإلاجهؼون ألاظاهب مبلٜ الٟاجىعة في خالت ٢بىلها بالضوالع  الخٟاوى بحن اإلاجهؼ و مضًٍغ

ل ٢ُمت الٟاجىعة، و اظل  حن ، و طل٪ بٗض جدٍى ً الجؼاثٍغ ٩ي ، و بالضًىاع الجؼاثغي مً َٝغ اإلاجهٍؼ ألامٍغ

 . ًىما التي جلي اؾخ٣با٫ الٟاجىعة 30الدؿضًض ال ًخجاوػ 

٦ما ؤن الٟاجىعة اإلابضثُت جغؾل بلى الغبان ، ٞاصا جمذ اإلاىا٣ٞت ٖليها مً َٝغ اإلاجهؼ ؤو الغبان ًخم بظغاء 

اظخمإ ًجم٘ ٧ل مً الىؾُِ البدغي ، الظي جم ازخُاعه لخإصًت الخضمت لهالر مجهؼ الؿُٟىت و م٣او٫ 

ت ال٣ُاصة ٢هض الخدًحر  الجُض الؾخ٣با٫ الؿُٟىت  ٜ ، ؤي ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم و مضًٍغ الصخً و الخَٟغ

في ؤخؿً الٓغوٝ ، و ًخم ججضًض اإلاىا٣ٞت ٖلى الٟاجىعة اإلابضثُت ٖلى ؤؾاؽ ج٣ضًغ و٢ذ الىنى٫ الظي  

 .ًبٗشه الغبان الىؾُِ 

ت ال٣ُاصة ٧ل ًىم ، و اللجىت بضوعها جًم   :و ًًم هظا الاظخمإ لجىت جىُٓم الؿًٟ ٖلى مؿخىي مضًٍغ

ٜ و الىؾاثل اإلااصًت و -  ٜ ٌٗمل ٖلى بُٖاء عؤًه خى٫ جىُٓم ٖملُت الخَٟغ ممشل ًٖ ماؾؿت الصخً ، و الخَٟغ

ت اإلاؿخٗملت لهظا الٛغى  .البكٍغ

 .ممشل ًٖ الجماع٥- 

ت الخضوص-   .ممشل ًٖ قَغ

ممشل ًٖ الىؾُِ البدغي و الظي ٣ًىم بةخًاع الىز٣ُت التي جدخىي ٖلى الخهاثو الخ٣ىُت للؿُٟىت و - 

ُت و َبُٗت و وػن البًاٖت  .   هٖى

ت مهمخه بخًاع و وزاث٤ جشبذ خالت الخىاػن -   .ممشل ًٖ الضاثغة الخجاٍع

و ًخم زال٫ هظا الاظخمإ جدضًض الغن٠ُ الظي ؾٝى جغؾى ُٞه الؿُٟىت، و طل٪ بمغاٖاة َى٫ و ٖغى و 

ُت البًاٖت و حجمها و  ٜ و طل٪ جبٗا لىٖى ٖم٤ الؿُٟىت، و ٦ظل٪ آلاالث التي ؾٝى حؿخسضم في ٖملُت الخَٟغ

 .ٖضص الؿًٟ ال٣اَغة التي ؾٝى حؿخسضم في ظغ الؿُٟىت

ٖىض عؾى الؿُٟىت باإلاُىاء ًجب ٖلى عبان الؿُٟىت ؤو ممشله ال٣اهىوي ، ؤي و٦ُل الؿُٟىت و الخمىلت ؤن ٩ًىن 

 :ٖلى اؾخٗضاص لخ٣ضًم الىزاث٤ الخالُت إلصعا٥ الجماع٥ ، و طل٪ لخم٨ُنها مً مماعؾت مغا٢بتها 

 ًىمُت الؿُٟىت- 

ت للخٗٝغ ٖلى وػن الُغوص ، و ٖضصها و  : بُان الخمىلت-  ذ ًخًمً البُاهاث الًغوٍع و ٩ًىن ٖلى ق٩ل جهٍغ

ٖالمتها و ؤع٢امها و هٕى البًاٖت و وػجها ؤلاظمالي و م٩ان شخنها ، و ًجب ؤن ٩ًىن بُان الخمىلت مى٢ٗا مً 

َٝغ عبان الؿُٟىت ، ٦ما ًجب ٖلى عبان الؿُٟىت ؤو ٖلى ممشله ال٣اهىوي ؤن ٣ًضم ماًلي بلى م٨خب الجماع٥ 

 .  ؾاٖت التي جلي ونى٫ الؿُٟىت بلى اإلاُىاء24زال٫ 
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 .بُان الخمىلت مً مامً الؿُٟىت و ؤمخٗت البداعة و ؾلٗهم- 

ٜ في ؤلا٢لُم الجمغ٧ي-   .بُان الخمىلت اإلاٗضة للخَٟغ

ت لخىُٟظ مهامها-   .٧ل الىزاث٤ ألازغي التي جُلب مً َٝغ ؤلاصاعة ة التي هي يغوٍع

ت، و ًىػٕ هظا البُان ٖلى زالر مخٗاملحن في اإلاُىاء  لإلقاعة ًجب ج٣ضًم الخمىلت ختى و بن ٧اهذ الؿُٟىت ٞاٚع

 :هم 

 ٜ  .وسخت إلااؾؿت الصخً و الخَٟغ

 وسخت لى٦ُل الؿُٟىت ؤو الخمىلت. 

 .وسخت إلصاعة الجماع٥

 وظائف مإطظة الشخً و الحفسيغ عىد وصٌى الظفيىة -راهيا

 :ٖىض ونى٫ الؿُٟىت و عؾىها في اإلاُىاء ٣ًىم الىؾُِ بةٖضاص ؾىض الدكُٛل ًبحن ُٞه ماًلي

ٜ، َلب ٞغ١ ٖمل ش و ؾاٖت صزى٫ الؿُٟىت ، َبُٗت البًاٖت اإلاٗضة للخَٟغ  . اؾم الؿُٟىت ، جاٍع

ٜ، جً٘ هظه ألازحرة جدذ الخهٝغ   :بٗض صعاؾت هظا الؿىض مً َٝغ ماؾؿت الخَٟغ

 .ٞغ١ الٗمل و هم ٖما٫ اإلاىاوئ- 

 .عثِـ اإلاسؼن و عثِـ ال٣ُإ- 

ُت و َبُٗت الؿل٘ ٜ و طل٪ خؿب هٖى  .جىػٕ الىؾاثل اإلاؿخٗملت في الخَٟغ

ٜ ٣ًىم عثِـ اإلاسؼن بمغا٢بت البًاج٘ اإلاؿخىعصة ، و ًخٗٝغ ٖلى مضي مُاب٣تها  و ٢بل البضء في ٖملُت الخَٟغ

ذ بالبًاج٘ ، ؤي ٣ًىم بم٣اعهت البًاٖت م٘ البُاهاث اإلاىظىصة ٖلى بُان الخمىلت،  لل٣ٗض و مىانٟاث الخهٍغ

ٜ البًاٖت خؿب  ُت و حجم البًاج٘ و ًخم جَٟغ ٜ جدذ ع٢ابت ظمغ٦ُت م٘ مغاٖاة هٖى ًخم بٗض طل٪ الخَٟغ

 :زالر خاالث

 الخالة  ولى

ٜ الؿ٨غ ، و مسخل٠ البًاج٘ التي ًم٨ً ظمٗها في ؤ٦ُاؽ  .وي٘ البًاٖت ٖلى الٗغبت الىا٢لت مشل ٖملُت جَٟغ

 الخالة الثاهية

 .اإلاىاص الخضًضًت ، آالث الخجهحز: وي٘ البًاٖت ٖلى الغن٠ُ مشل 

 الخالة الثالثة

وي٘ البًاٖت في اإلاساػن مباقغة ، و هظا ٌٗخمض ٖلى وظىص اإلايكاث اإلاخسههت مشل مسؼن الخبىب ، خُض 

ٗت الخل٠ ٞلها ألاًٞلُت في الخىظه بلى  ًخم وي٘ الخبىب مباقغة مً الؿُٟىت، ؤما ُٞما ًسو اإلاىاص ؾَغ

ً، ا والى ه٣اٍ بُٗها زاعط اإلاُىاء، و هظا لخٟاصي الخؿاثغ التي ًخدملها اإلاؿخىعص في بَاع  ه٣اٍ الخسٍؼ

ؤلاظغاءاث الجمغ٦ُت ، بِىما باليؿبت للبًاج٘ التي جخٗغى للخؿاعة هدُجت لخىاظضها في اإلاُىاء إلاضة ؤَى٫ ، 

 .ٞان اإلاؿخىعص هى الظي ًخدمل الخؿاعة

ؤما ُٞما ًسو ٖملُت الصخً ٞةجها جخم بىاؾُت الهىاص٫ بىي٘ البًاج٘ ٖليها، زم جدمل بلى ظاهب الؿُٟىت 

خُض ج٣ىم عواٞ٘ الؿُٟىت ؤو الغواٞ٘ الٗاثمت اعو عواٞ٘ الغن٠ُ ، ؤو بىاؾُت َغ١ ؤزغي جدىاؾب م٘ 

َبُٗت البًاٖت ٧اؾخٗما٫ ألاهابِب في خالت شخً البًاج٘ الؿاثلت ؤو  اإلاهاٖض في خالت شخً الٟدم ، ؤو 
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نب البًاٖت مباقغة بىاؾُت ؤ٢مإ زانت في خالت شخً الخبىب ؤو الضخغظت في خالت شخً الىخضاث 

ج و الشالظاث، و ٢ض جُىعث ٖملُت الصخً م٘ جُىع هٓام الى٣ل بالؿًٟ ، خُض ؤنبدذ  اإلاخدغ٦ت ٧الههاٍع

اث ألهىإ ٦شحرة مً البًاج٘ بهضٝ جسٌُٟ ه٣ٟاث الى٣ل، بما في طل٪  هىا٥ ؾًٟ مجهؼة للى٣ل بالخاٍو

ٜ، و ٢ض ًخُلب  الخٛل٠ُ و الصخً و ج٣لُو مضة الغخلت بازخهاع الى٢ذ اإلاسهو لٗملُاث الصخً و الخَٟغ

اث ٖلى ْهغ الؿُٟىت ،ؤما ُٞما ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت  طل٪ ججهحز ؤعنٟت مسههت و مجهؼة بإوهاف لصخً الخاٍو

في ٖملُت الصخً ٣ُٞىم الكاخً بخ٣ضًم وز٣ُت حؿمى بُان الصخً ، ًظ٦غ ٞيها هٕى البًاٖت التي ؾدصخً و 

٦مُتها و طاجُتها،و بٗض ؤن ًُل٘ الىا٢ل ؤو و٦ُله و ًخإ٦ض مً جخُاب٤ البُاهاث م٘ البًاٖت ٌؿلم له بطها 

بالصخً ، و الظي ٌؿمذ له بىي٘ البًاٖت مىيٕى البُان ٖلى ْهغ الؿُٟىت، و بٗض طل٪ ًدؿلم الكاخً 

ؾىض شخً  )مً الىا٢ل بًهاال ما٢خا بؿىض و ٌؿدبض٫ ٢بل ؤلابداع بؿىض شخً مؿخٝى للكغوٍ ال٣اهىهُت 

 . باإلًها٫ اإلاا٢ذ، و ًلتزم الىا٢ل بدؿلُم ؾىض الصخً  (اٖخُاصي ؤو ؾىض مصخىن 

 

 الخصيطة الظىىية لطيشاػات امليىائية 
 

 ثجازة الظفً-  1

ت التي عؾذ زال٫ ؾىت  613ؾُٟىت في م٣ابل عؾى 522 م في مُىاء مؿخٛاهم  2015 بلٜ ٖضص الؿًٟ الخجاٍع

ت ؤي بى٣هان  .   ؾُٟىت91ؾُٟىت زال٫ الؿىت الٟاَع

  

 الظىة 2011 2012 2013 2014 2015

522 613 563 533 511 
ببظل  عدد الظفً

الدخٌى 

  

 (ول أهىاع الظفً)محىطؽ املىىذ في امليىاء . 2
 

 الظىة 2014 2015

 4,06 ًىم 4,68ًىم  
محىطؽ املىىذ في املسس ى ليافة أهىاع الظفً 

 (خازج امليىاء)

ليافة أهىاع الظفً  محىطؽ إلاهحظاز في املسفأ  ًىم2,99  ًىم3,22
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 (داخل امليىاء)

   

 خازج امليىاء Attente moyenne en rade AMR: محىطؽ املىىذ في املسس ى

داخل امليىاء Séjour moyen à quai SMQ : محىطؽ إلاهحظاز في املسفأ

 

 

 

 ثبطيل ثجازة البظائع- 3

 

 الظىة 2011 2012 2013 2014 2015

1 454 939 1 525 152 1 292 342 
1 050 

936 

1 188 

987 

حجم البظائع 

 (ػً)..........

 

ت إلاُىاء مؿخٛاهم م٘ مسخل٠ اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت في الٗالم بؾخحراصا 2015زال٫   بلٜ حجم اإلاباصالث الخجاٍع

وجهضًغا 

ال بظل٪ اهسٟايا ٢ضعه 939 454 1  ِّ
ت %5 َىا مسج    م٣اعهت بالؿىت الٟاَع

 2015الحجازة ببظل عائالت املىاد - 4

   

 الدجم إلاجمالي

(ػً)  

 حجم الصادزات

(ػً)  

 حجم   الىازدات

(ػً)  
 عائالت املىاد

     اإلاىاص الٟالخُــت          021 345 20 041 345

   اإلاىاص الٛظاثُــت 586 3  586 3
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   اإلاىاص الخضًضًــت 535 143  535 143

   مٗاصن ومىاص البىاء 282 478  282 478

   مىاص بترولُــت 854 100  854 100

ــت 821 12 647 3 469 16    مىاص ٦ُماٍو

   ؤؾمــضة 848 130  848 130

   ن٣ٟاث زانـت 621 228 652 7 273 236

 املجمىع 620 443 1 319 11 939 454 1
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 .املشاول ملإطظة ميىاء مظحغاهمو الامحياشات و العىائم : املببح الثاوي

 .امحياشات املإطظة: املؼطل  ٌو 

ًىظض مُىاء مؿخٛاهم في مى٣ُت ٞالخُت بحن وهغان ، اعػٍى و الجؼاثغ الٗانمت ، ٞهى ٌٗخبر مً ظهت  

،و مً ظهت ؤزغي  ..........مؿخٛاهم، قل٠، ٚلحزان، مٗؿ٨غ، جُاعث،  ؾُٗضة،: مىٟظا َبُُٗا لٗضة والًاث 

ىاٍ، ٚغصاًت ، بكاع، ٖحن الهٟغاء، )ملخ٣ى ألهم الُغ١ اإلااصًت بلى الجىىب الجؼاثغي    .(.......الٚا

َغ١ مٗبضة و ؾ٨٪  ) ٦ظل٪ ٞان مُىاء مؿخٛاهم ٣ً٘ في مدىع جخ٣اَ٘ ُٞه ؤهم قب٩اث اإلاىانالث 

ت ،  (خضًضًت  ٘ الهىاُٖت و الخجاٍع ا لخىمُت اإلاكاَع اها خٍُى ً، و التي حٗخبر قٍغ مً والى مسخل٠ مىا٤َ الَى

٤ الؿ٨ت الخضًضًت مؿخٛاهم  ،  (مدُت الٟغػ  )اإلادمضًت - ٞهى مىنى٫ بكب٨ت الؿ٨٪ الخضًضًت ًٖ ٍَغ

غ بم٩اهُت الىنل بالكب٨ت الخضًضًت م٘ والًت جُاعث صون اإلاغوع باإلادمضًت ، مما ًجٗله في اجها٫  ٦ما اهه ًٞى

، و هظا مً اظل ه٣ل مسخل٠  (الجىىب و الجىىب الٛغبي بلى ٚاًت جمجراؾذ  )مباقغ م٘ مى٣ُخه الخلُٟت 

ىُت و ألاظىبُت اإلاخسههت في الخى٣ُب ًٖ البترو٫ التي جيكِ في  الؿل٘ و الخجهحزاث اإلاىظهت بلى الكغ٧اث الَى

 .الجىىب الجؼاثغي 

٤ بُى٫   متر زُي 4885 و مً الامخُاػاث ألازغي التي جمحز مُىاء مؿخٛاهم ، هي وظىص قب٨ت ٍَغ

ىُت لكغ١ و ٚغب و ظىىب الجؼاثغ هظا صون اإلاغوع بىؾِ اإلاضًىت   .صازل اإلاُىاء ، جغبُه مباقغة بالُغ١ الَى

 اإلاى٢٘ الجُض و اإلاخىانل للخضماث اإلاُىاثُت مً خُض ؤلاهخاظُت ، اإلاغ صوصًت، مٗضالث الصخً و 

ٜ ، ٢هغ مضة اإلا٩ىر  في اإلاُىاء و اإلاداٞٓت الجُضة للبًاج٘ ، ًٟؿغ ازخُاع مُىاء مؿخٛاهم مً ٢بل ٖضص  الخَٟغ

 .٦بحر مً اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن ، ومجهؼي الؿًٟ مً مسخل٠ الجيؿُاث 

 معىكات امليىاء: املؼطل الثاوي

 م8،22مدضوصًت ٖم٤ ألاعنٟت ب -

-ً  ظضو٫ . ٖضم ٦ٟاًت َى٫ ألاعنٟت و مؿاخت الٗبىع و الخسٍؼ

ٖضص 

مدُاث 

 ؤلاعؾاء 

َى٫ 

 ألاعنٟت 

اإلاٗاًحر 

 اإلاخ٣ٟت ٖليها 

 ٢ُمت 

 الى٣و

 

مؿاخت 

 ً الخسٍؼ

 الخالُت 

اإلاٗاًحر 

 اإلاخ٣ٟت ٖليها 

 ٢ُمت الى٣و 

 2م-155.570 2م200.000 2م44.430 متر -204 متر 1.500 متر 1.296 10

 

٤ اإلاسهو إلاٗالجت اإلاىاص الخُحرة -  .( 2014-2010مسجل في اإلاسُِ الخىمىي  )ُٚاب مغاب الخٍغ

 .مك٩ل التزاوط بحن اليكاٍ الخجاعي و الهُض البدغي -

 

 ماهي الاوعياطات الظطبية

 - ٜ  .َى٫ اإلا٩ىر ًاصي ؤخُاها بلى مهل بياُٞت للصخً و الخَٟغ

ٟاث شخً بياُٞت-   .جس٠ُٟ خمىلت الؿًٟ الطخمت في اإلاىاوئ ألازغي مما ًاصي بلى حٍٗغ
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ٟاث بياُٞت للصخً و الى٣ل-  ً مؿاولت ٖلى جىلُض حٍٗغ  .نٗىباث ٖلى مؿخىي الخسٍؼ

ت و ؤوكُت الهُض البدغي -   . ازخىا١ مُىاجي هاظم ًٖ التزاوط بحن ألاوكُت الخجاٍع

 مشاول ميىاء مظحغاهم : املؼطل الثالح 

 : جخمشل مكا٧ل اإلاُىاء مؿخٛاهم ُٞما ًلي

 : ميىاء مً الجيل  ٌو -1

بن مُىاء مؿخٛاهم ٢ضًم مً الجُل ألاو٫ ، وبالخالي ٞهى ال ًمشل بال ه٣اٍ اه٣ُإ الخمىلت ، جيخهي  

 ٜ  .ٖىضه خمىلت اإلاىاص اإلاٗضة للصخً ؤو الخَٟغ

ت ، صون بصزا٫  الجؼاثغ و ل٣ض ا٦خٟذ الؿلُاث الٗمىمُت في بدؿُحر هظا ؤلاعر الظي ٌٗىص بلى الٟترة الاؾخٗماٍع

ؤًت حٗضًالث ٖليها ، ؤو ٖلى بيُتها التي جخ٩ىن بك٩ل ٖام مً ؤخىاى نٛحرة و ي٣ُت ، و ؤعنٟت جٟهل بُنها 

خىاظؼ  ي٣ُت ، و بطا م ج٨ً  هظه اإلاىانٟاث جُغح ؤًت مكا٧ل في اإلااض ي باليؿبت لخضمت اإلاباصالث ٖىضما 

٣ت الصخً البًاج٘ ابؿِ ، ٞةجها الُىم لم حٗض جخماش ى و اإلاخُلباث اإلاؿخجضة و  ٧اهذ الؿًٟ انٛغ  ، و ٍَغ

ٞالؿًٟ ؤنبدذ ا٦بر  و بمىانٟاث ٖاإلاُت .الىاظمت ًٖ الخُىع ال٨بحر الظي قهضه مجا٫ الى٣ل البدغي 

ت اؾخسضام الؿًٟ الهٛحرة   منها جتراوح %60)مدضصة ، و هظا ما خخم ٖلى اإلاخٗاملحن م٘ اإلاىاوئ الجؼاثٍغ

و هي بالخالي ؾًٟ ٚحر ا٢خهاصًت، بط ؤجها جدى٫ صون . (ًَ وػن ز٣ُل 10000 ًَ و 2000خمىلتها بحن 

حن مً الٟغم التي ج٣ضمها مىاوئ الصخً، خُض جٟغى ٖليهم ؤؾٗاع شخً  ً الجؼاثٍغ اؾخٟاصة اإلاهضٍع

ؤما باليؿبت للٗم٤ الىٓغي في مُىاء مؿخٛاهم ، ٞاهه ًخ٣لو باؾخمغاع بؿبب ج٨ضؽ الُمي و الغما٫ . مغجٟٗت 

لت ، مما ًازغ ٖلى ٖملُت عؾى الؿًٟ به  و ٢ض جٓهغ . هدُجت لٗضم حٗغيه لٗملُاث الخُهحر و ال٨سر إلاضة ٍَى

الؿًٟ ال٨بحرة ، و ٢ض جًُغ الؿًٟ ال٨بحرة ، والتي ال جخم٨ً مً الغؾى في مُىاء مؿخٛاهم بؿبب نٛغ 

الٛاَـ ، بلى ؤن جدى٫ وظهتها هدى مىاوئ ؤزغي ، خُض جٟٙغ ظؼءا مً خمىلتها مً اظل جس٠ُٟ الىػن ٢بل 

مل و ج٩ال٠ُ بياُٞت )م٘ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً مكا٧ل . ؤن حٗىص بلى اإلاُىاء ألانلي   .(و٢ذ ٖو

 

 

 : هلص في الحجهيزات و آلاليات - 2 

 ٌٗاوي اإلاُىاء مً ظهت ؤزغي مً ه٣و ٦بحر  في آلالُاث الش٣ُلت ، بط ؤن مُىاء الجؼاثغ هى الىخُض الظي 

غ ٖلى عاٞٗت طاجُت الخغ٦ت ٢ىتها   .ًَ 300ًخٞى

ملُىن 6، بط حؿخىعص ما ٣ًاعب (الخامؿت ٖاإلاُا ) وم٘ ؤن الجؼاثغ يمً ا٦بر الضو٫ اإلاؿخىعصة للخبىب 

ا ، ٞان مُىاء الجؼاثغ الٗانمت هى الىخُض هى الظي ٌكمل ا٦بر مغ٦ؼ زام بالخبىب ؾٗخه  ًَ ؾىٍى

، و ًٟغى مً ظهت ؤزغي ٖلى اإلا٩لٟحن بالى٣ل حٗبئت ( ًىما16جٟى١ مضة الخى٠٢ في اإلاُىاء )ًَ ، و هظا 3000

الخبىب في ؤ٦ُاؽ ، و هي ٖملُت م٩لٟت بطا ما ٢ىعهذ بتر٥ الخبىب ٖل ق٩ل بًاج٘ نب هاهُ٪ ًٖ 

ٜ الخبىب ، مما ًاصي بلى يُإ ٦مُاث مٗخبرة ً ، و٦ظل٪ جَٟغ  .منها اؾخٗما٫ وؾاثل ج٣لُضًت في ٖملُت الخسٍؼ
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 : الحأخس في عمطية ثداٌو الخاويات  - 3

اث  اث في ه٣ل البًاج٘ ٖاما ، و ما ٞخئذ مٗضالث الى٣ل بالخاٍو  ل٣ض ؤنبذ الخىظه الؾخٗما٫ الخاٍو

غ هظه الٗملُت .جغجٟ٘ بك٩ل ٦بحر و مدؿإع  داو٫ مُىاء مؿخٛاهم جٍُى وم٘ طل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مؿخٛاهم . ٍو

اث ًهل بلى   و %62الػا٫ ٌسجل جإزغا واضخا في هظا اإلاجا٫ ، ٖلى اٖخباع  ؤن اإلاٗض٫ الٗالمي لخضاو٫ الخاٍو

اث حر مؿاخاث بياُٞت حؿخٗمل ٦مدُاث الخاٍو  .ًخم الٗمل في هظا اإلاجا٫ ٖلى جٞى

 :اهخفاض معدٌ أداء امليىاء- 4

 . و الظي ٌؿاهم ُٞه بك٩ل ٦بحر جى٠٢ بٌٗ ؤوكُخه لُال،وزانت ما ًخٗل٤ بمىاولت الؿل٘ والبًاج٘

 :ػٌى إلاجساءات الادازية - 5

ٜ البًاج٘ جدضًضا ، و ما ًدبٗها مً بظغاءاث الدجؼ الؼعاعي     و التي جخمشل في ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بخَٟغ

 .الخ ...ٞالدجؼ  البُُغي ، زم بظغاءاث الغؾىم الجمغ٦ُت 

 :    اخحىاق امليىاء - 6

ض مً خضة ازخىا١ اإلاُىاء و ج٨ضؽ البًاج٘ به ما ًلي   : لٗل مً بحن ألاؾباب الغثِؿُت التي جٍؼ

 ٖضم وظىص زُت ميؿ٣ت لخى٢ُذ الاؾخحراص لضي بٌٗ الهُئاث اإلاؿخىعصة ، مما ًاصي بلى ونى٫ 

ؤو ٖىضما ًغجٟ٘ مٗض٫ اؾخحراص . ٦مُاث ٦بحرة مً الؿل٘ و اإلاٗضاث مً َٝغ هُئاث مسخلٟت في و٢ذ واخض 

مما ًاصي بلى ب٣اء الؿًٟ جيخٓغ صوعها في ٖغى . ماصة مُٗىت بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاعها في ألاؾىا١ الٗاإلاُت 

ىت الٗمىمُت ما بحن   .  صوالع في الُىم 20000- 5000البدغ لضزى٫ اإلاُىاء ، والظي ٩ًل٠ الخٍؼ
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 .البعد الخيىي لىظيفة الىلل في مإطظة ميىاء مظحغاهم: املببح الثالح 

 .ثلييم وظيفة الىلل في مإطظة ميىاء مظحغاهم: املؼطل  ٌو 

ت لضٖم          حٗخبر مىاوئ ت في جيكُِ خغ٦ُت اليكاٍ البدغي و مسخل٠ اإلاباصالث الخجاٍع ت ه٣ُت خٍُى  الجؼاثٍغ

ذ جُىع واؾٗا مً زال٫ الضوع  ني، و حٗض ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم مً بحن اإلاىاوئ التي ٖٞغ الا٢خهاص الَى

ُٟت الى٣ل التي جٟخذ مجاالث واؾٗت ل٩ل ؤهىإ  الخُىي في جُٟٗل مٗامالتها الضازلُت و الخاعظُت، في جغ٢ُت ْو

حر ٞغنا ؤ٦بر الؾخ٣ُاب اإلاخٗاملحن و الخجاع اإلادلُحن              ت البُيُت، و هى ما ًاهلها بلى جٞى الخٗامالث الخجاٍع

حر مجاالث الدكُٛل و الخض  ُٟت الى٣ل لضي ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم حٗؼػ البٗض اإلادلي في جٞى و ألاظاهب، و ْو

ني   64.مً وؿبت جٟص ي البُالت، و مً ظهت ؤزغي صٖامت لال٢خهاص الَى

ت  ت و الاؾدشماٍع          ح٨ٗـ خغ٦ت مُىاء مؿخٛاهم في ج٣ُُم اللىظِؿدُ٪ مً زال٫ اؾهاماجه الخجاٍع

ُٟت الى٣ل ٧ىاؾُت بحن اإلاُىاء و اإلااؾؿاث الاظخماُٖت جم٨ً ؤهمُت الٗمُل  اليكُت، ٞالترظُذ الاًجابي لْى

ت مً الٗىانغ و التي حٗخبر  غ ٖلى مجمٖى مً زال٫ ٖملُت ونى٫ و اؾخالم البًاٖت بلى ػبىن، التي جخٞى

ؤؾاؾُت و جسو ٧اٞت الاشخام الظًً ًخٗاملىن و مخٗا٢ضًً م٘ ماؾؿت اإلاُىاء مىظ ونى٫ الؿُٟىت بلى 

 . الخغوط منها 

ُٟت  ٞاإلخهاثُاث الىاعصة مً ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم خى٫ جيكُِ خغ٦ت الخباص٫ الخجاعي مً زال٫ ْو

داث اإلاضًغ الٗام الؿُض  م اٞخ٣اع مُىاء مؿخٛاهم للخجغبت *  الظي ؤ٦ض مىالي مبمدالامضاص، ٞدؿب جهٍغ ٚع

لخضازت وكإتها في ه٣و الًٟاءاث الؾخٗاب اإلاغ٦باث، اؾخُاٖذ اإلااؾؿت بىؾاثلها اإلادضوصة الخٗاون م٘ 

٘ جدضي خ٣ُ٣ي في الاؾدشماع الُا٢اث و الجهىص اإلابظولت   .*الجمُ٘ لٞغ

ش   قهض مُىاء مؿخٛاهم جشبُذ حجغ  ألاؾاؽ في اؾخ٣با٫ ؤو٫ بازغة للؿُاعاث 15/09/2009      مىظ جاٍع

مغ٦بت و حكحر ؤلاخهاثُاث اإلا٣ضمت مً َٝغ مؿدكاع اإلاضًغ الٗام ؤن  ٢365اصمت مً اؾباهُا ٖلى مخنها 

 بصيادة 2012 مسهبة في 831الف و 40 م ، ملابل 2013مغ٦بت اؾخ٣بلذ زال٫ الشالسي ألاو٫ مً 429ال٠ و46

 عبر ميىاء مظحغاهم في طىة و بلٜ ٖضص اإلاغ٦باث مسخلٟت ألاهىإ و الٗالماث التي اؾخىعصث باملئة ، 4وظبة 

 م أي بازثفاع ًلدز ب 2011 مسهبة في 662الف و 63 مسهبة  ملابل 081 الف و 150  ما ًلازب 2013

اصة باملئة ،       136 ُٟت الى٣ل لضي مُىاء مؿخٛاهم بًماهت ٍػ  زٍُى 04ومً هاخُت ؤزغي حٗؼػث ْو

الىالًاث  )بالخُمىع -، هُىؾتن  (بلج٩ُا  )، اهٟحرؽ  (ؤإلااهُا  )، هامبىعٙ (ٞغوؿا  )مىخٓمت م٘ مىاوئ مغؾُلُا

  .(اإلاخدضة 

ً خىالي  ُٟت الى٣ل ٢امذ اإلااؾؿت بخ٩ٍى غ ْو ؼ مضي ٢ضعة مُىاء مؿخٛاهم في جٍُى  ؾاث٣ا ، 40         و لخٍٗؼ

ىُت للدكُٛل مً َٝغ قغ٦ت ٞغوؿُت لهىاٖت الؿُاعاث، بُٛت يمان  ُٟهم بىاؾُت الى٧الت الَى جم جْى

ً زم هدى الكاخىاث التي ج٣ىم بى٣لها بلى زاعط  ت مً البازغة هدى مى٣ُت الخسٍؼ الى٣ل اإلاغ٦باث اإلاخىٖى

 65.اإلاُىاء

                                                           
/ 26/05، تارٌخ  الدخول 2016/..../ 22دور حٌوي فً تفعٌل المعامالت التجارٌة الخارجٌة، نشر بتارٌخ : موانئ الجزائر- 1

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html :، انظر إلى الرابط2018  

:، انظر إلى الرابط62/05/2018: ، تارٌخ الدخول األنترنت2013 حزٌران 6موحات كبٌرة، نشر  بتارٌخ  طمنشأة ب: مٌناء مستغانم-  2     

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html
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ُٟت بمضي هجاح الظي جد٣٣ه ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم مً زال٫ مى٢ٗها الاؾتراجُجي             و جغجبِ هظه الْى

ً ؤو الخ٨ٟل بالؿل٘ مً ٢بل الُا٢م اإلااهل  غ ٖليها ؾىاء في الخسٍؼ  . و ؤلام٩اهُاث التي جخٞى

 .حٌى وظيفة الىلل في مإطظة ميىاء مظحغاهم (مظحلبال  ) السؤية الاطخشسافية :املؼطل الثاوي    

        حٗخبر مٗٓم اإلاسابغ  والضعاؾاث ألا٧اصًمُت ؤن الخيبااث اإلاؿخ٣بلُت جغؾم ؤهضاٞها مً زال٫ 

ؤلاخهاثُاث والى٢اج٘ اإلاُضاهُت اإلاخدهل ٖليها، وبن الضعاؾت الخُب٣ُُت اهبلجذ بٌٗ بعهاناتها ألاولُت التي 

ت  ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص، و بٗض حؿلُِ الجاهب الىٓغي و جٟؿحره بالخدلُالث ا لىٍٓغ آلذ بلى جدضًض ْو

زم ازخباعه بالضعاؾت اإلاُضاهُت، اعج٣ذ الضعاؾت بلى بنباٙ الغئٍت ؤلاؾدكغاُٞت مً اظل جم٨حن و جىؾُ٘ ؤهمُت 

ىا ٖلى بٌٗ الى٣اثو  ُٟت الى٣ل مً اظل خغ٦ُت اإلاُىاء التي امخاػث به مضًىت مؿخٛاهم، ومً زال٫ و٢ٞى ْو

ض مً اؾدُٗاب ال٣ضعة ؤلاهخاظُت في اًجابُاث اإلاُىاء في حُُٛت اإلاىاٞؿت ٖلى ٚغاع  با قي مُىاءاث التراب  التي جٍؼ

ني، و ٖلى هظا ألاؾاؽ ًم٨ً لألبٗاص  الاؾتراجُجُت مً زال٫ الؿلُاث الخىُٟظًت الؿاهغة ٖلى جدؿحن  الَى

جُىع اًجابي إلاُىاء مضًىت مؿخٛاهم  في ْل اػصًاص قب٨ت الامضاص جخُلب بوكاء مكغوٕ الخىى الشالض،           

٤ الظي ًاهله خ٤ اإلاىاٞؿت ؤلا٢لُمُت الضولُت  ً  و مكغوٕ مغآب الخٍغ ت للمؿاٍٞغ  .ومكغوٕ مدُت بدٍغ

 :مشسوع ئوشاء الخىض الثالح - 1

       ٌٗض ٖغى مكغوٕ بوكاء الخىى الشالض اإلاخىبئ له ٦ماؾؿت لخ٨ملت الى٣اثو، و جس٠ُٟ اػصًاص 

اث في مىاظهت جدضًاث اإلاُىاء بؿبب حؿإع الخباص٫ الخجاعي مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي ؤيخى وا٢ٗا  الًَٛى

٤ العجؼ اإلاخى٢٘ للهُا٧ل في ماؾؿت اإلاُىاء في مضي ال٣هحر ، التي ْهغث بٌٗ بعهاناجه  خخمُا مً اظل جٍُى

ت التى جم جدُُنها في ؾىت  ٘ اإلاىظىصة مً ظٝغ مسخبر الضعاؾاث البدٍغ   ٦2011إو٫ مكغوٕ ًًاٝ للمكاَع

اث٠ الخالُت SOGREAH ALGERIAمً ٢بل م٨خب الضعاؾاث   : ، الظي ٌؿمذ هظا اإلاكغوٕ بالْى

ا - 1 ا 900جىمُت ججاعة البًاج٘ اإلاسخلٟت التي جهل ؾىٍى  .ال٠ ًَ ؾىٍى

ا - 2  .ججاعة الخبىب ؤ٦ثر مً ملُىن ًَ ؾىٍى

اث خىالي - 3 ا 400ججاعة الخاٍو ت ؾىٍى  .ال٠ خاٍو

 :مشسوع مبؼة ببسية - 2

ت  ً ٞمً زال٫ الاؾتراجُجُت التي ويٟتها الؿلُاث اإلادلُت ٖبر بوكاء مدُت بدٍغ ؤما ججاعة اإلاؿاٍٞغ

ً و الٛغى منها   : للمؿاٍٞغ

ت - ا ً إلاضًىت مؿخٛاهم اهخماما بٟخذ زٍُى بدٍغ ت للمؿاٍٞغ  .ؤبضث قغ٧اث الى٣ل البدٍغ

حر ألاظهؼة اإلاخُىعة مً اظل الؿالمت مً اإلاساَغ ألامىُت - ب  .جٞى

ً مً اإلاٗاملت الخ٣لُضي بلى - ط جغ٢ُت هُا٧ل ماؾؿت اإلاُىاء ؾىاء في الجاهب الا٢خهاصي الخجاعي ؤو اإلاؿاٍٞغ

 .الجاهب الاخترافي 

                                                                                                                                                                                     
http://www.Oran-apas.dz/spip.php?pag=imprimer&id_artcle=7627 
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و هظه الامخُاػاث ؾِخم اهجاػها ٞىع اؾخ٨ما٫ ميكاث ل٣ىاعب الهُض البدغي و جغخُلها بلى مُىاء نالمىضع و 

اث التي  ض في الُض الٗاملت ، و الخىِٟـ مً الًَٛى غ ٢ضعة بهخاظُت و خغ٦ُت جٍؼ ؾُضي لخًغ ، مما ؾُٞى

م الى٣اثو في ال٩ىاصع و الهُا٧ل   .  ًخدملها اإلاُىاء ٚع
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 خالصة

: ًلي مً زال٫ الخدلُل الخُب٣ُي للضعاؾت واإلاٟاهُم اإلاُضاهُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاُُٗاث وؿخسلو ما

ان خُىي ججاعي           الخُغ١ بلى ؤؾاؾها وزضماحي، جم ٖلى وا٢خهاصيؤن ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم ٧ىجها قٍغ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت ؤلامضاص  ت ؤهمُت ْو  حؿاهم في بىنلت ألاهضاٝ اإلاغظىة، اللىظِؿدُ٪ خغ٦ُت باٖخباعمٗٞغ

ً الٍٗغًت للضوع الظي ٣ًضمه مُىاء  ت اليكإة ؤلاًخمىلىظُت للماؾؿت في جغقُض الٗىاٍو  ٦ما ؾاهمذ مٗٞغ

. مؿخٛاهم لؼباثىه

ت ٧لىظِؿدُ٪ اإلاغا٤ٞ اله٩ُلُت اإلاخُىعة صوح٘         ؤلاؾتراجُجُت في ْل ألاصواث ؤبٗاصه ؾاهم بلى خض ما مٗٞغ

ني ؼ اإلاىاٞؿت م٘ باقي ماؾؿاث مىاوئ التراب الَى غتها الؿلُاث الخىُٟظًت ٖلى ؤؾاؽ حٍٗؼ . التي ٞو

ُٟت الى٣ل في قب٨ت ؤلامضاص حٗض ؾلُت خغ٦ُت في جؼوٍض اإلااؾؿاث        لُه، ٞةن ْو  مً ؤظل الا٢خهاصًتٖو

٘ مؿخىي الىمى  ، و٣٦ُمت الا٢خهاصيمؿخىي الدؿُحر والخيؿ٤ُ بحن ؤ٢ؿام هُا٧ل اإلاُىاء، ٦ما حؿاٖض في ٞع

حر مخُلباث الؼباثً والخضماث، لخى٨ٗـ اللىظِؿدُ٪مًاٞت ٌؿاهم   بضعظت ٖالُت بًجابا في اإلااؾؿت في جٞى

ل الؿل٘ والبًاج٘ في زضمت الٗمُل  . مً اإلاىٟٗت الؼمىُت واإلا٩اهُت في جدٍى
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 خاثمة

             ؤنبدذ الجؼاثغ بٗض الخدىالث الا٢خهاصًت الضولُت ؤلا٢لُمُت مجبرة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ 

ُٟت الى٣ل في قب٨ت  ت، وحٗخبر  مهضا٢ُت ال٣ى٫  خى٫ ْو جٟاٖالث اإلاىٓماث الا٢خهاصًت و الخجاٍع

الامضاص بلى جىاس ي ؾُاؾت الخ٩ىمت في الاهخمام ؤ٦ثر خى٫ قب٨ت اإلاىاوئ في الجؼاثغ، ٞالجؼاثغ بضزىلها 

غ التي ج٩ىن مدل جهضًغ ظىصة الؿل٘ بلى الضو٫ ألازغي   .الؿى١ الخجاعة الٗاإلاُت خضصث خضصث ألَا

          ٞماؾؿت اإلاُىاء التي ٧اهذ بهضص الاهخمام و الضعاؾت  التي ؤؾ٣ُىا ظاهبا منها خى٫ ماؾؿت 

ني ت جضُٖمها لال٢خهاصي الَى  . مُىاء مؿخٛاهم في مٗٞغ

م الخ٣ُٗضاث التي ؤلذ ٖلى الباخض في جىؾ٘ ؤ٦ثر بال ؤن اؾخُٗىا مً زال٫ البدض في           ٞٚغ

ت و الخ٣غب مً بٌٗ  :  بلى اؾخسالم الىخاثج الخالُت الهُا٧ل الغؾمُت  اإلاٟاهُم الىٍٓغ

ُٟت الى٣ل في قب٨ت الامضاص- 1 ً ظضًضة خى٫ ْو ىاٍو  .اؾخُاٖذ الضعاؾت بلى جدضًض مٟاهُم ٖو

ت ألا٧اصًمُت خى٫ مهُلر اللىظِؿدُ٪ و٠ُ٦ جىؾ٘ مً الجاهب الٗؿ٨غي الى ظاهب - 2 ؼ اإلاٗٞغ حٍٗؼ

 .الٗلىم الاظخماُٖت ومضي مؿاهمخه في جدؿحن ال٣ضعة للماؾؿت لخد٤ُ٣ ٞٗالُت ا٦بر

جم اؾخٗغاى الضعاؾت خى٫ البٗض الاؾتراجُجي إلااؾؿت مُىاء مؿخٛاهم باٖخباعها ظؼء في الخىمُت - 3

ىُت  .الا٢خهاصًت ؾىاء ٧اهذ مدلُت ؤو َو

اؾخُاٖذ الضعاؾت بلى جإهُلىا مُضاهُا في مضي ٢ضعة وحٗاْم صوع ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم في - 4

اث ٖلى اإلاىاوئ والٗمُل  .الخس٠ُٟ مً الًَٛى

٦ما حٗؼػث الىخاثج خى٫ ؤهمُت الضوع الخ٨ىىلىجي في جغ٢ُت الجهاػ ألامني الضازلي إلااؾؿت مُىاء - 5

 .مؿخٛاهم

بن هظه الىخاثج و بن ٧اهذ وؿبُت ٧ىن بن مجا٫ خ٣ل الضعاؾاث الٗلمُت ألا٧اصًمُت ج٣خط ي بب٣اء 

 .اإلاجا٫ مٟخىح للمخٛحراث الالخ٣ت في الٗال٢اث الا٢خهاصًت بحن الضو٫ 

ؤما الخىنُاث التي هىص ي بها مً زال٫ الىخاثج اإلاؿخسلهت، ٞةهىا هخىظه بلى الؿلُاث اإلادلُت 

حر الىؾاثل اإلاخُىعة ختى ج٩ىن مهىٟت م٘  ؼ الاًجابُاث اإلاىظىصة في اإلاُىاء، وجٞى الخىُٟظًت بلى حٍٗؼ

ؼا الهخمام بال٩اصع البكغي اإلااهل ختى ًدؿنى بلى بصامت الخىمُت  اإلاىاوئ ؤلا٢لُمُت و الضولُت، وحٍٗؼ

اث  اصة جىؾُ٘ ألاخىاى اإلااثُت لُدؿنى الخد٨م في الًَٛى اإلاؿخضامت، ٦ما جىص ي الضعاؾت بلى ٍػ

 .    واإلاكا٧ل الالخ٣ت
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 ، م٨خبت ؤلاقٗإ الٟني ، الُبٗت ألاولى ، "كحصادًات الىلل الببسي ا" اخمض ٖبض اإلاىه٠ مدمىص ،** 

. م2001



 

68 
 

٤ُ ماض ي ، بؾماُٖل الؿُض ، **  تئدازة املىاد و الامداد مدمض جٞى . ، الضاع الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ـ ،**  . الامداد و الحىشيع املادي- ملدمة في ئدازة  عماٌ الطىجيظخية "زابذ ٖبض الغخمان بصَع

ـ **   الضاع الجامُٗت ، ،"ئدازة الشساء و الامداد" ،ظما٫ الضًً مدمض اإلاغس ي ، زابذ ٖب الغخمان بصَع

ت، . م2005ؤلاؾ٨ىضٍع

ت،الُبٗت "علد الشخً و الحفسيغ في الىلل الببسي "٦ما٫ خمضي ، **   ، قغ٦ت ظال٫ للُباٖت، ؤلاؾ٨ىضٍع

.  م2002الشاهُت،

: الىحل  جىبية

**Philipe - Pierre Dornier , Michel Fendre «  la logistique globale et le supply chain 

management - enjeux- principe- exemple »,2é Edition. Edition d'organisation ,2007 .  

    

**Jacques Pons, «  Transport et logistique -maillon déterminants de la supply Chain » ,Op c 

** Yves Primor, « Logistique - production - distribution - soutien » ,Op  

 

: املىاكع الالىتروهية** 

http://pfeda ,univ -Lille 1.fr /iaal/docs /dess2003 /log/multimedia/penseelogistique,html 

: مصادز امليىاء

ت الاؾدشماع الخجاعي . اإلاهضع ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم **  مهلخت ؤلاخهاء . مضًٍغ

.مهلخت ؤلاخهاء . الاؾدشماع الخجاعي . اإلاهضع ماؾؿت مُىاء مؿخٛاهم   ** 

ش : مىاوئ الجؼاثغ**  ت الخاعظُت، وكغ بخاٍع ش  2016/..../ 22صوع خُىي في جُٟٗل اإلاٗامالث الخجاٍع ، جاٍع

/ 26/05الضزى٫  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html :، اهٓغ بلى الغاب2018ِ  

ش  ٍميكإة ب: مُىاء مؿخٛاهم**    غان 6مىخاث ٦بحرة، وكغ  بخاٍع ش الضزى٫ ألاهترهذ2013 خٍؼ : ، جاٍع

:، اهٓغ بلى الغاب62/05/2018ِ   

http://www.Oran-apas.dz/spip.php?pag=imprimer&id_artcle=7627 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage/69395.html
http://www.oran-apas.dz/spip.php?pag=imprimer&id_artcle=7627


 

69 
 

 : املجالت

ت،"املفاهيم الخدًثة في ئدازة خدمات الىلل الطىجظخيات** " بدىر - اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

  .2007وصعاؾاث، جإل٠ُ ٖضص مً زبراء اإلاىٓمت ؾىت 

،ميكىعاث ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت "واكع وأفاق- الظياطات الاكحصادًة "،مجلت الا٢خهاص و اإلاىاظمىذ ** 

. و الدؿُحر ،جلمؿان 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 

 ملخص

تهتم الدراسة العلمٌة حول أهمٌة النقل فً شبكة اإلمداد من خالل إبراز المفاهٌم التً تحدد المسار       

النظري بأبعاده الفكرٌة فً رفع مستوى الكفاءات من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة والمرجوة 

للمؤسسة، وتحدٌد دورها الحٌوي فً مؤسسات المٌناء فً الجزائر، ومدى تحسٌن مستوى مساهمتها فً 

تطوٌر األداء اللوجستً وزٌادة القدرة على التنافس مع الموانئ والدول األخرى، فالدراسة تغطى واقع 

اللوجستٌك فً مؤسسة مٌناء مستغانم، كون أن النقل ٌعتبر من األنشطة الرئٌسٌة التً تحدد إستراتٌجٌة 

السلطات اإلدارٌة الوصٌة على هذا القطاع، فالدراسة المٌدانٌة لدى الباحث أّهلت أهمٌة الدور التً تقوم 

به وظٌفة النقل فً شبكة اإلمداد فً ظل التطور الحضاري والتقدم التكنولوجً واالنفتاح األسواق 

 .الجزائرٌة على التبادل التجاري واالقتصادي مع العالم

Résumé 

       L’étude s’est basée sur l’importance du transport au sein de la chaine 

logistique en commençant par les concepts théoriques qui détermine les 

différents axes qui contribuent dans la réalisation des objectifs de l’entreprise, en 

particulier les entreprises portuaires en Algérie, et surtout l’amélioration du taux 

de performance logistique. L’étude a été menée au sein de l’entreprise portuaire 

de Mostaganem, vu que le transport est l’une des activités principales qui en 

découle de toute une stratégie de développement mais surtout d’ouvertures vers 

d’autres marchés. 

  

 

 

 

 


