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ــــداء  االهــــــ
 

اهدي خالصة جهدي هذا إلى اعز إنسان في الوجود والدتي الكریمة التي لم تبخل علي 
لى الوالد الكریم أطال اهللا في عمره    .بدعائها ونصائحها، حفظها اهللا وأطال في عمرها، وإ

ساعدوني في  الذین ، وأخیرا اشكر زمالئي الفضالء وأخواتي العائلة الكبیرة إخواني لىإ
طول هذا المسار إلى هؤالء جمیعا اهدي هذا العمل العلمي  وساندوني انجاز هذا البحث العلمي

  .المتواضع

 

 

 عبد الحكيم
 

  

  



 

 

 

 شكر كلمة
ا العمل العلمي المتواضع، نشكر اهللا عز وجل الذي أمدني بالقوة والصبر على اتمام هذ

ح إلشرافها على هذا البحث  .الدكتورة بن حراث كما اتقدم بالشكر الجزیل الى االستاذة الفاضلة
رشاداتها القیمة ومساعدتها   على اختیار الموضوع، اشكرها على توجیهاتها وإ

 .واتقدم بتشكراتي الخالصة ألعضاء لجنة المناقشة لمشاركتهم في تقییم هذا البحث
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  :مقدمة عامة 

تطبيقي او االكادميي حيث مل يبدأ يعترب موضوع التوريد من املواضيع العامة و احلديثة سواء على املستوى ال 

ال العسكري  الهتمام به اال أثناء احلرب العاملية الثانية أين مت تطبيقها وهذا بتوفري متطلبات احلرب بزيادة سرعة , يف ا

و توزيع املواد الغذائية بطريقة ووقت مناسبني و مل يقتصر على هذا فقط اذ اصبح يقرتن أيضا بالتنظيم و , النقل 

ال العسكري أما اقتصاديا فقد بدأ االهتمام بالت. التخطيط و نقل الذخائر و قطع الغيار وريد للضرورة هذا يف ا

امللحة اليت تفرضها املنافسة النامجة عن تطوير املؤسسات اليت تتطلب تقليص التكاليف ة حتسني اخلدمات للزبائن من 

أجل حتقيق مردودية عالية و توزيع نشاطها و فتح جماالت أوسع للنضال اىل جانب حصوهلا على مكانة داخل 

  .السوق

املؤسسة االنتاجية و التجارية فيما يتعلق  باالحتياجات املادية فالتوريد أصبح وظيفة مهمة من وظائف 

  .االنتاج و كذلك تدفق املعلومات ,التوزيع,املتضمنة التموين 

و من أنشطة التوريد جند النقل الذي يعترب احملرك الرئيسي للتوريد حيث يقوم بعملية ربط مناطق االنتاج مبناطق 

لتقليل من تكاليف النقل عن طريق اختيار أمناط نقل بأقل تكلفة و أكثر سرعة و تسعى خمتلف املؤسسات ل, التوزيع 

  .و فعالية و هذا يؤدي اىل التأثري على البيئة من خالل االفرازات املختلفة من وسائل النقل

  :أسباب اختيار املوضوع

  .أمهية املوضوع و نقص الدراسة حوله خاصة يف ظل التطور االقتصادي-

  .خاصة من الناحية االقتصادية قيمة املوضوع -



 

 ب 

 

  :اشكالية البحث 

كيف يتم تقدمي أداء : بالنظر اىل أمهية النقل يف التوريد و دوره الكبري فيه جاءت اشكالية البحث كما يلي 

  سالسل التوريد يف املؤسسة االقتصادية؟

  :التساؤالت الفرعية

  ماهي مراحل ساللسل التوريد؟ كيف يتم تقييم أدائها؟-

  ؟)زبائن ,مورد( مبحيط اخلارجي  املؤسسةة عالق-

  :فرضيات البحث

من أجل معاجلة االشكالية السابقة مت وضع عدة فرضيات سيتم اختبار مدى صالحيتها من عدمه من خالل 

  :الدراسة

  .للتوريد دور كبري يف الرفع من مستوى اخلدمات اللوجستية  -

ا جبودة و موثوقية -   .املؤسسة تقدم خدما

  .يار وسيلة النقل املناسبة يرفع من األداء اللوجسيتاخت -

  :أهمية الدراسة 

  :التالية ترجع أمهية الدراسة ألمهية املوضوع و ذلك لالعتبار



 

 ج 

 

       و نظرا ألمهيتها يف منظمات  األعمال وجب علينا معرفة هذا النظام و , عرفت سالسل التوريد تطورا ملحوظا -

  .دراسته

االت اهلامة يف احلياة العملية و دوره الكبري يف تطويراالقتصاد يعترب النقل من أهم-   .ا

  .الدور الكبري للنقل يف وظيفة التوريد يف املؤسسة و أمهيته يف الرفع من أداء خمتلف األنشطة املرتبطة به-

  :أهداف الدراسة

دف اىل تةضيح العالقة بني النقل و التوريد و تس عى كذلك اىل حتقيق ميكن القول أن هذه الدراسة 

  :األهداف التالية

  .حماولة االملام مبختلف املفاهيم اليت هلا عالقة بالتوريد و النقل  -

حماولة ابراز أمهية عملية النقل يف التوريد من خالل حتديد اجلوانب اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا ختفيض تكاليف   -

  .النقل

 من حتسني خدمات النقل املقدمة من طرف الشركات املتخصصة يف استنتاج جمموعة من التوصيات اليت متكن  -

  .هذه العملية

  :منهج الدراسة 

بناءا على طبيعة املوضوع مت االعتماد على جمموعة من املناهج العلمية املكملة لبعضها البعض و لدراسة  

لتفصيلي للظاهرة أو موضوع موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا املنهج الوصفي الذي يرتكز على الوصف الدقيق و ا

الدراسة وصفا كمبا ووصفا نوعيا كما مت االعتماد على املنهج التحليلي و ذلك من أجل حتليل املعطيات املتوفرة عن 

  .املوضوع حمل الدراسة



 

 د 

 

فضال عن ذلك سيكون ,وكذلك ملعاجلة مشكلة البحث مت االعتماد عاى جمموعة متنوعة من املراجع 

  .اثراء الدراسة استنادا اىل مواقع و صفحات غنية باملعلومات اهلادفة و املتجددة لألنرتنيت دورها يف

  :تقسيم الدراسة

ا الفرعية و اختبار  من أجل االملام جبوانب املوضوع و االجابة على اشكالية الدراسة و االحاطة بتساؤال

م تقسيم الدراسة اىل ثالثة فصول حيث تناولنا يف  الفصل األول السلسلة اللوجستية مدخل الفروض املصاغة سابقا

االدارة متكاملة و مت دراسة ذلك من خالل مبحثني يستعرض األول فيها ماهية اللوجستيك من خالل دراسة تطوره 

أما املبحث الثاين يتناول ادارة اللوجستيك من خالل التعرض لكيفية ختطيط و تنظيم ,مرورا بتعريفه و أمهيته و أهدافه

  .جسيت العمل اللو 

األول يتعرض اىل ماهية سالسل التوريد , مباحث  3الفصل الثاين يتناول سالسل التوريد و مت تقسيمه و اىل 

أما املبحث الثاين فيتطرق اىل ادارة سالسل التوريد مرورا مبفهومها و أمهيتها , من خالل مفهومها و تطورها و أهدافها

الثالث نتطرق اىل طريقة عمل سالسل التوريد عن طريق اختبارها  و يف املبحث, و مبادئها و شروطها األساسية 

ا الداخلية و اخلارجية و مقايس أداءها  اسرتاتيجية سلسلة التوريد و خطوات خلق سلسلة , للمورد املناسب و تدفقا

  .فعالة

ل تعريف الشركة حمل أما الفصل الثالث فيتمثل يف دراسة ميدانية اليت تناسبها و مقدمة اىل مبحثني األول يتناو 

  دراسة لعملية التوريد يف الشركة الدراسة أما املبحث الثاين يتناول

  

  

  



 

 



 اللوجســتــیة السلسلة                :األول لفصلا
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 اللوجستيك حول عامة يممفاه :األول المبحث

و مراحـــل تطــــره ،  معرفـــة أمهيتــــه و أهدافـــه ،و عالقــــة وجســـتيك للايف هـــذا الفصـــل ســــوف نتطـــرق اىل مفهــــوم   

بوظــائف املؤسسـة و كيفيــة ختطيطهــا اللوجسـيت و االســرتاتيجي ،و كــذلك أمهيـة الــدارة اللوجســتية و اللوجسـتيك 

 .تطورها التنظيمي 

 يةاللوجست مفهوم :األول المطلب

 يـةالعامل احلـرب يف بكفـاءة احللفـاء اسـتخدمها 1905 معـا منـذ عسـكرية نشـأة اللوجسـتيات نشـأت لقد

 تًرتاوح اللوجستية األنشطة تكلفة تبني أن حيث يف جمال االعمال  اللوجستيات تطبيق بدأ احلرب وبعد الثانية،

 علـى يـؤدي اللوجسـتية األعمـال إدارة مفهـوم تطبيـق و ان  النهـائي املنـتج تكلفـة مـن  40 % -60% مـابني

 تعـرف 1ةالعوملـ سـياق يف اللوجسـتيات تطبيـق نطـاق اتسـع الثمانينـات ومنـذ ، 20 % بنحـو التكلفـة خفـض

 كانـت "احلسـاب فـن" وتعـنٍ  (Logisticos) إغريقـي صـلهاأ و "السـوقيات فـن" ب بالعربية لوجستية كلمة

 الوقـت يف لالقتـا جبهـة غلـى ةالـذخري  و اجلنـود علـى للحصـول عسـكري موجـه نشـاط اللوجسـتية البدايـة يف

ا على العسكرية الناحية من فتعر و  .األمريكي اجليش يف خاصة ناسبامل  اهل اليت العسكريةم العلو  من فرع" :أ

 2الدرافق ك األشخاص وارد،امل نقل على تعملو  ةشًرتيامل وادبامل عالقة

ـا أيضـا تعـرف  نتجـاتكامل ىاألخـر  وارداملـو  علومـاتامل والطاقـة و البضـائع تـدفق إدارة علـمو  فـن" :أ

 ."كاالستهال منطقة إىل اإلنتاج منطقة من البشر حىت و اخلدماتو 

                                                             
 19 ص األردن، ، 2012 األوىل الطبعة امليسرة، دار اللوجستية، األعمال إدارة أمحد، زكريا:فالح،د علي:د1
 . 21 ،ص 2003 اإلسكندرية،مصر، اجلامعية، الدار اللوجستية،لاألعما إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد ثابت:د2
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 اللوجسـتية (Council Logistics Management) اللوجسـتيات إدارةجملـس  فعـر  كمـا

ـا علـى 1962 سـنة  كفـاءة مراقبـةو  تطبيـق و طـيطعلـى خت فـد عمليـة يهـ و التوريـد سلسـلة مـن جـزء" :أ

 متطلبـات تلبيـة أجـل مـنك االسـتهال نقطـة إىل نشـأامل نقطـة مـن علومـاتامل و السـلع وختـزين تـدفق فعاليـةو 

 اخلدمات صناعة يف تتم اليت اللوجستية العملية يعكس وال ضيق التقليدي للوجستيات التعريف وهذا 1العمالء

 وتـدبري املــواد العمـالء ورغبـات الحتياجـات التوقـع عمليـة هـي جسـتياتاللو  أن هـو احلـديث فـالتعريف وعليـه

 للوفـاء البضـائع واخلـدمات إنتـاج لشـبكة األمثـل التحقيق مع الالزمة، واملعلومات والتكنولوجيات البشرية والقوى

 عمليـة أو عامليـة تصـدير/أواسـترياد عامليـة جتـارة أيـة أجنـاز املسـتحيل مـن حـىت أو الصـعب ومـن .العمـالء بطلبـات

  2حمرتف  لوجسيت دون دعم تصنيعها و املنتجات أو األولية للمواد نقل

 والـربط والتوزيـع اإلنتـاج و اإلمـداد عمليـة يضـم شـامال مفهومـا أصـبحت قـد اللوجسـتيات فـإن وعليـه

 اإلنتاجيـة حتسـني تـؤدي إىل اللوجسـتيات أن و ميكـن أن نقـرر ومتشـابكة، متكاملـة منظومـة يف مجيعـا بينهمـا

 الطلـب( بالطلـب العـرض مقابلـة املخـزن، حجـم تقليـل منهـا، عوامـل لعـدة نتيجـة التكـاليف تقليـل و والكفـاءة

حنـو  يهـهتوج بالتـايل بـاملخزون و املـرتبط املـال العامـل رأس مـن اجلـزء ذلـك وحتريـر )املتوقـع لـيس و الفعلـي

  .أخرى استثمارات

 

 

 

                                                             
 23 ص ذكره، سبق مرجع اللوجستية، لاألعما  إدارة يف مقدمة إدريس، الرمحن عبد ثابت:د1
 26 ص ذكره، سبق مرجع اللوجستية، لاألعما إدارة أمحد، زكريا:فالح،د علي:د - 2
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 اللوجستيك تطور مراحل :الثاني المطلب

 إال للمؤسسة بالنسبة اللوجستيك نشاط بأمهية الكتاب ك الباحثني من العديد اعًرتاف  من الرغم على

 لخـال اللوجسـتيكم مفهـو  تطور متكاملة،وقد كوظيفة اللوجستيك إدارة إىل مل ينظر اخلمسينات غاية أنه حىت

 :يلي فيما نناقشها الزمنية راحلامل من ةموعجم

 1975 قبل المنفصل اللوجستيك :األولى المرحلة

 واد،املـ إدارة و ياداملـ التوزيـع إدارة يف خاصـة ؤسسـةامل ظـائفو  بـني منفصـلة اللوجسـتيك أنشـطة كانت

م اقيـ علـى أساسـية بصـورة ينصـب يالـذو  التوزيـع و اإلمـداد مكونـات كأحـد ظهـر ممفهـو  ولأ نكـا حيـث

 للوفـاء التوزيـع قنـوات علـى الرقابـة التخـزين، سياسـات و التخـزين النقـل، أنشـطة بـني التنسـيق بعمليـة ؤسسـةامل

 :منها نذكر يزاتمم عدةب ةالفًرت  هذه تتميز و ، 1مهل مناسب خدمة ىمستو  قيقحت و العمالء بطلبات

 العرض من أكثر الطلب. 

 اإلنتاج وه الرئيسي القلق مصدر نكا املنتجني،و على للزبائن هناك تأثري ليس. 

 جديدة احتياجات ادجيإ إىل السبق وأ اجلودة سني حت التسليم، قاتو أ تقليل :هتماماتها من ليس نتجامل. 

 علـىه قراراتـ ريتـأث يف النظـر وند اخلدمـة تكلفة بتخفيض اللوجستيك من جزء كل عن لسئو امل مقا الربح لزيادة 

 قيـقالتح عـن حبثـا لـيسو  نفصـلةامل التحسـينات مـن بسلسـلة تتميـز ةالفـًرت  هـذه كانـت لـذا . األنشـطة مجيـع

 .الشامل

 

                                                             
  11 ص ، 2009 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار التوزيع، اإلمداد و إدارة :حممد حسان.د1 
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 1975-1990 المتكامل اللوجستيك :الثانية المرحلة

 ياداملـ التوزيـع أنشـطة نيبـ التكامـلو  ابطالـًرت  ققيـحت وهـ فداهلـ أصـبح اللوجسـتيكم مفهـو  اسـتقرار منـذ

 ميـعوجت نشـأة،امل هـدافأ قيـقوحت التشـغيل احتياجـات تلبيـة علـى جمالـه يف كـل تسـاعد الـيت واداملـ إدارة أنشـطةو 

 بشـكل األنشـطة تلـك ارسـةمم أجـل مـن احـد،و  تنظيمـي نمكـا يف التوزيـعو  باإلمـداد اخلاصـة األنشـطةو  األفـراد

 األنشـطة يف التخصـص يف الزيـادة مع اللوجستيك تكلفة يف مناسبة زيادة رحلةامل ذهه تشهد كما كفاءة أكثر

 خفـض إىل ىأد مـا ووهـ علومـاتامل بتكنولوجيا االستعانةو  دىامل بعيد التخطيط وحن اهجتاال ختلفة،امل اللوجستية

 1اللوجستية األنشطة تكلفة يف ملحوظ

 التسعينات المشترك اللوجستيك :الثالثة المرحلة

 ميتـاز املقابـل ويف املنافسـة، زيـادة إىل أدى مـا هـذا الطلـب تتجـاوز إمجاليـة إنتاجيـة بطاقة الفًرتة هذه متتاز

 هـذه كـل السـوق، مسـات مـن مهمـة مسـة هـو طلـبال غمـوض أي بـه، التنبـؤ يصـعب اسـتهالك بسـلوك الزبـائن

 السوق يف للبقاء املؤسسات على وكان مستحيال، ليس لكنه  و صعبا أمرا السوق يف البقاء من جعلت األمور

 :يلي ما إتباع

 لمثـا و تنافسـةامل الشـركات نيبـ حـىت التحالفـات إنشاء يتم جديدة سوق لدخول :جديدة أسواق عن البحث

 .البعض بعضهما توزيع شبكاتالستخدام  الفاحت « Benz » و « Chrysler» ذلك على

 الوسيطة السلع م واخلا وادامل جودة حتسني بجي نتجامل جودة نيلتحس : المنتج جودة تحسين

 .فداهل ذاه قيقحت يف يساعد نأ ميكن ورديناملو  نينتجامل نيب ونفالتعا ،)اإلمدادات(

 نيالطرف لكال التكاليف من يقلل نأ كنمي العميلو  وردامل نيب ونالتعا : المنتجات تكلفة تخفيض
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 .نخفضةامل الضرائبو  ماخلا وادامل الطاقة، العمالة، تكاليف فيها نتكو  اليت نالبلدا عن تبحث فالشركات

 .العميـل مـع دائمـة عالقـة إنشاء يوه الطلب على نياليقم عد من احلدو  التكاليف خلفض ىأخر  طريقةوهناك 

  .التكاليف خفضو  نتجامل جودة حتسنب يتم العالقة ذهه لخال من

 بـني قـوي تعـاون هنـاك يكون أن السوق جيب إىل االستجابة سرعة لزيادة :السوق إلى االستجابة سرعة زيادة

 بشـكل صـحيح يعمـل ال السلسـلة تلـك مـن جـزءا كـان إذا حيـث اإلمداد، سلسلة نفس يف املوجودة الشركات

 املنافسـة لكـن و املنتجـني بـني ليسـت اليـوم فاملنافسـة . احملـدد الوقـت يف النهـائي املنـتج تـوفر عدم إىل يؤدي هذا

قـوي جـدا  تعـاون يربطها اللوجستيك سلسلة أجزاء مجيع تكون أن يتطلب السوق يف التوريد للبقاء سالسل بني

 يف اللوجسـتية عملياتال بني التكامل فقط ليس اللوجستيك مشكلة البيئة هذه يف) .بينها إىل التحالف تصل( 

  .املشرتك اللوجستيك اإلمداد سلسلة نفس من الشركات بني اللوجسيت التعاون أيضا املؤسسة ولكن

 اللوجستيك دافهأ و أهمية :الثالث المطلب

 اللوجستيك أهمية :أوال

 تكلفتـه يف بـدأت عنـدما إال يظهـر مل األعمـال منظمـات يف اللوجسـتية باألنشـطة اجلـاد االهتمـام إن

 التنافسـي املركـز تـدعيم حنـو الطريـق أن املؤسسـات هـذه يف اإلدارة أيقنـت وعنـدما ملحـوظ، بشـكل التضـخم

 اللوجسـتيك وأمهيـة .التكـاليف وخفـض العمـالء خدمـة خـالل من يبدأ إمنا األرباح وزيادة التنافسية امليزة وحتقيق

 : منها نذكر أسباب لعدة تعود

 للـدول، االقتصـادي املسـتوى علـى بالغـة أمهيـة اللوجسـتية األنشـطة ثـلمت :العاليـة التكلفـة اعتبـارات  -1-1

األنشـطة  يف يسـتثمر األمريكيـة املتحـدة الواليـات يف القوميـة الثـروة مـن 19% إىل أن اإلحصـاءات تشـري حيـث

                                                                                                                                                                                        
  271 ص ، 2004 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار اللوجستيات، إدارة العبد، إبراهيم لجال مصطفى، فريد لا 
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 نشـاط األنشـطة بـني هـذه ومـن .هنـاك العمـل قـوة مـن 13% حـوايل تسـتخدم األنشـطة هـذه أن و اللوجستية،

 اإلنتـاج مـن 10.5% حـوايل يبلـغ وحـده النقـل لوجسـتيك تكاليف أن إىل تشري اإلحصاءات أن ثحي النقل،

 1دوالر مليار 2000حوايل أم العاملي

 بالتسـويق متمـاهاال كـذلك و لصـناعةا يف ةالعوملـ وحنـ اهجتـاال نإ :التوزيـع و اإلمـداد خطـوط طـول  -1-2

 كـل داخـل اللوجسـتية باألنشـطةم تمـاهاال تزايـد ذاهلـ اللوجسـيت، األداء علـى ريكبـ حد إىل يعتمد أصبح يلو الد

 إنتاجهـا يقتصـر ال الـيت احلجـم ةري كبـ الشـركات وأ اجلنسـيات متعـددة الشـركات تلـك خاصـة و لأعمـا منظمـة

 الطويلة التوزيع و اإلمداد خطوط فةتكل بسبب ذلك و احمللية قاألسوا على

 الـيت السـبل ادجيـإ سـبيل يف اكبـري  جهـداو  طـويال قتـاو  الشركات لتبذ :لإلستراتيجية مهم اللوجستيك -1-3

ـا زمتيـ نأ كـنمي  أسـعار(  التكلفـة يف خاصـةو  التمـايز اتيجيةإسـرت  نإ يأ ،نافسـنيامل مـن اغريهـ عـن منتجا

 العمـالء، خدمـةو  التكلفـة حيـث مـن اللوجسـتية للألعمـا اجليـد ألداءا علـى ريكبـ حـد إىل تتوقـف )نتجـاتامل

 مقارنـة تفضـيلية ميـزة بنـاء علـى قـادرة تكـون اللوجسـتية اخلدمـة يف التميـز إدراك يف حـتجن الـيت فالشـركات

 2املؤسسة و رحبية السوقية حصتها وزيادة السوق يف التوسع على املؤسسة وتساعد هلا املنافسة بالشركات

 إال تتمتـع ال خدمـة وأ سـلعة يأ نأ هفيـ الشكمما   : للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك -1-4

 ؤسسـةامل لذتبـ عنـدما لكـنو  ناسـبنيامل نكـااملو  الوقـت يف نياحملتملـ للعمـالء متاحـة نتكـو  ال عنـدما قليلـة بقيمـة

 نكـاوامل الوقـت يف واحملتملـني احلـاليني لعمالئهـا اخلـدمات أو نتجـاتامل ذهتـوفري هـ سـبيل يف متميـزة جهـودا

                                                             
 29 ص ذكره، سبق مرجع اللوجستية، لاألعما إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد ثابت 1

 
 32 ص ذكره، سبق مرجع اللوجستية، لاألعما إدارة يف مقدمة :إدريس الرمحن عبد تاب  - 2
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 القيمـة مـن يزيـد فسـو  ذلـك نفـإ اريهـغو  النقـلو  التخـزينو  علومـاتاملو  الطلبـات هيـزجت لخـال مـناملناسـبني 

  تـوفري إىل ناالطمئنـا علـى أساسـية بصـفة يتوقـف العميـل فِرَضـا .للعمـالء بالنسـبة اخلـدمات ذه هـإىل ضـافةامل

ا لخال من نتجاتامل  .ختلفةامل اللوجستية األنشطة بواسطة تدفقهاو  انسيا

 السـريع األكـل سالسـل احن جنـإ : سـريعة و مناسـبة استجابة على الحصول في العمالء رغبة تزايد -1-5

 الربيـدو  االنرتنـت لاسـتعما علـى لاإلقبـاو  ،يلاآل فالصـر  ماكينـات انتشـار ،لللمنـاز  الطلبات توصيل اجلاىز، وأ

م علـى لاحلصـو  نيتوقعـو  العمـالء جعـل رية األخـ السـنوات يف االلكـرتوين مو  احتياجـا  السـلع مـن رغبـا

 يف نـةو ر املو  ،اآليل التصـنيع عمليـاتو  علومـات،امل أنظمـة تطـور نفـإ ذلـك إىل إضـافة ،ريقصـ قـتو  يف اخلـدماتو 

 وذ التسـويق كـذلكو  ،ريالكبـ احلجـمو ذ باإلنتـاج فيعـر  مـا إتبـاع علـى ؤسسـاتامل دسـاع التنمـيط،و  اإلنتـاج

 تسـهيل يف سـدتجت الـيتو  خاصـة يـةمهأ ثـلمت اللوجسـتية األنشـطة أصـبحت ذاهـ كـل ظـل يفو  الكبـري احلجـم

 ماحتياجـا مـع تتفـق الـيت اخلـدماتو  السـلع ريتـوف يف السـرعة لخـال مـن قالسو  يف للعمالء السريعة االستجابة

م،و   اللوجستيك دافهأ : ثانيا.اريهغو  التخزينو  النقلو  التعبئة و علوماتامل تدفق على تعتمد اليتو  رغبا

 دائـمو  مسـتمر ونشـاط أكـرب مردوديـة بلوغ إىل بواسطتها املؤسسة تسعى معينة دافه على اللوجستيك ينطوي

 :التايل النحو على

 احلاجـة لتناسـب تكلفـة بأقـل عليهـا احلصـول جيـب الـيت ةالنوعي تلك باجلودة يقصد :المناسبة الجودة -2-1

معـني  مسـتوى علـى احلصـول إمكانيـة ومـدى مبالئمـة مـرتبط هنـا اجلـودة مفهوم أي أن الشراء يتم أجلها من اليت

 بـاملواد اخلاصـة والتكلفـة اجلـودة علـى إجيابيـة رقابـة اللوجسـتيك وظيفـة متـارس حيـث .توفريهـا املطلـوب املـواد مـن
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 الطويـل األجـل يف املؤسسـة تشـرتيها اليت للمواد اجلودة مستوى يف التأثري ذات أساسية عناصر أربع رذك وميكن

 :و هي

 االعتبـارات -اإلنتـاج عوامـل -املنـتج تصـميم متطلبـات(:وهي للجودة املستوى الكاملة املواصفات تضع أف -أ

 1.السوقية العوامل -التجاري بالشراء اخلاصة

 .اقتصادية بتكلفة ىستو امل ذاه إلنتاج فنيةال اإلمكانيات لديهم الذين وردينامل اختبار -ب

 فقـاو  لإلنتـاج لـديهم احلـافز تنميـةو  اجلـودة تطلبـاتمل اقعيوو  أفضل فهم لتحقيق وردينامل مع العالقات تنمية -ج

 .ىستو امل ذاهل

 .ناسبةامل الرقابة من نوع ارسةومم التكلفةو  اجلودة حيث من وردينامل أداء تقييم -د

 شراؤه طلوبامل الصنف بإنتاج يتعلق فيما وردامل عند للتكاليف االحتماالت قيمة :المناسب السعر -2-2

 ـا التصـفية كـنمي الـيت القيمـة تلـك هبأنـ هتعريفـ كـنمي و.)العامـة األعبـاء و التصـنيع أعبـاء األجـور، تكـاليف(

 .طلوبةامل االحتياجات ريتوفو أ الشراء مقابل

 املـواد طبيعـة منهـا العوامـل مـن العديـد حيكمهـا املناسـبة كميـةال حتديـد :المناسـبة بالكميـات الشـراء -2-3

 والتسـهيالت املتوفرة التخزين إمكانيات الطلب،و  العرض اجتاهات االقتصادية، الظروف اإلنتاج، طبيعة املشرتاة

 .للمؤسسة الظروف املالية والتخزين، الطلب تكلفيت به، اخلاصة

                                                             
 تطبیقي إستراتیجي مدخل :المعاصرة المنظمات في اللوجستیة األنشطة وإدارة االحتیاجات وظیفة في المرجع بكر، أبو محمود مصطفى -  1

 2003 مصر، :اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،والتخزین الشراء أعمال خالل من التنافسیة المیزة لتحقیق - 26 ص ، 2004 .
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 مـع يتناسـب أال و فيـه املسـتلزمات توريد فيو يتم الذي لوقتا به يقصد :المناسب الوقت في الشراء -2-4

 املؤسسـات تقـوم العوامـل مـن توجـد جمموعـة حيـث اإلنتاج عدم تعطيل والذي يضمن الطالبة اإلدارة احتياجات

 .الشراء توقيت ديدحت عند العتباربا بأخذها

 حيـث يـة،أمه األكثـر اخلطـوات مـن ناسـبامل ورداملـ اختيـار عمليـة تعتـرب :المناسـب المـورد اختيـار -2-5

 كـنمي يالـذ األسـلوب علـى ينصـب التحليـل نفإ لذلك وردين،امل عن مجعها سبق اليت علوماتامل ليلحت تتطلب

 عرفـةامل رةو ضر  إىل باإلضافة ذاه صادر،امل ذهه من كل ا تتصف اليت اخلصائص همأ عن الكشف هخالل من

 كـنمي الـذم ناسبامل عيارامل ديدحت األمر يتطلب لذا عليها،ل و احلص طلوبامل وادامل مواصفاتو  خبصائص التامة

 .للمورد السليم االختيار يف يساعد نأ

 :يلي ما نذكر نأ كنمي الذكر السالفة فداهاأل إىل باإلضافة

 التدفقات بإدارة يسمى ماو أ) رجاتخم و مدخالت (واخلارجة الداخلة التدفقات نيب تنسيق أفضل قيقحت. 

 لاألعطاو  تناقاتاالخ نبجت. 

 للعمليات األمثل التدفق قيقحت. 

 ؤسسةامل مع صلحةامل فأطرا كل و مهنيساامل و نللزبو  القيمة خلق. 

 :يف تتمثل اليت و أصفار 05 ب يسمى ما قيقحت

 ذلك عن ةالناجت التكلفة يف فوراتوو  التكاليف، فيضخت إىلي يؤد خزونامل من قليلالت :خمزون صفر. 

 للعمالء جيدة خدمة إىل ييؤد مما الطلب رةو د يف قستغر امل الزمن تقليل :لآجا صفر.  
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 اتفاهلـ نـت،ااالنرت  ،نرتنـتاال الفـاكس، مثـل احلديثـة التكنولوجيـاتاسـتخدام  طريـق عـن :أوراق صـفر 

 .االستجابة سرعة من يزيدو  ،وراقاأل ماستخدا من يقلص ذاه كل الكمبيوتر، ،اآليلىاحلاسب

 للعمـالء جيـدة خدمـة قيـقحت بالتـايلو  داتو رداملـ مـن الـتخلص ينيعـ نـتجامل يف أخطـاء جـودم و دعـ :أخطـاء صـفر 

 .التكاليف يضفوخت

 الوقائية بالصيانة يسمى ذاوه ،هثو حد عند ليسو  العطل قوعو  قبل الصيانة نتكو  نأ بجي :تعطل صفر. 

 نكـاامل يف الصـحيحة، حلالـةبا الصـحيحة، بالكميـة الصـحيح، نـتجامل :ريتـوف إىل اللوجسـتيك يهـدف كـذلك

  .الصحيحة بالتكلفة و الصحيح للعميل الصحيح، الوقت يف الصحيح،
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 اللوجستيك إدارة :الثاني المبحث

 التنظـيم التخطـيط، تشـمل املؤسسـة داخـل مهمـة إدارة منـه جعل اللوجستيك على طرأ الذي التطور إن

 اهليكـل ضـمن مسـتقلة كـإدارة اللوجسـتيك فوجـود .ؤسسـةامل إسـرتاتيجية ضـمن اللوجسـتيك أصـبح بـل والرقابـة،

 ...البشرية، املوارد اإلنتاج، كالتسويق، الوظائف باقي مع يتقاطع منه جيعل التنظيمي

 المؤسسة بوظائف اللوجستيك عالقة :األول المطلب

 بالتسويق اللوجستيك عالقة :أوال

 مـع تبـادل خللـق واخلـدمات البضـائع وتوزيـع يجالـرتو  التسـعري، التنفيـذ، التخطيط، عملية هو التسويق إن

 أو املنتجـات بوضـع التسـويق وخيـتص والتنظيميـة، الفرديـة األهـداف حتقيـق إىل يـؤدي مبـا أخـرى، جمموعـات

 .التبادل عملية لتسهيل وذلك التوزيع قنوات يف اخلدمات

 :1خالل من والبيع التسويق نشاط على تؤثر اإلمداد فأنشطة

 املنتج؛ سعر تكلفة  

 املنتج؛ إنتاج توقيت  

 املنتج؛ جودة مث ومن اإلمدادات جودة  

 للعميل؛ املنتج إتاحة توقيت  

 للعميل؛ املنتج إتاحة أماكن  

 العميل؛ وأذواق ورغبات احتياجات وفق والتغليف التعبئة وأدوات أساليب كفاءة  

 املنظمة؛ له تقدمها اليت اخلدمات عن العميل رضا مستوى  
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 ؛(العميل /املورد) املنظمة منتجات تشرتي اليت اإلمداد مصادر بني العالقة  

 مـن املقدمـة واملعلومـات البيانات خالل من تأثريال ويتم وتقاطع ترابط عالقة والتسويق اللوجستيك بني فالعالقة 

 :يلي ما بينها ومن التسويق إدارة طرف

 املختلفة؛ التسويق خطط وأيضا واملتوقعة احلالية املبيعات قيمة 

 أصناف لبعض موردا يعترب منهم البعض كان إذا وخاصة الشركة منتجات يشرتون الذي العمالء عن معلومات 

 واخلامات؛ املواد

 الشراء؛ قرارات اختاذ عند الشراء معلومات تنمية يف التسويق حبوث تساعد أيضا 

 اإلنتـاج ومسـتلزمات املـواد أسـواق يف حتـدث الـيت بـالتطورات اخلاصـة البيانـات مـن التسـويق إدارة تسـتفيد أيضـا 

ا تضع حىت  .ةاملناسب والتكلفة باألسعار املواد هذه خصائص مع يتفق مما التسويقية سياسا

 المالية باإلدارة اللوجستيك عالقة :انيثا

 املخصصة املالية االعتمادات على التعرف يف تتمثل واضحة عالقة املالية باإلدارة اللوجستيك عالقة إن

ا تتخذ أن اإلمداد إدارة على جيب واليت الشراء لعملية  إىل .هلـا املخصصة االعتمادات حدود يف الشرائية قرارا

 :أيضا فهناك املتاحة املالية االعتمادات عن معلومات من املالية اإلدارة تقدمه ما جانب

 الفائض؛ أو اخلردة من التخلص حالة يف املساعدة وأيضا االئتمان شروط عن معلومات 

 التأخري؛ أسباب عن معلومات وأيضا للموردين املالية املراكز عن معلومات   

 مناولـة ختـزين، قـل،ن( املختلفـة األنشـطة علـى لإلنفـاق ختصيصـها نميكـ والـيت املتاحـة املـوارد عـن معلومـات (.....

 :يلي مبا املالية اإلدارة متد أن فيجب اللوجستيك إدارة أما

                                                                                                                                                                                        
 ص ،2004 مصر، :اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،والمخزون اإلمداد إدارة في الحدیثة اإلدارة حنفي، الغفار عبد قص،قریا زكي رسمیة  - 1
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 التغريات؛ هذه ملواجهة األموال تدبري ميكن حىت املتوقعة أو احلالية املشرتيات كمية يف تغريات أي 

 املناسب الوقت يف موالاأل تدبري ميكن حىت الشراء عملية توقيت.  

 جتهيزات من يتطلبه وما اللوجستية األنشطة من الالزم التمويل و السيولة موقف  

 والبشرية؛ والفنية املادية اإلمكانيات من وغريها وأدوات وأجهزة 

 ماليا؛ أدائها وتقيم قياس يتم إنتاجية كوحدة اللوجستية األنشطة عائد أو رحبية وقواعد أسس 

 املنظمة مستوى على االستثمارات وعائد رحبية مث ومن املنتجات ورحبية فةتكل.   

 البشرية والموارد واإلدارية التنظيمية بالجوانب اللوجستيك عالقة :ثالثا

 كمـا مـاهرة، عمالـة إىل حيتـاج هـذا حيـث اللوجسـتيك إلدارة بالنسبة جدا مهمة تعترب البشرية املوارد إن

 ومنها املؤسسة ووظائف أهداف حتقيق يف هاما دورا يلعب التنظيمي الشكل أن

 1 :يف العالقة هذه وتكمن اللوجستيك

 للمنظمة؛ التنظيمي اهليكل ومكونات وشكل نوع  

 للمنظمة؛ التنظيمي اهليكل ومستويات مكونات بني واإلدارية التنظيمية والعالقات االختصاصات 

 املـوردين وخدمـة الشـراء حبـوث مثـل التنظيمـي اهليكـل يف اإلداري ومسـتواها املعاونـة التنظيميـة حـداتالو  نـوع 

  وغريها؛

 التنظيميـة واملسـتويات الوحـدات بـني والتنسـيق التعـاون وجمـاالت املنظمـة داخـل اإلداريـة االتصـاالت أنظمـة 

 اإلدارية؛

                                                             
 28-27 ص السابق، المرجع نفس   -  1
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 على اللوجستيك يعتمد املنظمة؛كذلك يف الرئيسية نشطةاأل وفعالية كفاءة وتقييم قياس وأدوات ومعايري أسس 

 .عالية مهارة ذات بشرية موارد

 اللوجستي التخطيط :الثاني المطلب

 مشـاكل عـدة مـن املؤسسـة يقـي اجليـد التخطـيط أن حيـث اإلدارة، يف العمليـات أوىل هـو التخطـيط إن

 .الالزمة اللوجستية طواخلط القرارات حتديد يف احلامسة املرحلة التخطيط يعترب هلذا

 اللوجستي التخطيط مستويات :أوال

 مـىت مـاذا، ب تتعلـق األسـئلة مـن لعـدد وواضـحة حمـددة إجابـات تقـدمي إىل اللوجسـيت التخطـيط يسـعى

 :1يف تتمثل مستويات ثالث على التخطيط من النوع هذا ويتم .وكيف

 موقـع علـى كبـري تـأثري ولـه املـدى، طويـل والتنبـؤ التسـويق خطـة علـى يسـتند :االستراتيجي التخطيط  -1-1

 بـني املـواد تدفق تنظيم على اللوجستيك لقدرة وفقا إسرتاتيجية خطة وضع يتم حيث .والتوزيع اإلنتاج وحدات

  .والعمالء الوحدات وبني الوحدات

 لتنفيـذ الضـرورية اللوجسـتية املـوارد وضـع علـى ينطـوي حيـث عـام ملـدة يكـون :التكتيكـي التخطـيط -1-2

 الوسـائل لتكييـف الالزمـة اخلطـوات واختـاذ اللوجسـتية للوسـائل الرشـيد االستخدام للمؤسسة، السنوية األهداف

  .االحتياجات عم

 أسـاس علـى ويكـون .الطلبيـات أسـاس علـى املـوارد ختصـيص يـدير): (يالتشـغيل( العملـي التخطـيط -1-3
 مـن تكـون اخلطـة هـذه (معـني مكـان يف معـني منـتج تسـليم تـاريخ) الالزمـة العمليـات خطـة بوضـع ويقوم يومي،

                                                             
 المریخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراھیم تركي ترجمة ،اإلإلمداد لةسلس ورقابة وتنظیم تخطیط :اللوجستیات إدارة بالو، إتش رونالد 1

  56 ص ، 2006 السعودیة، :الریاض
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 بعـض يوضـح واجلـدول (... خـزين،الت منطقـة الشـاحنات، تـوفري :مثـل) لـذلك الالزمـة الوسـائل تـوفري خـالل
 .الثالثة للمستويات وفقا اللوجستية القرارات عن األمثلة
 اللوجستية لألعمال والتشغيلية والتكتيكية اإلستراتيجية القرارات عن أمثلة :1 رقم جدول

 نوع
  القرار

  القرار مستوى
  تشغيلي  تكتيكي  استراتيجي

  والشحن اإلرسال النفقات، الطرق،  املخزون وضعية  وقعوامل احلجم التسهيالت،  الموقع

  والوقت الكميات جداول  الفصلي اخلدمة مزيج  النقل منط اختيار  النقل

 ادخـال نظـام وتصـميم اختيـار  األوامر تشغيل
  األامر

 لطلبيات األوليات قواعد
  العمالء

  الطلبيات تنفيذ وتعجيل تسهيل

  /  /  العمالء خدمة معايري وضع  العميل خدمة

 الفصلية املساحات ر اختيا  واملكان الداخلي التنظيم  المخازن
  

  .باألوامر الوفاء

  الشراء أوامر إصدار  املورد واختيار التعاقد  الشراء سياسات وضع  الشراء
الـدار  ،رية اإلسـكند مصـر، 2002،المـادي  والتوزيـع اإلمـداد :اللوجسـتية األعمـال إدارة فـي مقدمـة إدريـس، الـرمحن عبـد ثابـت :المصـدر
 59 ،صاجلامعية
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 اللوجستية القرارات مثلث :ثانيا

 املخـزون قـرارات املوقـع، العميـل، خدمـة مسـتويات :رئيسـية مشـاكل أربعـة علـى اللوجسـيت التخطـيط يرتكـز

 . ذلك يوضح 1 رقم والشكل .النقل وقرارات

  اللوجستيات قرار اتخاذ مثلث :1 رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دار مسـلم، أمحـد أسـامة سـلطان، إبـراهيم تركي ترمجة ، ،اإلمداد سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :المصدر

 .57 ص 2006 السعودية، :الرياض املريخ،

 

 

 المخزون إستراتجیة
 المخزون مستویات -

 المخازن انتشار -

 الرقابة طرق -

 سلسلة أنشطة عملیة
 المستمرة اإلمداد
 )التورید ( التموین
 اإلنتاج تخطیط
 المادي التوزیع

 التسویق
 أھداف

 لیالعم خدمة

 الموقع إستراتجیة
 المنشآت وموقع وحجم عدد -

 التورید نقاط و التخزین نقاط ربط -

 التورید ونقاط التخزین بنقاط الطلب ربط -
 الخاصة /العامة المخازن -
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 .والنقـل واملوقـع التخـزين وهـي جمـاالت ثـالث يضـم الـذي تيات،اللوجسـ قـرار اختـاذ مثلـث السـابق الشـكل ميثـل

ـاالت هـذه وتتصـف  ولـيس واحـدة كوحـدة هلـا التخطـيط يـتم أن جيـب مث ومـن بينهـا، فيمـا بالتـداخل الثالثـة ا

 أن نالحـظ كمـا .املتكامـل اللوجسـيت النظـام علـى ملموسـة بدرجـة يـؤثر منهـا كـل أن حيـث منفصـلة بطريقـة

االت يف صياغتها مت اليت لالسرتاتيجيات نتيجة إال يه ما العميل خدمة   .األخرى الثالث ا

 الرئيسية اللوجستي التخطيط مجاالت :ثالثا

االت يف ترتكز متعددة مشكالت مع اللوجسيت للتخطيط املختلفة املستويات تتعامل   :1التالية الرئيسية ا

 علـى كبـري بشـكل وذلـك اللوجسـتية لألعمـال العمـالء خدمـة مسـتوى يـؤثر :العمـالء خدمـة أهداف -3-1

 بـالتخزين تسـمح اخلدمـة مـن األقـل فاملسـتويات .آخـر عامـل أي تـأثري يفـوق حنـو علـى وذلـك اللوجسـيت النظـام

 إىل تـؤدي اخلدمـة مـن األعلـى واملسـتويات .تكلفـة أقـل النقـل مـن أشـكال موباسـتخدا قليلـة، مواقـع يف املركـزي

 األعمـال تكـاليف فـإن العليـا حـدودها إىل لتصـل اخلدمـة مسـتويات زيـادة يـتم عنـدما ولكـن .متامـا العكـس

 ينصب أن جيب االسرتاتيجي اللوجسيت التخطيط يف األول االهتمام فإن لذلك .ترتفع اللوجستية

 .العمالء خلدمة املناسب وىاملست حتديد على

 ـا اخلاصـة النقـاط وكـذلك التخـزين، لنقـاط اجلغـرايف الوضـع إن :المواقـع تسـهيالت إسـتراتيجية -3-2

 اخلـاص واحلجـم واملوقـع، العـدد، حتديـد إن ذلـك مثـال .اللوجسـتية للخطـة العريضـة اخلطـوط حتـدد لإلمـداد

 إىل املنتجـات توجيـه سـيتم خالهلـا مـن الـيت اراتاملسـ حتديـد إىل يـؤدي السـوق طلـب وحتديـد بالتسـهيالت،

 للمنـتج التحركـات مجيـع يتضـمن أن هـو بـاملوقع اخلاصـة التسـهيالت ملشـكل  املناسـب النطـاق وإن .السـوق

                                                             
 62 ص سابق، مرجع ،المادي والتوزیع إلمدادا اللوجستیة ألعمالا إدارةإدریس، الرحمن عبد ثابت- - 1
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 الوسـيطة التخـزين نقـاط وخـالل املينـاء، أو البـائع أو املصـنع موقـع مـن حتـدث كمـا لـذلك املصـاحبة والتكـاليف

 مـن مباشـر بشـكل خدمتـه يـتم سـوف الـذي العميـل طلـب حتديـد فـإن ذلـك إىل ةإضـاف .العمـالء مواقـع وحـىت

 إجيـاد إن .للتوزيـع اإلمجاليـة التكـاليف علـى يـؤثر خمتـارة ختـزين نقـاط إىل يوجـه أو املـوانئ، أو البـائعني أو املصـانع

 .املوقع تسهيالت إسرتاتيجية جوهر هو الرحبية تعظيم يف تساهم بالتايل واليت تكلفة األقل األعمال

 فـإن .املخـزون إدارة يـتم خالهلـا مـن الـيت الطريقـة إىل التخـزين قـرارات تنصـرف :التخـزين قـرارات  -3-3

 لقواعـد وفقـا التخزينيـة النقـاط مـن املخـزون سـحب مقابل (الدفع أسلوب)التخزين نقاط على املخزون ختصيص

 املنتجات خط يف املختلفة لألصناف املختارة قعاملوا أن كما .املقام هذا يف أساسيتني إسرتاتيجيتني ميثال حمددة

 يف إضـافية أخـرى اسـرتاتيجيات ميثلـون املخـزون مسـتويات إدارة أو امليدينيـة، أو اإلقليميـة املخازن أو املصنع، يف

 تؤخـذ أن جيـب وبالتـايل التخزين، قرارات على تؤثر سوف املستخدمة املنظمة سياسة أن ويالحظ .الصدد هذا

  .اللوجستية اإلسرتاتيجية باراالعت عني يف

 ومسـارات األنشـطة، وحجـم .للنقـل وأسـلوب منـط علـى النقـل قـرارات تشـتمل :النقـل إسـتراتيجية  -3-4

 للعمـالء بالنسـبة اجلغرافيـة ومواقعهـا باملخـازن الواقـع يف تتـأثر القـرارات هـذه إن .للنقـل الـزمين واجلـدول النقـل،

 حجـم خـالل مـن النقـل بقـرارات تتأثر املخزون مستويات أن كما.املخازن موقع يف تؤثر بالتايل واليت واملصانع،

 .الشحن

 رئيسـية جمـاالت مجيعـا ميثلـون والنقـل واملخـزون، املوقـع، تسـهيالت العمـالء، خدمـة مسـتويات فـإن وهكـذا

 ىعلـ والعائـد النقـدي، والتـدفق الرحبيـة، علـى ـا اخلاصـة القـرارات تـأثري بسـبب وذلـك اللوجسـيت، للتخطـيط
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 مبعـزل لـه التخطـيط جيـب ال مث ومـن اآلخـر، مـع يتـداخل القـرارات هـذه مـن جمـال كـل إن .للمنظمـة االسـتثمار

 .بينها والتوازن التوافق بتحقيق القيام األقل على أو غريه، عن

 اللوجستي التنظيم :الثالث المطلب

 جيـري أن البضـائع مانلضـ واملسـؤولية السـلطة خطـوط حيـدد أن شـأنه مـن اللوجسـتية األنشطة تنظيم إن

 مطلبـا للمؤسسة التنظيمي اهليكل ضمن اللوجستيك إدارة وضع يعترب هلذا .له التخطيط جرى ملا وفقا حتريكها

  .والكفاءة الفعالية من مستوى أعلى لتحقيق وذلك اللوجستية العمليات بني التوازن لتحقيق ملحا

 اللوجستي التنظيم أهمية :أوال

 املالحـظ ومـن للمنشـأة، االسـرتاتيجية اإلدارة مـن أساسي جزء تعترب اللوجسيت امالنظ وفعالية كفاءة إن

 ممـا الرئيسـية، الوظـائف مـن متنوعـة جمموعـات ويف التنظـيم داخـل تقليـديا تنتشـر اللوجسـتيك وظـائف معظـم أن

 يكـله وجـود فعـدم .املزدوجـة التبعيـة نتيجـة وذلـك الـبعض بعضـها مـع الوظائف هذه أهداف تعارض إىل يؤدي

 تطبيـق يف الفشـل معنـاه العليـا اإلدارة أفـراد أحـد وسـيطرة إدارة حتـت اللوجسـتيات أنشـطة بـني جيمـع تنظيمـي

  .1اللوجستيات نشاط إلدارة املتكامل املفهوم

 أن إىل ذلك ويرجع اللوجستيك، أنشطة لدراسة حتليلي إطار تقدمي على النظم مدخل تطور ساعد لقد

 علـى األخـرية هـذه تكـوين يف يعتمـد وإمنـا الوظـائف، لتكـوين كأسـاس التخصـص علـى يعتمـد ال الـنظم مـدخل

 مسـتويات إىل تـؤدي املتكاملـة الـنظم فـإن الـنظم ملـدخل ووفقـا .القويـة االرتبـاط عالقـات ذات األنشـطة جتميـع

 هـذا سـاهم ولقـد واحـدة، طبيعـة ذات ولكنهـا مرتابطـة غـري فرعيـة أنشـطة تشـمل اليت النظم تلك من أعلى أداء

                                                             
 إلسكندریة،ا الحدیث، الجامعي المكتب ،"والشحن النقل -المشتریات إدارة -المخازن إدارة" دادمواال المواد إدارة مصطفى، فرید نھال -  1

 278 ص ، 2008 مصر،
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 وإىل من املتاحة واملنتجات واألجزاء املواد تدفق بعملية املرتبطة األنشطة خمتلف حصر يف مباشر بشكل املدخل

 .1اللوجستيك بإدارة اخلاص اإلطار وهو موحد إداري إطار داخل وضعهاو  املنظمة

  اللوجستيك إلدارة التنظيمي التطور :ثانيا

 :يف تتمثل وهي تطوره مراحل حسب وذلك مراحل عدة املؤسسة يف اللوجسيت التنظيم عرف لقد

 تقليـديا التنظيمـي اهليكـل كـان املرحلـة هـذه يف السـبعينات، أوائـل يف رصـدها جـرى الـيت هـي :األولـى المرحلـة

 األنشـطة لـبعض وجـود ال أنـه كمـا تنظيميـة، وحـدات عـدة بـني مـا اللوجسـتيك وظـائف بانتشـار يتميـز والـذي

 كانـت والـيت املرحلـة تلـك خصـائص إىل يالتنظيمـ اهليكـل هـذا طبيعـة وتعـود.2 التنظيميـة اخلارطة يف اللوجستية

 .املؤسسـة وظـائف بـني مشـتتا اللوجسـتيك كـان الفـرتة تلـك أن كما إداري، كمفهوم اللوجستيك ظهور مرحلة

 إلدارة وجـود ال أنـه الشـكل مـن نالحـظ حيـث اللوجسـتيات إلدارة التقليـدي اهليكـل يوضـح رقـم والشـكل

 .مستقلة

 عـن باملسـؤولية إليـه وعهـد العليـا اإلدارة يتبـع كبـري تنفيـذي مسـئول وضـع ةاملرحلـ هـذه يف مت :الثانيـة المرحلـة

 .واحدة إدارة حتت املادي التوزيع إدارة مع املواد إدارة مجع مرة ألول مت حيث اللوجستية، األنشطة

 اهليكـل يف الرمسـي التعـديل مـن النوع هذا إحداث مسرية ويرلبول و كوداك مثل عمالقة شركات تصدرت ولقد

 املرحلة ختطت أو األوىل املرحلة يف عالقة الكربى الشركات معظم ظلت 1985 عام يف ذلك ومع-.لتنظيميا

 .املتكامل للوجستيك التنظيمي اهليكل يوضح 3 رقم والشكل .1مباشرة الثالثة املرحلة إىل قفزا الثانية

                                                             
 24 ص سابق، مرجع ،اللوجستیات إدارة العبد، إبراھیم ل.جال مصطفى، فرید نھال  - 1
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 املرحلـة هـذه تتضـمن املشـرتك، باللوجسـتيك تسـمى مـا أو اإلمـداد سلسـلة إدارة مرحلـة وهـي :الثالثـة المرحلـة

 للمؤسسـة التنظيمـي اهليكـل داخـل اللوجسـتيك إلدارة كبـرية أمهيـة وتعطـي .اللوجسـتية لألنشـطة الكامـل الـدمج

  :التايل الشكل يف موضحة هي كما

  للوجستيك التقليدي التنظيمي الهيكل : 02 رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  330 ص 2004مصر،  :اإلسكندرية اجلديدة، ، 2005 اجلامعة الدار ،اللوجستيات إدارة العبد، إبراهيم جالل فريد ال :المصدر

 المرافق تخطیط

 المعلومات نظم
 اإلداریة

 النقل

 الھندسة
 الصناعیة

 إقلیمي تخزین
 التامة للمواد

 اإلنتاج جدولة

ریالمد  العام 

لالتموی  
 التسویق اإلنتاج

 على الرقابة
 المخزون

 المواد تخزین
التامة

 األوامر تشغیل

 االئتمان فتح

 المواد تخزین

 المواد تخزین
 الخام

 المواد خطط

 الشراء

 العمالء خدمة

 التنبؤ
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  المتكامل للوجستيك التنظيمي الهيكل : 03 رقم شكل

  

  

  

  

  

  

 

 

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

 1للوجستيك الحديثة المكانة : 04 رقم شكل

 

  

 

 

 

                                                             
 الماجستیر، شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة القیمة، خلق في ودورھا اللوجستیة الخدمات وجودة أداء قیراط، بن العزیز عبد -  1

  19ص 2010- 2009الجامعیة السنة قالمة، جامعة
  
 

 العامة اإلدارة

 اللوجستیك التسویق

 المادي التوزیع اإلنتاج تخطیط )التورید (التموین

 العامة اإلدارة

 اإلنتاج اتیالمشتر اإلمداد سلسلة

 اإلنتاج طیتخط

 دیالتور

 النقل

 نیالتخز المخزونات

 اتیالطلب معالجة

 فیالتغل

 عیالب بعد ما خدمة
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  :األول الفصل خالصة

  إداري كمصطلح تطبيقه عند وحىت ظهوره، بداية منذ بالغني وأمهية دور ذو اللوجستيك أعترب

 ورقابة تنظيم ختطيط، من التسيري لصريورة خيضع متكاملة إدارة منه جعل والتغيريات التطورات من العديد عرف

 العمـل انسـيابية حتقيـق إىل يهـدف املؤسسـة اسـرتاتيجية ضـمن أصـبح مـا، كاإلداريـة املسـتويات كـل علـى وذلـك

 واكتسـاب املؤسسـات بـني للمنافسـة جمـال يشـكل وأصـبح املؤسسـة، رحبية لزيادة التكاليف بأقل املستمر والتدفق

  .جديدة أسواق
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  :مقدمة الفصل

تمع يف هذه العامل  ظاهرة : ظاهرتني، غريتا أسس كثري من العلوم أال ومها) الذي أصبح قرية صغرية(يعيش ا

مات واالتصاالت، التكامل والتحالفات والتكتالت السياسية واالقتصادية والصناعية، وظاهرة ثورة تكنولوجيا املعلو 

وإذا كانت التحالفات والتكتالت بني الدول قدمية قدم احلضارات الغابرة، فإن أشكاهلا وأساليبها تطورت وتنوعت 

بشكل كبري، وامتدت إىل الشركات، فتشكلت الشركات العمالقة متعددة اجلنسيات، من خالل التكامل األفقي 

كات الكبرية للصغرية، أو االندماج، أو التحالفات طويلة األجل، أو والرأسي فيما بينها، وذلك عن طريق شراء الشر 

العمل مبفهوم سلسلة التوريد بني الشركات املستقلة عن بعضها البعض، وسهلت ثورة تكنولوجيا املعلومات 

ستقلة اليت واالتصاالت عملية التكامل بني كيانات الشركة املتناثرة يف شىت أحناء العامل، والتكامل بني الشركات امل

 .تعمل ضمن سلسلة توريد واحدة
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 مدخل إلى  سلسلة التوريد :األولالمبحث 

ذا النوع من التكتالت يف بداية عام  ، 1980يعترب مفهوم سلسلة التوريد حديثا نسبيا إذ بدأ االهتمام 

تجات أو تقدمي اخلدمات، يف الوقت وذلك ملا له من فوائد تساهم يف حتسني كفاءة أعضاء سلسلة التوريد يف إنتاج املن

املناسب وبالكيفية املناسبة والتكلفة األقل، وفيما يلي سوف يتم التعرف يف هذا الفصل على مفهوم وأمهية سلسلة 

ا، وكذا ماهية إدارة سلسلة التوريد، و كيفية تقيمها    .التوريد ومكونا

  وأهدافها  مفهوم سلسلة التوريد: المطلب االول  

  1فهوم سلسلة التوريدم:اوال

  :يف منها فيما يليشهد مفهوم سلسلة التوريد عدة تعار 

 ملنتجات من خالل املـوردين إىل املسـتهلك النهـائي، إضـافة إىل تـدفق سلسة التوريد كل األنشطة املتعلقة بتدفق وتصنيع ا

 ..املعلومات، و كال التدفقني يتم يف االجتاهني من املوردين إىل العمالء و العكس من العمالء إىل املوردين

  نشــطة الشـــراء شـــبكة مــن املســؤوليات اجلماعيـــة ملكونــات السلســـلة املســتقلة وشــبه املســـتقلة ألعبـــارة عــن سلســلة التوريــد

 ..والتصنيع والتوزيع املتعلقة باملنتجات

  عملية إدارة تدفق املواد واملنتجات التامة من املوردين إىل املستهلكني وذلـك مـن خـالل سلسـلة مـن هي سالسل التوريد

 ..أنشطة الصنع والتخزين والتوزيع على مدار نقاط تصنيع و ختزين و توزيع خمتلفة

  تـــابع مــن املنظمــات، تســهيالت ووظـــائف وأنشــطة تلــك املنظمــات والـــيت يــتم تضــمينها يف اإلنتـــاج ت هــيسلســلة التوريــد

والتسليم للمنتج واخلدمة، حيث يبدأ التتابع مع املوردين الرئيسيني للمواد اخلام وميتـد نطاقـه يف كـل الطـرق وحـىت العميـل 

                                                             
 مصر، ،2006 ،114 العدد العربیة، األعمال إدارة جمعیة األعمال، إدارة مجلة ،التورید سالسل إدارة أساسیات الرفاعي، العزیز عبد ممدوح 1 .

  46.1ص
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  ..النهائي

 1.مراكز التوزيع، مكاتب التجارة والتوكيالتاملخازن، املصانع، مراكز التشغيل، : تشمل التسهيالت  

 الشــراء، إدارة املخــزون، إدارة املعلومــات، تأكيــد اجلــودة، اجلدولــة، اإلنتــاج، التوزيــع، التنبــؤ، : تشــمل الوظــائف واألنشــطة

  .التسليم، وأخريا خدمة العميل

 وهناك نوعني من التحرك يف هذه النظم مها:  

  ايــة السلســلة ايــة علــى الــرغم مــن أنــه لــيس كــل املــواد تبــدأ مــع بد (التحــرك املــادي للخــدمات وعــادة مــا يكــون يف اجتــاه 

  )السلسلة 

 حترك أو تبادل املعلومات حيث يتم ذلك يف اجتاهني عرب السلسلة.  

اكذلك عرف سلسلة التوريد  وت    :على أ

ـــتخدم النهــــائي، وهــــذا يتضــــمن "  متتاليــــة املــــوردين الــــذين يســــامهون يف إنتــــاج وتســــليم ســــلعة أو خدمــــة إىل املسـ

 inventoryإدارة املخـزون ،Production، اإلنتـاج Sales processingمعاجلـة املبيعـات  -افرتاضيا مجيع مظاهر العمـل

management ،ــــد املـــــــواد ـــراء distributionالتوزيـــــــع  ،Material supplyتوريـــ ، التخمـــــــني procurement، الشــــ

forecasting وخدمة الزبون ،customer service، وجماالت أخرى متعددة"..  

  :.مثلة يفوبذلك فإن سلسلة التوريد هي جمموعة تدفقات مت

  تدفقات املوادMaterial flows.  

                                                             
 " الطلب معلومات مشاركة ضوء فى للمخزون العكسى السحب ظاھرة على اإللكرتونیة التورید سالسل إدارة تطبیق- السلع على تطبیقیة دراسة 1-

 رفاعى محمد العزیز عبد ممدوح/ دكتور إعـداد - "المعمرة
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  تدفقات املاليةFinancial flows.  

  تدفقات املعلوماتInformation flows.        

ـا شـبكة أعمـال مـن التسـهيالت وبـدائل التوزيـع  ومن خالل هذه التعاريف، ميكن تعريف سلسلة التوريد علـى أ

ومنتجـات تامــة، وتوزيـع تلــك " وسـيطية" ملــواد إىل مـواد نصـف مصــنعة  حيـث تـؤدي وظــائف جتهيـز املـواد وحتويــل تلـك ا

املنتجـات التامــة إىل العمـالء، وتوجــد سالسـل التوريــد يف كــل املنظمـات الصــناعية ومنظمـات اخلــدمات، علـى الــرغم مــن 

  .اختالف درجة تعقيد السلسلة من صناعة إىل أخرى ومن شركة إىل أخرى

  1أهداف سلسلة التوريد

ــدف إدارة سلســلة التوريــد إىل تقليــل أو ختفــيض التكــاليف الكليــة وحتســني اجلــودة الكليــة وتعظــيم  بصــفة عامــة 

    :التوريد يسية لسلسلةرئخدمة العميل وزيادة الرحبية يوجد عدة أهداف 

  .احلصول على املنتج اجليد يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب وبأقل التكاليف - 1

  .جعل املخزون أقل ما ميكن كلما أمكن وتقدمي أفضل خدمة للعميل - 2

 .ختفيض وقت دورة اإلنتاج  - 3

ً إجيابيًا حول مسـتويات املخـزون، العمليـات، لذلك يكون هناك شعو  التوريد،ختفيض عدم التأكد واملخاطر يف سلسلة  - 4 را

 .ومستويات خدمة العميل النهائي

 .الرتكيز يف سلسلة التوريد يكون على أمثلية النظام - 5

                                                             
 ، شمس عین جامعة ، دكتوراه رسالة مصر،: التورید سلسلة إدارة في األھداف برمجة نموذج استخدام. صالح دیب، شیخ محمد - 1

2004  .  
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سلســـلة التوريـــد تســـتطيع أن تســـتخدم العمليـــات الـــيت تتعامـــل مـــع طلبـــات العميـــل الـــيت تقـــدم خـــالل النظـــام، وإّن إدارة  - 6

الـة مت ّ ِــن مـن إدارة قــرارات املعلومـات علــى طـول سلســلة التوريـد بالكامــل مـن متلــك املـواد األوليــة إىل سلسـلة التوريــد الفع ك

املنتجـــات التصـــنيعية إىل توزيـــع املنتجـــات اجلـــاهزة إىل العميـــل، وعنـــد كـــل مرحلـــة هنـــاك حاجـــة الختـــاذ االختيـــار األفضـــل 

م عند أدىن م   .ستوى تكلفة ممكنةحول ماهية احتياجات عمالئك وكيف ميكنك مقابلة متطلبا

   تطور سلسلة التوريد  :المطلب الثاني

الكفــاءة وذلـــك بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة بفـــرتة  يفحققــت سلســـلة التوريـــد مميـــزات رئيســـية وقفـــزات ذات داللـــة 

  .اية القرن العشرين يفوجيزة مث ارتفعت 

نـــاك ارتبـــاط خطـــى للعالقـــة بـــني سالســـل ورقيـــة حيـــث ه هـــيبدايـــة القـــرن العشـــرين كانـــت سالســـل التوريـــد  ففـــي

عشـر  اثـىنإىل  اثنـنياملنتجني واملخازن وجتار اجلملة وجتار التجزئة واملستهلكني ، وقد تراوَح مدى السلسلة من واحد أو 

حلقة ونظام توريد مادى حيث أصـبحت السلسـلة الواحـدة ضـخمة بصـورة كبـرية ، ويـرتبط العـاملني بـالورق بصـورة علـى 

معا ، عالوة على ذلك فإن الطبيعة اخلطيـة أصـبحت حتقـق االتصـال بـني املقدمـة والنهايـة لسلسـلة مستوى كل احللقات 

  .غري مرتبة ومستهلكة للوقت 

إىل الوكيــل حيـــث مــن املمكــن أن يكـــون  –الطلــب  –ومتثلــت وظيفــة سلســلة التوريـــد اخلطيــة ىف حتويــل العميـــل 

يل ، وحيول الوكيل الطلب إىل تاجر اجلملة ، وتباعـا رمبـا يكـون لديه عدم كفاية باملخزون ، حىت ميكنه حتقيق طلب العم

لدى تاجر اجلملة حمدودية أو نقص ىف املخزون املتاح ويكون لديه طلب مـن املـوزع أيضـا ، مـع تـوافر الوقـت الـالزم فـإن 

العميــل ، ومــن مث فهنــاك  املنتجــات التامــة تــأتى مــن الوكيــل إىل خمــازن تــاجر اجلملــة مث إىل خمــازن تــاجر التجزئــة وأخــريًا إىل

  .احتماالت لفقد الوقت واألموال جبانب مردودات العمالء 
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، " اإلنرتنـت" هذه السلسلة االفرتاضـية رمبـا كانـت موجـودة قبـل وجـود احلـل عـن طريـق شـبكة املعلومـات الدوليـة 

ة ، ومع الشحن عرب صناعات وخدمات كثري  يفظاهرة منتشرة  (Cross – docking) وقد أصبح الشحن عرب اإلنرتنت 

اإلنرتنـــت فـــإن املنتجـــات يـــتم شـــحنها مـــن مصـــانع متعـــددة إىل خمـــازن الـــوكالء املتعـــددة وذلـــك إلعـــادة ختزينهـــا ونقلهـــا ، 

اية الرحلة دون أن تظل    .املخزن ، وهذا من شأنه بال شك أن خيفض من الوقت واألموال  يفمباشرة إىل 

مـن املـورد إىل  الـواردةالبضـائع  هـي  Cross – dockingنهـا باملنشـأة ومبعـىن آخـر فـإن البضـائع الـواردة دون ختزي

  .والذى به يتجنب ختزينها باملخازناملخزن وغري حممله على وسائل نقل املورد ولكنها حمملة على شاحنات خارجية 

كمــــا أن تطبيــــق الشــــحن عــــرب اإلنرتنــــت وكــــذلك التكنولوجيــــات املتقدمــــة األخــــرى مثــــل وحــــدة حفــــظ املخــــزون 

مــن  األوتوماتكيــةيــتم فيهــا الفحــص بدقـة مــن خــالل األدوات اإللكرتونيــة ، حيــث تسـتخدم مــع األجــزاء  والــيت) حلاويـةا(

ا تسهل من عمـل إدارة املخـزون   اإللكرتوينسلسلة التوريد  ومتكن وحدة حفظ املخزون من إمتام عملية التخزين  كما أ

  .داخل إطار الشحن عرب اإلنرتنت 

موعة الواحد تصـل مـن عـدة منتجـني إىل اجلانـب اآلخـر ) احلاويـات(ة من شاحنات وحـدات حفـظ املخـزون فا

دفعــات أو شــحنات  يفوالتخــزين وإعــادة التوزيــع يــتم  –احملتويــات غــري حمملــة  –مــن تســهيالت الشــحن عــرب اإلنرتنــت 

عرب اإلنرتنـت، وعنـدما  أصغر إىل شاحنات أكرب مسافرة للخارج ومنتظرة على اجلانب اآلخر من الشحن وكل ذلك يتم

تـرتك خمـازن التـاجر أو التجـار  تكتمل العملية من حيـث الوقـت فـإن شـاحنات وحـدات حفـظ املخـزون املسـافرة للخـارج 

  .، وسلسلة التوريد تتطور بسرعة حيث أصبحت أقل خطية وأقل اعتمادا على الورق والبشر



 التورید سلسلة                    :الثاني لفصلا
 

32 

 

  لطلب سلسلة التوريد وسلسلة القيمة وسلسلة ا:   المطلب الثالث

ـــات  ـــل القيمـــــة الـــــذي يعكـــــس مفهـــــوم أن القيمـــــة تضـــــاف للمنتجــ ـــــا سالســ يشـــــار إىل سالســـــل التوريـــــد علـــــى أ

ــا تتكــون  هــيأو عــرب السلســلة، وسالســل القيمــة  يفواخلـدمات أثنــاء تقــدمها  جتميــع ملنظمــات أعمــال منفصــلة ، كمــا أ

  .عنصر التوريد وعنصر الطلب : من عنصرين لكل منظمة مها 

 ر التوريد مع بداية السلسلة وينتهى مع العمليات الداخلية باملنظمة يبدأ عنص.  

  وتنتهــى مـــع العميـــل  احلـــايليـــتم فيهــا تســـليم خمرجـــات املنظمــة للعميـــل  الـــيتالسلســـلة مـــن النقطــة  يفيبــدأ عنصـــر الطلــب

  .السلسلة  يف النهائي

لسلســلة القيمــة  يأن التنســيق احليــو  كمــا. املبيعــات والتوزيــع كجــزء مـن سلســلة القيمــة  فهــيأمـا سلســلة الطلــب 

الســـــابق  يفكانــــت منفصــــلة   الـــــيتعليهــــا ، عــــن طريـــــق هيكلــــة وتنســــيق األنشــــطة  واالســــتحواذهــــو طريقــــة خللــــق القيمـــــة 

باألســواق، وأيضــا عــن طريــق تـــرابط هــذه األنشــطة بصــورة فعالــه إلداء العمليـــات الداخليــة بغــرض تطــوير أنشــطة شـــبكة 

 .سية أسواق جديدة  ختلق بصورة أسا اليتاألعمال 
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  ماهية إدارة سلسلة التوريد:  المبحث الثاني

يعترب مفهوم إدارة سلسـلة التوريـد توجـه إداري حـديث النشـأة يرتكـز علـى النظـرة الشـاملة يف التسـيري وعلـى الرفـع 

الســتغالل مــن مســتوى اخلدمــة، ويعمــل علــى حتقيــق التــوازن بــني مســتوى التكلفــة ومســتوى األداء، وذلــك مــن خــالل ا

 .اجليد للمزايا اليت توفرها النظرة الشاملة

  د إدارة سلسلة التوريدئو أهمية و فوا مفهوم : المطلب االول

  1مفهوم إدارة سلسلة التوريد :اوال

  :هناك عدة تعاريف سنويل بعضا منها

  ايــة وتوصــيلها للمســتهلك كافــة األنشــطة ا  إدارة سلســلة التوريــد  هــي ملتصــلة بتــدفق وحتويــل املــواد األوليــة إىل منتجــات 

 .."النهائي إضافة إىل تدفق املعلومات

  شبكة مـن املنظمـات املرتابطـة باجتـاه صـاعد وهـابط مـن خـالل عمليـات و أنشـطة خمتلفـة لتقـدمي  هيإدارة سلسة التوريد

 ..قيمة للمستهلك النهائي يف شكل منتجات و خدمات

 وذلــك لتحقيــق التحســني يف طريقــة حصــول الشــركة علــى املــواد اخلــام  متثــل إدارة  سلســلة التوريــد مزجيــا مــن العلــم والفــن

  :.ويستلزم ذلك بعض العناصر مثل، . الالزمة إلنتاج املنتج أو تقدمي اخلدمة وتسليمها أو شحنها إىل العمالء

  العليا لسلسلة التوريد املبدئية الشؤون البيئية، وكذلك مساندة اإلدارةالقوة، واملستوى املرتفع اللتزام الشركة جتاه 

  االت املختلفة داخل الشركة واليت متكن من حتقيـق قيمـة مـن تكامل العمل عرب اإلدارات الوظيفية، ويشمل ذلك كل ا

 ".خريا التوزيعمثل التدبري، البيئة، التصنيع، التسويق، البحوث والتطوير، وأ" التداخل مع املوردين 

                                                             
 .49-48 ص الرفاعي، العزیز عبد ممدوح   1
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 دمج الشؤون البيئية داخل أنشطة إدارة وتصميم سلسلة التوريد احلالية وكذا عمليات تدبري االحتياجات والتوزيع 

 العمليات الفعالة والالزمة لتحقيق اهلدف الذي جيعل املوردين يلتزمون باالحتياجات البيئية الالزمة.  

  يــد يتعلــق بوجهــة النظــر املبســطة ألبعادهــا اإلداريــة والــيت تشــمل ختطــيط وتنظــيم يف إدارة سلســلة التور " اإلدارة"ومصــطلح

  .ورقابة أنشطة سلسلة التوريد

ـا التطـور املسـتمر لفلسـفة اإلدارة والـيت تبحـث يف توحيـد القـدرات اإلنتاجيـة كما عرفت  إدارة سلسلة التوريد بأ

تمعة وكذلك موارد وظائف األعمال واليت تكون موجودة د اخل وخارج املنظمة، وحتديد أمهية قنوات التوريد يف إطار ا

امليـزة التنافســية وتــزامن العميـل يف تــدفق املنتجــات واخلــدمات إىل السـوق وأخــريا املعلومــات الالزمـة خللــق التميــز كمصــدر 

  .1وحيد لقيمة العميل

  :رة تكامل ثالث وجهات نظر متنافسةديا يقابل املسؤولني عن إدارة سلسلة التوريد يف ضرو ويوضح هذا التعريف حت

 إدارة سلسلة التوريد كإدارة لسلسلة التوريد الداخلية.  

  إدارة سلسلة التوريد(إدارة سلسلة التوريد كرتكيز على املورد.(  

 تشمل العميل باإلضافة إىل املوردين إدارة سلسلة التوريد كإدارة شبكة األعمال باملنشآت واليت.  

وما يالحظ من خالل هذه التعاريف هو أن مفهوم إدارة سلسلة التوريد يعين القيـام جبميـع املهـام املتعلقـة بتـدبري 

املــواد ومســتلزمات اإلنتـــاج ومــن مث احلــرص علـــى توزيــع املنتجــات مبـــا يتماشــى  ورغبــات العمـــالء واألخــذ بعــني االعتبـــار 

 .ضائع وهذا مع وجود نظام معلومايت فعال يسمح بتحقيق فاعلية يف أداء هذه اإلدارةمرجتعات الب

                                                             
 .49 ص ذكره، سبق مرجع الرفاعي، عزیزال عبد ممدوح   1
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   أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد : ثانيا

أمهيـة ختطـيط  يفقدمها علم اإلدارة وحبـوث العمليـات فـإن هنـاك زيـادة  اليتمنذ احلرب العاملية الثانية ومع احللول 

ايــــة  يفومــــديرو سلســــلة التوريــــد ومجيــــع األعضــــاء  يكفريــــق فــــإن خمططــــوإدارة سلســــلة التوريــــد، وبالعمــــل   أول ووســــط و

 السلســـلة لـــديهم قـــدرة علـــى زيـــادة اإليـــرادات وأيضـــا الرقابـــة علـــى التكلفـــة ، باإلضـــافة إىل االســـتخدام األفضـــل لألصـــول

                                                                                                                             .                                                        وأخريًا حتقيق رضاء العميل

ـا تقـرتح حلـول  وتتكامل الربجميات الالزمة لتحقيق األمثلية وذلك على مستوى السلسلة ككل ، باإلضـافة إىل أ

على سـبيل املثـال تزودنـا حزمـة الربجميـات بـالطريق األمثـل للتوريـد مـن املـورد إىل . منذجة رياضية ملشكالت سلسلة التوريد

الرحبيــة هـــو نتيجـــة طبيعيـــة  يفل، وخالصـــة القــول فـــإن حتقيـــق رغبـــات العمــالء والتمتـــع بتحقيـــق زيـــادة املنــتج مث إىل العميـــ

  .لتحقيق الكفاءة املثلى من خالل إدارة سلسلة التوريد 

  هيعدة جماالت متنوعة  يفوتسمح األمثلية بتحسني أداء سلسلة التوريد بالشركة:  

 ختفيض تكلفة التوريد.  

 للمنتج يدحتسني الربح احل. 

  على كل املستويات(زيادة كفاءة التصنيع.( 

  صاىف الربح بعد التكاليف والفوائد(عائد أفضل على األصول.( 

وتتحقق الفوائد األولية إلدارة سلسلة التوريد للعميل حيث حيدث ختفيض ىف املخزون من خالل نقل املنتجـات 

أمـا األثـر علـى املـورد رمبـا يكـون أكثـر صـعوبة . ويكـون مسـئوال عنـه  مباشـرة إىل مكـان الشـراء مث بعـد ذلـك يقـوم بتخزينـه

  :بصورة مبدئية كفوائد ، فاألمر خيتلف ، ولكنها رمبا تشمل فوائد لكل من العمالء واملوردين كما يلى  تصنيفه يف
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 العمالء :  

ســـلة التوريـــد تســـاعد علـــيهم ، وإدارة سل واالســـتحواذأحـــد أهـــم مظـــاهر األعمـــال هـــو حتقيـــق االتصـــال بـــالعمالء 

ذلـك  يفوذك مبعرفـة مـاذا يرغـب ؟ ومـىت يرغـب . املنظمة على حتقيق ذلك ، ألن السلسـلة ببسـاطة تبـدأ وتنتهـى بالعميـل

 .؟ وسرعة توصيل املنتجات إليه 

  التكلفـة:  

ت، واملبيعــا الســوقيتتصــف بالكفــاءة مــن التكــاليف وتزيــد مــن النصــيب  الــيتسلســلة التوريــد  –ميكــن أن ختفــض 

تعـــىن زيـــادة التـــدفقات النقديـــة  والـــيتكـــل ذلـــك يـــؤدى إىل حتقيـــق وفـــورات . وتبـــىن أو حتقـــق عالقـــات قويـــة مـــع العمـــالء

وذلـــك  التشـــغيليوســـيلة لتحقيـــق التميـــز  هـــيوسلســلة التوريـــد . للمنشــأة األمـــر الـــذى يرفـــع مـــن القيمـــة الســـوقية لألســـهم

لسلة التوريد تضمن أيضا أن الكميات السليمة تشـحن للخـارج بأقـل لزيادة القيمة السوقية للمنشأة ، واإلدارة اجليدة لس

الوقــــت  يفاألســــعار وذلــــك لتخفــــيض تكــــاليف التوزيــــع، كمــــا يــــتم اختيــــار وســــائل النقــــل والشــــاحنات لضــــمان التســــليم 

  .املناسب باقل تكلفة ممكنة

 القيمة السوقية  : 

ـــة الســــوقيةأمثليــــة سلســــلة التوريــــد ميكــــن أن تؤكــــد بصــــورة إجيابيــــة علــــى مخســــ منــــو  هــــي ة عناصــــر تقــــود إىل القيمـ

. ميـزة ، الشـرحية الضـريبية احملـددة، االستخدام الكفؤ لألصول الثابتة، إجنـاز األعمـال بصـورة متاملبيعات، ختفيض التكلفة

تتصـــف بالكفـــاءة فـــإن الكميـــة املناســـبة مـــن املنتجـــات تتحـــرك بســـرعة حنـــو الســـوق، ناجتـــا عنهـــا  الـــيتوىف سلســـلة التوريـــد 

ن ال تفقـــد أيـــة مبيعـــات ميكـــن عنـــدما يتجـــه إىل الشـــراء فـــإن املخـــاز  حيتاجـــهونظـــرًا ألن العميـــل جيـــد مـــا . يعـــات مرتفعـــة مب

  .بيعها
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  التكاليف الرأسمالية: 

ع واملخـــازن تكـــون عنـــد حـــدها مثـــل تكـــاليف تشـــغيل املصـــان الرأمساليـــةسلســـلة التوريـــد املثلـــى فـــإن التكـــاليف  يف

اإلنتـــاج والتصـــنيع، فـــإن اإلنتـــاج  يفلطلـــب أكثـــر مـــن التنبـــؤ باملبيعـــات والـــذى يكـــون األســـاس ، فـــإذا كانـــت أوامـــر ااألدىن

ومــن مث املخــزون حتــت الطلــب يكــون عنــد حــده األدىن األمــر الــذى . ســيكون متــزامن بصــورة أكــرب مــن طلــب العميــل 

 .خيفض من عدد املخازن الالزمة خلدمة العميل 

  الوفورات الرأسمالية: 

ختفــيض التكــاليف ، فــإن اإلدارة الفعالــة لسلســة التوريــد ســوف تعظــم رأس املــال العامــل للشــركة ،  باإلضــافة إىل

ألن املخزون سيتحول بصورة فورية إىل أوراق قـبض، ومـن وجهـة النظـر املاليـة ، هـذا التحـول للمخـزون إىل نقديـة سـيؤثر 

  .تأثريًا إجيابيًا على القيمة السوقية للمنشأة

رة سلســلة التوريــد مــن ضــرورة احلاجـــة إىل تطبيقهــا بصــورة فعالــة  ومــن مث فهنــاك عــدة قضـــايا كمــا تنبــع أمهيــة إدا

  : تدفع املنظمات إىل ضرورة تبىن منهج إدارة سالسل التوريد وهى

  .احلاجة إىل حتسني العمليات  - 1

 . يرفع مستويات الشراء اخلارج - 2

 .ختفيض تكاليف النقل  - 3

 .رتونية زيادة أمهية التجارة اإللك - 4

 .زيادة ضغوط املنافسة واتساع مدى العوملة  - 5

 .تعقيد سالسل التوريد ومن مث احلاجة إلدارة فعالة للمخزون  - 6
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  إلدارة سلسلة التوريد و الشروط االساسية ئ السبعة المباد: المطلب الثاني

المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد : اوال   

وية لتحسني إدارة سلسلة التوريد لديها من خالل حتقيق التوازن بني طلبـات تتحرك عديد من الشركات بصورة ق

العمالء وكذا احلاجة لنمو الرحبية، هذه اجلهود تعكس سبعة مبادئ إلدارة سلسـلة التوريـد، تعمـل بصـورة جمتمعـة وميكـن 

إىل رضـــــاء العميـــــل ، أن تزيـــــد مـــــن اإليـــــرادات ، وحتقـــــق مراقبـــــة أفضـــــل للتكلفـــــة، واســـــتخدام أفضـــــل لألصـــــول باإلضـــــافة 

  .وبالتطبيق الناجح ستثبت هذه املبادئ بصورة مقنعة رضاء العمالء وحتقيق منو للرحبية بصورة أكرب

  :1وأّن املبادئ السبعة إلدارة سلسلة الوريد تتمثل يف

تقســـيم العمـــالء إىل جمموعــات متميـــزة اعتمــادا علـــى حـــاجتهم للخدمــة وتطويـــع سلســلة التوريـــد خلدمـــة :  األول المبــدأ

  :هذه الشرائح املرحبة 

الفرصــة خلدمـة كــل  -إىل جمموعــات وفقـا للصــناعة ، واملنـتج ، وقنــاة التوزيـع –للعمـالء  ييعطـى التقسـيم التقليــد

والتســـاؤل اآلن هـــل . تكـــاليف والرحبيـــة داخـــل وعـــرب شـــرائح العمـــالء جمموعـــة بصـــورة أكثـــر كفـــاءة مـــن حيـــث متوســـط ال

  . يتستطيع الشركة حتقيق الفهم الكامل للقيمة املرتبطة مبكانة العمالء من خالل مستوى اخلدمة هلم ؟ اإلجابة بالنف

م اخلاصــة ، ميكــن الشــركة مــن تطــوير حمفظــة اخلــدمات لــديها وجيعلهــا  ولكـن تقســيم العمــالء إىل شــرائح وفقــا الحتياجــا

وتعترب الدراسات واملقابالت وحبوث الصناعة أدوات تقليديـة لتحديـد معـايري التقسـيم . أكثر تكيفا مع الشرائح املختلفة 

والتحليـــل  يواملتطـــور إىل كـــل أســـاليب التحليـــل املتقدمـــة مثـــل التحليـــل العنقـــودواليـــوم يتحـــول املنـــتج املتقـــدم .  الرئيســـية

  . للرحبية لكل شرحية  ياملتعارضة للعميل والتنبؤ باهلامش احلدلقياس املزايا  يالعامل
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فاملنتج املتطـور هـو الـذى يقـوم بـإجراء التحسـينات الداخليـة لديـة ويبـىن قواعـد بيانـات للمنتجـات ويقسـمها وفقـا 

 .م هذا التقسيمتدع للمبيعات ووفقا الحتياجات التجار ، ويلىب أوامر التوريد ويستخدم معايري احملاسبة الالزمة واليت

  :شرائح العمالء يةإعداد شبكة نظم اإلمداد وفقا الحتياجات اخلدمة ووفقا لرحب:   يالمبدأ الثان

لتصــميم شــبكة نظــم اإلمــداد ىف تنظــيم املخــزون واملخــازن وأنشــطة النقــل لــديها  يتأخـذ الشــركات مــنهج التنــاغم التقليــد

  .وذلك لتحقيق معيار وحيد

اد من أجـل الـبعض ملقابلـة متوسـط احتياجـات اخلدمـة لكـل العمـالء ، وقـد تصـمم وقد تصمم شبكة نظم اإلمد

  .من أجل البعض اآلخر إلرضاء االحتياجات الكلية لشرحية عمالء واحدة

يهـــدف إىل متيـــز إدارة سلســـلة التوريـــد وذلـــك مـــن خـــالل حتقيـــق  -واملــنهج األخـــري لتصـــميم شـــبكة نظـــم اإلمـــداد

ـــتخدم ىف عديـــــد مـــــن الصـــــناعات وخصوصـــــا  – االســـــتخدام الفعـــــال والكـــــفء لألصـــــول واملالئـــــم لشـــــرحية حمـــــددة ، يســ

الصــناعات الــىت تنــتج ســلع املســتهلك النهـــائى ، حيــث يــتم فيهــا إعــداد أصـــول التوزيــع ملقابلــة احتياجــات نظــم اإلمـــداد 

ون غـري متميــزة بصــورة  لألفـراد ، والــىت متثـل املصــدر األكـرب للتميــز الـالزم للمنــتج أكثــر مـن املنتجــات الفعليـة والــىت قـد تكــ

  .كبرية 

سلســــلة التوريــــد ،حمققــــا دقــــة التنبــــؤ رة متطابقــــة عــــرب إدراك إشــــارات الســــوق، وختطــــيط الطلــــب بصــــو :   المبــــدأ الثالــــث

  :والتخصيص األمثل للموارد 

التنبـــؤ هـــو إجـــراء تـــارخيي يعتمـــد علـــى سلســـلة زمنيـــة ، وعلـــى مســـتوى األقســـام املختلفـــة والـــىت قـــد تعمـــل بصـــورة 

قد يكون هناك تنبؤات لنفس املنتجات وكل قسم لدية افرتاضاته اخلاصـة ومقاييسـة ومسـتوى التفاصـيل اخلـاص  مستقلة،
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بــه، ذلــك أن التوجــه الــوظيفي لعديــد مــن الشــركات حيقــق بعــض املشــكالت ىف عمليــة التنبــؤ بالطلــب،ألن التنبــؤ الــذايت 

  .افق مع اإلدارة املتميزة لسلسلة التوريد املركز واملعتمد على األقسام اإلدارية بالشركة يعترب غري متو 

ولتحقيـــق التميـــز ىف سلســـلة التوريـــد فيجـــب علـــى املنـــتج أن يركـــز علـــى تطبيـــق عمليـــة التخطـــيط عـــرب اإلدارات الوظيفيـــة 

(CFPP) Cross Functional Planning Process  معتمـدا علـى براجميـات ختطـيط الطلـبDemand Planning 

Software (DPS) .  

  :السريع عرب سلسلة التوريد  للعميل والتحولحتقيق التميز ىف املنتج بصورة كاملة :   الرابعالمبدأ 

علــى تقــديرات احتماليــة للطلــب علــى املنتجــات التامــة وكــذا  –بصــورة تقليديــة  –يبــىن املنتجــني أهــداف اإلنتــاج 

نبـــؤ ، ويتجــه هـــؤالء املنتجــني ملعرفـــة املخــزون واالحتيــاطي مـــن تلــك املنتجـــات، وذلــك مـــع األخــذ ىف االعتبـــار أخطــاء الت

ــائى لتحويــل املــواد إىل منتجــات ملقابلــة  فــرتات التوريــد ىف النظــام والــيت غالبــا مــا تكــون فــرتات ثابتــة ، مــع حتديــد وقــت 

  .احتياجات العميل 

 بينمــا كــل الطــرق التقليديــة تســتطيع أن حتقــق تقــدما ىف التكــاليف مــن خــالل ختفــيض تكــاليف اإلعــداد ، خاليــا

واالحتمـال الكبـري أن تظـل عنـد احلـد األدىن لالسـرتاتيجيات  ،التصنيع ، وأساليب التوريد والتصنيع والشـراء عنـد الطلـب

  .التقليدية 

ذلــك أنــه ىف اســرتاتيجية اإلنتــاج الكبــري حســب طلــب العميــل يتجــه املنتجــون ملقابلــة احتياجــات العميــل الفــردى 

تاج لعدم احلصول على احتياجات التجميـع مـن املـوردين ، وممـا ال شـك فيـه بكفاءة ، وهنا قد تنجم مشكلة تأجيل اإلن

أن تأجيــل اإلنتــاج يؤجــل متيــز املنــتج لــدى العميــل، وتعــاجل إدارة سلســلة التوريــد هــذه املشــكلة عــن طريــق وحــدات حفــظ 

  .ي كاملخزون وكذلك إسرتاتيجية التوريد عند اإلنتاج من خالل عملية التوريد األوتومات
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  :التكلفة الكلية للمواد واخلدمات  ة وذلك لتخفيضإدارة مصدر السلسلة بصورة إسرتاتيجي:   الخامس المبدأ

رعايــة للعالقــات الدافئــة مــع املــوردين ألن املــورد املناســب مــن وجهــه نظــر  –وذلــك بصــورة تقليديــة  –املنــتج لــيس لديــه 

ولكـــن . خـــرى ثابتـــة دون اعتبـــار لتلـــك العالقـــات املنـــتج هـــو الـــذي يقـــدم أقـــل ســـعر ممكـــن للمـــواد مـــع بقـــاء العناصـــر األ

تتطلب إدارة سلسلة التوريد املتميزة  تركيز الذهن أكثر للتعرف على هيكل التكلفة لـدى املـورد واالقتنـاع بـه ومـن مث فـإن 

هـــدف ختفـــيض التكلفـــة عـــرب سلســـلة التوريـــد حيقـــق أقـــل األســـعار ىف الســـوق للمنـــتج النهـــائي ىف السلســـلة ومـــن مث زيـــادة 

  .األرباح حيث يكافأ كل فرد يساهم يف زيادة الرحبية / امش الرحبية ، واالمتداد املنطقى لذلك هو ترتيبات مشاركة ه

والــيت تســاند املســتويات املتعــددة مــن اختــاذ  التكنولــوجي  تطــوير سلســلة التوريــد بإســرتاتيجية التوســع:   المبــدأ الســادس

  :واخلدمات واملعلومات نظرة واضحة لتدفق  املنتجات  طاءالقرار وإع

وذلـــــك بــــالتخلى عــــن التوجـــــه الــــوظيفى والرتكيـــــز علــــى التوجـــــه (مــــع اســــتمرارية مـــــنهج إعــــادة هندســـــة العمليــــات 

فـــإن عديـــد مـــن الشـــركات املتقدمـــة تقـــوم بعمليـــة اإلحـــالل رغـــم ضـــعف تكامـــل الـــنظم املعلوماتيـــة مـــع نظـــم ) بالعمليـــات

 وضــعت إيــرادات ســنة كاملــة مــن أجــل االســتخدام الواســع للربجميــات شــركة واحــدة هــى الــىت. التشـغيل الرئيســية بالشــركة 

ا  ا ىف عمليا   . 2002على مستوى الواليات املتحدة ككل عام .واخلدمات اخلاصة 

فعديــد مــن الشــركات وجــدت نفســها ضــحية لــنظم التحــول اجلديــدة الــىت وضــعتها حتــت التطبيــق ، ألن كثــري مــن 

حتصـــل علـــى جمموعـــات كبـــرية مـــن البيانـــات ، ولكـــن لـــيس مـــن الســـهل ترمجـــة ذلـــك  نظـــم املعلومـــات الرائـــدة تســـتطيع أن

  .بصورة قابلة للتطبيق ، بالقدر الذي يزيد من القيمة احلقيقية للعمليات عامليا 

  :إىل املستخدم النهائي بكفاءة وفعالية  ع للوصول تبىن قناة تربط مقاييس األداء لضمان جناح جمم:   المبدأ السابع
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لشــركات تنظــر حنــو الــداخل وتطبــق أي عــدد مــن املقــاييس املوجهــة وظيفيــا ، ولكــن مــدير سلســلة التوريــد املتميــز معظــم ا

يأخــذ نظــرة خارجيــة متبنيـــا مقــاييس تطبــق علـــى كــل حلقــة ىف سلســلة التوريـــد وتشــمل كــل مـــن اخلدمــة املقدمــة وكـــذلك 

  :النواحي املالية 

األمـر حـىت يصـل حيـث مت االتفـاق ، أي اكتمالـه وتسـعريه ، والفـاتورة يتم قياس مستوى اخلدمة بشـروط إكمـال :   أوالً 

الســـليمة وعـــدم تلـــف احملتويـــات ، واألمـــر الكامـــل لـــيس فقـــط أن يـــرتبط بسلســـلة التوريـــد كمقيـــاس أداء متقـــدم جيـــب أن 

  .حيدث ولكن أيضا نظره األداء من ناحية العميل أيضًا 

الرحبيــة احلقيقيــة للخدمـة مــن وجهــه نظــرهم عـن طريــق حتديــد التكــاليف  –ن حيـدد مــديرو سلســلة التوريــد املتميـزي:   ثانيــاً 

الفعليــة وكـــذلك إيـــرادات األنشـــطة الالزمـــة حلســـاب األســـتاذ ، واحملاســـبة التقليديـــة تتجـــه لعمـــل أقنعـــة للتكـــاليف احلقيقيـــة 

قصــــور الرقابــــة عــــرب  للسلســــلة مركــــزة علــــى نــــوع التكلفــــة أكثــــر مــــن أنشــــطة التكلفــــة وتتجاهــــل درجــــة الرقابــــة ألي فــــرد أو

  .مشتقات التكلفة

  األساسية إلدارة سلسلة التوريد  الشروط  :ثانيا

  :جيب أن تركز اسرتاتيجيات إدارة سلسلة التوريد على عالقات األعمال والىت تتصف مبا يلى 

  األجل الطويل.  

  التعاون بطبيعته. 

 كل عناصر السلسلةإثبات أن النظام مفتوح مبعىن ضرورة مشاركة املعلومات بني . 

  اية لعالقات املعاداة مع  .املنتجات واخلدمات  مورديالبحث عن 
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  والــذى يضــمن أن يكــون مــدير سلســلة التوريــد لــيس جمــرد خبــري فــىن متخصــص وظيفيــًا ولكنــه  النهــائيالنظــر إىل اهلــدف

 .ة مدير عالقات حيث يركز بصورة موضوعية على كل من العالقات الداخلية واخلارجي

 ينــتج  والــذيافســية لكـل أعضــاء سلســلة التوريـد الســتغالل تكنولوجيــات املعلومـات احلديثــة وذلــك لرفـع املزايــا التن السـعي

يعىن ختفيض واحد أو أكثر من خطوات سلسلة التوريـد عـن طريـق  والذي Disintermediationعنه ختفيض التوسطية 

 .ية اختصار واحد أو أكثر من الوسائل الوسيطة الداخل

حيـث وجـدت : واعتمـادًا علـى العنصـر السـابق ميكـن أيضـا االسـتفادة ممـا يعـرف بــ التكنولوجيـا الثانيـة املعلومـات 

علــى مبــدأ أن ختطــيط التصــنيع ال ميكــن أن ينفــذ مبفــردة بصــورة أســرع ، ولكنــه ميكــن أن  1988هــذه التكنولوجيــا عــام 

  .باملنشأة  يبىن على األهداف احلقيقية لألعمال والظروف احمليطة

ومنــذ ذلــك الوقــت والتكنولوجيــا الثانيــة للمعلومــات تتطــور بســرعة وبصــورة متكاملــة حيــث طــورت تكنولوجيــات 

التخطـــيط الذكيـــة مـــن أجـــل مجيـــع أوجـــة اإلنتـــاج ؟ التســـليم والبيـــع للمنتجـــات واخلـــدمات شـــاملة حلـــوال تـــدعم األعمـــال 

  .اإللكرتونية الذكية والتجارة اإللكرتونية 

  :توافر بعض الشروط التفصيلية حىت تعمل إدارة سلسلة التوريد بكفاءة وفعالية هى كما يلزم 

 : رضــاء العميــل - 1

ائيــة مرغوبــة إلســرتاتيجية إدارة سلســلة التوريــد ، والقيــاس النمــوذجى خلدمــة العميــل  يعتــرب رضــاء العمــالء نتيجــة 

ا علـى توصـيل املنتجــات إىل العمـالء ىف إطـار الوقــت هـو قـدرة الشـركة علــى توصـيل األوامـر ىف الوقـت املناســب أو قـدر 

  " .التسليم ىف الوقت املناسب " املتفق عليه 
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 : المخـــزون - 2

الكيانــات الصــناعية لــديها خمــزون مــن اخلامــات واملنتجــات حتــت التشــغيل واملنتجــات التامــة ، باإلضــافة إىل ذلــك 

أن املخــزون هــو تعطيــل  ختلفــة لسلســلة التوريــد ، وممــا ال شــك فيــههنــاك غالبــا خمــازن أو مراكــز توزيــع بــني املســتويات امل

مــن قيمــة املخــزون ومــن % 40%:  20، عــالوة علــى ذلــك غالبــا مــا تبلــغ تكلفــة اإلحتفــاظ بــاملخزون مــن لــرأس املــال

  .املرغوب فيه أيضا جتنب ما يعرف باملخزون الراكد 

 : المرونــــة - 3

ســـتجابة للتغـــريات البيئيـــة ، وىف حالـــة املنـــتج الـــذى يعتمـــد علـــى عمليـــة املرونـــة بصـــفة عامـــة هـــى القـــدرة علـــى اال

التصــنيع فـــإن املرونــة هـــى القـــدرة علــى تغيـــري املخرجــات وذلـــك اســـتجابة للتغــريات ىف الطلـــب ، وىف سلســلة التوريـــد فـــإن 

  .زون انات الىت يتدفق منها املخاملرونة ىف كيان واحد من السلسلة تعتمد بدرجة كبرية على مرونة الكي

  عناصر إدارة سلسلة التوريد :ثالثالمطلب ال

تتمثل عناصر إدارة سلسلة التوريد ىف مخسة عناصـر رئيسـية ويتبعهـا بعـض العناصـر الفرعيـة املكملـة هلـا والـىت حتـدد كيفيـة 

  : 1العمل ىف سلسلة التوريد بالتفصيل وهى

تعترب اخلطة هى اجلزء االسرتاتيجى ىف إدارة سلسلة التوريد ألن اهلدف األساسى هـو حتقيـق طلـب :    الخطــة .1

والنصيب األكرب من التخطـيط يكـون منصـبا علـى تطـوير املصـفوفة املوضـوعة لرقابـة وتوجيـه . العميل من املنتج واخلدمة 

 .فة وأعلى جودة وأعلى قيمة للعمالء سلسلة التوريد حىت توصف بالكفاءة، وحتقيق أقل تكل

  :وهناك بعض العناصر التفصيلية هى 

                                                             
                    ذكره سبق مصدر.   عبد العزیز ممدوح رفاعي 1
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  .أى حتديد ما هى املنتجات واخلدمات الىت يطلبها العمالء :  العمالء   -  أ

 .أى التنبؤ بكمية ووقت طلب العميل :    التنبؤ -ب

واخلــدمات الالزمــة خللــق املنــتج  هــو عمليــة اختيــار املــوردين الالزمــني لشــحن أو لتوصــيل املنتجــات:   المصــدر .2

وتقدمي اخلدمة ، باإلضافة إىل حتديد السعر املناسب وعمليات الشحن واملدفوعات للموردين وخلـق املصـفوفات الالزمـة 

معـة إلدارة املخـزون مـن املنتجـات واخلـدمات  للرقابة وحتسني العالقـات مـع هـؤالء املـوردين ، وكـذلك وضـع العمليـات ا

وتشــمل . يهــا مــن املــوردين مبــا تشــمله مــن اســتالم الشــحنات والتأكــد منهــا ونقلهــا إىل تســهيالت اإلنتــاج الــىت ســيتم تلق

 :بعض العناصر الفرعية مثل 

  .أى مقابلة احتياجات الطلب مع اإلدارة الفعالة لتكاليف االحتفاظ باملخزون :  المخزون  -  أ

ـــيم  -ب يـــق رقابـــة اجلـــودة لـــديهم ومراعـــاة التســـليم ىف امليعـــاد ، واملرونـــة ، أى تقيـــيم املـــوردين احملتملـــني ومـــن مث حتق:  التقي

 .باإلضافة إىل احملافظة على العالقات مع املوردين 

ورية لإلنتـاج واالختبـار والتعبئـة ويتعلق هذا املكون خبطوة التصنيع، حيث يتم جدولـة األنشـطة الضـر :   الصنــع .3

ر األجــزاء كثافــة وثقــل ىف سلســلة التوريــد حيــث يــتم قيــاس مســتويات جــودة وتعتــرب هــذه اخلطــوة أكثــ. واإلعــداد للتســليم 

 :وتضم عنصرين فرعيني مها . املخرجات وقياس إنتاجية املوارد  البشرية 

م ، مع القدرة التصنيعية والوقت الالزم للوصول إىل السوق :   التصميم  -  أ   .ويعىن ذلك دمج العمالء واحتياجا

 تم الرتكيز على مراقبة اجلودة وجدولة العملوفيه ي:   التشغيل  - ب

أى نظـم اإلمـداد  ويقصـد بـه أفضـل حتـرك وختـزين  Logisticsويطلق على هذا املكون مصـطلح :   التسليم .4

للمواد من خالل إدارة العمليات املتعلقة بتنسـيق اسـتالم الطلبـات مـن العمـالء وتطـوير شـبكة أعمـال املخـازن ، وترتيـب 
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لتوصـيل املنتجـات النهائيـة إىل العمـالء، ووضـع نظـام فعـال إلعـداد الفـواتري واسـتالم املقبوضـات مـن  أسطول نقـل وذلـك

، باإلضــافة إىل مــا ســبق هنــاك مخــس قضــايا أساســية لفعاليــة نظــم اإلمــداد وهــى حتــرك املنــتج  حتــرك املعلومــات. العمــالء 

ارجيـــا بـــني املنظمـــات املختلفـــة واملشـــرتكة ىف سلســـلة ، التكامـــل داخليـــا بـــني الـــنظم املختلفـــة وخالوقـــت واخلدمـــة، التكلفـــة

 .التوريد 

  :كما أن نظم اإلمداد تتطلب عدة عناصر حىت تكون فعالة وهى 

  ة واحلصـــول علـــى املســـتحقات اإلســـتجابة الســـريعة لألوامـــر مـــن وقـــت تلقـــى األمـــر وخـــالل الشـــحن وحـــىت تســـليم الفـــاتور

  .املالية

 المة االتجارية والطبع على األغلفة ووضعها ىف باالت جتهيز الدفعة من حيث التغليف والع. 

  الرتميز. 

 ، أى عدم وجود أوامر مرجتعة  اكتمال ودقة األوامر.  

ويتعلـق ذلـك باسـتالم املـردودات مـن املنتجـات املعيبـة  أو الزائـدة عـن حاجـة العمـالء ، وتلقـى :    المـردودات .5

   .املسلمة إليهم والعمل على حلها   الشكاوى من العمالء فيما يتعلق باملنتجات
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 أداء سلسلة التوريد  :الثالثالمبحث 

  و التدفقات سلسلة التوريد مراحل اختيار المورد المناسب :المطلب االول 

  1مراحل اختيار المورد المناسب: اوال

مراحــل اختيــار املــورد املناســب وختتلــف مــن منشــأة ألخــرى ومــن مــادة ألخــرى وفيمــا يلــي بيــان ألهــم هــذه  تتعــدد

  :املراحل

أي البحـث عـن مصـادر التوريـد املختلفـة حيـث يـتم إعـداد قائمـة بأمسـاء املـوردين احلـاليني واحملتملـني : المسح العام -1

علــى أكــرب عــدد ممكــن مــنهم وخاصــة املــوردين املعــروفني لــدى الــذين تتــوفر ليــدهم احتياجــات املنشــأة وحنــاول أن حنصــل 

 ).خاصة يف جمال املناقصة العامة اليت ميكن من خالهلا التعرف على أعداد كبرية من املوردين(املنشاة 

فـــالغرض مـــن البحـــث عـــن مصـــادر التوريـــد هـــو جلمـــع املعلومـــات والبيانـــات عـــنهم : جمـــع المعلومـــات والبيانـــات -2

تم ختفيض عدد املوردين الـذين مت إعـداد قائمـة بأمسـائهم يف املرحلـة السـابقة إىل أعـداد أقـل مـن العـدد وتصنيفهم،حبيث ي

 .الذي مت احلصول عليه ع طريق املسح العام

وهــذه املعلومــات حنصــل عليهــا مــن عــدة مصــادر منــا املصــادر الداخليــة والســجالت يف املنشــأة مــن الكتالوجــات 

  ....لتجاري والصناعي ومن امللحقني التجارينيونشرات املوردين ومن الدليل ا

ويعتــرب مــن املراحــل املهمــة الــيت يــتم فيهــا االتصــال املباشــر مــع املــوردين الــذين تتــوفر لــديهم احتياجــات  :التفــاوض  -3

املنشـأة لتقيــيمهم أو املفاضــلة بيــنهم الختيــار أفضــلهم مــن حيــث احلصــول علــى أفضــل األســعار وأفضــل املواصــفات الــيت 

 .ها املنشأة ويستطيع هؤالء املوردين تقدميهاتريد

                                                             
 1997 زھران، دار األردن، ، والمخازن المشتریات إدارة. حمد الغدیر، راشد  -1
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حيث ال يتم التعاقد مع املـورد يف البدايـة علـى كميـات كبـرية وإمنـا يعطـى املـورد فرصـة لتوريـد كميـة حمـدودة : التجربة -4

 .لرتى املنشأة مدى صدقه ووفائه وقدراته يف تلبية احتياجاتنا من املواد بنفس الشروط املتفق عليها

ويــــتم االتفــــاق بــــني املــــورد واملنشــــأة املشــــرتية علــــى توقيــــع عقــــد الشــــراء لكميــــات كبــــرية أو كميــــات متفــــق  :التعاقــــد -5

ا  .عليها،وتوضع شروط يف هذا العقد وعلى الطرفني االلتزام 

 .أي تنفيذ العقد من قبل املورد: التنفيذ -6

 التدفقات في سلسلة التوريد الداخلية والخارجية : ثانيا

 :وريد الداخليةسلسلة الت -أ

شـــركة وشـــركائها املباشـــرين تتـــألف سلســـلة التوريـــد الداخليـــة لشـــركة مـــا مـــن تـــدفقات املـــواد، واملعلومـــات، واألمـــوال بـــني ال

  .بالعمل

  توريد داخلية سلسلة:5شكل رقم 

  

  

  

 

  

 

 

 المورد

supplier 

لمصنعا  

manufacturer 

 الزبون

customer 

المواد تدفقات  

األموال تدفقات  

المعلومات تدفقات  
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التدفقات تبقى كما هي لكن الفرق هـو احلاجـة ألخـذ مـوردي املـوردين وزبـائن الزبـائن بعـني االعتبـار الن هلـم تـأثري علـى 

  .أداء سلسلة التوريد الكلية

  ) :الموسعة(سلسلة التوريد الخارجية - ب

  سلسة توريد خارجية:6شكل رقم 

  

  

  

  

 

  

  

  :كما هو مالحظ لقد مت تصنيف التدفقات يف سلسلة التوريد إىل ثالثة أمناط 

وهي تـدفقات متثـل حركـة املـواد األوليـة واخلـدمات مـن املـوردين باجتـاه العمـالء مـرورا باملصـنعني، وهـذا :  المواد تدفقات - 1

يسـاهم يف ختفـيض الـزمن الـالزم يف تـوفري املـواد الالزمـة لإلنتـاج، والـذي يلعـب دورا مهمـا يف ختفـيض مسـتويات املخــزون 

 .مما يؤثر اجيابيا يف التكاليف بتخفيضها

 مورد
 الطبقة
 الثانیة

 مورد
 الطبقة
 المصنع األولى

 بائع
 الجملة

 بائع
 المفرق

المواد تدفقات  

األموال تدفقات  

المعلومات تدفقات  

النھائي الزبون  
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وهـي تـدفق املعلومــات باجتـاهني مـن العمـالء إىل املــوردين وبـالعكس مـن املـوردين للعمــالء، :  ق معلومـات التصــميمتـدف - 2

وذلــك مــن خــالل اشـــرتاك كــل مــن املــوردين والعمـــالء يف تصــميم املنــتج ومكوناتــه، وهـــذا يســاهم يف تقيــيم أداء أعضـــاء 

 . ا يؤثر اجيابيا يف جودة املنتجأعضاء سلسلة التوريد مم سلسلة التوريد مبا يوفره من معلومات عن واجبات كل عضو من

وهـي تـدفقات باجتـاه عكسـي مـن العمـالء إىل املـوردين، متثـل حركـة املـدفوعات النقديـة مثنـا :  تدفق المدفوعات النقدية - 3

  .للمواد األولية 

  1 مقاييس األداء لسلسلة التوريد: نيالمطلب الثا

والـــيت تعكـــس مـــداخل خمتلفـــة لقيـــاس أداء , توجـــد العديـــد مـــن املتغـــريات واملؤشـــرات لقيـــاس أداء سلســـلة التوريـــد

  .سلسلة التوريد وتشمل املخزون، ورضا العميل، واملوردين، إشباع الرغبات، اجلودة، الوقت املناسب

   Inventory Measuresييس املخزونمقا:أوالً 

تبــــدأ معظــــم مقــــاييس املخــــزون بــــاجلرد الفعلــــي للوحــــدات أو األحجــــام أو األوزان ،وبشــــكل عــــام فــــإن مقــــاييس 

  :املخزون قد قدمت بثالث طرق وهي

 :معدل القيمة اإلجمالية للمخزون )1

ــا املنظمــة يف املخـزون، وذلــك ليشـمل هــذا املقيــاس كافــة أنــواع  ومتثــل بالكلفــة ومتثـل قيمــة كــل املــواد الـيت حتــتفظ 

ــتم باملعــدل ألن هــذه القيمــة متثــل االســتثمار يف املخــزون خــالل . املخــزون مــن مــواد أوليــة وشــبه مصــنعة وتامــة الصــنع و

وأن قيمـة الوحـدة الواحـدة مـن النـوع األول ) ب(و)أ(ولو افرتضنا أن أحد التجار حيـتفظ بنـوعني مـن املـواد  .فرتات زمنية

  :بينما قيمة الثانية عالية فإن متدنية

                                                             
 .   2008 المسیرة، دار األردن، ، والعملیات اإلنتاج إدارة في مقدمة.سلیمان عبیدات، خالد -  1
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  .])ب(قيمة الوحدة x) ب(عدد الوحدات[+])أ(قيمة الوحدة x) أ(عدد الوحدات[=معدل القيمة اإلمجالية للمخزن

مـدة يف املخـزون، وتصـل نسـبة املخـزون إىل جممـوع املوجـودات يف املنظمـات  حيث تشري هذه القيمة إىل املبـالغ املاليـة ا

  %.75ينما ترتفع هذه النسبة لدى جتار اجلملة وجتار التجزئة لتصل إىل ب%25الصناعية إىل 

وتســتطيع اإلدارة أن حتــدد فيمــا إذا كــان املخــزون عاليــًا أم ال مــن خــالل املقارنــات التارخييــة أو املقارنــة مــع الصــناعة ذات 

  .العالقة، أو من خالل األحكام اإلدارية

 :مخزن الطلبالتي يغطي فيها ال)المدة(عدد األسابيع )2

  :وميكن احلصول على هذا العدد من خالل استخدام املعادلة التالية

  =عدد األسابيع

 :دوران المخزون ويحدد بالمعادلة التالية )3

  معدل القيمة اإلمجالية للمخزون/تكلفة املبيعات السنوية= دوران املخزون

  مقاييس العمليات: ثانياً 

والعالقــات مـــع  لبـــات،هنــاك ثالثــة مقـــاييس للعمليــات تتعلـــق بسلســلة التوريـــد وهــي العالقـــات مــع العمـــالء، وإشــباع الط

  ويوضح .خالل قياس التكلفة والوقت واجلودة  ويعمل مديرو سلسلة التوريد على السيطرة على األداء من .املوردين



 التورید سلسلة                    :الثاني لفصلا
 

52 

 

  :اجلدول التايل أمثلة للمقاييس العملية هلذه العمليات

  الموردين مع العالقات  الرغبات وإشباع مواجهة  العمالء مع العالقات
ـــبة  ـــــــن النســـــــ ــاتالطل مـــ  أخــــــــــذت الــــــــــيت بــــــــ

   صحيح بشكل واعتمدت
  . الطلبية إلكمال الوقت 
  . ذلك عن العميل رضا 

 .كامل غري بشكل املشحونة الطلبيات نسبة 
 .املناسب لوقت فيا شحنت اليت الطلبيات نسبة 
  الطلب إلشباع الالزم الوقت 
 املردودات نسبة 
 العميل ورضا اإلنتاج كلفة 
  .الصنع وتامة مصنعة شبه مواد من ملخزونا مستويات 

ــوردين مــــن الــــواردة الشــــحنات أو الطلبيــــات نســــب   املــ
 احملدد الوقت يف
 االنتظار فرتة 
 الشحنة يف املعيب نسبة 
  .واألجزاء املشرتاة املواد من املخزون مستويات 

  1سلسلة التوريد و خطوات خلق استراتيجيات : ثالثالمطلب ال

  سلسلة التوريد استراتيجيات: أوال

وحتويلهـــا إىل , وهـــي خلـــق التكامـــل بـــني األنشـــطة الـــيت تتـــوىل احلصـــول علـــى املـــواد : "كمـــا يعـــرف إدارة سلســـلة التوريـــد

ائيــــة، وتســـليمها إىل العميــــلمنتجـــات وســــيطة، مث  وهــــذه األنشــــطة تتضـــمن وظيفــــة الشــــراء باإلضــــافة إىل ". منتوجــــات 

وبالنســبة للمفــردات الــيت جيــري شــرائها فــإن . العديــد مــن األنشــطة األخــرى ذات األمهيــة بالعالقــة مــع املــوردين واملــوزعني

التكامــل الرأســي الــيت تقــرر مبوجبهــا  اســرتاتيجيةعاد سلســلة التوريــد املناســبة هلــا وباســتب اســرتاتيجيةعلــى املنظمــة أن ختتــار 

  :املنظمة تصنيع املادة بدالً من شرائها فإن اسرتاتيجيات سلسلة التوريد تتمثل يف 

 :تعدد الموردين استراتيجية - 1-1

ة معينـة هلـا حيث يقدم املوردين عروضهم استجابةً لدعوة املنظمة لتوريـد مـاد. وهي من االسرتاتيجيات القدمية والتقليدية

وعــادًة يــتم اختيــار املــورد مـن قبــل املنظمــة علــى أســاس الســعر . وفـق شــروطها مــن حيــث املواصــفات والكميــة وغـري ذلــك

                                                             

        .  2010- 2009،دمشق، مصر، جامعة ماجستیر ادارة اعمال: التورید سلةإدارة سل  الحسین العبد عماد-البدر محمد-  1 -
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. أو قد تقوم املنظمة باملفاوضة مـع املـوردين املتقـدمني ودفعهـم للتنـافس. األدىن سعرًا  أي اختيار املورد ذو العرض. األقل

ــال وتســتخدم أســاليب عديــدة للمفاوضــة ــدف وال . يف هــذا ا ومــن املهــم لفــت االنتبــاه إىل أن هــذه اإلســرتاتيجية ال 

ــتم بــأن يقـدم املــورد مـا هــو ضـروري مــن الصـيانة واخلــربة باإلضــافة إىل . ـتم بعالقــة الشـراكة طويلــة األمـد مــع املـوردين و

  .أهليته يف جوانب الكلفة، اجلودة، والتسليم ملا سيقوم بتوريده

 : الموردين القلة تيجيةاسترا - 1-2

علـــى العوامـــل ذات األمـــد القصـــري يف تأثريهـــا، كاألســـعار املنخفضـــة، بـــل علـــى إقامـــة  االســـرتاتيجيةال تركـــز هـــذه 

م من املوردين   :ما يلي االسرتاتيجيةومن مزايا هذه . عالقة طويلة األمد مع عدد قليل موثوق 

 وتقــدمي مــا . فهــم أهــداف املنظمــة املشــرتية ورغبــات العميــل النهــائي هلــا متكـني املــوردين، نتيجــة العالقــة طويلــة األمــد، مــن

 .هو األفضل للمنظمة املشرتية

  ـــة لــــدى املــــوردين ملشــــاركة املنظمــــة املشــــرتية يف تطبيــــق بعــــض الــــنظم مثــــل نظــــام متامــــًا يف املوعــــد وتقــــدمي قــــد ختلــــق الرغبـ

 .االبتكارات واخلربات التكنولوجية

 بـني الطـرفني، مـن خـالل " الثقـة وااللتـزام" وعنـد توثيـق عـرى". الثقـة وااللتـزام " ه االسرتاتيجة هيإن العنصر املهم يف هذ

إال أن مــن خمــاطر هــذه االســرتتيجية أن يصــبح . االتصــاالت الرمسيــة وغــري الرمسيــة، قــد يزيــد ذلــك ويقــوي الشــراكة بينهمــا

  .ريات الطلب الطرفني أسريين لبعضهما، وتربز املخاطرة احلقيقية عند حدوث تغ

 :استراتيجة شبكات التحالف - 1-3

يف ظـل هــذه اإلســرتاتيجية تقــوم املنظمــة املشــرتية بتقــدمي دعـم مــايل للمــوردين مــن خــالل القــروض أو املســامهة يف 

, املـورد, وللعالقـة طويلـة األمـد الـيت يضـمنها عضـو التحـالف. وعند ذلك يصبح املورد جزًا مـن حتـالف للشـركات. امللكية
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وإن أعضــاء التحــالف ميكــن أن يكــون هلــم . عمــل كشــريك فيقــدم اخلــربة الفنيــة ومســتوى مســتقر مــن جــودة اإلنتــاجفإنــه ي

  .فهناك طبقة ثانية أو ثالثة من املوردين الذين يشكلون جزأً من التحالف. موردين مبستوى أدىن يف السلسلة

 : استراتيجة الشركات االفتراضية - 1-4

وهــي مرنــة ميكنهــا حتريــك حــدودها . نــوع مــا تــورده لتقــدمي اخلــدمات وفقــًا للطلــبتتصــف الشــركات االفرتاضــية بت

املنظميـــة بصـــورة تســـمح هلـــا خبلـــق مشـــروعات جديـــدة تلـــيب الطلبـــات املتغـــرية يف الســـوق مثـــل هـــذه الشـــركات الـــيت تعمـــل  

نيع منتــوج أو تقــدمي خـدمات إســرتاتيجية تصـ, تصــميم منتجـات, كمـورد تقـوم بتقــدمي خـدمات متنوعــة مثـل تــوفري عمـال

وقــد تكــون العالقــة مــع مثــل . وغــري ذلــك, توزيــع املنتجــات, تنظــيم البحــث واالختبــارات الســوقية, مكــون أو جــزء معــني

. أو عقــود توريــد بســيطة فقــط, أو حتالفــات, وقــد تتضــمن شــراكة حقيقيــة, هــذه الشــركات قصــرية األمــد أو طويلــة األمــد

. والســرعة, واملرونــة, واســتثمارات رأمساليــة منخفضــة, خــربات إداريــة متخصصــةوامليــزة األساســية هلــذه اإلســرتاتيجية تــوفري 

  .وينتج عن كل ذلك الكفاءة يف األعمال اإلدارية

وبالتايل فـإن اختيـار االسـرتاتيجة املناسـبة للتوريـد يعتمـد علـى مـدى تـوفر ذلـك النـوع مـن املـوردين الـذين تتطلـبهم 

ـــاوعلـــى قـــدرات وإمكانيـــات املن, اإلســـرتاتيجية وقـــد تعتمـــد . وعلـــى طبيعـــة عمليـــات التوريـــد وأمهيتهـــا للمنظمـــة, ظمـــة ذا

  .  املنظمة اسرتاتيجيات خمتلفة لتوريد مواد أ أجزاء خمتلفة

الة يتطلب مراحل رئيسة وهي ّ   : كما يلي   خلق سلسلة توريد فع

  .تطوير أهداف إسرتاتيجية وتكتيكية وهذه ستكون املرشد إىل العمليات - 1

 :نسيق األنشطة يف القسم الداخلي من السلسلة وهذا يتطلبتكامل وت - 2
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  التغلـب علـى احلـواجز املســببة بواسـطة التفكـري الــوظيفي الـيت تقـود إىل حماولـة ألمثليــه جمموعـة جزئيـة مــن النظـام أكثـر مــن

  .النظام ككل

 نقل البيانات وتنسيق األنشطة. 

  .عنونة قضايا التوريد والطلب تنسيق األنشطة مع املوردين والعمالء وهذا يتضمن - 3

تنسيق التخطيط والتنفيذ عرب سلسلة التوريد وهذا يتطلب نظام لتحويل البيانات عـرب سلسـلة التوريـد والسـماح للوصـول  - 4

ا يف العمليات واليت سوف تكون مفيدة  .إىل البيانات للذين يستخدمو

اتيجية، الشـراكات اإلسـرتاتيجية حتـدث عنـدما اثنـان أو أكثـر األخذ باالعتبار اإلمكانات املتاحة لتشـكيل شـراكات إسـرت  - 5

مــن منظمــات األعمــال الــيت متلــك منتجــات أو خــدمات متكاملــة والــيت ســوف حتصــل علــى فوائــد إســرتاتيجية لآلخــرين 

أن املـوافقني إىل االنضــمام لــذلك ميكــن أن تتحقــق مزايــا أو فوائــد إســرتاتيجية، إحــدى الطــرق حتــدث عنــدما يوافــق املــورد 

يتملــك املخــزون مــن أجــل العميــل، لــذلك ختفــيض تكــاليف العمــل مــن امــتالك املخــزون حيــدث التغيــري مــن أجــل موافقــة 

  . العميل على تنسيق طويل املدى
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  :خالصة الفصل 

ــذا الفصــل مــن خــالل هــذه الدراســة     ا و أدائهــا يف الاملتعلقــة  قطاعــات تعرفنــا علــى ماهيــة سالســل التوريــد وكيفيــة ســريور

ميكننــــا القــــول ان  اذ .و كيــــف ميكننــــا خلــــق سلســــلة توريــــد فعالــــة وتطويرهــــا، علــــى الــــرغم مــــن قلــــة املصــــادر  االقتصــــادية

ـاالت و كـذا  لسالسل التوريد امهية كبرية يف تسيري املؤسسات االقتصادية و يف الرفع من مسامهتها و تطورها يف شـىت ا

  .خلدمات اللوجستية يف الرفع من جودة التحقيق فعالية اكرب 
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 لمحة عامة حول نشأة المؤسسة: المبحث االول

 التوريد  واقع عن حالة دراسة إعداد مت السابقني، الفصلني خالل من النظري اجلانب يف هإلي التطرق مت ملا تدعيما

 AGRO ROUTE حلبوب والبضائع املختلفةانقل  الشركة وهي العام للقطاع التابعة اجلزائرية املؤسسات بإحدى

 .عرب كافة واليات الرتاب الوطينتم بنقل و توزيع احلبوب و البضائع  واليت

تقديم المؤسسة االم لشركة نقل الحبوب و البضائع :ب االولالمطل

يقوم الديوان باسترياد احلبوب و  1962يوليو 12مت تأسيس الديوان اجلزائري املهين للحبوب بتاريخ 

لكل فرع حظرية مكلفة  بنقل  مشتقاته من اخلارج و بتخزين و تفريغ يف كل الفروع املتواجدة عرب الرتاب الوطين و

فروع جهوية متخصصة يف  3مت انشاء ،احلبوب و البقول اجلافة و نظرا لصعوبات و مشاكل التموين و التسيري 

  .بالغر ،الوسط،النقل شرق الوطن

  :االهداف: اوال

  .ضمان االمن الغذائي للبالد  -

  .املسامهة يف حتسني نوعية و كمية االنتاج احمللي  -

  .حتديد سعر مربح يضع املنتج بعيدا عن املضاربني و حيمي املستهلك من الزيادات غري املتوقعة -

  .مجع و ختزين االنتاج احمللي -

  .تلبية احتياجات املنتجني فيما خيص البذور -

  الهياكل العامة للديوان: ثانيا

  : .وقد وضع  الديوان هياكل حتت اشرافه لتمثله عرب الرتاب الوطين و املتمثلة يف

  )CCLS(تعاونيات احلبوب و اخلضر اجلافة -

  )UCA(احتاد التعاونيات الفالحية -
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 )UCC(احتادية تعاضدية احلبوب -

  التعريف بشركة نقل الحبوب و البضائع المختلفة: الثاني المطلب 

، عرب الرتاب وحدة 19و تضم  2002جويلية  01يف    AGRO ROUTE OUESTومت تأسيس مؤسسة 

شاحنة  250حظرية شاحنات للنقل ، و عامل بني العمال واإلطارات 700و بعدد عمال يفوق الغريب للوطن، 

  ).طن10(شاحنة محولة 110و) طن20(محولة 

  .و تقوم املديرية العامة مبراقبة و تسيري الوحدات ،يقع مقرها مبدينة وهران 

مدير االستغالل ،مدير املوارد البشرية، مدير احملاسبة واملالية ( مدراء  4مدير عام و: تتكون املديرية العامة من 

  ).واملدير التقين

وهو دائم التنقل حبيث ال يوجد له  ،مليناء واملديريةكما يوجد منسق يقوم باحلفاظ على االمن والنظافة بني ا   

  :والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي للمؤسسة  .مكتب متخصص باملديرية 
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  AGRO ROUTE OUEST-لعامة  اهليكل التنظيمي لالدارة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Agro-Route Ouest -  العامة لإلدارة التنظیمي الھیكل: الشكل عنوان

  العام المدیر

  السكرتاریا

  البشریة الموارد مدیر

  البشریة الموار مدیر نائب -
  االجور مصلحة رئیس -
   االجور مصلحة أقسام رؤساء -

  االستغالل مدیر

  االستغالل مدیر بنائ -
  االستغالل مصلحة رئیس -
   االستغالل أقسام رؤساء -

المالیة و المحاسبة مدیر  

  المحاسبة مدیر نائب -
  المالیة المدیر نائب -
  المحاسبة مصلحة رئیس -
  المحاسبة قسم رئیس -

  التقني مدیرال

  التقني المدیر نائب -
  التقنیة المصلحة رئیس -
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 AGRO ROUTE OUESTمهام مؤسسة : اوال 

  :هلذه املؤسسة مهام رئيسية تتمثل فيما يليو     

مث نقل السلع من املوانئ اىل التعاونيات الفالحية   غزوات، مستغامن ميناء وهران،:موانئ  3تفريغ البواخر عرب -

  .املطاحن  إىلوكذا اعادة  توزيعه فيما بني   التعاونيات ومن التعاونيات  للتخزين عرب الرتاب الوطين

  .اجلافةاخلاصة باحلبوب و كل ما يتعلق بالفالحة مثل اخلضر  األكياسنقل  -

كما تساهم  يف موسم احلصاد ،  وتوزيعها على الفالحني األمسدةيف موسم احلرث والبذر تتكلف املؤسسة بنقل و   

  .بنقل احملاصيل من عند الفالحني اىل التعاونيات

دف املؤسسة اىل حتقيق مايلي   :كما 

  تسهيل عملية النقل -

  .....)التخزين  النقل، الندرة،(التقليل من املخاطر مبختلف انواعها  -

  السرعة يف توصيل الغذاء -

  متوين الوحدات -

   التأخرياحملددة مع اجتناب غرامات  اآلجالتفريغ السفن يف  -
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  AGRO ROUTE OUEST نشاط المؤسسة:ثانيا 

  :مع بعض املؤسسات منها  AGRO ROUTE OUESTتتعامل مؤسسة 

 CRMAالصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي  -

 BADRبنك اجلزائري للتنمية احمللية  -

 تفريغ السفن  :امليناء -

 OAICمويل املؤسسة االم مهمتها الت -

  CNASالصندوق الوطين لتامني االجراء -

 املطاحن -

  مستودعات التخزين -
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  ARO OUED RHIOU حالة دراسة :الثاني المبحث

  ARO OUED RHIOU التعريف بشركة :األول المطلب

 Feuille de قورقة الطري وإعداد النقل عملية ومتابعة العمالء بتوفري يهتم حيث للوحدة التجاري الفرع وهو

Route دف سواء، حد على والناقل الشاحن بني وسيط وهو  :إىل النقل مهنة ممارسة وأحكام شروط إطار يف و

ا البضائع، وتعيني حبث   ومعاجلتها، وإدار

 من الوطين الرتاب يف املناطق مجيع إىل الوصول على ويعمل احمللية، السوق على املؤسسة نشاط كما يركز

  .طويلة ملسافات السري على قادرة نقل سائلو  توفري خالل

 اإلمكانيات:اوال 

 احتياجات مجيع تلبية على القادرة املركبات من ومتنوعة كبرية جمموعة لديهم ناقلني مع بالتعاقد تقوم

  ).واستثنائية خاصة احلجم، ثقيلة، كبري سائلة، صلبة،( األنواع مجيع من البضائع لنقل عمالئها

 الشحن بإدارة اخلاصة البيانات ملعاجلة الوقت يف تنفيذها ومتابعة برنامج باعتماد الشركة قامت وقد

  .احلقيقي

 األخرى الخدمات -1-1

 واخلدمات النقل يف واألجهزة اخلدمات مجيع يقدم النقل فانه  يف وكيل وادي رهيو  AROفرع  باعتبار

  :ذلك يف مبا الصلة ذات

 أكثر للعمالء حلول تقدمي والشحن، النقل عمليات يف متخصصة تبارهاباع االستشارات تقدمي :النقل هندسة - 

 .السلع لتوصيل واقتصادية مالئمة

 .والثقيلة الكبرية الطرود إرسال -
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 المعدات-1-2

طن 10شاحنات ذات محولة 8طن و 20شاحنة ذات محولة  12يف  واملتمثلة اخلاصة وسائلها الشركة متتلك

 . clarksو

 :المستخدمة االتصال وسائل-3- 1

 املؤسسة يف األفراد بني التواصل لسهولة نظرا كبرية بدرجة اهلاتف طريق عن الوحدة يف االتصال يتم

 االستعانة ويتم االتصال وسائل أقدم من ومها العادي والربيد الفاكس يأيت مث ومن املؤسسة، وعمالء والسائقني

 .مصداقية و أكثر تنظيما و تنسيقا  االدارية العملية جلعل ما

 الشركة مهام: ثانيا 

 االستئجار :الشحن إدارة -

 اللوجستية واخلدمات النقل -

 الصناعية املركبات صيانة -

 .واإلطارات الغيار قطع تسويق -

 طريق عن اإلدارة أداء وحتسني العمال لتدريب طموحة خطة بوضع العمال كفاءة بتطوير الشركة تقوم

 الوقت يف العمالء احتياجات توفري أجل من واالتصاالت للمعلومات ديدةاجل التكنولوجيات استخدام تعميم

  .املناسب
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  الهيكل التنظيمي للشركة : ثالثا 

 Agro-Route Oued Rhiou رھیو وادي فرع إلدارة التنظیمي الھیكل: الشكل عنوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدیــــــر

والتسییر المراقبة خلیة  

  القانونیة المنازعات خلیة

  والوقایة االمن خلیة

  اآللي االعالم خلیة

  التقنیة المصلحة

  الفوترة خلیة

  السكرتاریا

  النقل مصلحة  المراقبة مصلحة  البشریة الموارد مصلحة

   الورشة -
   خزنمال -

 

   المستأجرین قسم -
  البرمجة قسم -

   العامة المحاسبة قسم -

  الخزیــــــــنة  -

  االداري القسم -

األجور قسم  -  
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 :الوحدة في ومصلحة خلية كل ودور مهام

 :الخاليا 1-

 أو املؤسسة داخل بالعمال تعلقةم سواء الوحدة يف قانونية قضية أي عن املسئولة هي :القانونية المنازعات خلية

  .خارجها 

 .يدفعها أن الزبون على جيب اليت الفاتورة قيمة بتحديد تقوم :الفوترة خلية

 و احملاسبة مصلحة من الشركة داخل املصاحل مجيع مبتابعة يقوم اخللية هذه عن املسئول :والتسيير المراقبة خلية

 .وغريها السائقني

 .الوحدة داخل واالستقرار األمن عن ملسئولةا هي :والوقاية األمن خلية

 املركزية اإلدارة إىل بإرساهلا وتقوم األقراص يف واملعطيات املعلومات حفظ عن مسئولة :اآللي اإلعالم خلية

 .املؤسسة يف اآليل اإلعالم أجهزة إصالح إىل باإلضافة

 االدارية المصالح-2

 :إىل وتنقسم :المستخدمين مصلحة

 الوارد الربيد مع التعامل إىل إضافة االجتماعية واملصلحة الرواتب فرع بني التنسيق هو ودورها :ياإلدار  القسم -

 .املؤسسة مستخدمي مجيع مبتابعة أيضا ويقوم والصادر

 متابعة وكذلك الرتقيات، مبتابعة أيضا ويقوم املؤسسة داخل العمال رواتب عن املسئول وهو :األجور قسم -

  .األجر يف العالوات يتلقى لكي املقطوعة الكيلومرتات وعدد شهريا املنقولة حلمولةا خالل من السائقني

 :إىل وتنقسم :المحاسبة مصلحة
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 إعداد على كذلك ويعمل احملاسبية، العمليات كل وتسجيل الوحدة ملصاريف اليومية املتابعة :المحاسبة قسم -

 .احملاسبية العمليات كل حول شهري تقرير

 سيولة إىل وحيتاج مهمة يف سائق :مثل الفورية املالية العمليات كل إجراء هو القسم هذا دور :الخزينة قسم -

 اخلاصة الضرائب بتسديد أيضا ويقوم .دج 5000.00 من أقل تكون ما وعادة بتوفريها القسم هذا يقوم

 .السائقني ا يقوم اليت باملخالفات

 وذلك النقل مصلحة تدعم اليت فهي األمهية حيث من التقنية مصلحة تأيت النقل مصلحة بعد :التقنية المصلحة

 :من وتتكون املؤسسة ملوارد الكامل االستغالل من لتتمكن

 وحلامني وكهربائيني ميكانيكيني ومن الورشة رئيس من وتتكون الصيانة عملية فيه تتم الذي املكان هو :الورشة -

  .الصيانة عملية عن املسئولون وهم

 وال .الصيانة يف استعماهلا ميكن اليت األدوات ومجيع الغيار قطع على حيتوي مستودع عن عبارة هو :المخزن -

 تقدمي ويتم الصيانة مصلحة رئيس طرف من ممضية طلب ورقة املخزن أمني استالم بعد إال قطع أي إخراج ميكن

 .احملاسبة ملصلحة أيضا الوثيقة هذه من نسخة

 تأيت املصلحة هذه يف إذ للوحدة األساسي احملور يعترب إذ املؤسسة يف مصلحة أهم وهي :االستغالل مصلحة

 :إىل وتنقسم للسائقني األوامر

 وهذا معهم عقود بتوقيع ويقوم اخلواص الشاحنات مالكي باستقبال يقوم القسم وهذا :المستأجرين قسم -

  .الوحدة يف النقص لتغطية

يعترب هذا القسم كثري النشاط اذ انه  م، يتعلق ما وكل ائقنيبالس و يهتم القسم هذا :االستغالل إدارة قسم -

 .خطط سري السائقني و برجمة مسار الشاحنات و املراكز اليت سوف متر عليها خالل الرحلة  بإعداديقوم 
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  .الشاحنات يف املتمثلة مادية و السائقني يف واملتمثلة بشرية إمكانيات يضم :قسم رئيس الفوج -

 سلسلة التوريد المقدمة من طرف الشركة: المطلب الثاني

 المستخدمة النقل وسيلة:اوال 

 حملي نشاطها ألن خاصة الوسائل من النوع هذا لتوفر وذلك فقط الشاحنات النقل عملية يف الشركة تستخدم

 إىل ةباإلضاف الشاحنات، هذه تسببه الذي التلوث حجم ارتفاع إىل يؤدي وهذا املنقولة، البضاعة لطبيعة وكذلك

  .ذلك عن الناجتة اخلارجية والتكاليف السري عرقلة

  المستخدمة الوثائق أهم:ثانيا 

 حيتاج فقط اىل ورقة الطريق و امر باملهمة  :بالنسبة لشاحنات الشركة -2-1

  : حتتوي علىو  تتكون من اربع نسخ:Feuille de Route الطريق ورقة

 سسة الفرعاسم املؤسسة االم و اسم املؤ : معلومات عامة-1

  )13وحدة وادي رهيو (رقم ورقة الطريق و رقم الوحدة  - 2

  اسم السائق و رقم تسجيل الشاحنة و التاريخ  - 3

  مكان الشحن - 4

  مكان التفريغ  - 5

  مالحظات و تأشرية الناقل - 6

  بالنسبة للخواص حيتاج اىل وصل السحب و ورقة الطريق 

 النقل تكاليف حساب:ثالثا 

 النقل تكاليف ابحلس طريقتني هناك
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 TK:  (Ton/Km) التكلفة حساب

ا حجمها املنقولة السلع حسب وذلك الكيلومرت أساس على النقل تكلفة حساب يتم  هي فالدولة ووز

 السعر حدود يف معني سعر على الزبون مع التفاوض ويتم يف البضائع نقل على معني سعر مستوى تفرض اليت

 .همةامل هذه الجناز الدولة حددته الذي

 .كبري وقت إىل حتتاج ال النقل عملية كانت إذا ما حالة يف التكلفة هذه تطبيق ويتم

 :ب النقل تكلفة حساب ويتم

  +TVA (17 %) = النتيجة ) =طن لرت، (الوزن*الكيلومرتات عدد*الواحد الكيلومرت سعر

(TTC) املبلغ. 

 النقل بعملية للقيام الخواص مع التعاقد:رابعا 

 التعاقد إىل تلجأ من الشاحنات معني نوع توفر عدم للمؤسسة أو التابعة النقل وسائل كفاية معد حالة يف

 خدمة ملؤسسة لتقدميامع  التعاقد يف يرغب الذي الشاحنة مالك يتقدم حيث العملية، هذه الجناز اخلواص مع

 باملركبة املتعلقة الوثائق وخمتلف النقل ميارس الشخص أن على يدل السجل التجاري الذي تقدمي ويتم النقل،

 ويتم اخلواص، بالتعاقد مع املكلف وهي  يف املديرية العامة إيداعها يتم الوثائق هذه خطي كل طلب وكذلك تقدمي

  .معها متعاقد الشخص أن على تدل خاصة بطاقة تقدمي

 النقل عملية :خامسا

 الشحن يف مركز وذلك املؤسسة بفرع االستغالل يف باالتصال سلعته ينقل أن يريد الذي الزبون يقوم

 مبأل تقوم الرتاضي حالة العميل، ويف مع بالتفاوض مركز الشحن ويقوم .النقل خدمة على احلصول طلب وتقدمي

 مستحقات حبساب املؤسسة وتقوم الزبون، قدمه الذي الطلب وصل يف املقدمة على املعلومات بناء الطريق وثيقة

  العملية ذه املتعلقة التكاليف مجيع إمهال ودون دمةاخل هذه إسداء جراء النقل عملية
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 النقل وسيلة بتوفري وتقوم نقل،  عملية بوجود يقوم مركز الشحن باالتصال باملؤسسة  وإطالعها ذلك بعد

 بإصالح تقوم اليت الصيانة وحدة على املرور من خالل وجاهزيتها سالمتها من التأكد بعد وذلك للعملية املالئمة

  .املهمة هذه إلجناز السائقني كذلك بتأمني الشاحنة، وتقوم يف وجدت إن طاباألع كل

 كل على حتتوي اليت الطريق وثيقة بينها من الوثائق خمتلف الستالم الشحن مبركز باالتصال السائق يقوم

 الشاحنةو  السائق عن معلومات ويتضمن بتحضريه تقوم الذي النقل خمطط وكذلك النقل بعملية اخلاصة املعلومات

  .والتسليم والوصول االنطالق ومكان السلعة عن ومعلومات

 كون حالة يف أما الطريق وثيقة معه حيمل فإنه الشاحنة وكذلك للمؤسسة تابع السائق كان حالة ففي

 تكون أن وجيب الشركة مع تعاقده على تدل بطاقة هناك الطريق وثيقة إىل فباإلضافة للخواص، ملك الشاحنة

 .للشركة التابعة الوحدات بقية عم استقباهلم تمي حىت معهم

 أن جيب الذي الطريق حتديد وكذلك الربجمة قسم من املعلومات خمتلف على حيصل السائق مغادرة وقبل

  .يسلكه

 يتجه .للمركبة األولية التقنية املراقبة وتتم والبضاعة، بالشاحنة اخلاصة األوراق كل ومأل حترير يتم أن بعد

 الطريق وثيقة مع الطلب وصل بتسليم الزبون يقوم الوصول وعند البضاعة شحن مكان إىل احنةبالش السائق

Feuille de Route الباقي ويعيد واحدة  بنسخة الزبون حيتفظ حبيث عليها، والتأشري التوقيع يتم لكي 

 على ينص للبضائع ربيال لنقلا شركة قانون ألن وذلك الشاحنة يف البضاعة بشحن الزبون يقوم ذلك بعد .للسائق

 تقدمي الزبون طلب إذا وأما بذلك ملزمة غري الشركة وأن البضاعة وتفريغ شحن عملية عن املسئول هو الزبون أن

 إدخال ويتم بالعملية للقيام اخلواص من لذلك خاصة وسائل بكراء تقوم فاملؤسسة والتفريغ الشحن خدمات

 ا يتجه األمر لزم إذا وتغطيتها وحزمها ورصها البضاعة شحن عملية تتم أن بعد النهائية الفاتورة يف تكاليفها

 وصول وعند الربجمة قسم قبل من املوضوع النقل خمطط وفق إليه املرسل إىل وتسليمها تفريغها مكان إىل السائق
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 ها، حيثعلي التوقيع ليتم الطريق وثيقة مع الطلب وصل إليه للمرسل يسلم التفريغ مكان إىل بالبضاعة السائق

   .السائق مراقبة حتت التفريغ عملية له وتتم بنسخة حيتفظ
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  :خالصة الفصل الثالث

 متلك مؤسسة هي بأن شركة احلبوب والبضائع املختلفة القول ميكن الفصل، هذا يف تناوله مت ما خالل من

ال، نفس يف تنشط اليت ؤسساتامل لباقي األقوياء املنافسني من تكون ألن يؤهلها ملركز جيدة مكانة  أن فرغم ا

 من ميكن اليت القوة نقاط بعض استنتاج مت أنه إال واإلمداد النقل يف احلديثة التقنيات على تعتمد ال املؤسسة

 :هي التنافسية بيئتها يف جيد موضع الكتساب املستقبل يف تستثمرها أن للمؤسسة

ا على املؤسسة اعتماد  - ا لقدم نظرا الزبائن حاجات إشباع الجم يف الواسعة خرب  .نشأ

 .املؤسسة خدمات تعدد   -

 .نشاطها بتوسيع يسمح مما جديد فروع باستحداث املؤسسة قيام  -

 :للمؤسسة الضعف نقاط بعض استخالص مت عليها التحصل مت اليت املعطيات على باالعتماد

اخب للتعريف وذلك إشهارية محالت أو بعمليات القيام عدم -  إليها؛ العمالء وجذب دما

  . اخذ القرار مبفردهم إمكانيةوعدم ،بعد الوحدة عن مكان املديرية العامة املوجودة بوهران  -

  .الوقوع يف اخلسارة  إىلعدم اعتماد حساب الوقت يف التكلفة مما يؤدي  -
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  :خاتمة عامة 

يف موضوع هذا البحث مت الرتكيز على أمهية سالسل التوريد يف املؤسسة و مدى أمهيتها و تطورها للرفع من   

ا التنافسية ،و اختيار وسائل النقل املناسبة لتحقيق فعالية أكرب لوظيفة اللوجستيك و ذللك  يف ظل ظهور قدر

ال    .أرضيات اللوجستيك و التنافس الكبري الذي يشهده هذا ا

ان االهتمام بعملية التوريد من شانه ان حيسن من جودة اخلدمات اللوجستية و هذا باعتبار التوريد يدخل ضمن 

  .العديد من االنشطة اللوجستية 

بوب و البضائع املختلفة باعتبارها تقدم نشاط وقد استهدف اجلزء التطبيقي من هذا البحث دراسة لشركة نقل احل

ا املؤسسة و حماولة دراسة هذه الوظيفة و  . من االنشطة اللوجستية  و قد كان الرتكيز على عملية النقل اليت تقوم 

ا  باعتبارها ضمن سلسلة التوريد للعديد من املؤسسات املتعاقدة معها   .كيفية القيام 

  :تقييم الفرضيات 

بة للفرضية االوىل  تتمثل سلسلة التوريد اهم نشاط يف املؤسسة و هذا ما مت اثباته يف اجلانب النظري و بالنس -

  .منه الفرضية صحيحة 

ا جبودة  - من خالل الدراسة التطبيقية لشركة نقل احلبوب و البضائع املختلفة ،تعمل املؤسسة على تقدمي خدما

  .سات اليت تعمل معها و بالتايل الفرضية صحيحة حماولة ارضاء و تطوير العالقة مع املؤس

لعمالئها يف حالة الطلب عليها فقط،و منه الفرضية )شحن، نقل ،تفريغ(تقدم املؤسسة خدمات لوجستية  -

  .صحيحة 

  :نتائج البحث 

  :من خالل ما مت دراسته يف اجلانبني النظري و التطبيقي ميكن تقدمي جمموعة من النتائج كما يلي 
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  :ائج نظرية نت -1

لومات على امتداد سالسل املفهوم احلديث للتوريد يربز نشاطه و صعوبة التحكم فيه،و يف تدفق املع -

  .،كما حتتاج ادرة التوريد كفاءات واعية بدورها يف هذه السالسل التوريد

  .اد الوطين اخلدمات اللوجستية و خاصة النقل من اهم النشاطات اليت ختلق قيمة يف املؤسسات و االقتص -

يعد بناء اسرتاتيجية سلسلة التوريد بكامل مراحلها أداة مهمة تساعد على حتقيق أهداف املؤسسة عامة و -

  .أهداف التوريد خاصة و اليت تقوم بتدعيم املؤسسات و زيادة حصتها املالية 

  :النتائج التطبيقية -2

  .عدم وجود ثقافة و فكر لوجسيت املؤسسات االقتصادية -

  .جد ضعيف ملقدمي اخلدمات اللوجستية نتيجة حداثة هذا املفهوم يف االقتصاد الوطين توا-

  ).شحن، تفريغ(ضعف يف تقدمي خدمات اللوجستية املصاحبة لعملية النقل -

  :االقتراحات 

  .توفري اليد العاملة املؤهلة و ذلك عن طريق التكوين اجليد للموارد البشرية -

  .لها اكثر حيوية عن طريق التجديد الدوري للمعلومات انشاء مواقع انرتنيت و جع-

  .مسايرة التطورات العلمية فيما خيص اللوجستيك من مفاهيمه ،تقنياته و أدواته-

تشجيع االستثمار يف اخلدمات اللوجستية عن طريق جذب متعاملني لوجستيني دوليني ،هذا يساعد على جذب -

االت   . االستثمارات االجنبية يف خمتلف ا

  .انشاء مؤسسات تستخدم النقل املتعدد الوسائط -

الشراكة مع اجلامعات وذلك لسد الفجوة بني اجلامعة اجلزائرية و واقع الشغل باملؤسسات االقتصادية ،و بقاء -

.جديد هذه االخرية على اتصال دائم مع ما هو



 

 

 

 


