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 تشّكر

أتقدم بالشكر الجزيل، واالمتنان العظيم، إلى األستاذ المشرف األستاذ  

وقت وجهد خالل  بذله معى من  الدكتور كبداني سيد أحمد، لما  

إشرافه ولتوجيهاته ونصائحه القيمة  فقد كان حاضرا معـــي، في كل  

 .مراحل  إنجـاز هذا العمل

األساتذة أعضاء لجنة    كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى السادة

 .المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقييمه

وأشكر، كل من أعانني، في إنجاز هذا العمل العلمي سواء من قريب،  

 .أومن بعيد

كما أقدم شكري إلى األساتذة واألصدقـاء، الذين لم يبخلوا عني بآرائهم  

  .ومساعداتهم

  

 

 



 

 إهــــــــــداء

بسم اهللا الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجالل  

وجهك وعظيم سلطانك ، والصالة والسالم على خير عباد اهللا محمد االمين  

:المبعوث رحمة للعالمين أما بعد    

:أهدي هذا العمل المتواضع الذي هو ثمرة جهدي    

منبع طموحي أمي  إلــــى منبع الحنان ورمز العطاء ، إلى نور طريقي و 

 الحبيبة حفظها اهللا

إلـــــــــــى من كان حبه واهتمامه قوام عزيمتي ، إلى ضياء حياتي أبي  

 الغالي حفظه اهللا

.إلــــــــــــــى كل إخوتي وأخواتي وأبنائهم وجميع أقـاربي    

 إلـــــى من شاركوني أوقـاتي وكانوا معي في السراء والضراء

تذة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  إلــــــى كل طلبة وأسا

 التسيير

 .بجامعة عبد الحميد بن باديس  



 مقدمة عامة

 

 أ 
 

الفاصـل الـزمين واملكـاين بـني أمـاكن اإلنتـاج  اتساعمن الظواهر اهلامة املرتبطة بالواقع املعاصر ، إنّ   

ا�ــال الــزمين واملكــاين بــني إنتــاج أو نقطــة تــوفري  اتســاعوختــزين املنتجــات وأمــاكن إتاحتهــا للعمــالء ،وكــذلك 

ونقطة إستخدام هذه  توجناملواإلمدادات الالزمة إلنتاج  املدخالتاملستلزمات واملواد اخلام وغريها من أنواع 

املدخالت اليت تقدمها أنشطة اللوجيستيك اليت تعترب من املظاهر احلديثة،لإلدارة يف مواجهة حتديات عصر 

اإلقتصــاديات والتكنولوجيـــة واملعلومــات ،وهـــي تعــّرب عـــن أحــد منـــاذج اإلدارة املتكاملــة كميـــزة مــن األعمـــال 

وذلك مبا يساهم يف حتقيق مستويات عالية من رضى العمالء، ودعم املركز  املؤسسةساسية يف واألنشطة األ

   املؤسسةالتنافسي والرحبية يف 

ـــدإز   وتعـــاظم دوره مـــع تزايـــد تكلفـــة املـــدخالت مـــن خـــدمات ومســـتلزمات و   ة اللوجيســـتيكادت أمهي

تج أو تقدمي اخلدمـة مبـا يسـتلزم العمـل باألسـلوب أدوات و أجهزة وإرتفاع نسبتها من التكلفة الكلية  إلنتاج املن

 �ـــاوحتـــدد كفاء ةرات املرتبطـــة باألنشـــطة اللوجيســـتيالعلمـــي والتفكـــري املنهجـــي لتحقيـــق الفعاليـــة يف كافـــة القـــرا

بقدر�ا يف املمارسـة الصـحيحة العمليـة اإلداريـة ،وهـذا يعـين أن التنظـيم املعـني سـيتم القيـام بـه للتعامـل  تهاوفعالي

سائل ختزين املنتجات واخلدمات وأن أي هيكل للتنظيم السيء سيجعل مـن األداء النـاجح أمـر مسـتحيال مع م

  .مهما تكن براعة املدراء ، فتحسني هيكل التنظيم يعين دائما النهوض باألداء إىل األفضل

  :اإلشكالية المطروحة 

بكافـــة  أي قطـــاع مـــن األنشـــطة اهلامـــة واحليويـــة يف أي منشـــأة ســـواء كانـــت تعمـــل يف يعـــد اللوجيســـتيك

  .وفعاليته على كيفية إدارته كفائتةتتوقف  إذ جماالته 

  ؟المؤسسة اإلقتصادية أداء يساهم في تحسين  أنكيف يمكن للوجيستيك كوظيفة حيوية 

  :وهي كالتايل  فرعيةأسئلة ولإلجابة على هذه اإلشكالية جيب اإلجابة على عدة 

 ؟ املؤسسةماهو االلوجستيك ؟ماهي امهيته يف  -

 ؟وما أثره على أداء املؤسسة االقتصاديةكيف ميكن تقيم وظيفة االلوجستيك  -
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 ب 
 

  :الفرضيات  

  : ةالتاليفرضيات تطرح الولإلجابة على هذه التساؤالت 

 .لوظيفة اللوجيستيك عالقة اجابية مع االداء التجاري -

 .كعنصر حيوي يف أي منشأة حيّسن من أدائها  اللوجيستيك -

  :أسباب إختيار الموضوع 

لإلملام به من جهة وتعريف القارئ   اسباب موضوعيةموضوع االلوجستيك ،كانت هناك  مهيةنظرا ال

  .بأحد املوضوعات املتميزة الذي تزايد اإلهتمام �ا على الصعيد األكادميي والتطبيقي يف جمال إدارة األعمال

  :أهمية الموضوع 

على املبادئ األساسية اإلدارية اليت تقوم عليها إدارة نشاط االلوجستيك  تكمن امهية املوضوع يف تسليط الضوء

و معرفة مكانة وظيفة اللوجستيك يف اهليكل التنظمي .املؤسسةوهو النشاط املسؤول عن كل مايتجه من و إىل 

  .و أمهيته بنسبة للمنشأة 

علـى  تعتمـدآنفـا فـان هـذه الدراسـة ا املوضـوعة جلة اإلشـكالية املطروحـة والفرضـيةملعا : منهج الدراسة

  .التحليليو املنهج الوصفي 

  : الدراسةتقسيم 

  وهي حيتوي هذا البحث على ثالثة فصول خمتلفة

 املؤسسةيّعد الفصل األول كمدخل للوجستيك من خالله يتم التعّرف على االلوجستيك وأمهيته يف     

قياس أداء املؤسسة وسوف يتم من خالله التعريج علىي االطار املفاهيمي  وأهم أنشطته و يتناول الفصل الثاين

خري الفصل لألداء مث اإلنتقال إىل معاجلة قياس أداء املؤسسة وما هي املعامل اليت يتم من خالهلا ذلك ويف األ

يف حتسني األداء وذلك بتحليل العالقة بينهما حيث سوف  التطبيقي الذي سيتم فيه إبراز دور اللوجيستيك

 .مؤسسة ميناء مستغامن من خاللنقوم مبعاجلة املوضوع 
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 تمهيد

 ميدان يف أمهية كربى ذو أنه أثبت حيث والعسكري، الرياضي ا�ال يف مرة ألول اإلمداد مفهوم ظهر   

 لعبه الكبري الذي للدور ونظرا .املعارك من العديد وجناح فشل يف الرئيسي السبب كان إذ احلروب

 اإلداري ا�ال يف حماولة تطبيقه إىل اإلدارية العلوم يف واملهتمني الباحثني من العديد سعى اللوجستيك

 .واالقتصادي

 الرقابة على عملية بعدها لتأيت احملكم والتنظيم اجليد التخطيط إىل حتتاج اللوجستية اجلهود إن   

  .الشركات العاملية كربى هياكل يف هامة إدارة منه جعل هذا كل اللوجستية، العملية خمرجات

اما الثاين فقد ، اإلمدادعلى موجز  األولحيث مشل احملور ، نيحيتوي هذا الفصل على حمورين رئيسي   

   .سلطنا الضوء على إدارة اللوجيستيك 
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 اإلمداد ماهية :األول المبحث

 العصور يف إليه اإلشارة خالل من وذلك العلم، هذا تاريخ دراسة إىل تؤدي اإلمداد ماهية معرفة إن

 اإلداري، ا�ال يف استعماله إىل أدت اليت األسباب ذكر مع باملؤسسة اللوجسيت الفكر وظهور القدمية

 معرفة ذلك إىل باإلضافة .الزمن مرور مع تطورا عرف الذي اإلمداد مفهوم معرفة جيب أكثر وللتعمق

 .تطبيقه وجماالت العكسي اإلمداد إىل والتطرق اإلمداد وأهداف أمهية

 اإلمداد مفهوم ظهور تاريخ :األول المطلب

 من النوع هذا على املاضي يف حدثت اليت واألحداث الوقائع دراسة تعين اإلمداد تاريخ دراسة إن

 يف اللوجسيت الفكر دراسة إىل تقودنا اللوجستيك تاريخ ودراسة .التدفقات إلدارة �دف اليت اخلدمات

 .املؤسسة يف تارخيه دراسة وثانيا العسكرية والعلوم الرياضيات

 العسكرية والعلوم الرياضيات في اللوجستي الفكر :أوال

 حساب، نسبة،" وتعين لوجوس كلمة من وتأيت القدمية اإلغريقية اللغة إىل اللوجستية كلمة أصل يعود

 املعىن هلا نفس اليت LOGISTICUSالالتينية الكلمة وكذلك 1"خطاب سبب،

  LOGISTIKOS.كلمة استعمل من أول هو) ق م (348-428أفالطون  اليوناين الفيلسوف ويعترب

 على للداللة 1614 عام يف مرة ألول استخدمت اللوجستيك كلمة :الرياضيات في اللوجستيك 1/

 يةاألول العمليات فن على للداللة 1656 عام يف استخدمت مث العقلي، باالستنباط املتعلقة األمور

   1727 عام  حىت التطور يف العمليات هذه أخذت وقد الرياضية، للحسابات

 يف االقتصاد جند كما والكسور املعادالت الفلكية، احلسابات املنحنيات، اللوغريتمات، مشلت حيث

 مستمد Logit وهو املعادلة هذه اسم أن واضعه ، ويرىLogit Model يسمى رياضيا منوذجا الرياضي

  Logistics.2كلمة من

 شيء   كل قبل تعين LOGISTEUOاليونانية  الكلمة إن: العسكرية العلوم في اللوجستيك2/

 يف أساسني عاملني، بني اجلمع من ُمتكن اليت األنشطة لتحديد املصطلح هذا اجليش واستخدم ،"ارذأَ "

  .امليالد قبل الرابع القرن ففي .والزمان املكان :مها التدفقات إدارة

Nikolopoulou حبرق أمر األكرب االسكندر أما الطعام شاحنات الستعمال احلاجة على الضوء سلط 

 حيث .جيشه حتركات تعيق ال لكي وذلك آسيا حول البحرية رحلته يف الشروع قبل العربات هذه مجيع

 وظيفة انشأ قيصر خوليو القائد الروماين أيضا .اتاإلمدادو  املؤونة بتنظيم جيوشه حركة سبق يف فكر

                                       
  3 ص  ، 2008 الشرقیة، الغرفة المعلومات، مركز ،اللوجستیة الخدمات قطاع على عامة نظرة 1

http://www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter/Studies/Documents/2_logistic.pdf  
 الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة القیمة، خلق في ودورھا اللوجستیة الخدمات وجودة أداء قیراط، بن العزیز عبد 2

   2ص 2010 الجامعیة السنة جامعة قالمة،
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«LOGISTA» التخييمات تنظيم اجل من الرومانية الفيالق  بتحركات باالهتمام الضابط يكلف حيث 

 أحد اقرتح 1670 عام وبالضبط بفرنسا 17 القرن يف 1 .احملتلة املدن يف خمازن وإنشاء الليلية

 العصور، تلك يف باجليش ظهرت اليت املتزايدة اإلدارية للمشاكل حال عشر الرابع لويس امللك مستشاري

 التخطيط، عن عبارة مسؤولياته كانت  "Marechal General De Logis"تسمى بعمل رتبة االقرتاح وكان

 عسكرية جمموعة أنشأ األول نابليون ، 1806 سنة أما .اإلمدادو  التنقالت تنظيم املواقع، اختيار 

 من تتألف اإلمرباطوري احلرس من جمموعات عن عبارة وهي باإلدارة خاصة

 مت 1836 سنة ويف .امللكية واجليوش نابليون جيوش متوين بضمان مكلفني واحلرفيني واجلزارين اخلبازين

 .الصغرية التكتيكات اهلندسي، اللوجسيت، التكتيكي، االسرتاتيجي، :قطاعات مخسة إىل اجليش تقسيم

 عوامل أحد اللوجستيك كان الثانية العاملية احلرب ويف .اجليوش حتريك بفن آنذاك اللوجستيك وعرف

 احلرب وضعت أن وما ، 1944 جوان يف نورماندي شواطئ على هبوطهم أثناء احللفاء جيوش انتصار

 2 .األعمال جمال يف اللوجستيك تطبيق إىل ترمى دراسات ظهور بدأ حىت أوزارها العاملية

 المؤسسة في اللوجستي الفكر :ثانيا

 فعليا تطبقيه ولكن الصناعية، باملؤسسات اللوجسيت التفكري ظهر املاضي القرن من الستينات بداية يف

 أن علما .أوروبا يف الثمانينات وأوائل األمريكية املتحدة الواليات يف السبعينات منتصف يف كان

 باإلضافة للوجستيك املؤسسة األوائل املمثلني أصبحوا من هم خدمتهم املنتهية العسكريون اللوجستيون

 .فرنسا يف، Mathe ،Tixier و Colin أ.م.الو يفHeskett مثل اإلدارية العلوم جمال يف الباحثني إىل

 الغايات باختالف وذلك العسكري اللوجسيت التفكري مع بالتوازي وضع املدين اللوجسيت فالفكر

 تاريخ أن Lampert et Stock من كل يرى ،.نفسها تبقى األساسية املشاكل ولكن واألهداف

 اليت والعوامل التكاليف حول أ.م.بالو دراسة أجريت حيث  1901 عام إىل يرجع اللوجستيك مصطلح

 3.باللوجستيك اآلن يعرف ما اجتاه يف دراسة أول الكاتبان اعتربه ما وهو املزارع، منتجات توزيع يف تؤثر

 ضمن اللوجستية اجلوانب جعل على ركزت اليت الكتابات أول أماJ.CROWELL.بتلك الدراسة قام و

 خالل من1922 سنة، Clark به قام العمليات ما من املادي اجلانب يف خاصة التسويق عمليات

 عن حتدثت الكتابات من عدد  وهناك   (. CLARK. F, Principles of marketing,1922).كتاب

 صدر 1972 سنة ويف .الرياضية تطبيق األساليب مع املادي للتوزيع الفرعي النظام يف اللوجستيك دور

                                       
  2ص السابق، المرجع نفسعبد العزیز بن قیراط،   1
 2ص السابق، المرجع نفسعبد العزیز بن قیراط   2
شھادة  لنیل مقدمة مذكرة ،توتة عین اسمنت شركة حالة دراسة التنافسیة المیزة تحقیق في االإلمداد أنشطة دور بوھنتالة، الھدى نور  3

  65 ص ، 2009-2008 الجامعیة السنة باتنة، جامعة تسویق، تخصص التجاریة العلوم في الماجستیر
  



نظریة دراسةاإلمداد :األول الفصل  
 

4 

 

 ,La: approvisionnement, production » عنوان حتت: KOLB. Fل كتاب

distribution» logistique : ،ا، والتنبؤ املخزون إدارة تقنيات ملختلف �جا يقرتح حيث� 

 عام أما  1.الفرنسي اللوجسيت للتفكري بلورة الكتاب هذا ميثل إذ .املادي التوزيع شبكات وتصميم

 واملشاكل الرهانات اإلسرتاتيجية يواجه متكامل إداري كمجال اللوجستيكHESKETT جعل  1973

 سنة La fonction » «logistique dans l’entrepriseكتابه يف LAMBILLOTTEويقدم  التنظيمية،

 ممكنة تنافسية كميزة حدده 1980 عام Porterأما والتنظيمي الوظيفي بعده يف اللوجستيك 1976

  2 .القيمة سلسلة خالل من وذلك للشركات

 La logistique » «d’entrepriseكتاب خالل من بفرنسا ظهرت جديدة رؤية 1983 عام يف

 لتحسني وتنظيمي إسرتاتيجي تقرتح منهج رؤية هي COLIN. J،TIXIER.D MATHE. Hمن لكل

 منTIXIERل التسويقي النهج :خمتلفة ثالثة أفكار بني اجلمع خالل من وأنشأت التشغيلية، املشاكل

جامعة  يف استشاري كخبري جتربته مع MATHE ،SHAPIROو  HESKETTفكر  خالل

COLIN3.املادي النقل والتوزيع ، و�ج   

  المؤسسة في اللوجستيك ظهور أسباب :ثالثا

 األعمال يف تطبيقه باألحرى أو املؤسسة يف اللوجستيك ظهور على ساعدت وأسباب عوامل عدة هناك

   :يلي ما نذكر األسباب هذه بني ومن رياضي، أو عسكري وليس إداري كمصلح اإلدارية،

 وبصفة العسكرية املنظمات يف أساسا اللوجستيك مفهوم ظهر لقد :العسكرية اخلربات /1

 خالهلا مت العسكري اللوجستيك عمليات وأدق أكرب شهدت اليت الثانية العاملية احلرب خالل خاصة

   4.واألغذية واألفراد املعدات من اآلالف نقل

 األنشطة تكاليف عناصر حتليل على املفهوم هذا يقوم: التكلفة لعناصر الكلي التحليل مفهوم تطور2 /

 أنشطة مزج على اللوجستية التكلفة لعناصر الكلي التحليل ساعد حيث البعض، ببعضها املرتبطة

   .املختلفة اللوجستيك

 وإمنا الوظائف، لتكوين كأساس التخصص على يعتمد ال النظم مدخل إن :النظم مدخل تطور3 /

 هذا ساهم ولقد .القوية االرتباط عالقات ذات األنشطة جتميع على األخرية هذه تكوين يف يعتمد

                                       
1   HISTORIQUE DE LA PENSEE LOGISTIQUE   

http://pfeda.univ-lille1.fr/iaal/docs/dess2003/log/multimedia/penseelogistique/penseelogistique.html  
  3ص  سابق مرجع قیراط، بن العزیز عبد  2
  3ص ، المرجع نفس   3

  1 8ص، 2008 مصر، :اإلإلسكندریة الجامعي، الفكر دار االألولى، الطبعة ،اللوجستیات إدارة صابر، العلیم عبد محمد  4
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 إداري إطار داخل ووضعها املواد تدفق بعملية املرتبطة األنشطة خمتلف حصر يف مباشر بشكل املدخل

  1.اللوجستيك بإدارة اخلاص اإلطار وهو موحد

 من مرورا وذلك السلع من متعددة بنوعيات يطالبون املستهلكون أصبح :االستهالك أمناط تغري4 /

 خلدمة البديلة املنتجات عدد زيادة إىل أدى هذا .السيارات وحىت الغذائية السلع

  2.املخزون حجم زيادة وبالتايل الطلب نفس

 واإلنتاج التسويق رجال اجتاه إىل االهتمام هذا أدى :للمستهلك املقدمة اخلدمة مبستويات االهتمام5 /

  .3إمجالية تكلفة بأقل اخلدمة من ممكن مستوى أفضل لتقدمي اللوجستيك نظام حنو

 من �ا يرتبط وما التوزيع بقنوات اهتمت اليت الدراسات انتشرت :التوزيع قنوات بتنظيم االهتمام6 /

 توحيد أمهية إظهار على الدراسات هذه وساعدت .اخلطر ودرجة واملكان بالوقت خاصة اعتبارات

   4.منها الصادرة أو املنشأة إىل الواردة سواء املختلفة السلع بتدفق املرتبطة اجلهود وجتميع

 فكرة تالشي على التجارة وحترير العوملة ظهور ساعد :املعلومات تكنولوجيا وثورة االقتصادية الثورة7 /

 يف التقدم أن كما .الفجوة هذه لسد اللوجستيك ظهر حيث واالستهالك، اإلنتاج أماكن تقارب

 يف وفورات وحتقيق باللوجستيك اخلاصة األنشطة بني التكامل حتقيق على ساعد املعلومات تكنولوجيا

   .5والتوزيع التوريد تكاليف

 ملسامهة احلايل بالشكل وظهوره اللوجستيك تطور يف الفضل يعود :املتخصصة وا�الت اجلمعيات8 /

 يف كبري بشكل سامهت اليت اللوجستية وا�الت اجلمعيات خالل من وذلك ا�ال، هذا يف احملرتفني

 على ساعدت اليت وا�الت اجلمعيات أهم يوضح 01 رقم واجلدول .للمعرفة الرمسي الطابع إضفاء

   .6اللوجستيك تطور

  اإلمداد لمفهوم التاريخي التطور :الثاني المطلب

 إدارة إىل املادي التوزيع من تطور إذ السريع، بالتطور يتسم أنه إال اللوجستيك موضوع حداثة من بالرغم

 عند األمر يقف ومل .املادي والتوزيع  املواد إدارة من كل يضم متكامل لوجستيك إىل حتول مث للمواد

                                       
 اجلامعي املكتب ،"والشحن النقل -املشرتيات إدارة -املخازن إدارة" واإلمداد املواد إدارة العبد، إبراھیم جلالل مصطفى، فرید نھال  1

  24ص ، 2008مصر،  احلديث،اإلإلسكندرية،
  17ص سابق، مرجع ، اللوجستیات إدارة صابر، العلیم عبد محمد 2
  25 ص سابق، مرجع اللوجستیات، إدارة  3
  25 ص المرجع، نفس العبد، إبراھیم جالل مصطفى، فرید نھال   4
  4 ص سابق، مرجع قیراط، بن العزیز عبد  5
  4 ص المرجع، نفس   6
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 لتكون بدورها تطورت اليت، Chain Supply اإلمداد سلسلة ليصبح اللوجستيك تطور بل احلد هذا

   .لإلمداد كونية سلسلة

   اإلمداد مفهوم :اوال

 من فنا واعتباره االقتصادية، ا�االت يف وتطبيقه اإلمداد مصطلح تطوير األعمال إدارة تابك رأى لقد

 اإلمداد مفهوم على كامل اتفاق هناك يكن مل حيث .البالغ االقتصادي األثر ذو األعمال إدارة فنون

 يلي وفيما .الصناعية والتنمية األعمال بيئة تغري مع تغري اإلمداد ومفهوم حمتوى أن كما اخلرباء، بني

  1:يلي ما بينها ومن التارخيي التطور حسب اللوجستيك مفاهيم بعض سنورد

 حركة"  1948سنة  " Association American Marketing"للتسويق  األمريكية الرابطة حسب *

 هذا إن ."االستعمال أو االستهالك نقطة إىل اإلنتاج نقطة من البضائع ومناولة

   .فقط املادي التوزيع أنشطة على ركز التعريف

 تلك هو اللوجستيك " 1962:سنة أ.م.بالو اللوجستية األعمال إدارة جملس حسب *

 النهائية والسلع اخلام، للمواد والفعال الكفء والتخزين التدفق رقابة تنفيذ، بتخطيط، اخلاصة العملية

 حتقيق متطلبات إرضاء بغرض االستهالك مكان إىل اإلنتاج مكان من العالقة ذات واملعلومات

 اخلدمة السوق، توقعات :وهي اللوجستية املهام يف توسع هناك السابق، التعريف مع باملقارنة 2."العمالء

  واملستودعات   املصانع مواقع وحتديد للعمالء، املقدمة

 إىل مصدر التموين من واملنتجات املواد تدفقات وإدارة مراقبة تقنية" 1968سنة Magee: حسب *

 املواد تدفقات وحتريك للمراقبة  التقنيات من جمموعة اللوجستيك Mageeاعترب  ."االستهالك نقطة

 االستهالك نقاط إىل اإلنتاج وحدات ومن جهة، من اإلنتاج مراكز إىل التموين مصادر من واملنتجات

  .أخرى جهة من

 بتدفقات املرتبطة من الوظائف جمموعة عن عبارة هو اللوجستيك" Institute The Logistics حسب *

 غريها مع باملقارنة". والعمالء املوردين بني)ونقدية معلوماتية مادية، تدفقات( واألموال املعلومات السلع،

 .املالية والتدفقات املعلومات تدفق على واضح بشكل تؤكد التعاريف، من

                                       
  7 ص سابق، مرجع قیراط، بین العزیز عبد  1
مصر،  :اإلإلسكندریة الجامعیة، الدار ،المادي والتوزیع االإلمداد :اللوجستیة األألعمال إدارة في مقدمة إدریس، الرحمن عبد ثابت  2

   20ص /2002-2003
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 نشاط بأمهية والكتاب الباحثني من العديد اعرتاف من الرغم على اإلمداد تطور مراحل :ثانيا

 اللوجستيك إدارة إىل ينظر مل القرن هذا من اخلمسينات حىت أنه إال للمؤسسة بالنسبة اللوجستيك

   :يلي فيما نناقشها الزمنية املراحل من جمموعة خالل اللوجستيك مفهوم تطور وقد .متكاملة كوظيفة

   séparé Logistique 1975قبل  المنفصل اللوجستيك :ىاألول المرحلة

 املواد، وإدارة املادي التوزيع إدارة يف خاصة املؤسسة وظائف بني منفصلة اللوجستيك أنشطة كانت

 قيام على أساسية بصورة ينصب والذي والتوزيع اإلمداد مكونات كأحد ظهر مفهوم أول كان حيث

 التوزيع قنوات على والرقابة التخزين وسياسات والتخزين، النقل، أنشطة بني التنسيق بعملية املنظمة

   :منها نذكر مميزات بعدة الفرتة هذه وتتميز 1.هلم مناسب خدمة مستوى وحتقيق العمالء بطلبات للوفاء

 العرض من أكثر الطلب -

 اإلنتاج؛ هو الرئيسي القلق مصدر وكان املنتجني، على للزبائن تأثري هناك ليس -

 احتياجات إجياد إىل السبق أو اجلودة حتسني التسليم، أوقات تقليل :اهتماماته من ليس املنتج -

 جديدة؛

 تأثري يف النظر دون اخلدمة تكلفة بتخفيض اللوجستيك من جزء كل عن املسئول قام الربح لزيادة -

 عن حبثا وليس املنفصلة التحسينات من بسلسلة تتميز الفرتة هذه كانت لذا .األنشطة مجيع على قراراته

  .الشامل التحسني

   )Logistique intégrée 1990( 1990المتكامل اللوجستيك :الثانية المرحلة

 املادي التوزيع أنشطة بني والتكامل الرتابط حتقيق هو اهلدف أصبح اللوجستيك مفهوم استقرار منذ

  2.املنشأة أهداف وحتقيق التشغيل احتياجات تلبية على جماله يف كل تساعد اليت املواد إدارة وأنشطة

   Logistique coopéréeالتسعينات في فترة  التعاوني اللوجستيك :الثالثة المرحلة

 ميتاز املقابل ويف املنافسة؛ زيادة إىل أدى ما هذا الطلب تتجاوز إمجالية إنتاجية بطاقة الفرتة هذه متتاز

 كل .السوق مسات من مهمة مسة هو الطلب غموض أي به، التنبؤ يصعب استهالك بسلوك الزبائن

 للبقاء املؤسسات على وكان مستحيال، ليس ولكنه صعبا أمرا السوق يف البقاء من جعلت األمور هذه

 حىت التحالفات إنشاء يتم جديدة، سوق لدخول :جديدة أسواق عن البحث 3:يلي ما إتباع السوق يف

                                       
  11 ص ، 2009 مصر، اإلإلسكندریة، الجامعیة، الدار والتوزیع، اإلمداد إدارة حسان، محمد  1
  27 ص سابق، مرجع العبد، إبراھیم جالل مصطفى، فرید نھال  2
  5 ص سابق، مرجع قیراط، بین العزیز عبد  3
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توزيع  شبكات الستخدام حتالفا"Benz" و «Chrysler »ذلك  على ومثال املتنافسة، الشركات  بني

  .البعض بعضهما

 الوسيطة والسلع  اخلام املواد جودة حتسني جيب املنتج جودة لتحسني :املنتج جودة حتسني 

  .اهلدف هذا حتقيق يف يساعد أن ميكن املوردين و املنتجني بني فالتعاون ،)اتاإلمداد(

 .الطرفني لكال التكاليف من يقلل أن ميكن والعميل املورد بني التعاون :املنتجات تكلفة ختفيض *

 .املنخفضة والضرائب اخلام املواد الطاقة، العمالة، تكاليف فيها تكون اليت البلدان عن تبحث فالشركات

 مع دائمة عالقة إنشاء وهي الطلب على اليقني عدم من واحلد التكاليف خلفض أخرى طريقة وهناك

  .التكاليف وخفض املنتج جودة حتسني يتم العالقة هذه خالل من .العميل

 قوي تعاون هناك يكون أن جيب السوق إىل االستجابة سرعة لزيادة :السوق إىل االستجابة سرعة زيادة

 بشكل يعمل ال السلسلة تلك من جزءا كان إذا حيث ،اإلمداد سلسلة نفس يف املوجودة الشركات بني

 املنتجني بني ليست اليوم فاملنافسة .احملدد الوقت يف النهائي املنتج توفر عدم إىل يؤدي هذا صحيح

 اللوجستيك سلسلة أجزاء مجيع تكون أن يتطلب السوق يف للبقاء .التوريد سالسل بني املنافسة ولكن

  جدا  قوي تعاون يربطها

  مثلما يبينه اجلدول التايل
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  تطوره  مراحل خاللمن  اللوجستيك خصائص: 01 رقم جدول

 اللوجستيك  الفرتة

  املنفصل

Logistique 

Séparée  

 املتكامل اللوجستيك

Logistique 

Intégrée  

 املشرتك اللوجستيك

Logistique 

coopérée  

  التسعينات  1990 1975–  1975قبل   السنوات

 املدير أولوية

  اللوجسيت

 تكاليف تخفيض

  اللوجستيك

 تكاليف تخفيض

  اللوجستيك

 تكاليف تخفيض

 وزمن اللوجستيك

  )آلجال( االستجابة

  مشترك  متكامل  منفصل  اإلداري املنهج

  صغير (شراكة)  كبير  كبير  املوردين عدد

 مع شراكة

 سلسة يف املشرتكني

  اإلمداد

  كبيرة  قليلة  توجد ال

 مع العالقة مدة

 سلسة يف املشرتكني

  اإلمداد

  طويلة  قصيرة  قصيرة

 مسئول إىل احلاجة

  اإلمداد سلسلة

  نعم  ال  ال

 الشراكة في السرعة  التخلص في السرعة  بسبب تعطل  املنتج تدفق سرعة

  بين

 إىل التموين من(

  )التوزيع

 سلسلة أعضاء  المخزونات من  التخزين

  اإلمداد

 اإلعالم شبكات

  اآليل

  متكاملة  :مثل CIM  منفصلة

Computer 

Integrated 

Manufacturing  

EDI مثل شراكة:   

Echange des  

données 

Informatisé  

  6 ص سابق، مرجع قرياط، بن العزيز عبد :املصدر
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   اإلمداد سلسلة مفهوم :ثالثا

 ، األكثر استخداما ، وهوChain Supplyاجنليزي  مصطلح هي التوريد سلسلة أو اإلمداد سلسلة

 خالل أي والزبائن واملوردين املؤسسات بني التعاون بدأ التسعينات عندما بداية يف املصطلح ظهر ولقد

 املشرتك اللوجستيك مرحلة

 سلع تدفق كفاءة لتحسني املنظمات بواسطة والتوزيع اإلمداد مفهوم به حظي الذي العريض ل

 إال .املنظمة عمالء بواسطة استهالكها مرحلة إىل اخلام املواد على احلصول مرحلة من املنظمة وخدمات

 بني أو املختلفة وظائفها بني للتنسيق سواء تستخدمه عام إطار توفري تستطع مل املقابل اجلانب على انه

 املنظمات بدأت ولذا .األسواق إىل وخدما�ا سلعها تدفق يف معها تتعاون اليت املنظمات باقي

 أساسية بصورة يقوم الذي لألسواق، منتجا�ا تدفق عن املسئولة عمليا�ا إلدارة النظم مدخل باستخدام

 النظم من جمموعة من يتكون متكامل كنظام معها تتعامل اليت املنظمات وباقي للمنظمة نظرال على

 السلع تلك قيمة تعظيم على وتعمل املنظمة وخدمات سلع تدفق يف كلها تشرتك الفرعية

 على ويعمل اإلمداد سلسلة مفهوم املدخل ذلك على أطلق ولقد .العمالء نظر وجهة من اخلدمات

 تشرتك اليت املنظمات باقي مع والتنسيق املختلفة وظائفها تكامل يف تستخدمها للمنظمة قاعدة توفري

    1.ألسواقها املنظمة تقدمه ما قيمة لزيادة وذلك وخدما�ا سلعها تدفق يف معها

  :يلي كما اإلمداد سلسلة تعريف وميكن

 املوردين من تبدأ واليت املختلفة وظائفها بني التكامل لتحقيق املنظمة تستخدمه الذي اإلطار :"تعريف

 كفاءة بغرض الصلة ذات واملعلومات املنظمة وخدمات سلع لتفق وذاك النهائي املستهلك عند وتنتهي

  . 2"ومالكها عمالئها نظر وجهة من وخدما�ا منتجا�ا قيمة وتعظيم الداخلية لعمليا�ا املنظمة إدارة

  

  

  

  

  

                                       
   37- 36ص  ص سابق، مرجع ،والتوزیع االإلمداد إدارة حسان، محمد .د  1
  9 سابق،ص مرجع قرياط بن العزيز عبد 2 
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   اإلمداد سلسلة :1 رقم الشكل

  

  

  

  

  9 سابق،ص مرجع قرياط بن العزيز عبد :المصدر

  اإلمداد وأهداف أهمية :الثالث المطلب

اللوجيستيك بنسبة متفاوتة وذلك متاشيا مع التطورات احلاصلة يف منظمات االعمال تزايدت امهية 

 .وتعددة اهدافه للوصول اىل احسن النتائج املخطط هلا

  اللوجستيك  أهمية :أوال

 يف تكلفته بدأت عندما إال يظهر مل األعمال منظمات يف اللوجستية باألنشطة اجلاد االهتمام إن

 التنافسي املركز تدعيم حنو الطريق أن املنظمات هذه يف اإلدارة أيقنت وعندما ملحوظ، بشكل التضخم

 أمهية و .التكاليف وخفض العمالء خدمة خالل من يبدأ إمنا األرباح وزيادة التنافسية امليزة وحتقيق

  :منها نذكر أسباب لعدة تعود اللوجستيك

 االقتصادي للدول، املستوى على بالغة أمهية اللوجستية األنشطة متثل: العالية التكلفة اعتبارات1 /

 يف يستثمر املتحدة األمريكية الواليات يف القومية الثروة من 19 % أن إىل اإلحصاءات تشري حيث

 تدفق المعلومات

 المنبع المصب

 الموزعون    المصنع        الموردون      

 تدفق السلع

 التوزیع المادي االنتاج التموین
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 هذه بني ومن .هناك قوة  العمل من 13 % حوايل تستخدم األنشطة هذه وأن اللوجستية، األنشطة

 يبلغ وحده النقل تكاليف لوجستيك أن إىل تشري اإلحصاءات أن حيث النقل، نشاط األنشطة

  1 .مليار دوالر 2000 حوايل أي العاملي اإلنتاج من 10.5 %حوايل

 الدويل بالتسويق االهتمام وكذلك الصناعة يف العوملة حنو االجتاه إن :والتوزيع اإلمداد خطوط طول2/

 كل داخل اللوجستية باألنشطة االهتمام تزايد هلذا اللوجسيت، األداء على كبري حد إىل يعتمد أصبح

 يقتصر ال اليت احلجم كبرية الشركات أو اجلنسيات متعددة الشركات تلك وخاصة أعمال منظمة

   .2الطويلة والتوزيع اإلمداد خطوط تكلفة بسبب وذلك احمللية األسواق على إنتاجها

 اليت السبل إجياد سبيل يف كبريا وجهدا طويال وقتا الشركات تبذل: لإلسرتاتيجية مهم اللوجستيك3/ 

 أسعار( التكلفة يف وخاصة التمايز إسرتاتيجية إن أي .املنافسني من غريها عن منتجا�ا متيز أن ميكن

 وخدمة التكلفة حيث من اللوجستية لألعمال اجليد األداء على كبري حد إىل تتوقف )املنتجات

 تفضيلية ميزة بناء على قادرة تكون اللوجستية اخلدمة يف التميز إدراك يف جنحت اليت فالشركات العمالء،

 ورحبية السوقية حصتها وزيادة السوق يف التوسع على املنظمة وتساعد هلا، املنافسة بالشركات مقارنة

   3.املؤسسة

 إال تتمتع ال خدمة أو سلعة أي أن فيه الشك مما: للعميل داللة ذات قيمة يضيف اللوجستيك4 /

 تبذل عندما ولكن .املناسبني واملكان الوقت يف احملتملني للعمالء متاحة تكون ال عندما قليلة بقيمة

 الوقت يف واحملتملني احلاليني لعمالئها اخلدمات أو املنتجات هذه توفري سبيل يف متميزة جهودا املنظمة

 يزيد سوف ذلك فإن وغريها والنقل والتخزين واملعلومات  الطلبات جتهيز خالل من املناسبني واملكان

 على أساسية بصفة يتوقف العميل فرضا .للعمالء بالنسبة اخلدمات هذه إىل املضافة القيمة من

  . 4 املختلفة اللوجستية األنشطة بواسطة وتدفقها انسيا�ا خالل من املنتجات توفري إىل االطمئنان

 أو السريع األكل سالسل جناح إن :وسريعة مناسبة استجابة على احلصول يف العمالء رغبة تزايد5/

 االنرتنيت استعمال على واإلقبال اآليل، الصرف ماكينات انتشار للمنازل، الطلبات توصيل اجلاهز،

 من ورغبا�م احتياجا�م على احلصول يتوقعون العمالء جعل األخرية السنوات يف االلكرتوين والربيد

 اآليل، التصنيع وعمليات املعلومات، أنظمة تطور فإن ذلك إىل إضافة.قصري وقت يف واخلدمات السلع

 وكذلك الكبري، احلجم ذو باإلنتاج يعرف ما إتباع على املنظمات ساعد والتنميط، اإلنتاج يف واملرونة

 واليت خاصة أمهية متثل اللوجستية األنشطة أصبحت هذا كل ظل ويف .الكبري احلجم ذو التسويق

                                       
  18 ص ، 2000 مصر، :اإلإلسكندریة المعارف، منشأة ،النسبیة للمیزة كبدیل اللوجستیك الحجازي، أحمد علي عبید 1  1
  29 ص سابق، مرجع ، إدریس الرحمن عبد ثابت   2
  30 ص سابق، مرجع ، إدریس الرحمن عبد ثابت   3
  30 ص السابق، المرجع نفس  4
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 واخلدمات السلع توفري يف السرعة خالل من السوق يف للعمالء السريعة االستجابة تسهيل يف جتسدت

  1 .وغريها والتخزين والنقل والتعبئة املعلومات تدفق على تعتمد واليت ورغبا�م، احتياجا�م مع تتفق اليت

  اللوجستيك أهداف :ثانيا

 مستمر ونشاط أكرب مردودية بلوغ إىل بواسطتها املؤسسة تسعى معينة أهداف على اإلمداد ينطوي

  :2التايل النحو على ودائم

 :املناسبة اجلودة 1-

 يتم أجلها اليت من احلاجة لتناسب تكلفة بأقل عليها احلصول جيب اليت النوعية تلك باجلودة يقصد

 املواد من معني مستوى على احلصول إمكانية ومدى مبالئمة مرتبطة هنا اجلودة مفهوم أن مبعىن الشراء

   .توفريها املطلوب

 عامة بصفة أو باملواد اخلاصة والتكلفة اجلودة على إجيابية رقابة اإلمداد وظيفة متارس :اجلودة اعتبارات

 األجل يف الشركة تشرتيها اليت للمواد اجلودة مستوى يف التأثري ذات أساسية عناصر أربع ذكر ميكن

 :وهي الطويل

 اخل...اإلنتاج عواملو  املنتج تصميم متطلبات:مثل  للجودة املستوى الكاملة املواصفات تضع أنأوال  

اما ثالثا  .اقتصادية بتكلفة املستوى هذا إلنتاج الفنية اإلمكانيات لديهم الذين املوردين اختبارثانيا 

 لإلنتاج لديهم وتنمية احلافز اجلودة ملتطلبات وواقعي أفضل فهم لتحقيق املوردين مع العالقات تنميةف

   .املناسبة الرقابة من نوع وممارسة والتكلفة اجلودة حيث من املوردين أداء يمتقيواخريا  املستوى هلذا وفقا

   :المناسب السعر 2-

 تكاليف( شراؤه املطلوب الصنف بإنتاج يتعلق فيما املورد عند للتكاليف االحتماالت قيمة :تعريف

 مقابل �ا التصفية ميكن اليت القيمة تلك بأنه تعريفه ميكن كما).العامة واألعباء التصنيع أعباء األجور،

   .االحتياجات املطلوبة توفري أو الشراء

   :املناسبة بالكميات الشراء 3-

 اإلنتاج، الظروف وطبيعة املشرتاة املواد طبيعة منها العوامل من العديد حيكمها املناسبة الكمية حتديد

 تكلفيت به، والتسهيالت اخلاصة املتوفرة التخزين إمكانيات والطلب، العرض واجتاهات االقتصادية

   .للمؤسسة املالية والظروف والتخزين الطلب

                                       
   31- 30 ص ص السابق، المرجع نفس   1
 لیسانس شھادة نیل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة اإلنتاجیة، المؤسسات في االإلمداد وظیفة فعالیة إیمان، لغواطي و مسعودة عوالي  2

   56، ص2008-2007الجامعیة السنة ، - المدیة – الجامعي المركز مالیة، تخصص علوم التسییر في
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   :املناسب الوقت يف الشراء 4-

 والذي الطالبة اإلدارة احتياجات مع يتناسب وأال فيه املستلزمات توريد فيه يتم الذي الوقت به يقصد

 عند االعتبار بأخذها املؤسسات تقوم العوامل من جمموعة توجد حيث اإلنتاج تعطيل عدم يضمن

 .الشراء توقيت حتديد

   :املناسب املورد اختيار 5-

 سبق اليت املعلومات حتليل تتطلب حيث أمهية، األكثر اخلطوات من املناسب املورد اختيار عملية تعترب

 أهم عن الكشف خالله من ميكن الذي األسلوب على ينصب التحليل فإن لذلك املوردين، عن مجعها

 خبصائص التامة املعرفة ضرورة إىل باإلضافة هذا املصادر، هذه من كل �ا تتصف اليت اخلصائص

 أن ميكن الذي املناسب املعيار حتديد األمر يتطلب لذا عليها، احلصول املطلوب املواد ومواصفات

   .للمورد السليم االختيار يف يساعد

  :املعيار اختيار -

 :املوردين تقسيم -

   :مورد من أكثر اختيار -

  Logistique inverseالعكسي  اللوجستيك :الرابع المطلب

 5من  ترتاوح نسبة  رد يتوقعون التجزئة جتار أن حيث للغاية كبرية العكسي اللوجستيك تنفيذ فرص إن

 من 35%إىل  بالكتالوج تسوق  اليت احملالت حالة يف النسبة هذه ترتفع كما سلعهم من % 10- %

 مردودات 1997 عام املتحدة الواليات يف التجزئة حمالت من حمل مائة أكرب تلقى وقد املشرتيات

 التعبئة ومواد والزجاجات بالصناديق اخلاصة تشري اإلحصاءات كما دوالر مليون 34 حنو نسبتها بلغت

   .قيمتها ارتفاع إىل

   :العكسي اللوجستيك تعريف :أوال

 من الوظائف كافة تغطي اليت املواد إدارة على يركز :األول اجتاهني، يف اللوجستيك تعريف يتم ما عادة

 العميل إىل املصنع من املنتجات حركة يشمل :الثاين و املصنع، يف اإلنتاج إىل اخلام املادة على احلصول

 والتخزين املناولة مع يتعامل فهو للوجستيك ثالثاً  اجتاهاً  ليضيف العكسي اللوجستيك ويأيت .النهائي

 املعيبة الوحدات عودة وتتضمن للمورد أو املنتج إىل املستهلك من عكسياً  تتدفق اليت املواد وحركة

 لكونه البيئية املسئولية لوجستيك باسم العكسي للوجستيك أيضاً  ويشار .الصناديق أو واحلاويات

   .التكاليف خفض يف يساهم مبا)اخل...والعبوات الزجاجات( املطلوبة غري املواد تصنيع إعادة على يساعد
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 ,Rogers et Tibben-Lembke 1988 (من كل تعريف هو شيوعا األكثر والتعريف

 اخلام، املواد على والرقابة التنفيذ،، التخطيط عملية" :أنه على العكسي اللوجستيك تعريف مت حيث )

 استئناف �دف املنشأ، نقطة إىل االستخدام نقطة من واملعلومات الصنع، والتامة الصنع حتت املنتجات

   ."البيئة على وتأثريا�ا للموارد الفعال االستخدام ضمان مع قيمة خلق أو

 :األداء ورقابة التنفيذ التخطيط، عملية :عن عبارة العكسي اللوجستيك سبق، مما

 اخلام املواد استخدام يف -

  النهائية  واملنتجات اإلنتاج املخزون، -

  املورد  إىل العميل من املعلومات سلسلة إدارة -

  العكسي  اللوجستيك مجاالت :ثانيا

 تفادي منها خيارات عدة توجد وعموماً  العكسي اللوجستيك اجتاه املختلفة املشروعات تصرفات ختتلف

 خالل من رمبا عود�ا أو ميكن اليت احلاويات استعمال أو نقلها طريق عن وذلك املنتجات تغليف

 ورمبا العبوات تصميم وإعادة األسواق قرب املنتجات تعبئة أو العكسية التوقعات مع األمامي التكامل

 جتميع مثل أخرى خيارات هناك يكون وقد اخليارات هذه من توليفة استخدام هو األمثل احلل يكون

 أو خريية مجعية إىل �ا التربع أو استخدامها إلعادة إصالح مركز إىل إرساهلا أو للمورد وإعاد�ا العبوات

 تغيري إىل يؤدي قد االعتبار يف العكسي اللوجستيك تكلفة أخذ أن واحلقيقة  .وبيعها خردة إىل حتويلها

      .والنقل والتخزين واملناولة اإلنتاج بدائل والتعبئة، التغليف طريقة املورد، اختيار مثل القرارات بعض

 بيد .مرحبة لوجستية إسرتاتيجية ميثل الصناعة يف إعادته ميكن الذي التغليف أن إىل الدراسات تشري إذ

 من كل يف أجريت اليت فالدراسات اإلسرتاتيجية بتلك ترتبط مالية عيوب وجود على دليل هناك أن

 تكلفة زيادة إىل يؤدي مما العكسي للوجستيك مستقلة أساسية بنية وجود ضرورة أوضحت وأملانيا هولندا

 إحدى أفصحت إذ .البيئة على إجيابياً  أثرها إعاد�ا ميكن اليت احلاويات استخدام أن تبني كما النقل،

 أن كما والتلوث واملياه الطاقة إىل االحتياج ختفض للحاويات املتعددة الرحالت أن األملانية الدراسات

 تؤخذ أن جيب إذ العكسي، اللوجستيك تكلفة على فقط وليس حيا�ا دورة تكلفة على تتوقف تكلفتها

   احلاويات لدعم الالزمة األساسية والبنية املستخدمة الرحالت وعدد للحاوية الكاملة الرحلة احلسبان يف

    1 إعاد�ا ميكن اليت  

                                       
 المفتوحة القدس جامعة اللوجستیات، في الحدیثة االتجاھات   1

http://www.qou.edu/homePage/resources/newsImages/logistic.htm  
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  اللوجستيك  إدارة :الثاني المبحث

 التنظيم التخطيط، تشمل املؤسسة داخل مهمة إدارة منه جعل اللوجستيك على طرأ الذي التطور إن

 ضمن مستقلة كإدارة اللوجستيك فوجود .املؤسسة إسرتاتيجية ضمن اللوجستيك أصبح بل والرقابة،

  اخل ...البشرية، املواردو  اإلنتاج، وكالتسويق، الوظائف باقي مع يتقاطع منه جيعل التنظيمي اهليكل

 المؤسسة بوظائف اللوجستيك عالقة :األول المطلب

 بالتسويق اللوجستيك عالقة :أوال

 مع تبادل خللق واخلدمات البضائع وتوزيع الرتويج التسعري، التنفيذ، التخطيط، عملية هو التسويق إن

 أو املنتجات بوضع التسويق وخيتص والتنظيمية، الفردية األهداف حتقيق إىل يؤدي مبا أخرى، جمموعات

 والبيع التسويق نشاط على تؤثر اإلمداد فأنشطة.التبادل عملية لتسهيل وذلك التوزيع قنوات يف اخلدمات

    1:خالل من

 املنتج؛ سعر تكلفة   

 املنتج؛  إنتاج توقيت 

 املنتج؛  جودة مث ومن اتاإلمداد 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 

 العميل /املورد( املنظمة منتجات تشرتي اليت اإلمداد مصادر بني العالقة .(  

 واملعلومات البيانات خالل من التأثري ويتم وتقاطع ترابط عالقة والتسويق اللوجستيك بني فالعالقة

   :يلي ما بينها ومن التسويق إدارة طرف من املقدمة

 املختلفة؛ التسويق خطط وأيضا واملتوقعة احلالية املبيعات قيمة -

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

  واخلامات؛  املواد أصناف

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

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

 . 26ص 2004مصر،  :اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،والتخزین الشراء أعمال خالل من التنافسیة المیزة تطبیقي لتحقیق
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ومستلزمات املواد أسواق يف حتدث اليت بالتطورات اخلاصة البيانات من التسويق إدارة تستفيد أيضا -

   1 املناسبة والتكلفة باألسعار املواد هذه خصائص مع يتفق مما التسويقية سياسا�ا تضع حىت اإلنتاج

  باإلنتاج  اإلمداد عالقة :ثانيا

 أهم من يعتربان كما .واخلدمات البضائع وتوصيل إنتاج عن املسئولة هي العمليات أو اإلنتاج إدارة إن

 .تكلفة بأقل اإلنتاج ذلك وراء من األساسي اهلدف ويكون التصنيع، يف مباشرة تؤثر اليت األنشطة

 بأنشطة االهتمام جتزئة إىل يؤدي رمبا (التكلفة ختفيض ضد العائد تعظيم) األهداف يف فاالختالف

 اللوجستيك أنشطة إىل النظر مت إذا .ككل األنشطة هذه بني التعاون نقص إىل باإلضافة اللوجستيك،

   2:يلي ما خالل من تكون واللوجستيك اإلنتاج نيب والعالقة اإلداري، العمل يف منفصل جمال أ�ا على

 التصنيع؛  أو اإلنتاج وبرامج خطط حسب اتاإلمداد توفري توقيت 

 الصيانة؛  اإلنتاج وورش خبطوط واألجهزة املعدات تالءم اليت الفنية باملواصفات اتاإلمداد توفري 

 والعاجلة خلطوط الطارئة لالحتياجات االستجابة على والقدرة اإلمداد مصادر مع العالقات 

 والصيانة؛ اإلنتاج وبرامج

 ذلك على وتأثري اإلنتاج، عملية مراحل أو خطوط بني واملناولة والنقل التخزين خدمات 

  .اإلنتاجية العملية انسياب

  المالية  باإلدارة اللوجستيك عالقة :ثالثا

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

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

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

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

 التأخري؛  أسباب عن معلومات وأيضا للموردين املالية املراكز عن معلومات 

 ختزين، نقل،(املختلفة  األنشطة على لإلنفاق ختصيصها ميكن واليت املتاحة املوارد عن معلومات 

 ...) مناولة

   :يلي مبا املالية اإلدارة متد أن فيجب اللوجستيك إدارة أما

 هذه األموال ملواجهة تدبري ميكن حىت املتوقعة أو احلالية املشرتيات كمية يف تغريات أي 

 التغريات؛ 

                                       
مصر،  :اإلسكندریة الجامعیة، الدار ،والمخزون اإلمداد إدارة في الحدیثة اإلدارة حنفي، الغفار عبد قریاقص، زكي رسمیة   1

   27، ص2004
  مدخل  :المعاصرة المنظمات في اللوجستیة األألنشطة وإدارة االالحتیاجات وظیفة في المرجع بكر، أبو محمود مصطفى   2

   27-26ص  ص سابق، مرجع ،والتخزین الشراء أعمال خالالل من التنافسیة المیزة لتحقیق تطبیقي إستراتیجي
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 املناسب الوقت يف األموال تدبري ميكن حىت الشراء عملية توقيت.  

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

 والبشرية؛  والفنية املادية اإلمكانيات من وغريها

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

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

 البشرية والموارد واإلدارية التنظيمية بالجوانب اللوجستيك عالقة :رابعا

 أن كما ماهرة، عمالة إىل حيتاج هذا حيث اللوجستيك إلدارة بالنسبة جدا مهمة تعترب البشرية املوارد إن

 هذه وتكمن اللوجستيك ومنها املؤسسة ووظائف أهداف حتقيق يف هاما دورا يلعب التنظيمي الشكل

   1 :يف العالقة 

 للمنظمة؛ التنظيمي اهليكل ومكونات وشكل نوع   

 اهليكل التنظيمي ومستويات مكونات بني واإلدارية التنظيمية والعالقات االختصاصات 

 للمنظمة؛ 

 حبوث  الشراء مثل التنظيمي اهليكل يف اإلداري ومستواها املعاونة التنظيمية الوحدات نوع 

 وغريها؛  املوردين وخدمة

 الوحدات التنظيمية بني والتنسيق التعاون وجماالت املنظمة داخل اإلدارية االتصاالت أنظمة 

 اإلدارية؛   واملستويات

 املنظمة؛  يف الرئيسية األنشطة وفعالية كفاءة وتقييم قياس وأدوات ومعايري أسس 

 عالية مهارة ذات بشرية موارد على اللوجستيك يعتمد كذلك.   

  اللوجستي  التخطيط :الثاني المطلب

 هلذا مشاكل عدة من املؤسسة يقي اجليد التخطيط أن حيث اإلدارة، يف العمليات أوىل هو التخطيط إن

   .الالزمة اللوجستية واخلطط القرارات حتديد يف احلامسة املرحلة التخطيط يعترب

  اللوجستي  التخطيط مستويات :أوال

 مىت ماذا، :ب تتعلق األسئلة من لعدد وواضحة حمددة إجابات تقدمي إىل اللوجسيت التخطيط يسعى

  :2يف تتمثل مستويات ثالث على التخطيط من النوع هذا ويتم .وكيف

                                       
   28-27ص  السابق، المرجع نفس  بكر أبو محمود مصطفى 1

 دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراھیم تركي ترجمة ،االإلمداد سلسلة ورقابة وتنظیم تخطیط :اللوجستیات إدارة بالو، إتش رونالد 2

  56ص 2006السعودیة،  :المریخ، الریاض
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 موقع على كبري تأثري وله املدى، طويل والتنبؤ التسويق خطة على يستند: االستراتيجي التخطيط /1

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

 .والعمالء الوحدات وبني الوحدات بني املواد

 لتنفيذ الضرورية اللوجستية املوارد وضع على ينطوي حيث عام ملدة يكون: التكتيكي التخطيط2 /

 لتكييف الالزمة اخلطوات واختاذ اللوجستية للوسائل الرشيد االستخدام للمؤسسة، السنوية األهداف

   .االحتياجات مع الوسائل

   ):التشغيلي(العملي  التخطيط3 /

 العمليات خطة بوضع ويقوم يومي، أساس على ويكون .الطلبيات أساس على املوارد ختصيص يدير

 الالزمة الوسائل توفري خالل من تكون اخلطة هذه )معني مكان يف معني منتج تسليم تاريخ( الالزمة

 القرارات عن األمثلة بعض يوضح واجلدول...).التخزين، منطقة الشاحنات، توفري :مثل( لذلك

   .الثالثة للمستويات وفقا اللوجستية

  اللوجستية  لألعمال والتشغيلية والتكتيكية اإلسرتاتيجية القرارات عن أمثلة02 :رقم جدول

  

  القرار مستوى  نوع القرار

  تشغيلي  تكتيكي  استراتيجي

 النفقات، الطرق،  املخزون وضعية  واملوقع احلجم التسهيالت،  املوقع

 اإلرسال

  والشحن

 الكميات جداول  الفصلي اخلدمة مزيج  النقل منط اختيار  النقل

  والوقت

 نظام وتصميم اختيار  تشغيل االوامر 

  األوامر إدخال

 لطلبيات ياتاألول قواعد

  العمالء

 وتعجيل تسهيل

  الطلبيات تنفيذ

  /  /  العمالء خدمة معايري وضع  خدمة العميل 

  املخازن 

  

 املساحات اختيار  واملكان الداخلي التنظيم

  الفصلية

  باألوامر الوفاء

 املورد واختيار التعاقد  الشراء سياسات وضع  الشراء 

  

  الشراء أوامر إصدار
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  والتوزيع اإلمداد :اللوجستية األعمال إدارة يف مقدمة إدريس، الرمحن عبد ثابت :املصدر

   59ص 2003مصر،  :اإلسكندرية اجلامعية، الدار املادي،

  اللوجستية  القرارات مثلث :ثانيا

 املوقع،قرارات العميل، خدمة مستويات وهي :رئيسية مشاكل أربعة على اللوجسيت التخطيط يرتكز

  كما يوضحه الشكل التايل .النقل وقرارات املخزون

   اللوجستيات  قرار اختاذ مثلث 02 : رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  ، اإلمداد سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :المصدر

   57ص، 2006السعودية،  :الرياض املريخ، دار مسلم، أمحد أسامة سلطان، إبراهيم تركي ترمجة

 النقل و التخزين وهي جماالت ثالث يضم الذي اللوجستيات، قرار اختاذ مثلث السابق الشكل ميثل

 كوحدة هلا التخطيط يتم أن جيب مث ومن بينها، فيما بالتداخل الثالثة ا�االت هذه وتتصف .واملوقع

 .املتكامل اللوجسيت النظام على ملموسة بدرجة يؤثر منها كل أن حيث منفصلة بطريقة وليس واحدة

 الثالث ا�االت يف صياغتها مت اليت لالسرتاتيجيات نتيجة إال هي ما العميل خدمة أن نالحظ كما

  .األخرى

  الرئيسية  اللوجستي التخطيط مجاالت :ثالثا

 يف ترتكز متعددة مشكالت مع اللوجسيت للتخطيط املختلفة املستويات تتعامل

دافأھ  
 العمیل خدمة

 سلسلة أنشطة عملیة
  المستمرة اإلمداد

تخطیطالتموین   
جإإلنتا  

 المادي التوزیع
  التسويق

  المخزون إستراتجیة
مستویات   -

 المخزون
 المخازن انتشار -

 الرقابة طرق -

 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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   1:التالية الرئيسية ا�االت  

 على كبري بشكل وذلك اللوجستية لألعمال العمالء خدمة مستوى يؤثر :العمالء خدمة أهداف 1-

 تسمح اخلدمة من األقل فاملستويات .آخر عامل أي تأثري يفوق حنو على وذلك اللوجسيت النظام

 من األعلى واملستويات .تكلفة أقل النقل من أشكال وباستخدام قليلة، مواقع يف املركزي بالتخزين

 فإن العليا حدودها إىل لتصل اخلدمة مستويات زيادة يتم عندما ولكن .متاما العكس إىل تؤدي اخلدمة

 جيب االسرتاتيجي اللوجسيت التخطيط يف األول االهتمام فإن لذلك .ترتفع اللوجستية األعمال تكاليف

 .العمالء خلدمة املناسب املستوى حتديد على ينصب أن

 لإلمداد �ا اخلاصة النقاط لكوكذ التخزين، لنقاط اجلغرايف الوضع إن :املواقع تسهيالت إسرتاتيجية 2-

 اخلاص واحلجم واملوقع، العدد، حتديد إن ذلك مثال .اللوجستية للخطة العريضة اخلطوط حتدد

 إىل املنتجات توجيه سيتم خالهلا من اليت املسارات حتديد إىل يؤدي السوق طلب وحتديد بالتسهيالت،

 للمنتج التحركات مجيع يتضمن أن هو باملوقع اخلاصة التسهيالت ملشكلة املناسب النطاق وإن .السوق

 التخزين نقاط وخالل امليناء، أو البائع أو املصنع موقع من حتدث كما لذلك املصاحبة والتكاليف

 بشكل خدمته يتم سوف الذي العميل طلب حتديد فإن ذلك إىل إضافة .العمالء مواقع وحىت الوسيطة

 اإلمجالية التكاليف على يؤثر خمتارة ختزين نقاط إىل يوجه أو املوانئ، أو البائعني أو املصانع من مباشر

 إسرتاتيجية جوهر هو الرحبية تعظيم يف بالتايل تساهم تكلفةواليت األقل األعمال إجياد إن .للتوزيع

 .املوقع تسهيالت

 فإن .املخزونإدارة  يتم خالهلا من اليت الطريقة إىل التخزين قرارات تنصرف :التخزين قرارات 3-

 وفقا التخزينية النقاط من سحب املخزون مقابل (الدفع أسلوب)التخزين نقاط على املخزون ختصيص

 يف املختلفة لألصناف املختارة املواقع أن كما .هذا املقام يف أساسيتني إسرتاتيجيتني ميثال حمددة لقواعد

 ميثلون املخزون مستويات إدارة أو امليدينية، أو اإلقليمية أواملخازن املصنع، يف املنتجات خط

 تؤثر على سوف املستخدمة املنظمة سياسة أن ويالحظ .الصدد هذا يف إضافية اسرتاتيجيات أخرى

 .اإلسرتاتيجية اللوجستية االعتبار عني يف تؤخذ أن جيب وبالتايل التخزين، قرارات

 األنشطة، وحجم .للنقل وأسلوب منط على النقل قرارات تشتمل :النقل إسرتاتيجية 4-

 اجلغرافية ومواقعها باملخازن الواقع يف تتأثر القرارات هذه إن .للنقل الزمين واجلدول النقل، ومسارات

 بقرارات تتأثر املخزون مستويات أن كما .املخازن موقع يف تؤثر بالتايل واليت واملصانع، للعمالء بالنسبة

 واملخزون، املوقع، تسهيالت العمالء، خدمة مستويات فإن وهكذا .الشحن حجم خالل من النقل

                                       
  62ص سابق، مرجع إدریس، الرحمن عبد ثابت   1
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 على �ا اخلاصة القرارات تأثري بسبب وذلك اللوجسيت، للتخطيط رئيسية جماالت مجيعا ميثلون والنقل

 مع يتداخل القرارات هذه من جمال كل إن .للمنظمة االستثمار على والعائد النقدي، والتدفق الرحبية،

  .بينها والتوازن التوافق بتحقيق القيام األقل على أو غريه، عن مبعزل له التخطيط جيب ال مث ومن اآلخر،

 اللوجستي التنظيم :الثالث المطلب

 جيري أن البضائع لضمان واملسؤولية السلطة خطوط حيدد أن شأنه من اللوجستية األنشطة تنظيم إن

 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 مطلبا

  اللوجستي  التنظيم أهمية :أوال

 أن املالحظ ومن للمنشأة، اإلسرتاجتية اإلدارة من اأساسي ا جزء تعترب اللوجسيت النظام وفعالية كفاءة إن

 مما الرئيسية، الوظائف من متنوعة جمموعات ويف التنظيم داخل تقليديا تنتشر اللوجستيك وظائف معظم

 وجود فعدم .املزدوجة التبعية نتيجة وذلك البعض بعضها مع الوظائف هذه أهداف تعارض إىل يؤدي

 يف الفشل معناه العليا اإلدارة أفراد أحد وسيطرة إدارة حتت اللوجستيات أنشطة بني جيمع تنظيمي هيكل

   1.اللوجستيات نشاط إلدارة املتكامل املفهوم تطبيق  

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

 األخرية هذه يف تكوين يعتمد وإمنا الوظائف، لتكوين كأساس التخصص على يعتمد ال النظم مدخل

 إىل تؤدي املتكاملة النظم النظم فإن ملدخل ووفقا .القوية االرتباط عالقات ذات األنشطة جتميع على

 واحدة، طبيعة ذات ولكنها مرتابطة فرعية غري أنشطة تشمل اليت النظم تلك من أعلى أداء مستويات

 واألجزاء املواد تدفق بعملية املرتبطة األنشطة خمتلف حصر يف مباشر بشكل املدخل هذا ساهم ولقد

 بإدارة اخلاص اإلطار وهو موحد إداري إطار داخل املنظمة ووضعها وإىل من املتاحة واملنتجات

    2.اللوجستيك

  اللوجستيك   إلدارة التنظيمي التطور :ثانيا

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

 تقليديا التنظيمي اهليكل كان املرحلة هذه يف السبعينات، أوائل يف رصدها جرى اليت هي :األوىل املرحلة

 .لبعض وجود ال أنه كما تنظيمية، وحدات عدة بني ما اللوجستيك وظائف بانتشار يتميز والذي

                                       
 الجامعي المكتب ،"والشحن النقل -المشتریات إدارة -المخازن إدارة" واإلمداد المواد إدارة مصطفى، فرید نھال 1

   278،ص2008مصر،  الحدیث،اإلإلسكندریة،
  24ص سابق، مرجع ،اللوجستیات إدارة العبد، إبراھیم جالالل مصطفى، فرید نھال 2
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 املرحلة تلك خصائص إىل التنظيمي اهليكل هذا طبيعة وتعود 1 التنظيمية اخلارطة يف اللوجستية ألنشطة

 بني مشتتا اللوجستيك كان الفرتة تلك أن كما إداري، كمفهوم اللوجستيك ظهور مرحلة كانت واليت

 الشكل من نالحظ حيث اللوجستيات إلدارة التقليدي اهليكل يوضح رقم والشكل .املؤسسة وظائف

  .مستقلة إلدارة وجود ال أنه

 عن باملسؤولية إليه وعهد العليا اإلدارة يتبع كبري تنفيذي مسئول وضع املرحلة هذه يف مت :الثانية املرحلة 

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

 اهليكل يف الرمسي التعديل من النوع هذا إحداث مسرية ويرلبول و كوداك مثل عمالقة شركات تصدرت

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

 .مباشرة الثالثة املرحلة إىل قفزا الثانية املرحلة

 املرحلة هذه تتضمن املشرتك، باللوجستيك تسمى ما أو اإلمداد سلسلة إدارة مرحلة وهي :الثالثة املرحلة

 التنظيمي اهليكل داخل اللوجستيك إلدارة كبرية أمهية وتعطي .اللوجستية لألنشطة الكامل الدمج

   للمؤسسة

 ولذلك أخطاء، أو مشاكل وجود عدم يعين ال اجليد التخطيط إن:اللوجستية  الرقابة :الرابع المطلب

 �ا ويقصد الرقابة، هي الوظيفة وهذه لإلدارة، أخرى أساسية وظيفة ناحية من التفكري الضروري فمن

 مع االنسجام يف عليه هو ما على يظل أو املخطط، حسب األداء ضبط خالهلا من يتم اليت اآللية

 يف الشروع مث املوضوع، األداء مع الفعلي لألداء مقارنة إجراء الرقابة عملية ومتثل .املطلوبة األهداف 

 بتفسري الرقابة تقوم كذلك .واحدة نقطة يف اإلمكان قدر يلتقيان األداءين جلعل تصحيحي إجراء

   .التخطيط عند اللوجستية املشاكل وتفادي احللول إجياد وحماولة االحنرافات

 اللوجستية الرقابة أهمية :أوال

 أن شأنه من الذي املستقبلي، الغموض على اإلدارة عملية يف رقايب نشاط لوجود األساسية احلاجة ترتكز

 إىل تؤدي مستقبال تقع قد اليت الغامضة األحداث ألن .املوضوعة اخلطة أداء يف تعديل حلدوث يؤدي

 سبيل وعلى املوضوعة اخلطط تعديل إىل األخرى هي تؤدي واليت اللوجستية، البيئة يف جوهرية تغريات

 يتعذر قد العمالء ومواقف أمزجة يف والتحوالت التكنولوجية والتغريات االقتصادية الظروف تغري :املثال

 األنشطة على للسيطرة يسعى اللوجسيت النظام يف فاملدير .األساسية اخلطط وضع وقت يف �ا التنبؤ

 وراء من يعود ما ناحية ، من)الطلبات ومعاجلة واملخزون املواد يف التحكم التخزين، النقل،( اللوجستية

 التقارير املراجعة، أعمال املدير لدى السيطرة آلية وتتضمن .األنشطة وتكاليف العمالء خدمة على ذلك

                                       
   329ص المرجع، نفس.مصطفى  فرید نھال  1
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 والذي التصحيحي، اإلجراء لبدء الوسائل وبعض لألداء بالنسبة املوضوعة األهداف النظام، أداء عن

 العملية، يف املرتبطة بالعوامل ارتباطها حيث من الرقابية اآللية وهذه اللوجستيات، مدير به يقوم ما غالبا

    1 .واألداء البيئية واملؤثرات اللوجستية واألنشطة اخلطط تتضمن فهي اإلضافية العوامل أما 

 اللوجستية الرقابة نموذج :ثانيا

 إجراء إىل باحلاجة توقع  يصاحبها اليت املتغرية املراقبة ظروف من واحدة اجلزئية املراقبة عملية متثل

  رقم الشكل يوضحه ما وذلك .املوضوع األداء مع ويلتقي يستقيم لكي الفعلي األداء لتعديل تصحيحي

  اللوجستية الرقابة عملية 03:رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

  ا

  

  

 تركي ،ترمجةاإلمداد سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :لمصدرا

   805ص 2006السعودية، :الرياض املريخ، دار مسلم، أمحد أسامة سلطان، إبراهيم

 املوضوعة اخلطط مع يتماشى اللوجستيك جمال يف األداء أن من التأكد إىل �دف اللوجستية الرقابة إن

  الرقابة أن كما اللوجسيت، املعلومات نظام يوفرها اليت املعلومات على كامل بشكل تعتمد حيث مسبقا

                                       
  804 ص المرجع، نفسرونالد إتش بالو  1
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المعاییرواالھدا

 ف الموضوعة

 تقاریر االداء

 بواسطة المقارنة مراقبة
 أو المستشار، المدیر،

 الكمبیوتر جھاز
االجراء 

 التصویبي

عملیة انشطة سلسة 

 اإلمداد المستمرة

القوى و التغییرات 

 الداخلیة و الخارجیة
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 أن الشكل من نالحظ الزبائن إىل وصوال املوردين من بداية اللوجستيك سلسلة داخل تتوغل اللوجستية

 العمليات تتبع يتم حيث التجاريون، الشركاء  إىل وصوال املوردين على الرقابة من تبدأ اللوجستية الرقابة

  .حدوثها عند األخطاء لتصحيح باستمرار ورقابتها اللوجستية

  الرقابة نظم أنواع :ثالثا

  :1 هي أنواع ثالثة إىل الرقابة وتنقسم

 مقارنة إجراء بني اإلنساين التدخل ويعين شيوعا، األنواع أكثر من وهي :احللقات مفتوحة النظم- 1

 يتخل أن املدير على وجيب العملية، خطأ لتقليل املطلوب اإلجراء وبني املطلوب، واألداء الفعلي األداء

  .املفتوحة املراقبة العملية على نطلق جيعلنا ما وهو تصحيحي، إجراء أي حدوث قبل اجيابية بطريقة

 املعلومات نوع حتديد املدير بإمكان عمله، لبدء املنخفضة يةاألول التكلفة املرونة، :النظام هذا مزايا ومن

 شكل حتديد إىل إضافة األوقات، من وقت أي يف املقبول للخطأ السماح ودرجة املراقبة، لغرض املطلوبة

 لتغيريات عرضة البيئية واملؤثرات واخلطط األهداف تكون عندما املرونة هذه وتفيد .التصوييب اإلجراء

  .ومقيدة التكلفة باهظة األوتوماتيكية الرقابة إجراءات تكون وعندما متكررة،

 احلاجة لتقليل طرق إىل للتوصل متواصال جهدا األخرية، السنوات شهدت :احللقات مغلقة النظم 2 -

 أعظم مبثابة املخزون الرصيد ملوقف اآليل املراقب ولعل .واملراقبة السيطرة عمليات يف البشري للعنصر

 قاعدة استخدام يتم فإنه اللوجستية، األنشطة راقبةمب القيام ولدى اليوم، حىت الصدد هذا يف جناح

 قد املدير أن لو كما القرارات قاعدة وتعمل .املغلقة الدوائر ذات النظم يف للمدير بديال لتكون القرارات

 عملية من استبعاده ميكن املدير والن .ذلك على بناء بالتصرف سيقوم مث ومن األداء، يف اخلطأ  رصد

 وحاليا .املغلق النظام يسمى املراقبة نظام فإن القرارات، قاعدة بفعل حاهلا على الرقابة وتظل املراقبة،

 فالطبيعة املخزون، على الرقابة نظام هو اللوجستيات، إدارة يف املغلقة احللقات ذي الرقابة نظام أفضل

 أنشطة أول خاص بشكل املخزون جعلت اليت هي املخزون مستويات ملشكالت للقياس القابلة الكمية

 بقدرة يتمتع أنه النظام هذا مميزات ومن .املغلقة احللقات طرق خالل من للمراقبة خضعت اليت املؤسسة

 النظام هذا فإن ذلك، ومع .ودقة بسرعة املنتجات من املخزون من عديدة مستويات مراقبة على هائلة

 .له التصميم مؤشرات نطاق خارج تقع اليت املتغرية للظروف االستجابة ناحية من املرونة عدم إىل مييل

  .اإلمجالية العملية من فقط واحد جزء على السيطرة النظام هذا يتيح قد كذلك

                                       
   808ص ذكرهمرجع سبق بالو، إتش رونالد   1
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 أو األنشطة أحد على املوسعة الرقابة نقل يف الرغبة بعدم املديرون يشعر :املعدلة الرقابة نظام 3 -

 �ا، التنبؤ يتعذر البيئية املؤثرات فإن كذلك حملهم، حتل اليت القرارات جمموعة إىل األنشطة، من جمموعة

 من املزيج فإن ولذلك .الرياضية والنماذج الكمبيوتر بأجهزة الثقة عدم من نوع املديرين خياجل وكذلك

 استخداما األكثر الواقع يف هو)املعدل – احللقات ومغلق املفتوح( النظامني خبلط قام الذي الرقابة نظام

 .القرارات قاعدة حمل حيل أن أحيانا املدير يستطيع املعدل النظام ويف اللوجستية، األنشطة على للرقابة

  .اآليل املراقبة نظام يستطيع ما تفوق للغاية واسعة معلومات لقاعدة الدخول يستطيع فاملدير

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل خالصة

 العديد عرف إداري كمصطلح تطبيقه عند وحىت ظهوره، بداية منذ بالغني وأمهية دور ذو اإلمداد أعترب

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

 .اإلدارية املستويات كل على
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 التكاليف بأقل املستمر والتدفق العمل انسيابية حتقيق إىل يهدف املؤسسة إسرتاتيجية ضمن أصبح كما

  .املؤسسة رحبية لزيادة

 

 



قیاس أداء المؤسسة :الفصل الثاني  
 

28 

 

  :تمهيد

 يزال ال تفصيالتهباملفهوم  هذا أن إذ تزال، وال األداء موضوع على حربها من الكثري تدفق و الباحثني أقالم جرت لطاملا

 املعىن و فالتفسري التقصري، و املسافة طول على بالركب الوصول حماولة و بالقليل لو و باب املسامهة للعديدين يفتح

 اليت الصعوبات لعل و منابعها، خمتلف على فيه الدراسات تتضارب الفكري للصراع ميدانا بقي املفهوم هلذا احلقيقي

 واضح تعريف تقدمي و للموضوع السليمة ة  النظر إن .على ذلك دليل ألكرب قياسه يف اليوم مؤسسات تواجهها

 ساميا هدفا يعترب احلقيقية، صورته جتريد و املعىن لفقدان املسببة بتلك الصلة إليه متتّ  اليت الشوائب من خال لألداء

 له تقدم اليت املعامل وحتديد توضيح من و بلور�ا بشكل ميكنه األفكارمن  ما تفرق جلمع جاهدا يسعى باحث لكل

   .الصحيحة للموضوع القراءة
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  لألداء يالمفاهيم طاراإل : األول المبحث

كانت مشكلة وضع  إذا و العلوم، من علم أي لقضايا الدقيقة العلمية الصياغة أساس املفاهيم بتعريف اإلهتمام يعد

 األداء مبفهوم األمر ما تعلق إذاتكاد تكون مستحيلة  فإ�ابشكل عام  اإلدارةالتعاريف غاية يف الصعوبة بالنسبة �ال 

 هذا من و ، احلقيقي ملعناه وتسبب فقدانه معه قوية ابط رو تشكل أخرى مصطلحات تواجد إىل راجع ذلك و ،

  .يف الوسط العلمي تصنيفها سنعرج على مث باألداء املتعلقة من التعريفات جمموعة ضبط سنحاول املنطلق

   طرحه في المتعددة التوجهات و األداء مفهوم : األول المطلب

 بشكل جيب دراستهما اللتني و الفعالية و الكفاءة مها و فيه األساسيني املتغريين بتحليل إال أبدا يتم لن األداء فهم إن

 أهم تعريف جيمع وضع ميّكن من الذي املناسب الضوء سيعطي بينهما جتمع اليت الروابط يف البحث أن كما مفصل،

  .املفكرين خمتلف نظريات و رؤى قدمتها اليت األفكار

  :األداء تعريف .1

 بغرض وضع وذلك وحديثا قدميا العلمية الساحة يف طرحت اليت املسائل أهم من لألداء دقيق مفهوم حتديد يعترب

 حال األداء اليت يكتسبها املتغرية الصفات أن إال اإلدارة جمال يف علمي عمل ألي أساسيا مرجعا اعتباره ميكن تعريف

 األمثل، بالشكل مواردها واستخدامها ختصيص على املنظمة قدرة أنه على األداء يظهر فتارة ، الغاية هذه حتقيق دون

  . وصور�ا اإلنتاجيةقرين  أنه على يظهر تارة و البشري، العنصر و العمال بإنتاجية يرتبط تارة و

 أو الفريق أو الفرد بلوغ درجة أنه على"التعريف االول: واضح إطار يف املفهوم هذا لوضع حماوالت عدة ظهرت لقد و

   1"فعالية  و بكفاءة املخططة األهداف املنظمة

  الباحثون  حيددها اليت القياس و للتمثيل املالئمة املعايري من على ا�ا جمموعة" :التعريف الثاين

 2"البيئة اخلارجية  على املؤسسة أثار على و املنتجات و النتائج و األنشطة على تقييمي حكم إعطاء من متكن اليت و

  

 الفرد بلوغ درجة أنه على األداء إىل ينظر فالباحث الباحثني، من كل توجه يف الواضح اإلختالف التعريفني من يظهر و

  ربط بالتايل و املخططة األهداف املنظمة أو الفريق أو

  املخطط  و الفعلي اهلدف بني الفجوة حبجم مرهونا وجعله األهداف حتقيق على بالقدرة األداء 

 يظهر كما فاألداء . صحيح العكس و األداء مستوى إخنفض له خطط ما و حتقق ما بني الفجوة فكلما إزدادت

  .الفعالية و الكفاءة حتقيق طريق عن فعال حتقق وما له خطط ما بني الفجوة تقليص على متوقف التعريف

                                       
  415 ص ، 2002 ، مصر ، النشر دار بدون ،  ) "المھارات و األصول البشریة إدارةالموارد  "(مصطفى، سید أحمد  1

2  - Jean Yves saulquin ,"Gestion des ressources humaines et perfermance des services : les 
cas des etablissements socio-sanitaire",Revue de gestion des Ressource Humaines n 

°36,Editions Eska, Paris , Juin 2000, p20. 
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بأهداف تضعها  ال سلفا احملددة املعايري و املقاييس من مبجموعة يقرن األداء يف التعريف الثاينالباحث  أن حني يف

 ضرورة يظهر الباحث ،و تطبيقها على املؤسسة قدرة حسب بالرديء أو باجليد األداء على احلكم يكون و املنظمة،

 اخلارجية البيئة تشمل جيب أن بل فقط الداخلية البيئة متس ال أن املقاييس إذ ا�ا جيب تبين يف الشمولية عنصر توفر

   .للمنظمة

 و املتاحة املوارد من فاقد بأقل املخططة حتقيق األهداف على القدرة :هو األداء أن إستنتاج ميكن التعريفني خالل من و

 األهداف بتحقيق املقرتنة الفعالية : مها و بعضهما مع أساسيني يتفاعالن مركبني لألداء أن جند بذلك و املستهلكة

 ميكن مفهوم أحسن أن إىل نصل التحليل هذا ضوء يف و املقاييسومطابقة  التكاليف بتدنية املقرتنة الكفاءة ،و

 قيمة (La Création)إجياد  على القادر األداء ذلك هو املؤسسة الذي تستهدفه املتميز و األمثل األداء على إطالقه

   .تكلفة ممكنة بأقل للسوق مقدمة

   : الفعالية و الكفاءة مفهوم .2

 البعدان الفعالية مها و الكفاءة بأن الباحثني من الكثري يعترب و باألداء املرتبطة املفاهيم أشد من املفهومان هذان يعترب

  .بينهما العالقة طبيعة حتديد و العنصرين هذين يف البحث يلي فيما وسنحاول له الرئيسيان

 تعريف الكفائة  1.1

 املوارد استخدام خالل ذلك من و للمنظمة املتاحة املوارد يف الفاقد حتجيم على القدرة: " على ا�ا  الكفاءة عرفت

 وفق املناسب بالقدر

   1"حمددة  معايري

 و الدنيا احلدود يف التكلفة إبقاء أي قليل هو ما نظري كثري ماهو على احلصول: "على ا�ا  الكفاءة تعرف كذلك

 بالدرجة يرتبط أنه أي للمؤسسة املتاحة اإلنتاجية املوارد إستخدام على فقط تقتصر هي القصوى و احلدود يف األرباح

قيمة /املخرجات قيمة = الكفاءة فإن بالتايل و املدخالت و املخرجات بني العالقة و بعنصر التكلفة األوىل

  . 2"املدخالت

 ختفيض امثل وهي �دف إىلبشكل  املتاحة املوارد باستخدام أساسا تتعلق الكفاءة بأن نستنتج التعريف هذا خالل من

 تستهدف إرضاء الزبون جيب متثل قيمة ال تكلفة فكل إذن للسوق، املقدمة للقيمة فاقدا تعترب اليت التكلفة تلك

 نظر و القيمة هو األساسي املشكل أن اعترب حيث Philip Lorrinoحسب  الكفاءة معىن هو هذا و منها التخلص

  .الكفاءة مفهوم إىل خالهلا من

  

                                       
  415 ص ، "السابق المرجع" ، مصطفى سید أحمد  1
 كلیة ، دكتوراه أطروحة ، " -الجزائر حالة – اإلقتصادیة العمومیة المؤسسات أداء على البیئة أثر "هللا ، عبد علي  2

  .6 ص ،2001، الجزائر جامعة ، التسییر علوم و االقتصادیة العلوم
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 تعريف الفعالية  2.1

 هذا األساس يتم على و املخططة أهدافها حتقيق على اإلقتصادية الوحدة قدرة قياس أداة: "على ا�ا  الفعالية تعرف

والفعالية  .للخطة حتقيقه طبقا يف ترغب ماكانت إىل فعلية نتائج من حتققه ما بنسبة اإلقتصادية الوحدة فعالية قياس

 إذن ، 1"عليها احلصول يف سبيل املستنفذة املوارد كمية إىل النظر دون النهائية املخرجات بكمية �ذا املفهوم ترتبط

   .املخطط اإلجناز /اإلجناز احملقق = الفعالية : وهي بسيطة معادلة يف إختصاره ميكن مفهوم فالفعالية

 سلبيا كان أو إجيابيا هلا املخطط و احملققة األهداف بني املوجود الفارق حبجم مقرتنا الفعالية يف البحث يكون هنا و

 = احملققة كانت األهداف إذا : أنه القول فيمكنفي هذا المجال   األرقام بلغة التعبري أمكن إذا و .املنظمة على

 النتيجة فستكون اإلجناز املخطط من أكرب احملقق اإلجناز كان إذا أما  =1 النتيجة فستكون هلا املخطط األهداف

   .املسطرة حتقيق األهداف درجة هي شديد باختصار فالفعالية .صحيح العكس و 1 من أكرب

 الفعالية و الكفاءة بين الروابط دراسة :  

 من جيمع بينهما ما يف حبث إدراج يلي فيما سنحاول حدى على كل الفعالية و الكفاءة مفهومي بتحليل قمنا أن بعد

  . الرئيسية متغريا�ا فهم مبدئيا استطعنا أن بعد األداء معادلة حل حماولة و روابط

بل ا�ا  من الكفاءة أوسع و أمشل الفعالية أن يرى البعض بأنيّتضح  الفعالية و الكفاءة ملفهوم السابق الطرح خالل من

 ، املؤسسة طرف من األهداف املسطرة حتقق درجة: "على ا�ا الفعالية عرف عندما Kalika.Mذكر  كما تتضمنها

   2"الكفاء بل ا�ا تتضمنها من أوسع الفعالية فإن املفهوم و�ذا

 أو تقليص هلا املخطط األهداف إىل الوصول أن إذ الفعالية من يتجزأ ال جزء الكفاءة أن التعريف خالل من يظهر و

 من يتسىن و إستخدام املوارد، حتسني و اإلنتاج تكاليف على بالضغط يتم قد املخطط و الفعلي اإلجناز بني الفارق

أساس ا�ا  على إىل الكفاءة نظرنا إذا جند با�ما يتباعدان لكننا .املفهومني بني الشديد التقارب رؤية الزاوية هذه

   .فقط التكاليف تدنية أجل من عليها العمل جمموعة من املعايري الواجب تطبيقها و

 اخلطط ضرورة وضع على املؤسس املنهج عن عزهلا إن بل النجاح لتحقيق كسبيل الميكن تبين هذه الفكرة لوحدهاوقد 

 بالشكل من فعل األشياء املؤسسة ستمكن املنطلق هذا من الكفاءة إن .متاما عملية غري منها جيعل األهداف وحتديد

   .الفعالية هي و الصحيحة، األشياء فعل خبصوص حلوال تقدم ال لكنها الصحيح

 هذه جنده يف ما هذا و لبلوغه، املؤسسة تسعى الذي األداء لتحقيق يكفي ال اآلخر دون العنصرين أحد إىل فالنظر

 الكفاءة على ا�ما جسم و الفعالية إىل تنظر اليت الفكرة مع واضح وبشكل جذريا ختتلف اليت و التفكري من الزاوية

 فالفعالية " اآلخر يتمم الفعالية جزء و الكفاءة من لكل أن بالقول املوضوع هذا يف الفصل ويكون . ينفصل ال واحد

                                       
  59ص،1999مصر،  االسكندریة، الجامعیة الدار ،"التكالیف محاسبة مبادئ "، نور أحمد  1
   20،ص 2000عمان، ، التوزیع و للنشر حاصد دار ،"العملیات و اإلنتاج إدارة "، كاسر المنصور ناصر  2
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 األداء لينتجا معا يتفاعالن مها و 1"بالشكل الصحيح األشياء فعل فهي الكفاءة أما الصحيحة لألشياء فعل هي

   2."دائم منو حتقيق الوقت يف نفس و إنتاج أكرب عن البحث" هو الذي و الكامل مبفهومه

   األداء تصنيف معايير : الثاني المطلب

 املسائل العالقة جل حبل يسمح الذي السليم النظري اإلطار بناء من سيمكن لألداء تعريف وضع على القدرة إن

 ما هذا إبراز إحداثياته من متكننا واضحة معامل وجود إنعدام ظل يف تكتمل لن احلقيقية الصورة أن إال باملوضوع

 و صحيح بشكل عملية قياسه ختول اليت النهائية الصفة األداء مفهوم إعطاء نستطيع حىت فيها البحث إىل يدفعنا

   .الباحثون طرحها اليت املعايري أو التصنيفات أو املعامل هذه لتوضيح حماولة يلي فيما

   : البيئة معيار حسب التصنيف .1

 للمؤسسة  الداخلية البيئة أداء1.1

 األداء البشري أو املال رأس أي باألفراد األمر تعلق سواء املؤسسة داخل املوجودة األداءات جبميع أساسا يرتبط هو و

 عليه التأثري و التحكم فيه للمؤسسة ميكن ما بكل يتعلق الداخلية البيئة أداء أو الداخلي األداء أن إذ املايل أو التقين

 اإلدارية العمليات و .اخل... التموين التمويل، اإلنتاج، : أمهها من اليت الوظائف و النشاطات مجيع يف متمثلة

   .للمؤسسة الفرعية األنظمة أداءات خمتلف تفاعل نتيجة هي بالتايل و األخرى

 للمؤسسة  الخارجية البيئة أداء2.1

 أوبالسلب  سواء للمؤسسة الداخلي األداء على بآخر أو بشكل املؤثرة و احمليطة العوامل مجيع أداء به قصدي و

 ، ، املنافسني املمولني ، املوردين خمتلف أداء إىل باإلضافة الكلي اجلانب يف احلكومات أداء تشمل و باإلجياب

 حيث من الفعالية الكفاءة و جانب فتمس متفاوتة بنسب املؤسسة على حمالة ال تؤثر األداءات هذه و .الوسطاء

 غالبا اليت و األهداف، على حتقيق القدرة حيث من أو اخلارجية البيئة تقدمها اليت املتاحة للموارد األمثل اإلستخدام

 يف املؤسسة قدرة على مباشر بشكل السياسات املؤثرة و القوانني يف كالتغريات املتوقعة غري اخلارجية بالعوامل تتأثر ما

   .له خطط ما إجناز

حيث كو�ا قابلة   من ذلك و جيد بشكل األداء مفهوم توضيح على قادرا تصنيفيا معيارا البيئة إعتبار ميكن هنا ومن

 املؤسسة على يفرض مما  �ا للتحكم قابلة غري أو الداخلية املؤسسة بأنشطة األمر يتعلق عندما جهة من للتحكم

 .معها  التكيف حماولة

 

  

                                       
1 Cohen .E, "Dictionnaire de gestion", Editions La découverte, Paris, 2000, p131 

2 Fernandez. A," Les nouveeaux tableaux de bord des décideurs", Editions d'Organisation , 
Paris, 2000, p41. 
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  : الزمن معيار حسب التصنيف .2

 القصير  المدى في األداء 1.2

  : و يصبح االداء يف هذا ا�ال متعلقا مبا يلي 1القصري املدى على أهدافها حتقيق على املؤسسة قدرة يعين و

 اخلارجية البيئة ملتطلبات فقا و خمرجات خلق على املؤسسة قدرة عن يعرب و: اإلنتاج. 

 املدخالت / املخرجات =تعرب عن الكيفية اليت تؤدي �ا االعمال و هي نسبة : الكفاءة.  

 نظام األفراد ضمن تفاعل خالل من اإلشباع حتقيق إىل يهدف إجتماعي نظام املؤسسة باعتبار وذلك: الرضا 

 من بالتحرر إال هذا يتم ال العمل و مكان يف اإلجتماعي و النفسي الرضا حتقيق يف يتمثل اإلشباع هذا ، معني

  .التفاوض و احلوار على القدرة اإلضافية و املنافع من حصص على احلصول و املالئمة غري السلوكيات

   : يلي ما عدمه من الرضا وجود على األساسية املؤشرات من و

 األفراد بني القائمة األزمات و النزاعات شكل و طبيعة.  

 العمال  دوران معدل.Turn – Over  

 التأخرات و الغيابات.  

  :االداء في المدي المتوسط 2.2

   : مها و األداء مفهوم يعكسان مهمني عنصرين يف يتمثل و

 لزم األنشطة كلما تغيري حماولة و �ا احمليطة املتغريات مع التفاعل على املؤسسة قدرة إىل يشري و : التكيف 

 تستخدمها اليت يف املوارد النظر إعادة أو أهدافها تعديل على املؤسسة حتفز اليت الدوافع أهم من التنافس ويعترب ذلك،

 للمؤسسة سيضمن الذي بعامل املرونة مرهونة التكيف على القدرة فمسألة .مادية أو معنوية أصوال كانت سواءا

 نصب املفهوم هذا وضع على قادرة تكن إذا مل العواقب تتحمل أن عليها فالبد وإال السوق يف موقعها على احملافظة

 .إهتمامها

  النمو:( Croissance ) يعترب اهلدف الذي و البقاء، أساس هي اليت االستمرارية على يدل مفهوم وهو 

 السوق يف حصص املؤسسة برفع أو اإلنتاج عوامل حتجيم و بتعظيم سواء النمو إن .مؤسسة و منظمة لكل الرئيسي

 ستنتشر اليت الثقافة يف إحداث الفارق و البطالة كابتالع حصوهلا املرغوب االجتماعية األهداف حتقيق من سيمكن

 ر ظهو و اليابانية املؤسسات منو طريق نشرت عن اليت اليابانية الثقافة ذلك على مثال أحسن و منوها نسبة مع طرديا

  Made In Japan .يسمى  ما

 

                                       
 العامة، اإلدارة معھدزروق  حسن خالد ترجمة ،"لإلدارة كلي منظور : التنظیم" ، وآخرون، جاكسون جورج 1

   58،60،ص 1988الریاض،
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  : الطويل المدى في األداء 3.2

 و اإلقتصاد احلكومات و : يف متمثال الكلي الصعيد على البيئية املتغريات كل ظل يف البقاء مفهوم يعكس وهو

 املؤسسات إىل الزبائن باإلضافة ، املوردين ، املاليني املتعاملني مع اجلزئي الصعيد على أو لتمع و املالية السياسات

 يف أو املعنوية او املادية بصور�ا على املوارد أي املنابع يف سواءا املنافسة ضغط حتت البقاء إن . نفس ا�ال يف العاملة

 يتم ال ، أخرى أحيانا املندجمة و أحيانا اخلدمات املتفرقة و السلع أنواع تستقبل اليت األسواق تلك على أي املصبات

 الكفاءة ( بطرفيه لألداء واضح تصور وجود ،و هذا القصد حتقيق على قادر النظر بعيد إسرتاتيجي ختطيط بوجود إال

 يف جليا هذا يظهر و للمستهلك املنشودة الثقة بذلك البقاء مكسبا صورة على ينعكس أن بد ال )  الفعالية و

 قدرتا و قو�ا على بذلك دالة املؤسسة نشأة تاريخ التجارية عالمتها تكتب على اليت نستله : مثل الكربى العالمات

 على قدر�ا و الشركة عظمة على داللة �ا خاصا متحفا وضعت اليت Bavaria Motorsشركة  وكذلك .البقاء على

مع  التكيف على املؤسسات هذه قدرة على يدل فهو شيء على دل إن هذا و .خمتلفة حقب منافسيها خالل قهر

البشري  اجلانب يف األسود البعد هي اليت و نفسها ب و  احلر كانت لو و حىت التحديات و الظروف خمتلف

 ميكن لألجيال لزمن العايل باألداء احلفاظ على القدرة يف يصب عميقا تفكريا يستدعي ما هذا .املوارد على للمنافسة

   .منه اإلستفادة الصاعدة

 مجيع عال تتمىن حتد و أمامها طويال الوقوف تستدعي عميقة معان على ينطوي مفهوم البقاء على القدرة مفهوم إن

حتلم ا�ا  أو ما تعتقد عن اإلختالف متام خيتلف اليوم املؤسسات هذه تعيشه الذي الواقع ولكن بلوغه، املنظمات

 العالية احلالية فباملعدالت (linear system) تتبعه الذي اخلطي النظام يف مالحظته ميكن ما سائرة حنوه،وهذا

 إىل لإلستجابة األرضية الكرة مخس مثيالت تكفي ال قد األرض موارد إستغالل يف املستدامة غري والطرق لإلستهالك

 إعادة حنو التوجه هي للبشر املمكنة احللول تكون أحسن و املقبلة، سنة 200او  100يف  املتطلبات من الزخم هذا

 جشع بسبب إال لشيء ال موارد من تبقى ما وتدمري إلقائها كنفايات بدل املستخدمة ااملنتجات وإستغالل التدوير

  .اإلستهالك يف العقالنية وغياب اليوم بشر

الشمولية معيار حسب التصنيف .3
1

 :  

 كلي أداء عام أنه أساس على إما إليه ينظر قد هنا األداء أن أي الشمولية و اجلزئية مبعياري مقرتنا التصنيف هذا يعترب

 األنظمة من أ�ا جمموعة على املنظمة إىل النظر أي جزئي أساس على إليه ينظر أو واحدة وحدة اعتبارها و للمؤسسة

  . بينها فيما املرتبطة الفرعية

  

                                       

 بسكرة، األول،جامعة العدد اإلنسانیة، العلوم مجلة ، " الفعالیة و الكفاءة بین األداء "، مزھودة الملیك عبد 1  
  88، ص2001الجزائر،
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 الكلي األداء:  

 الكلي خالل األداء من و ، حتقيقها على للمؤسسة الفرعية األنظمة و الوظائف كل سامهت اليت اإلجنازات يف يتمثل

  .اخلارجية املوجودة ببيئتها التهديدات و الفرص مواجهة يف بالقوة أو بالضعف املؤسسة على احلكم ميكن

 الجزئي األداء:  

 املفهوم ميكن هذا بناء على القدرة و .املؤسسة داخل فرعي نظام كل و وظيفة كل حتققه الذي األداء به ويقصد

 .منها روج اخل يستحيل أو يصعب أزمة إىل الوصول قبل اإلختالالت اجلزئية ضبط من األعمال منظمة

 يتم ال اهلدف العام إىل الوصول و املنظمة داخل اجلزئية األداءات تفاعل نتيجة إال احلقيقة يف هو ما الكلي األداء إن

  .املنظمة ككل جناح على البد و ذلك انعكس إحداها اختلت إذا و الفرعية األهداف بتحقيق إال

  : الوظيفي المعيار حسب التصنيف .4

 تعترب اليت كربى و أمهية تكتسي اليت تلك على بذلك مركزين حدى على وظيفة كل ألداء ينظر التصنيف هذا حسب

  . البشرية املوارد ، التسويق ، ، املالية اإلنتاج : وهي املنظمة يف أساسية

 التسويقية الوظيفة اداء:  

 عالمة ،بناء العمالء رضا حتقيق السوقية، احلصة قيمة رفع ، املبيعات حتسني على قدرته خالل من األداء هذا يتحدد

  ....املستهلكني لدى طيبة مسعة ذات

 مقدار الرضا و تقييم قدرة مشكلة تطرح إذ املؤسسة يف الكربى التحديات من تعترب التسويقية الوظيفة أداء حقيقة إن

 راجع وذلك هذه املصلحة يف للمستخدمني العالية الدوران نسبة يفسر ما هذا ، الزبائن على التسويقية احلمالت تأثري

 املرتفعة بالنسبة تفسر غالبا العمال بني كبرية خالفات األحيان من كثري يف ينشب مما أدائهم تقييم لصعوبة

  .لالستقاالت

 المالية الوظيفة أداء:  

 على اإلستثمارات عائد أكرب بلوغ حيقق فعال مايل هيكل بناء و ، املايل التوازن حتقيق على املؤسسة قدرة يف وينعكس

 من فعاليتها و أدائها حتديد للتقييم و الوظيفة هذه ختضع ما غالبا و املمكنة املردودية مستويات أقصى إىل الوصول و

 متنحه الذي بالتحفيز مقرتن هذا اهلدف حتقيق على املسريين قدرة أن إىل اإلشارة وجتدر.العنصرين هذين خالل

  .األجري العامل فكرة بدل روح املساهم ببث ذلك و معنويا أو املردودية رفع مقابل ماديا كان سواء املؤسسة

 اإلنتاج وظيفة أداء:  

 ، بيئة العمل ، العمل طريقة ، املنتجات يف املطلوبة اجلودة مبعايري التحكم على املنظمة قدرة يف األداء يظهر هنا و

  .الطلبات تلبية التأخر يف معدل اآلالت، على املراقبة ، اإلنتاج و بالوقت التحكم ، العمال كفاءة ، اإلنتاج تكاليف
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 البشرية ارد المو(األفراد وظيفة أداء(:  

 متغري البشري عنصر العنصر أن إذ األداء، مفهوم حتديد يف الوظائف أصعب و أهم من البشرية املوارد وظيفة تعترب

 مؤشرات على العنصر البشري أداء حتديد على القائمون يستعني وقد واضح، بشكل فعاليته و كفاءته حتديد يصعب

 حتت كالعمل النفسي الكامل فاجلانب التقييم إعطاء عن قاصرة جد إال ا�ا تبقى الفنية املهارة و العلمي املستوى

  .دقيق بشكل األسباب حتديد ميكن معه الذي الوصف أو للدراسة هاإخضاع ميكن ال عوامل التوتر و الضغط

  ؟ إختالف أم تماثل اإلنتاجية و األداء : الثالث المطلب

 من أكرب يعترب معامله إبراز من ميّكن إطار وضع حماولة أو مفهومه حتديد و التعقيد، شديد مصطلح هو األداء إن

 املالية يف األنشطة األداء يظهر فتارة �ا، يرتبط اليت األنشطة خالل من يكتسبها اليت املتعددة لصفاته نظرا العوائق،

 ،و التجاري ا�ال يف للتفوق الساعية باملنافسة يرتبط تارة و ا�ال املايل، يف التفوق حتقيق املتضمنة املردودية أنه على

 تثري ال قد املتعددة الصور هذه أن إال الفعالية، أو الكفاءة صورة أنه على اآلخر من أكثر عنصريه بأحد يرتبط تارة

 مل إن بعيد حد إىل مفهومها إقرتاب و �ا العميقة املقرتنة للدراسات نظرا اإلنتاجية مفهوم يثريه ما بقدر األمهية تلك

 هذا عن بحثالدافعة لل األمهية إبراز و املوضوعني بني لوضع الفواصل حتما بنا سيدفع ما هذا األداء مع تطابقها نقل

  .السابقة الذكر املصطلحات من غريه دون الفرق

  : اإلنتاجية مفهوم .1

 من 18يف القرن  وذلك اإلنتاج على القدرة أنه على مرة ألول فذكر الزمن عرب مفاهيم بعدة اإلنتاجية مصطلح مر لقد

 و اإلقتصادي للتعاوناألوربية  املنظمة فعرفته العشرين القرن يف ذلك بعد عرف مث F.Queeny 1الباحث طرف

   2"عناصر اإلنتاج من عنصر كل إىل منسوبة املخرجات كمية"با�ا  O.C.D.Eالتنمية 

 ال تعريف مبدئي هو و اإلنتاج على القدرة فكرة على املستند التعريف بني الفرق ذلك توضح الدقيقة البلورة هذه إن

 اإلنتاجية بقياس اليت تسمح الكمية األداة يعترب الذي و الفعلي اإلنتاج فكرة على املستند التعريف إىل صلة بأي ميتد

 وجود معها يكفي بل خمرجات ضرورة وجود حتما تعين ال لإلنتاجية التقليدي التعريف يف اإلنتاج على القدرة أن كما

 مع اإلنتاج عوامل تفاعل طريق عن إال حتقيق لإلنتاجية أي يكون لن و .اإلنتاجي العامل يف الكامنة الطاقة تلك

 و وضعه ما هذا و . املصادر معلومة موارد من خمرجات �ائية إنطالقا بناء من ميكنها نظام ضمن البعض بعضها

 األربعة اإلنتاج عناصر بني التكامل و التعامل حصيلة هي أن اإلنتاجية على  Ilo 3الدولية العمل منظمة خرباء أكده

                                       
1 O.E.E.C, "Productivity Measurment Concept", Vol.1, Paris, 1955, p 21. 

 مجلة ، البریطانیة االدارة معھدجرجیس، ابراھیم و العبیدي یعقوب سلمان ترجمة ،" اإلنتاجیة إدارة " فاردي، آي جي  2
  63،ص 1979بغداد، ، االداریة التنمیة

3 Michel Gervais ,"Contrôle de gestion" , Economica, Paris,1997, p 15. 
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 املوارد إستخدام كفاءة: "على ا�ا اإلنتاجية Markالباحث  ويرى . التنظيم العمل و ، املال ،رأس األرض :

 والكفاءة اإلنتاجية مفهوم بني التام التطابق نقل مل إن اإلقرتاب نالحظ التعريف هذا خالل من 1"خمرجات لتحقيق

  .على التوايل

 هذا ألمهية نظرا بالتحري جديرة مسألة يعترب و معاملها اإلنتاجية الكفاءة يفقد و األداء مفاهيم مع االلتباس هذا إن

 عن واضحة فكرة بناء األخري يف ليتسىن رئيسيا مطلبا تعترب ضبطه ضرورة و .االقتصاد جمال يف الواضحة املفهوم

 االستعمال، املنتشر اإلنتاجية و األداء مبعىن املخل والتداخل الريب تدخل ائب شو الذكر دون السابقة املصطلحات

  .األعمال إدارة و اإلقتصاد جمايل الب علىالغ نقل مل إن

 

 

  : اإلنتاجية أهمية

 توضيح غريه، و دون األداء مفاهيم من قريب كمفهوم اإلنتاجية ملصطلح إختيارنا تعليل سنحاول اجلزء هذا يف

 و السياسية مظاهر القوة و الرفاهية و كالنمو املهمة املؤشرات خمتلف مع عالقته إبراز و إلختياره الدافعة األسباب

  .اإلقتصادية

  :اإلقتصادية الرفاهية تحقيق و اإلنتاجية .2

 الذي ذلك التقدم متثل ،فهي سواء حد على الدول أو الفردية املنشآت نظر حمل تعترب العالية اإلنتاجية معدالت إن

 أن إذ .ا�تمع أفراد بنيالدخل  توزيع يف العدالة تلك اإلقتصادية الرفاهية تعترب و ، املختلفة منوها مراحل خالل حترزه

 ا�تمع ذلك أفراد معيشة مستوى حتديد بواسطته ميكن الذي الفعلي املقياس هو ا�تمع من فرد لكل احلقيقي الدخل

 .االقتصادية للوحدات اإلنتاجية زيادة من بد ال املنشودة الرفاهية االقتصادية حتقيق أجل فمن ،إذن

 

  :اإلقتصادية و السياسية القوة مظاهر و اإلنتاجية .3

 عجلة اإلقتصاد وحركت للدول اإلقتصادية و السياسية القوة ملظاهر الداعمة و القوية الركائز اإلنتاجية قدمت لطاملا

 و بعضها مع اإلنتاج املتفاعلة عوامل مع الصحيح التعامل عن الناجتة املرتفعةمعدالتها  من إنطالقا ودفعتها الضخمة

 بل فحسب اإلقتصادية يضمن الرفاهية ال اإلنتاجية حتسني إن .املنشود النمو بذلك حمققة األمثل بالشكل إستغالهلا

 سريفع مما الكرمي للعيش األدىن احلد وضمان الدخول توزيع يف العدالة بسبب الدول ربوع يف األمن لتحقيق ميتد هو

                                       
1 Jeormea Mark,"productivity Measurment in JEROM M. ROSEW", Ed : Prductivity 

prospect for Growth,New York,1998, p55. 
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 جتارب أكدته ما هذا و اإلستقرار عن الباحثة الوحيد للمؤسسات امللجأ منها وجيعل البلدان هذه يف الثقة معدالت

  .مستويات إنتاجيتها رفع يف الرائدة الدول هذه بعض

  : اإلنتاجية مصطلح و األداء مصطلح بين الفرق .4

 ، كاملردودية اإلنتاجية منه القريبة املفاهيم من غريه عن واضح بشكل األداء مفهوم تربز أن حاولت الدراسات مجيع إن

 صورة قد يكتسب النشاط حسب متغري مفهوم أنه على األداء تقدم أن سوى منفذا جتد مل و الفعالية و الكفاءة

 لكن .املايل ا�ال يف أو املردودية التجاري  با�ال ارتبط ما إذا التنافسية أو اإلنتاجي بالنشاط ارتبط ما إذا اإلنتاجية

  إستطاع  Philip Lorrinoتعريف 

 و املوضوع يف جيدا بالفصل وذلك الكثريون، عندها توقف عديدة مبراحل السابقة الذكر التقليدية التعاريف يتجاوز أن

 خمتلفة رؤية على لألداء تعريفه يف ركز لقد و .الفعالية و الكفاءة ملفهوم بسيط حتليل عن طريق األداء معضلة حل

 عنها عرب و معني نشاط يف املستهلكة املوارد بني العالقة على (jugement) حكم هو األداء على أن تنص متاما

   . بالقيمة عنها عرب و املستهلكني حاجات إرضاء يف يبلغه أن النشاط لذلك ميكن الذي احلد بالتكلفة، و

عالقة  �ا نقصد و التسويقي ا�ال  يف كانت سواء العالقات مجيع فهم من ميكن لورينو حسب هذا التعريف إن

 مفهوم بني الفرق نستنتج أن هذا املفهوم خالل من نستطيع هنا و)فعالية – كفاءة(العالقة  أو  )سعر – جودة(

  .األبعاد املتعدد الدقيق األداء مفهوم و االستخدام الواسع اإلنتاجية

 من خمرجات ما مؤسسة حتققه أن ميكن الذي باملستوى مثال املرتبطة املسائل حتلل باإلنتاجية املتعلقة الدراسات إن

 أو كمية عن املخرجات الناجتة من الكمية أو احلجم ذلك هي اإلنتاجية أن أخرى بعبارة أي معينة، زمنية مدة خالل

 جند بالتايل و ما، مورد تكاليف استخدام عن الناجتة املخرجات بقيمة يرتبط األداء أن حني يف املدخالت من حجم

 مع التحسني مصطلح استخدام هذا اإلختالف يعلل قد و الكمية و القيمة مفهوم بني أساسا يقع االختالف بأن

   :ذلك على مثاال سنقدم دقة أكثر و بشكل أوضح الفرق هذا لتوضيح و اإلنتاجية مع الزيادة و األداء

   . األداء على جيدا مؤشرا البطالة امتصاص قدرة مؤسسا�ا على الدول بعض تعترب قد

 بالرغم متاما يف مصانعها داللة على قوة اداء مؤسسا�ا والنظرتان خمتلفتان إنتاجية معدالت إرتفاع أخرى دول تعترب وقد

  على  املشرتك فالقاسم ، اجليد األداء وهو الطرفني يطلقه واحد حكم وجود من

 من خالل لورينو يريدها اليت و هنا فالقيمة ، لكليهما القيمة مفهوم على املؤسس املوحد احلكم هو الرؤى إختالف

تقدم قيمة  فهي بذلك حمددة موارد من انطالقا اجتماعية حاجة تلبية على املؤسسة قدرة تشمل أن إستطاعت تعريفه،

 لزيادة حباجة مرتبطة مدركة مضافة مدركة من ا�تمع واحلكومة وكذلك تضمنت يف اجلهة االخرى قيمة مضافة أخرى

 ال اللبس ويرفع أوسع و أمشل مفهوم القيمة املقدمة بتفسري املرتبط األداء مفهوم بأن يوضح املثال هذا إن .اإلنتاجية

 .األبعاد املتكامل املتعدد األداء مفهوم و املربكة السابقة املفاهيم بني حمالة
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   األداء قياس : الثاني المبحث

إمكانيا�ا استغالل  على املؤسسة قدرة يعكس والذي والعمليات املهام ملختلف الشامل النشاط ذلك األداء يعترب 

 وان كما.عمل وبرامج وسياسات خطط الشكل يف جمسدة تكون أهدافها  وغايا�ا واليت يف حتقيق منها رغبة

 التقييم عملية بواسطة إال منها مطلوب هو اليت �ا كما واألقسام الوحدات مدى اجناز معرفة من تتمكن املؤسسة

 وتعمل كما له، خمطط ماهو مع تتفق كانت إذا وما لألداء نتائج فعلية من اجنازه مامت كشف على تعمل واليت

 فان ذلك كل عن فضال، والتصحيح عملية املعاجلة من يسهل مما فيها اخللل ومواطن االحنرافات اكتشاف على

 باجناز فيها يقوم اليت الوظائف/االنشطة  وفعالية بكفاءة مرتبط فيه تعمل نشاطأو  جمال ظل يف املؤسسة جناح

 كل يف الذي حققته املستوى تقييم إىل تعتمد الناجحة املؤسسات فان ذلك اجل ومن هلا املوكلة واملهام األدوار

 جمموعة على االعتماد إىل تلك فإ�ا تلجا التقييم عملية جناح ومستمر،ولضمان دائمة بصورة وظيفةأو  جمال

 وتعزيزها االجيابيات اكتشاف وكذا وصحيح جيد بشكل األعمال تأدية مدى هلا توضح اليت املقاييسأو  املعايري

  .املؤسسي احلل استمرارية لضمان ومعاجلتها  وذلك والسلبيات

  األداء قياس ماهية : األول المطلب

 أساس على يبىن والذي ألدائها املستمر القياس إىل تلجا فهي أهدافها حتقيق من التأكد املؤسسة تستطيع حىت

 من حتقق من تلك القياس عملية ومتكن كما،  الفعلي األداءو  حتقيقه املرغوبأو  له املخطط األداءبني  املقارنة

 املؤسسة فان ذلك إىل إضافة، فيها واالختالفات االحنرافات اكتشاف وكذا املخطط هلا األهداف مدى اجناز

 التقييمية العملية جناح وان كما األهدافأو  راضغاإل مجلة من حتقيق إىل– القياس عملية– خالهلا من تنشد

 اليت افدلاله كامل حتقيق اليت من شأ�ا  املتطلباتأو  الضوابط/ الشروط من جمموعة توفر مدى على متوقف

   . تلك القياس عملية خالل من إليها املؤسسة تسعى

 القياس مصطلحي بني الفرق إيضاح اىل التعرض األداء قياس مفهوم اىل التطرق وقبل أوال بالذكر اجلدير من ولعل

  . املعىن نفس على ا�ما حيمالن املصطلحني اىل التطرق يتم ما اذ عادة، والتقييم

 إلطار وفقا وذلك قياسه املراد املوضوع عن الكمية واملالحظات املعلومات مجع مبعىن السلوك بوصف يهتم فالقياس

 اعتمادا وذلك وحمدد معني ملوضوع تشخيصية عملية إال ماهو القياسإّن  ذلك ويعين، املدرجة من املقاييس معني

 اليت املنظمة العملية تلك ": ميثل اد دلك من امشل فهو التقييم إما ، فقط كميا وصفا تسمح بوصفه وسائل على

    1معينة  قيمة على حكم إصدارأو  اختاذ قرار يف تفيد معلومات عنها ينتج

  

                                       
 188،187ص 12002. ط والتوزیع،عمان، والنشر للطباعة حزم بن المؤسسي،دار العمل العدلوني، اكرم محمد-  1
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إّن  أي له العالجية الوسائل وإعداد، عليه احلكم إصدار امنا ما موضوع تشخيص على التقييم بدلك يقتصر فال 

 حنو التقدمأو  الفشل/ النجاح مدى معرفة اىل األخرية هذه وترمى ، واحدإّن  يف عالجية عملية تشخيصية التقييم

 بصورة االهداف تلك حتقيق من للتمكن والضعف القوة لنقاط الواضح التحديد وكدا ، حتقيقها املراد االهداف

 بكفاءة اليه ماتصبوا لتحقيق ضمانا وتعزيزه الصواب اىل وإمنا رصد األخطاء فحسب اىل ترمى وال كما احسن،

  .عالية

  األداء تقييم مفهوم : أوال

 انسجام مدى بيان قصد املقررة بأهدافها للمؤسسة النتائج احملققة فيها تقارن اليت اإلجراءات جمموع " : به ويقصد

 املسطرة واألهداف احملققة النتائج بني عملية مقارنة اال هي ما األداء فتقييم وبدلك 1"األهداف مع النتائج تلك

 إيضاح اىل تتعداه بل هذا احلد عند تتوقف وال كما ، االحنراف وحتديد بينهما االنسجام مدى بيان قصد ودلك

  . لتجاوزه الكفيلة اخلطوات اختاذ وكدا مسبباته

 بني تربط اليت العالقة مستوى لتحديد ترمي اليت والدراسات العمليات مجيع ":انه على األداء تقييم اىل وينظر كما

أو  املتتابعة زمنية فرتات خالل املذكورة العالقة تطور دراسة مع املؤسسة قبل من استخدامها املتاحة وكفاءة املوارد

 ومعايري مقاييس اىل باالستناد األهداف من واحملقق املستهدف بني املقارنات طريق أجراء عن حمددة زمنية فرتات

  2"معينة

 بني املقارنة عملية يف تتبع اليت اإلجراءات ، اخلطوات ، العمليات اىل يشري األداء فتقييم التعريف هدا اىل واستنادا

املؤسسة  مدخالت عناصر بني العالقة حتديد من انطالقا منها حمقق ماهو وبني املستهدفةأو  األهداف املسطرة

  . سلفا حمددة مقاييسأو  لضوابط وطبقا مسبقا حمددة زمنية جماالتأو  فرتات ضمن ودلك وخمرجا�ا

مدى  معرفة اىل املؤسسة خالهلا من ترمي اليت الدراسات جمموع انه على األداء تقييم اعتبار ميكن أعاله ورد ومما

 على التغلب وكدا التقنية ، التسويقية ، اإلنتاجية ، اإلدارية : اجلوانب يف أنشطتها إدارة قدر�ا وكفائتها على

 اىل هلا املتاحة املدخالت حتويل مدى مهار�ا يف ومن حمددة زمنية خالل فرتة ودلك تعرتضها اليت الصعوبات

 . منها املطلوبة واجلودة ولكمية ا بالنوعية خمرجات

  األداء تقييم من الغرض: ثانيا

  : 3يلي فيما األداء تقييم من الغرض وميكن

                                       
، 1،2007 ط، عمان، والتوزیع للنشر النفائس دار، االسالمیة البنوك في األداء مؤشرات، عبادة الحلیم عبد ابراھیم  1

  31 ص
  31 ص، 1،2007 ط، عمان، والتوزیع للنشر المناھج دار، المالیة النسب بالستخدام األداء تقویم، الكرخي مجید  2
 في االعمال منظمات دور لتفعیل الموازن األداء بطاقة في البیئي األداء مؤشرات دمج، الحلیم عبد راضي نادیة   3

   4،3ص 2005دیسمبر ، العدد الثاني، المستدامة المجلد الواحد والعشرین التنمیة
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  . العمليات وتقييم ورقابة بتخطيط اخلاصة القرارات التقييم �دف احتاد أي : والرقابة والتقييم التخطيط

 القياس عملية تكونإّن  ميكن كما التغيري مبادرات بتدعيم التقييم لعملية احملددة املقاييس فيها وتقوم: التغيري إدارة

  . الوظائف داخل وأفقياأو  اإلدارية داخل املستويات رأسيا

 وتقوية التقدم ومتابعة املشكالت وحل الشخصي التاثري التقليل هذا ا�ال اىل يف التقييم ويهدف: االتصاالت

  .العكسية التغذية والتاكيد على السلوك

  . التحسني جهود حتقيق كيفية عن للتقرير أداء بطاقة لتقدمي التحسيني دعم على التقييم يعمل اذ: التحسني

  . جاذبية األكثر التحسني أنشطة اىل للمؤسسة النادرة املوارد توجيه على األداء مقاييس تساعد اذ: املوارد ختصيص

  . للتحقيق قابلة مبستهدفات األفراد تزويد مت اذا األداء يتحسن: التحفيز

  .األجل طويلة نظر لوجهة اإلدارة تبين على يؤكدإّن  جيب املناسب األداء قياس:األجل طويل الرتكيز

  األداء تقييم عملية لنجاح األساسية المتطلبات : ثالثا

 مستوى اىل التقييم بعملية من شأ�ا االرتقاء اليت املتطلبات من مجلة توفر تتطلب املؤسسي األداء تقييم عملية ان

 االحنرافات تصحيح على تساعدإّن  من شأ�ا اليت السلمية القرارات اختاد يف يساعد والذي الدقة واملوثوقية من

  :1مايلي املتطلبات هذه مجلة ومن، املطلوبة النتائج واحلصول على املستويات وحتديد

 والصالحيات للمسؤوليات واضح حتديد وكذا والوضوح بالبساطة يتمتع تنظيمي هيكل توفري من البد -

  . بينها أي تداخل دون ومشرف مدير لكل

 األهداف هلذه واسعة بدراسة اال يتم ال وهذا وواقعة واضحة بّينة اإلنتاجية اخلطة أهداف تكون ان -

 املطلوب الطموح بني جتمع متوازنة تكون الن ضمانا وذلك املؤسسة داخل املستويات كل ومناقشتها مع

  .املتوفرة  واإلمكانيات

 بشكل واملؤشرات والنسب املعايري تطبيق على بالقدرة األداء تقييم بعملية سيقوم الذي الشخص يتمتع ان -

  .صحيح

 املعلومات هذه تكون حبيث التقييم لعملية الالزمة والتقارير والبيانات للمعلومات وفعال متكامل نظام توفر -

 الوقت يف والسريع السليم القرار اختاذ اختالف مستويا�ا يف على اإلدارات يف املسؤولني تساعد سريعة ومنتظمة

  .اخلسائر  وتفادي األخطاء املناسب لتصحيح

 بني متينا ربطا النظام هذا حيقق حبيث معنويةأو  مادية احلوافز هذه كانت سواء فعال حوافز نظام جود و -

 بشان املتخذة القرارات وجدية قوة من يضعف النظام هذا مثل فغياب، منها املخطط وبني فعال األهداف املنجزة

 . واملطلوب املرسوم املستوى واألنشطة �ا إىل العمليات خمتلف املسار يف تصحيح

                                       
  .43- 42ص السابق،ص المرجع، الكرخي مجید  1
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  األداء تقييم أهداف: رابعا

  1مايلي أمهها من األهداف من مجلة بتحقيق األداء تقييم عملية تسهم

 اجل مساعد�م  من وهذا عليها واطالعهم العمال لدى الضعف مواطن معرفة على األداء تقييم يساعد

، واملتميزة والنادرة العالية واملهارات الكفاءات ذوي أفراد اكتشاف يف يساهم وأيضا، أنفسهم وتطوير على حتسني

 .للمؤسسة العامة املصاحل خدمة اجل من وهذا املواهب تلك والعمل على تطوير

   إشباع حاجا�م ورغبا�م خالل من وذلك العاملني لدى املعنوية الروح رفع يف املسامهة. 

 تطوير (العاملني  وتنمية املكافآت كمنح،  مننتائج ذلك يتبع وما العمال أداء ويضح حتديد يف سامهة امل

 . ذلك االمر لزم اذا) العمال ( بعضهم عن التخلي احتمالأو  ضروريا كان ذلك اذا) مهارا�م

 اداء عن واضحة صورة هلا يقدم النه، املستقبلية اخلطط وضع يف املؤسسة األداء تقييم يساهم كما 

 القرارات اختاد على الرؤساء  يساعد التقييم هذاإّن  حيث، عام بشكل، للمؤسسة الوضع احلايل وكذا العاملني

 . املستقبلية اخلطوات ووضع

 حتسني يف يساهم وايضا ، اشرافهم حتت الذين العاملني تفهم على املباشرين املشرفني مساعدة 

  . االنتاجية الكفاءة لرفع بينهم التعاون وزيادة ، الطرفني بني االتصال،وتقوية العالقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                       
، 1،2008 ط، عمان، والتوزیع للنشر حامد دار، االداري واالتصال والرقابة القیادة، احمد،وآخرون بني محمد مروان  1

  107- 106 ص



قیاس أداء المؤسسة :الفصل الثاني  
 

43 

 

  04 رقم الشكل

  األداء تقييم خطوات
                                             

  العكسیة                التغذیة                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ، عمان والتوزيع للنشر جمداوي دار ، اسرتاتيجية وحاالت مفاهيم : االسرتاتيجية االدارة، القطامني محدأ: المصدر

  .164ص،1،2002 ط

  

  : يّتضح من الشكل أعاله مايلي

  قياسه  مايجب تحديد : ىاألول الخطوة

 اخلطوة هذه لنجاح املهمة الشروط ومن ، ومراقبتها ادائها تقييم جيب اليت العناصر حتديد يتم اخلطوة هذه ففي

  : مايلي احسن امتامها بصورة وضمان

 الثبات من عالية ودرجة مبوضوعية للقياس والقابلية بالقدرة التقييم لعملية اخلاضعة العناصر تتمتعإّن  جيب  

 النجاح بعناصر عليها يطلق واليت التنفيذ عمليات يف الكبرية األمهية ذات العناصر على الرتكيز يتم أن 

 ولذلك فشلهاأو  املؤسسة جناح من املسؤولة التنفيذية النشاطات من األجزاء تلك األخرية متثل هذه إذ احلرجة

  .األخطاء يف الوقوع لتفادي وذلك عليها والتقييم للرقابة مستمرة ودائمة بصفة ختضعإّن  جيب

  األداء لقياس معايير تحديد : الثانية الخطوة

 املعايري هذه ومتثل) حتديدها مت اليت العناصر( النتائج تقييم يف تستخدم اليت املعايري حتديد على املرحلة هذه وتتضمن

إّن  منها يتوقع واليت املقبولة األداء نتائج مقاييس تشكل بذلك وهي ، االسرتاتيجية االهداف عن تعبريا مفصال

   .هي كما االهداف حتقق

  

  

تحدید مایجب 

 قیاسھ

تحدید معاییر 

 القیاس

قیاس األداء 

 الفعلى

هل تتطابق 

 االهداف مع النتائج
إتخاذ االجراءات 

 التصحیحیة

 توقف
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  الفعلي  األداء قياس: الثالثة الخطوة

 زمنية فرتة خالل فعال املؤسسة اليه توصلت ما اي احلايلأو  الفعلي األداء قياس) اخلطوة( املرحلة هذه خالل يتم

  .معينة

  المعايير  مع الحالي األداء نتائج مقارنة: الرابعة الخطوة

 احلايل األداء نتائج هل اي املوضوعية االهداف تساوي اليها املتوصل النتائجإّن  من التاكد يتم املرحلة هذه ففي

 تتوقف التقييم عملية فان له التخطيط مت ما فعال هو اليه التوصل مت ما كان فان ال؟ ام االهداف متطابقة مع

  . املرحلةأو  احلد هذا عند

  . املناسبة التصحيحية االجراءات اختاذ وهي خامسة مرحلة توجد فانه احنرافات هناك كان اذا اما

  التصحيحية االجراءات اتخاذ : الخامسة الخطوة

االجراءات  اختاد اىل املرحلة هذه وتعتمد كما األداء يف احنرافات ظهور حالة يف وذلك املرحلة هذه اىل اللجوء يتم

 معرفة خالهلا من يتم واليت العكسية التغدية باستخدام وذلك وقعتإّن  معاجلتهاأو  لتفاديها املناسبة التصحيحية

 اجراءات اىل حاجة هناك كانت اذا وما وحقيقية كبرية واالهداف النتائج بني االختالفات تلك ماذا كانت

 وضع عمليات من نابعة كانتإّن   وما االحنرافات تلك ومنبع مصدر معرفة من خالهلا ويتم كما ، هلا تصحيح

حد  يف التنفيدية العمليات يف أو)مناسبة غريأو  فعالة هل هي   (اجناز االعمال يف املستخدمة والسياسات اخلطط

   اخل...هلا املخطط االهداف الجناز مناسبة مل تكن االعمال تنفيذ يف استخدمت اليت العمليات اي -ذا�ا 

 يف وذلك ادائها تقييم عملية اىل اليه تصبوأو  تسعى ما اىل التوصل مدى معرفة اىل اقتصادية مؤسسة اي تلجاء

 الوظائف من غريهاأو  التسويقيةأو  االنتاجيةأو  منها االدارية كانت سواء ، فيها واالنشطة خمتلف الوظائف

 كما ، تلك التقييم عملية وراء حتقيق ما�دف إليه من وكذا فيها االختالفات واالحنرافات لتدارك وذلك

 يف املدرجة باالهداف مقارنة للمؤسسة احلايل االجنازاألداء أو  مستوى عند الوقوف االخرية هده وتستهدف

 احللول وضع بذلك وكذا مسببا�ا وهوما يسهل فيها الضعفأو  اخللل مواطن اكتشاف اىل يؤدي مما خططها

 يف إجراء تعديالت تتطلب قد األخطاءأو  االحنرافات تصحيح عملياتإّن  عن فضال وتصحيحها هلا الالزمة

باألهداف  وتوعيتهم للمنفذين شرحهاأو  والقواعد والتعليمات األوامر أويف األداء يف املستخدمة الرسائلأو  الطرق

أو  العمل سياسات يفأو  قررة ذا�اامل اخلطط يف تعديالت إجراء ذلك يتطلب وقد كما،  املقررة واخلطط املنشودة

 اليت األساليب من ذلك غريأو  لرفع كفائتهم وقدرا�م تدريبهمأو  العاملة القوى افراد وتوزيع شغل الوظائف يف

  . املنشودة لألهداف املرغوب احملقق األداء تقييم تكفل

  

  

  



قیاس أداء المؤسسة :الفصل الثاني  
 

45 

 

   األداء تقييم ومعايير مجاالت: الثاني المطلب

 منها لكلإّن  عن فضال، العام اهلدف حتقيق على جمتمعه تعمل جماالتأو  أنشطة عدة من مؤسسة أي تتكون

 تقييما ذلك منها يتطلب إليه ترمي ما إىل تقدمها مدى معرفة فان مث ومن، حتقيقها إىل تسعى أهداف معينة

تلك  خمتلفة وفاعلية لكفاءة حمصلة هو للمؤسسة الكلي األداء وفعالية كفاءةإّن   كما،  حققته الذي للمستوى

 يؤثر جمال أي أداء فان البعض بعضها مع وتتكامل ترتابط هذه األخريةإّن  اعتبار وعلى، فيها األنشطةأو  ا�االت

 على الوقوف وكذا األنشطة تلك حققته الذي األداءمستوى  حساب ولغرض، أداء ا�االة األخرى على بالضرورة

 التقييم عملية حتكم املعايري من توفر جمموعة تطلب ذلك من جماال�ا فان جمالأو  جانب إي يف التطور مستوى

 ليتم االسرتاتيجي عملية لتخطيط إطار يف صياغتها مت واليت العامة األهداف حتددها األخرية هذهإّن  كما،  تلك

 مراكزأو  )خدمي/سلعي(اإلنتاج مراكز كانت سواء باملؤسسة املراكز مبختلف وذلك العمليات أهداف إىل ترمجتها

من  اإلدارة لتوقعات بيان مبثابة تعترب كما األداء لتقييم إرشادية عالمات األهداف هذه ومتثل، غريهاأو  إدارية

  . مركز كل عليها يتضمن اليت والفعالية الكفاءة عاملي االعتبار بعني األخذ مع املراكز خمتلف

 هلا حددت ما إذ) املؤسسة( التنظيم يف أساسية جوانب هناكإّن  إىل بمن  الباحثني والكتا العديد ذهب ولقد

   1اجلوانب تلك من لبعض عرض يلي وفيما منها، املطلوب األداء حتقيق يف للتقييم فإ�ا تسهم معايري

   األداء مجاالت:أوال

 إلنتاج ا .1

 مقارنة اإلنتاج كمية قياس على تعمل واليت فيها التقييم معايري استخدام يتم بني ا�االت اليت من اإلنتاج يعترب إذ

 عملية وتتم كما،  انفراد على منها كلأو   جمتمعة كانت سواء واآلالت املوارد، املال رأس، عوامله كالعمل بتكلفة

 إىل وما  السابقة السنوات يف اإلنتاجأو  املتاحة بالطاقة اإلنتاجأو  له املخطط الفعلي واإلنتاج اإلنتاج بني مقارنة

  . ذلك

 التكاليف .2

سنوات  بتكاليفأو  املعيارية بالتكاليفأو  هلا املخطط بالتكاليف مقارنة الفعلية التكاليف قياس لغرض وذلك

وبيانات  تقارير توفر ذلك يتطلب مما، اإلقليميةأو  منها االقتصادية املشا�ة احمللية املؤسسات من مبثيلتها و سابقة

 وتعزيزها تدعيمها ألجل االجيابية والنتائج تصحيحها لغرض املوجودة االحنرافات توضح املؤسسة إدارة امام واضحة

  .وكذا التوسع �ا
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 اإلدارة .3

يف  كنجاحها،  بنجاح هلا املوكلة املسؤوليات اداء ادار�ا يف كفاءة مدى االقتصادية املؤسسة اداء تقييم معايري تبني اذ

 للعمليات اجليد التنفيذ وكذا لديها املتوفرة املوارد وكذا االموال واستغالل ادارة حسن، التخطيطية املوازنات تنفيذ

  .واخلطط املرسومة 

 العاملة القوى .4

معرفة  واىل الزمن مرور مع فيها احلاصل التطور وكذا الواحد العامل انتاجية على للتعرف هنا املعايري تستخدم اذ

  -االنتاجية على– عليها العمالية والنزاعات واالنقطاعات والغيابات واالجازات االصابات من كل تاثري مدى

 المالي المركز .5

 اىل تعمد اذ، للمؤسسة املايل الوضع على خالهلا من يكشف اليت الوسائل افضل هذا ا�ال من يف املعايري تعترب

 ايضاح و�دف اىل كما لديها واملتداولة الثابتة املوجدات وكذا ماهلا رأس  استخدام يف املؤسسات تبيان كفاءة

 وطريقة االرباح وحتليل التمويل كلفة ومعدل عليها حتصل اليت والقروض االئتمانية التسهيالت االستفادة من مدى

  .ذلك اىل وما االعتيادية غري والظروف الطوارئ حاالت ملواجهة املؤسسة بنتها واالحتياطات اليت توزيعها

 التخطيطية الموازنات .6

اخلطط  رسم باستطاعتهم يكون اذ للمؤسسات التخطيطية املوازنات وضع على يساعد األداء معايري توفر ان

  . تغطيها اليت التقومية والنتائج املعايري مسار ضوء يف اخل.... والتسويقية والسعرية واالجرية اإلنتاجية والسياسات

التكاليف  بتقييم املؤسسة تقوم اذ 1السوقي املركز وكذا املؤسسة وانتاجية منتجات اىل األداء تقييم يتعدى وقد كما

  . مستقبال هلا املخطط واملنتجات احلالية املنتجات من منتج لكل السوقي واملركز واجلودة

 االنتاجية  .7

 ملدى االستخدام مقياسا االنتاجية وتعترب كما،  وبني مدخال�ا وخدمات سلع من املؤسسة خمرجات بني العالقة متثل

  املنشودة  حتقيقا لالهداف يكفل ومبا هلا متاحة وطاقات موارد من تتضمنه مبا االنتاج لعناصر االمثل

  السوقي المركز .8

 أعمال حجم مع خدمةأو  سلعة لكل املتوفرة اإلعمال حجم نسبة إىل تشري واليت للمؤسسة السوقية احلصة ميثل

  .السوق يف املنافسني بأقوى تقارن ما وعادة السوق مستوى السلعة علىأو  املنتج

  األداء معايير :ثانيا

  :يف ا�موعات الرئيسية التالية حصرها ميكن واليت األداء لتقييم املوضوعة املعايري تعددت لقد

                                       
، والتوزیع للنشر الشروق دار، والتمییز للمنافسة استراتیجي مدخل، الصغیرة المشروعات إدارة، الحسیني حسن فالح  1
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 من تقاس اليت النسب من جمموعة متثل وهي استخداما املعايري اكثر منوهي : الربحية معايير: ىاألول المجموعة

    1التشغيلية رحبية املؤسسات وكفائتها خالهلا

  واالنتاجية  الفعالية ، الكفاءة على شتملتو  االستراتيجي األداء معايير : الثانية المجموعة

  :والفعالية الكفاءة

يتم �ا إجناز  اليت االقتصادية الطريقة اىل تشري بذلك وهي صحيحة بطريقة االعمال على ا�ا اجناز الكفاءة تعرف

كانت  فكلما عليها املتحصل املخرجات اىل املستهلكة املدخالت نسبة متثل وهي، 2باالهداف املتعلقة العمليات

 اقل مبدخالت معينة خمرجات حتقيق مت كلما وانه كما،  اعلى تكون الكفاءة فان املدخالت من اكرب املخرجات

  . اقل ماهو مقابل الكثري على احلصول اي عالية فالنتيجة كفاءة

  خمرجات /مدخالت = الكفاءة

التكاليف  عن النظر بغض املؤسسة قبل من املسطرة االهداف حتقيقأو  احملققة االهداف اىل تشري فهي الفعالية اما

  . اهدافها حتقيق على املؤسسة قدرة مدى اىل تشري فالفعالية وبدالك . 3االهداف هذه عن املرتتبة

  :االنتاجية

قيمة  على املخرجات قسمة حاصل هي اخرى بعبارة املوارد واستغالل األداء ونوع كمية بني العالقة عن عبارة هي

 ، مواد معدات، البشرية القوى من املختلفة للموارد والكفء االمثل االستغالل تتضمن بذلك وهي 4املدخالت

  . املخرجات وافضل اعظم للحصول ... املال خام، راس

  املدخالت /املخرجات =االنتاجية

  :5التالية املعايري على ا�موعة هذه يف الرتكيز ميكن االنتاجمعايير : المجموعة الثالثة

 ويشري املتاحة بالطاقة اإلنتاج كمية اي املتحقق اإلنتاج كمية نسبة متثلوهي  املتاحة الطاقة استغالل نسبة 

أو  الفعلي اإلنتاج بني املقارنة خالل من ذلك املتاحة ويظهر الطاقة استغالل يف املؤسسة كفاءة إىل املعيار هذا

  اواالسعار بالكميات اإلنتاج حساب ويتم املتاحة بالطاقة واالنتاج املتحقق

                                       
  45 ص، 2000، 1ط، عمان، العالمیة الرائد مكتبة ، واالعمال المال على االداریة عباس،الرقابة علي  1
الدسمة  للموارد الوطنیة المؤسسة حالة دراسة: المؤسسة اداء في ودورھا التنافسیة االستراتیجیة، ھجیرة شیقارة  2

ENCG" جامعة، االعمال ادارة علوم تخصص، التسییر العلوم في الماجستیر شھادة نیل متطلبات ضمن تدخل مذكرة 
  104ص، 2005-2004دفعة، الجزائر

 حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة ، المؤسسة الفرد مردودیة تفعیل في األداء تقییم دور ، واخرون بوراس احمد  3
،جامعة 2008افریل  29-28یومي  الواقع والتحدیات : االقتصادیة المؤسسة في البشریة الموارد دور تفعیل
  24ص، 1945ماي08

  .85ص1،2007 ط ، عمان ، والتوزیع للنشر وائل دار ، واالعمال االدارة، وآخرون، مھدي صالح  4
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 إيضاحها وميكن ، اإلنتاج قيمة من املتغرية التكاليف قيمة وضحت اإلنتاج إىل املتغرية التكاليف نسبة 

  : التالية بالعالقة

  اإلنتاج قيمة/ املتغرية  التكاليف = لإلنتاج املتغرية التكاليف نسبة

 التالية بالعالقة املتغرية حيسب التكاليف من اإلنتاج وحدة نصيب : 

  اإلنتاج كمية/ املتغرية  التكاليف = املتغرية التكاليف من اإلنتاج وحدة نصيب

 إذ إّن  املتحقق اإلنتاج قيمة من الثابتة التكاليف ماتشكله قيمة وضحت لإلنتاج الثابتة التكاليف نسبة.  

   اإلنتاج قيمة/الثابتة  التكاليف = الثابتة التكاليف نسبة

 من املنتجات من الواحدة الوحدة تستوفيه ملا مقياسا املعيار هذا يقدمالتكاليف  من اإلنتاج وحدة نصيب 

  . التكاليف إمجايل

  اخل... اجاإلنت كمية/  اإلنتاج تكاليف =التكاليف من اإلنتاج وحدة نصيب

 إىل اإلنتاجية العملية أضافته ما مقدار أ�اعلى  املضافة القيمة تعرف المضافة  القيمة معايير : الرابعة المجموعة

 على أكرب قدرة هلا تصبح حبيث املادية و البشرية بواسطة اجلهود الوسطية والسلع يةاألول املواد و اخلدمات

   اإلنتاج قيمة من يةاألول املوارد و اخلدمات من مستلزمات اإلنتاج قيمة بطرح املضافة القيمة حتسب و ، اإلشباع

  األداء سييمقا: الثالث المطلب

 منهجا األداء تقييم ويعترب ، مسبقا ومسطرة واضحة أهداف حتقيق يتضمن منظم لنشاط النهائية النتيجة األداء ميثل

 يشتملإّن  عليه جيب والذي اليه وتصبو تسعى ما حتقيق من متكنها اليت الكيفية ملعرفة إتباعه ميكن املؤسسات

 نشاط دراسة يف تساعد مؤشراتأو  مقاييس تكوين التقييم عملية وتتضمن كما . املستويات داخلها مجيع على

 مسبقا ذلك يف املؤسسات اعتمدت ولقد األهداف حتقيق من اليت متكنها الكيفية تبيان  وكذا ككل املؤسسة

 ، الربح صايف ، االستثماراتأو  األصول على أبرزها العائد من واليت التقليدية املالية باملقاييس يسمى ما على

 على فقط واقتصارها عملية التقييم يف االخرية هذه تواجه الذي العجزأو  القصورإّن  إال . املضافة القيمة

 احلالية تقييم االحداث إىل تتجه جديدة أداء ومؤشرات نظم وابتكار تطوير إىل باملؤسسات أدى املاضية األحداث

  . املستقبل يف سيواجهها ماأو 

  ):المالية (  التقليدية المقاييس :أوال

 األرباح حتقيق إىل خالهلا من تسعى دائرة استثمارا�ا وانشطتها اليت توسيع إىل عامة بصورةتهدف المؤسسات 

 أغلب فإن ذلك إىل الوصول يف مسامهتها مدى ومعرفة، فيها الفرعية الوحدات أداء تقييم ومن أجل ، الكبرية

 من واليت واحملاسبية املالية املعلومات على بدورها تعتمد اليت املالية املقاييس االعتماد على إىل اجتهت املؤسسات

 ترمجة إال ماهي املقاييس هذه وأن كما الربح صايف ، املضافة االقتصادية القيمة ، االستثمار على العائد : أشهرها
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 اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق مدى حتديد تستخدم يف واليت – التشغيلية اتالعملي – التشغيلي القياس لنتائج

  . للمؤسسة

 إىل أدت نتقادات إلىا أي ا�ا  تعرضت الفوائد من مجلة حتقيق إىل املالية املقاييس استخدامإّن  من الرغم وعلى

  1أخرى مقاييس البحث عن

   :املقاييس التقليدية ما يليتقدمها إّن  أهم الفوائد اليت ميكنإّن  :اهم الفوائد

 األداء وتقييم بالقياس ضروريا مؤشرا ات املاليةاألداءف مث ومن املوارد بني املبادالت تكاليف توضح  

 تطوير إىل يؤدي مما الفعلية واإلجنازات األداءب واحلوافز األجور نظام ربط من لألداء الكمي القياس ميكن 

 لتحقيق املوارد استغالل حسن يف الكايف اجلهد وبذل ، اإلسرتاتيجية األهداف العاملني مبا يتوقف مع أداء

  .والفعالية املطلوبة بالكفاءة احملددة األهداف

  : يلي فيما تتمثل فهي االنتقادات أما

 يف مؤسسا�م مهارات النجاح توجه اليت العوامل إدراك على املديرين التقليدية املالية املقاييس عد تسا ال 

 أداء عن كاف بشكل تعرب ال املقاييس هذه فإن لذا ، املؤسسة فيها تبدع اليت التشغيلية العمليات كفاءةالعاملني و 

 أفضل إىل فيها واملستقبلي احلايل األداء توجه اليت الصائبة القرارات اختاذ على مدرائها من قدرة وحتد املؤسسات

 . إليه تطمح مستوى

 يف حدثت اليت األنشطة على تركز الصادرة التقاريرإّن  مبعىن ، تارخيية طبيعة ال�ا ذات األداء تضعف 

 القرارات اختاذ عمليات يف كافية غري تعترب فهي السبب وهلذا ، واملستقبلية احلالية بالقيمة دون االهتمام السابق

 التحسني عن مظللة إشارات كما ا�ا تعطي واملستقبلية احلالية التشغيلية لتحسني العمليات يقوم �ا املديرون اليت

  .العمليات التشغيلية  تطوير يف املستمر واالبتكارات

  )غير المالية (المتطورة  المقاييس : ثانيا

 التغرييفأو  التوجه امهية على للتاكيد حماولة متثل اذ ، االسرتاتيجية للرقابة رئيسية اداة املالية غري األداء مقاييس تعترب

 تلك يف حديثة تكنولوجية تغريات من باملؤسسة احمليطة البيئة تشهده ملا نظرا) التشغيلية( العمليات لداخلية 

 ضرورة اىل بدورها ادت اليت املنافسة اشتداد وكذا الزبائن احتياجات زيادة على من اثر االخرية هلذه وما العمليات

 عن كالبحث( احلديثة الصناعية االهداف مع تتالءم التشغيلي للمؤسسة لالداء جديدة مقاييس عن البحث

 مقاييس على يتضمن املقاييس من النوع هذا ذلك فان اىل باالضافة)واالبتكار التطوير ، االنتاجية زيادة ، اجلودة

 رضاء اخلدمةأو  املنتج تقيس مسعه كيفية ومقاييس املنتجة الوحدات عدد اساس على االنتاج ادارة مثل كمية

                                       
  6/4/2009، الشركات أداء تقییم في اإلداریة الرقابة أنظمة ، الجمھاني عمر  1
 http://www.jps.dir.com/forum/forum-posts.asp?tjd=5247fpzd=1545 7  
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أو  اىل اخرى املؤسسة من ختتلف جماالت عدة عن ا�ا تعطي فضال. التصنيع عمليات مرونة ، املستهلك ووالء

 واالسواق املنتجات : وهي املقاييس تلك تغطيها لالداء جماالت اربع Whittاقرتحت   اذ باحث كل حسب

إّن  اعتبار على واملنتجات العمل واداء املوارد مبجاالت ترتبط مقاييس اقرتح فقد Goslingاما  العاملني والعمالء

 ،املرغوبة النتائج اجناز يف وفعالية املوارد استخدام يف كفاءة مبعىن والفعالية الكفاءة بني الكلي جيمع األداء قياس

، العمل اداء ، املدخالت : وهي جماالت لست طبقا تصنيفها مت مايل مؤشرات غري 65 اقرتح فقد Smith أما

 يركز اصبح األداء وقياس تقييمإّن  القول ميكن فانه سبق ما اىل استنادا 1العمالء العاملني ، االسواق ، املنتجات

 حديثة مناذج ثالث يلي وفيما . املايل باجلانب اليت تتعلق املؤشرات تلك حساب على املالية غري املؤشرات على

  . األداء لتقييم

 هذاإّن  وجند ، واملوارد العميل مع واخلارجية الداخلية بالعالقة النموذج هذا يهتمالقيمة  سلسلة نمودج .1

 بالعمالء مباشرة ترتبط واليت عالية تنافسية بيئة يف تعمل اليت يف املؤسسات خاصة كبرية بامهية يتمتع النموذج

 والسعر واملكان الوقت يف للعمالء دائما متاحة منتجا�ا تكونإّن  من التاكد على النموذج هذا يساعدها حيث

  .2كعنصر منافسة فقط وليس للتقييم كمعيار اجلودة على يؤكد انه كما ، املناسب

 يف املؤسسات تستخدمها واليت التقييم عمليات يف احلديثة االساليب تلك احد يعترب المقارن السلوب ا .2

 هذا ظهر ولقد ، معني جمال يف عليها تفوق ذاتأو  هلا املنافسة االخرى وبني املؤسسات بينها املقارنة عمليات

 وضعت حيث، املستندات تصوير جمال يف تعمل اليت زيروكس شركة بواسطة 1979 عام االسلوبأو  املصطلح

 التطوير اجل من املؤسسة تستهدفها اليت العملية تلك انه على والذي يعترب التنافسي املقارن بالقياس يسمى ما

 استخدام ذلك بعد انتشر ولقد . منافسني من غريها ومكونات منتجا�ا مع مالمح بني مقارنة طريق عن وذلك

 للمؤسسة على ا�االت الوظيفية ليشمل تطبيقه صورة االسلوب واتساع هذا استخدام ذلك بعد االسلوب هذا

 ويف . فيها العملني قبل من ينتقد اصبح انه كما ، كالبنوك واملستشفيات احلكومية املنظمات، والتسويق كالشراء

 اىل تسعى بدات بل املنافسني مع املقارنة خالل من تتنافس املؤسسات تعد مل االساليب من النوع هذا اطار

 وتعزيز اجياد خالل من وكذا املنافسة وغري املنافسة املنظمات من املقارنة والتعلم طريق عن تنافسية مزايا اكتساب

  . هلا تنافسية حتقيق قدرات يف مباشرة بصورة تساهم اليت االفكار

 املستوى على انتشارا واوسعها النماذج افضل املتوازن األداء بطاقة تعتربالمتوازن  األداء بطاقات نموذج .3

 ومؤشرات تشغيلية اهداف اىل االسرتاجتيات لرتمجة واداة متوازن ومتكامل اداء قياس نظام كما ا�ا متثل العلمي

 تركز واليت لالداء التقليدية النظرة وجتاوزت تعددت فقد اىل ذلك باالضافة املؤسسة رؤية حتقيق على تعمل عملية

                                       
  .تاریخ دون ، للمنظمات المؤسسي األداء وتقییم لقیاس محاسبي نموذج ، المنعم عبد حسین احمد ھیثم  1

http://unpan1-un.org/intradoc/groups/public/document/ARADO/unpoNoo6256.pdf  
  7-6ص  السابق،ص المرجع ، الحلیم عبد راضي نادیة  2



قیاس أداء المؤسسة :الفصل الثاني  
 

51 

 

 حتقق اليت املالية غري املقاييس مع التعامل اىل فقط مصاحل املسامهني حتقق اليت املالية املؤشراتأو  املقاييس على

  . اخل.... املوردين ، العمالء، كاملوظفني باملؤسسة العالقة ذوي االطراف كافة مصاحل

االكادمييني  من جمموعة يد على العشرين القرن من السبعينات فرتة خالل البطاقة هذه انشاء بوادر ظهرت ولقد

 التنظيمي اهليكل من وكل باملؤسسة املعلومات هيكل بني يربط منهج بتقدمي قامت اليت الفرنسيني واملمارسني

 Tableau de boardالقياس  لوحة باسم املنهج هذا وعرف ، فيها القرارات اختاد عن واملسؤولني واالسرتاتيجية

  . العمليات يدير بأن للمدير تسمح اليت اإلشارات من جمموعة على تتضمن واليت

يتضمن  والذي املتوازن األداء بطاقات لنظام Norton & Kaplan.R.Sمن  حل تقدمي يف الثانية اخلطوة متثلت ولقد

 البطاقات تلك وتتميز ، املؤسسة اسرتاتيجية حتقيق اجل من مصممة األداء مقاييس من متكاملة جمموعة على

 املقاييس بعض حتمل البطاقات مجيع خاصة �ا وان اداء بطاقة هلا املؤسسة داخل اعمال لكل وحدةإّن  خباصية

  العامة و�ذا 

 مقاييس اىل اضافة العامة املقايسس سيكون �ا بعض التنظيمي املستوى نفس يف اليت فة وحدات االعمال كا فان

 للوحدات التقييم عمليات فان وبدالك. اخلاصة باسرتاتيجيا�ا واعماهلا واليت ختتص عمل وحدة لكل خاصة

  املقاييس  من كال على باالعتماد تكون الفرعية

  . واخلاصة العامة
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  المتوازن األداء بطاقة نموذج 05الشكل رقم 
  

  
  
  

  حتقيق توقعات

  املسامهني 

   حتقيق رضاء العميل

  

  
  
  
  

  ف الغريزيالتكيّ 

  قدرات الشركة                                                                                                               للشركة

  االبتكارية                                                                                                       

  والتعليمية                                                                                                                   

  
  
  
  
  

  7 ص، ذكره سبق مرجع ، احلليم عبد راضي نادية : المصدر

 مع العالقات املايل، األداء : يرتبط با�االت التالية والذي املتوازن األداء منودج اعاله املبني الشكل ويوضح

  . والنمو التعلم ، الداخلية العمليات، العمالء

   1يف املتمثلة اخلصائصأو  املميزات من جبملة املتطورة متثلتأو  املالية غري املقاييس ان

 الوقت يف الصحيحة القرارات اختاد على املديرين تساعد فهي املؤسسة باسرتاتيجيات وربطها تتبعها سهولة 

 . املناسب

 بسرعة اجلودة اخنفاض حتديد املمكن فمن ، املؤسسة يف الصناعية الوحدات مستوى على تطبيقها ميكن 

 . املشكلة يف الوقوع متنع وقائية أوخطوات مشكلة لكل عالجية خطوات اختاذ وميكن هذه املقاييس ظل يف

                                       
  45 ص السابق، المرجع ، جھماني عمر  1

البعد المالي 

للنجاح المالي، 

 كیف نظھر ؟

بعد العمیل لتحقیق الرؤیة  

واالستراتیجیة واالھداف المالیة، 

 كیف نبدو لعمالئنا ؟

بعد العملیات الداخلیة للمشروع 

إلرضاء المساھمین والعمالء، ماھي 

عملیات المشروع التي یجب التفوق 

 فیھا؟ 

بعد التعلم والنمو 

لتحقیق المھام 

واالستراتجیات، 

كیف ندعم قدراتنا 

على التغییر 

 والتطویر ؟

الرؤیة المھمة 

 االستراتیجیة 
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 هذه املالية املقاييس تكتشف ال حني يف املناسب الوقت يف للزبائن املؤسسة استجابة مشكلة تتناول 

 . بسهولة املشكلة

 غري الثابتة باألصول الصناعات من العديد يف النجاح عنصر يرتبط حيث امللموسة غري األصول على تركز 

 والء على واحملافظة وتنمية ا�تمع احمللي خدمة يف لدورها الشركات وإدراك الفكري املال مثل رأس امللموسة

 . واإلنتاجية املالية الشركة مقدرة تظهر اليت امللموسة الثابتة ارتباطه باألصول من أكثر ، الزبائن

 أو  قسم كل ألداء تقييما تظهر حيث، املالية املقاييس بعكس املوظفني النفسية بني احلساسية من تقلل

 ويوفر املديرين أداء حيسن واألقسام،مما املوظفني بني متييز دون ومن عدالة أكثر بشكل أوموظف عمل فريق

 يف يؤثر اليت املالية القياس أدوات عن الناتج املديرين على الضغط ويقلل، أعماهلم دقة لتقومي أكثر مؤشرات

  1الشركة أهداف بتحقيق يقوم الذي فريق العمل بني والتكامل التعاون

تعاظم  املالية املقاييسأو  املؤشرات يف للقصور نتيجة بأنه يتبني فإن األداء ملقاييس السابق االستعراض خالل من

 من مجلة مراعات من هلا بد فال وتقييم قياس عمليات على نفسها فرضت واليت املالية غري املقاييس تلك دور

  . 2التقييم عملية جناح تكفل اليت املتطلباتأو  الشروط

 مستهدفات(حمددة بأهداف وربطها اإلسرتاتيجية من اشتقاقها يتم ن أ. ( 

 الفهم يف بسيطة وتكون بوضوح تعريفها يتم ن أ . 

 املغلقة اإلدارية الدورة من جزء لتصبح املناسب الوقت ويف دقيقة مرتدة تغذية تتوفر . 

 اآلخرين مع بالتعاونأو  وحده املستخدم من وتراقب تتأثرإّن  ميكن . 

 معلوم بيانات ومصدر حمددة ومعادلة ومناسب واضح هدف هلا يكون ن أ. 

 قياسها سيتم اليت األمور عن وحمكمة دقيقة معلومات توفري.  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  46ص السابق، المرجع ، جھماني عمر  1
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  الفصل  خالصة

 بأنه وتبني له قربا املصطلحات أشد عن ومتيز ظهر و األداء مفهوم حول الغموض إنقشع ، البحث و الدراسة بعد

 سوءأو  حلسن طبيعية كنتيجة األفراد املنظمات و على يطلق سليبأو  إجيايب وحكم الفعالية و الكفاءة بني مجعٌ 

 متعددة مقاييس إىل برتمجتها املؤسسات تقوم غالبا ما اليت و األهداف حتقيق على قدرتا مدى و املوارد إستخدام

 بالشكل نفسها إىل النظر من متكنها تقييمية أدوات وتسعى لتحويلها إىل شىت بطرق لبنائها تناضل األبعاد،

 إكتشاف حنو البحث عجلة مث حتريك ومن األخطاء السليمة ومعرفة املراقبة معه يسهل الذي األمر الصحيح،

  .املناسبة والتعديالت القيام بالتصحيحات و اخللل مصادر

 الطريقة األخرية هذه تبنت ما إذا ممكنا الواقع أرض على جتسيده ويبقى منظمة، كل حلم هو األداء حتسني إن

  .األسوء األفضل،ومواجهة تقدمي : مهمني أمرين بتحقيق هلا تسمح اليت التفكري يف الصحيحة
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  تمهيد

املوانئ يف رفع كفاءة عملية النقل الدويل كنقطة انطالق بني مواقع اإلنتاج واالستهالك واليت يتم  أمهيةازدادت      

تصنيفها ضمن قطاع اخلدمات الن موانئ القطاع اإلنتاجي ينتج خدمات مع إقامة العديد من ا�معات الصناعية 

ملعيشة يف ا�تمع مثلما يؤثر جمال داخل املوانئ طاملا تؤثر ا�االت التجارية لدرجة مهمة على مستوى ا

إدارة اللوجستيك و إدارة سلسلة اإلمداد  أمهيةاللوجستيك وهلذا أصبح الزما على مجيع العاملني باملوانئ أن يدركوا 

 ، حىت يتمكنوا من العمل كفريق واحد و على غرار ذلك فميناء مستغامن من املوانئ اهلامة يف االقتصاد اجلزائري

  . يف ميناء مستغامن؟ األداءوعالقته باللوجستيك  فما هو واقع
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  المؤسسة االقتصادية أداءبعالقة اللوجيستيك  :األولالمبحث 

هذا التصنيف ال يعين  أنميكن تصنيف وظائف املؤسسة إىل وظائف رئيسية وأخرى ثانوية، حيث 

املؤسسة وتقيس  أداءتبني ، تبقى العالقة بني هذه الوظائف متكاملة ومرتاكبة وإمنا، الوظائف عن بعضها يةلاستقال

  .فعاليتها بني املنظمات ويف اإلقتصاد ككل 

  املؤسسة أداءى لتأثري اللوجيستيك عوسنتطرق يف هذا املبحث اىل مظاهر 

  اللوجيستيك في المؤسسة كوظيفة حيوية أهمية: األولالمطلب 

  اللوجيستيةمفهوم الوظيفة
1

:  

التدفقات املادية والتدفقات املعلوماتية املصاحبة ) La logistique(ميكن تعريف الوظيفة اللوجيستية 

  .للنشاطات التموينية واليت متتد منذ وضع برنامج اإلنتاج إىل غاية وصول التموينات إىل املصلحة التجارية 

  في المؤسسة األداءأهداف الوظيفة اللوجيستية لتحسين:  

  :أهداف الوظيفة اللوجيستية تتمثل فيما يلي

  .التقليل من التكاليف -

  .حتسني جودة اخلدمات عند التعامل مع العمالء -

  :حماور رئيسية تتمثل فيما يلي ثالثتدور وظيفة اللوجيستيك حول  -

  ...).وضع برامج للتموين ، التخطيط لإلنتاج ، تنبؤ املبيعات( عمليات التخطيط  -أ

  ...)إدارة وتوجيه املخزون، معاجلة طلبات املوردين ، معاجلة طلبات الزبائن(العمليات اإلدارية  - ب

رشات واستقبال طلبات نقل وحتويل املواد والسلع بني الو  ، تسليم طلبيات الزبائن( العمليات املادية  -ج

  .املوردين

  

  

  

  

                                       
1 - JEAN LONGATTE , ECONOMIE D’ENTREPRISE, P57. 
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 هيكل الوظيفة اللوجيستيكية
 1

:  

  :التطورات التالية تأثريمكانة هامة يف هيكل التنظيم يف املؤسسة، بسبب  حتتل وظيفة اللوجيستيك

املنظمات اإلنتاجية احلديثة اليت أصبحت تتميز باملرونة العالية تعمل على التقليل من تكاليف التموين،  -

، تنظيم السلع ختزين السلع( ومن الوقت غري املنتج املرتبط حبركة التدفقات املادية املتعلقة بنشاط التموين 

  ...).واملواد

جودة اخلدمات والسرعة يف تلبية احلاجات اليت أصبحت متيز النشاط االقتصادي وهذا لضمان عالقة  -

  .جيدة مع الزبائن وبالتايل تكوين ميزة تنافسية للمؤسسة يف السوق خاصة يف ظل اشتداد املنافسة

  .لتنظيمي للمؤسسة فالشكل التايل يوضح ذلكأما فيما خيص موقع الوظيفة اللوجيستية من اهليكل ا -

  .هیكل الوظیفة اللوجیستیة 06:رقم الشكل

  :المدخل التقلیدي

  المدیریة العامة

    التموین        اإلنتاج        التوزیع             

                   

  بعیناالعتبارتأخذ         تأخذ بعین االعتبار                                       

  النشاطات اللوجیستیة      النشاطات اللوجیستیة                   

  : المدخل الحدیث

  المدیریة العامة                                       

  الوظیفة اللوجیستیة                             

 التموین        اإلنتاج              التوزیع         

 

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

  

                                       
1 - JEAN LONGATTE, ECONOMIE D’E NTREPRISE, P61. 
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  األداءدور االمداد في تحسين : المطلب الثاني

 من ممكن قدر اكرب ختفيض مع للعميل املقدمة اخلدمة جبودة املؤسسة اهتمام تزايد التسعينات بداية مع

 من مواردها واستغالل ختصيص كفاءة من ترفع أن املؤسسة على كان وبذلك .واخلدمات السلع تكاليف إنتاج

تدنية  خالل من اإلمجالية تكاليفها من ختفض جيعلها بشكل املالية وكذا واملعلوماتية املادية للتدفقات خالل إدار�ا

 بعد يوم يوما أمهية يزداد دورا اإلمداد يلعب أن يف الكري تأثريال األنشطة هذه لوزن كان .اإلمداد أنشطة تكاليف

  . ككل االقتصاد وعلى جزئي بشكل املؤسسة أداء  ىمستو  على

 االقتصاد في اإلمداد دور: 

االقتصادية  التكتالت وجود ظل يف وخصوصا الدول اقتصاديات يف هاما دورا اإلمداد أنشطة تلعب

املستهلك  خدمة جمال يف اليوم العامل يشهدها اليت احلقيقية الثورة ظل يف وأيضا الدول بني التجارية واالتفاقيات

 مستهلك يف كل إىل توصيلها حتاول واليت اجلديدة واخلدمات السلع من اآلالف تقدمي إىل باملنظمات تؤدي واليت

  .العامل يف مكان كل

تزايد  مث ومن املختلفة الدول بني واخلدمات السلع تبادل حركة زيادة إىل العوامل هذه مثل أدت قدو 

 هلذا املوضوع خاصة أمهية أعطت قد الكربى الدول أن جند ولذلك.القومي املستوى على اإلمداد أنشطة تكاليف

  .وتطورها �االقتصاديا التحتية البىن ميثل لكونه

األنشطة  كفاءة بتحسني املنظمات قامت كلما انه إىل ا�ال  هذا يف احلديثة الدراسات توصلت وقد

 التضخم، وامليزان معدالت مثل االقتصادية املتغريات من العديد على قوي اجيايب اثر هلا كان كلما اللوجستية

 يف األسواق الفعالة املنافسة وإمكانية الدول، باقي إىل منتجا�ا  تصدير على الدول تلك قدرة وزيادة التجاري

  1. اكرب عمالة مستوى إىل يقود مما لالستثمار املال رأس وإتاحة العاملية

 اإلنفاق حجم مبقارنة الدول اقتصاديات يف ودوره اإلمداد أمهية على األخرى الدراسات بعض أكدت كما

 ما أمثال 10 اإلمداد أنشطة على املنفقة املبالغ بلغت إذ األخرى، االجتماعية األنشطة مع اإلمداد أنشطة على

 املتحدة الواليات يف الصحية الرعاية على انفق ما وتساوي الوطين الدفاع على انفق ما ومرتني اإلعالم، على انفق

  2األمريكية
 

 

 

                                       
  18ص.2008االسكندرية، ، اجلامعية الدار ، والتوزيع اإلمداد سالسل إدارة ، حسان امحد حممد 1
  49السعوديةص العربية اململكة ، للنشر املريخ ،دار، لإلمدادات اإلسرتاتيجية اإلدارة ، إبراهيم على سرور م تعريب المربت دوجالس و ستوك جيمس 2
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 المؤسسة في اإلمداد دور: 

 رحبيتها لتعظيم اليت تؤثر على أدائها العوامل أهم احد أن وهي أساسية حقيقة اليوم املنظمات تواجه

 السلع تدفق عن املسؤولة اإلمداد أنشطة إدارة على �اقدر  يف يتمثل يف األسواق التنافسي مركزها وتدعيم

  .�اوخدما �امنتجا من املنظمة عمالء انتفاع مرحلة إىل اخلام تدبري املواد بداية من بسهولة واخلدمات

 تنافسية ميزة تحقيق إلى اإلمدادات تقود: 

املستهدفة  األسواق احتياجات حتديد على باعتمادها أهدافها املنظمة حتقق التسويق مفهوم خالل من

 األخرية يف هذه تنجح ولكي.املنافسني من اكرب وكفاءة بفعالية فيه املرغوب اإلقناع وتوفري املستهلكني ورغبات

مع  الصحيح (Price)بالسعر  الصحيح (Product)املنتوج  وجود ألفكار تكامال لديها يكون ان جيب ذلك

التسويق  خلليط 4Psمتثل  ما وهي الصحيح (Place)املكان  يف وإتاحته الصحيح (Promotion)الرتويج 

 بطريقة جتعلها املناسبني والزمان املكان يف املنتوج على احلصول دعم يف خاصة وبصفة فعاال دورا اإلمداد ويلعب

 ا متلك�أ تدعي ان تستطيع مث ومن املنافسني من اقل وأسعار بتكلفة عمالءها ذهن يف وخدما�ا �امنتجا متيز

  . تنافسية ميزة

 كنظام املستعمل إىل املصدر من املواد انسياب وتنسيق ختطيط انه على اإلمداد مفهوم خالل ومن

 اإلنتاج، وعمليات التوزيع وشبكة األسواق بني لربطل التحكم يف أدائها استطاعت قد املنظمة متكامل،تكون

 هذه تكون أخرى وبعبارة منخفضة، وبتكاليف عال مبستوى الزبون او املستهلك هلا خدمة ميكن الطريقة ذه�و 

  . اخلدمة وتعزيز التكلفة ختفيض خالل من التنافسية امليزة بلغت هدف قد املؤسسة

 وزمنية مكانية منفعة خلق في اإلمداد أنشطة تسهم : 

وظائفها  كافة تتظافر ان جيب التسويقي املفهوم تبين يف ترغب اليت املؤسسة ان فيه شك ال الذي األمر

النشاط  مع اإلنتاجي النشاط فيقوم إليه، املقدمة املنافع جمموع خالل من للمستهلك جاذبية أكثر سلعة لتقدمي

املناسب  الوقت يف توفريها مت إذا إال للمستهلك شيئا تعين ال املنفعة تلك ولكن ، الشكلية املنفعة خبلق التسويقي

عليها  واحلصول المتالكها للمستهلك املناسبة والظروف) املكانية املنفعة (املناسب املكان ويف )الزمنية املنفعة(

 التسويق األخرى أنشطة توفر بينما والوقت املكان منفعة اإلمداد نشاط يوفر وبذلك.)احليازة أو االمتالك منفعة(

  .االمتالك منفعة

 اما.املناسب املكان يف االستهالك او للشراء متاحا جعله من للمنتوج املضافة القيمة املكان منفعة وتشكل

 منفعة
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 منفعة تكون حني يف ، 1املناسب الوقت يف ما خدمة او ما سلعة إتاحة عن ناجتة قيمة فتكون الوقت

 االمتالك

 من وإمنا اإلمداد عن االمتالك منفعة تنتج وال بامتالكه، للعميل السماح طريق عن للمنتوج املضافة القيمة

 تقدمي

 .املنتج امتالك على قادرا الزبون جتعل اليت متأخرة ومدفوعات خصومات

بأداء املؤسسة فهي تشمل كافة وظائف املؤسسة وميكن ) اإلمداد(النتائج املرتتبة عن عالقة اللوجيستيك  -

 :اختصارها كاآليت

  املايل للمؤسسة وزيادة فرصها يف النمو والتطور  األداءتأثري اإلمداد على. 

  تنسيق انسياب املواد من املصدر إىل املستعمل كنظام متكامل. 

  التسويقي  األداءحتسني. 

  يقود اللوجيستيك إىل حتقيق ميزة تنافسية وهذه ميزة إجيابية بالنسبة ألداء املؤسسة. 

  خلق املنفعة الزمنية واملكانية وحتقيق الرفاهية االقتصادية. 

  حتسني أداء وظيفة اإلنتاج. 

  اخل...حتسني أداء وظيفة املوارد البشرية  

 .ميناء مستغانملمؤسسة التجاري  األداءعلى  وأثرهااللوجيستيك دراسة تحليلية لوظيفة :المبحث الثاني

تعترب مؤسسة ميناء مستغامن إحدى املؤسسات الرائدة يف جمال االستثمارات لتعزيز عمليات التبادل 

اليت تعترب حمور  ) االمداد(التجاري وذلك من خالل عّدة عمليات متناسقة فيما بينها امهها العمليات اللوجيستية 

 . لتسهيل القيام باألعمال داخل املؤسسة كبري

 

  

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

Underpinning, 

Asian Journal of Business Management ,vol 02 n°2, May 30, 2010, pp 41-47. 
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  - ميناء مستغانم - تقديم مؤسسة : األولالمطلب 

  :  لهـا والمهـام األسـاسيةتعـريف مـؤسسة مينـاء مستغـانم 

-82: مبوجب املرسوم 1982أوت  24أنشأت مؤسسة ميناء مستغامن بعد إعادة اهليكلة لقطاع املوانئ يف  

وحتصلت على اخلدمات والتجهيزات اخلاصة بالديون  1982وبدأت املؤسسة نشاطها ابتداء من نوفمرب  287

) SONAMA(وكذلك تلك خاص بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ املنحلة أيضا  ONPالوطين للموانئ املنحل 

 ).CMAN( كما اسند إليها مهام القطر املوحولة فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة 

عبارة عن شركة ذات أسهم ختضع إىل القانون التجاري والقانون املدين وحتمل يف السجل  EPMمؤسسة 

منذ  حتصلت مؤسسة ميناء مستغامن وقد.دج 25000.000ويبلغ رأس ماهلا االجتماعي  01-0-88التجاري رقم 

منذ  ،وتتميز بوضعية مالية متوازيةكانت  اليت  األوىلعلى استقاللية التسيري من الشركة اجلزائرية  1989فيفري  29

مت حتويل مؤسسة ميناء مستغامن من مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي إىل املؤسسة عمومية ذات  1989

 .طابع اقتصادي

 مت توكيل جمموعة من املهام ملؤسسة ميناء مستغامن يف إطار عصرنة امليناء : المهـام األسـاسية للـمؤسسة

  :ومنها

  العمومية واملؤسسة واستغالل وتطوير امليناءتسري األمالك. 

 عملية املناولة، نشاطات وعملية الشحن والقيادة و ربط السفن  احتكار. 

  القيام بأعمال الصيانة، التهيئة وجتديد البنية الفوقية للميناء. 

  القيام بكل عملية جتارية مالية، صناعية، منقوالت، عقارات اليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة باهلدف

  .اإلجتماعي للمؤسسة

 هيـاكل المـؤسسة  

إن التقسيم اإلداري والوظيفي للمديريات والدوائر واملصاحل واخلاليا يساعد يف التواصل بينها ويؤدي أيضا إىل       

هليكل التنظيمي والوظيفي ألي مؤسسة يساعدنا يف معرفة مدى الرتابط والتكامل بني حسن سري العمل فا

 .1ل يف الشكلثمم.املتبعة يف تسيري املؤسسة اإلسرتاتيجيةالوظائف واألقسام ويظهر لنا 

 

                                       
  مؤسسة ميناء مستغامن - 1
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  التبادل التجاري  واقع اللوجيستيك في الميناء من خالل :نيالمطلب الثا

 التبادل التجاري تعريف:  

تنشا ، هو مجيع املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف انتقال السلع واألفراد ورؤوس األموال -

  .بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة

 وظائف التبادل التجاري:  

إن مهمة التبادل التجاري تقدمي كافة اخلدمات الالزمة بغرض إشباع حاجات األفراد وذلك عرب عدة 

  : وظائف أمهها مايلي

متثل هذه األخري لب التبادل التجاري حيث يتم من خالهلا نقل ملكية السلع من :وظيفة الشراء والبيع-ا

  .اءإما بصفة مباشرة أو عن طريق وسط، البائعني إىل املشرتين

أما ، فالغرض من عملية الشراء هو حتديد احلاجة املراد إشباعها والبحث عن مصدر إشباع تلك احلاجات

  .الغرض من عملية البيع فهو إعداد السلع وجتهيزها بالكيفية اليت يرغبها املستهلك

خللق املنفعة يعترب النقل من الوظائف اليت يتم من خالهلا حتريك السلع من مكان ألخر : وظيفة النقل - ب

1.املكانية فعن طريق النقل يتم توزيع السلع يف كل أرجاء القطر عن طريق نقلها من منتجها إىل مستهلكها

  

يعترب النشاط التخزيين احد الفروع اهلامة يف التبادل التجاري فعن طريقه يتحقق التوازن بني :وظيفة التخزي -ج

يتناسب مع وقت استهالكها كان البد من وجود ووظيفة  فطاملا كان وقت إنتاج السلع ال، العرض والطلب

  .التخزين

  .لقد تطورت يف عصرنا احلاضر وسائل التخزين احلديثة وزادت أعدادها لتواكب التطور الذي حدث يف اإلنتاج -

 كل النفقات اليت يتطلبها التبادل التجاري كدفع للعموالت ودفع تكاليف املشرتيات،:وظيفة التمويل -د

 أمهيةف النقل وكذا تكاليف التخزين وغريها ما كانت لتتم على وجه أحسن لوال وجود وظيفة التمويل وتزداد تكالي

 .هذه الوظيفة كلما زاد حجم النشاط وتنوع وكلما بعدت املسافة بني مراكز اإلنتاج،ومراكز االستهالك

                                       

   12،ص، 2000األردن،، ،عمان1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،ط، رشاد العصار،التجارة اخلارجية 1

  .23-20،ص   ص،1،2004عبد العزيز عبد الرحيم سليمان،التبادل التجاري،دار احلامد للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط 2
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 تمويلية كالبنوك،الوسطاء املاليون،تشهد هذه الوظيفة يف الوقت احلايل توسعا عن طريق انتشار املؤسسات ال

  . الذين يقومون بتجميع املدخرات من األفراد وإقراضها للمستثمرين

 أهمية التبادل التجاري في الميناء  

ويعد امليناء البحري حلقة حيوية يف ، باملئة من حجم التجارة يتم نقلها حبرا 80يف الوقت احلايل اكثر من -

كبرية يف   أمهيةسلسلة نقل البضائع لذا فهناك عالقة وطيدة بني كل من امليناء والتبادالت التجارية كما للميناء 

  :تفعيل حركة التبادل التجاري وتكمن فيما يلي

  .التصدير واالستريادوله دور حيوي يف عملييت ، امليناء منفذ رئيسي للتجارة الداخلية واخلارجية -

  .تقدم املوانئ حوافز لدخول السوق العاملية وإعطاء فرصة مباشرة للتبادل التجاري دون وسطاء -

  .زيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة -

  .يعترب امليناء مورد ومصدر للحصول على العملة الصعبة -

  .خلق فرص العمل وتنمية االستثمار -

   1يل حركة التبادل التجاري اذا كانت املوانئ ذات كفاءة عاليةاستمرارية عجلة تفع -

 عالقة الميناء بالتبادل التجاري:  

تعترب التجارة اخلارجية ألية دولة من العوامل اهلامة واحملفزة  لنموها حيث أن منو وازدهار التبادل التجاري يرتبط  -

تظام واليت هي مطلب أساسي خلدمة أهداف التبادل بتوفر وسائل نقل مناسبة ذات درجة عالية من الكفاءة واالن

  .على املستوى العاملي واحمللي على حد سواء، التجاري

تعد التبادالت التجارية الكثيفة هي مفتاح أساسي للحصول على التمويل الضخم لتحديث األساطيل 

  .الوطنية واملوانئ والبنية األساسية

حركة التبادل التجاري حيث كلما كان امليناء على مستوى من بالغة يف تفعيل  أمهيةللموانئ دور كبري و 

 .فعال كلما كانت عجلة التبادل التجاري إىل األمام أداءاجلودة والكفاءة وذو 

                                       
  .07،ص،1،2001ط ، مصر، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، اقتصاديات النقل البحري، امحد عبد املنصف  1
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  )الحركة التجارية واإلستثمارية(المينـاء من خالل عملياتاللـوجستيك تحليل وتقييم : لثالمطلب الثا

عملية وصول أو استالم البضاعة للعميل تتوقف على جمموعة من العناصر واليت تعترب أساسية وختص كافة 

األشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسة امليناء، بدءا من وصول السفينة  إىل اخلروج منها و كل عملية لوجستيك 

الفصول السابقة وعليه يعترب تداول �م العميل من حيث الوقت واملكان املناسب كما مت اإلشارة  إليها يف 

كذلك   مهيةاخل يعترب أمرا بالغ األ...البضاعة يف امليناء وكذلك سريا�ا على األرضية من تفريغ أو شحن اوختزين

مما يتوجب عليه التعامل مع النظام اخلاص بامليناء . بالنسبة للعميل ألنه يرتبط ارتباطا مباشر مع عدة عمالء أخرين

  .لذلك جراءات واخلطوات الضروريةبكل االفيما يتعلق 

 أهم المشاريع مع مختلف الشركات الخارجية: 

يعّد ميناء مستغامن أحد املوانئ املهّمة ويعترب مركز إستثمار مغري حيث انّه جيذب عّدة بلدان إلقامة الشراكة 

    :بغرض االستثمار ومشاريع خمتلفة نذكر منها

 م قامت الشركة الصينية 2010يف سنةGEO ENGINEERING CORPORATION CGC 

سيدي خلضر و  ، عريب، عني الدفلى، بزيارة للميناء يف إطار استثمارها يف أعمال متديد املاء اىل بلدية خماطرية

  مخيس مليانة انطالقا من سد سيدي أحممد بن طيبة 

  م زارت الشركة الكورية 2009يف سنةDAEWOO ENGINEERING & 

CONSTRUCTION CO LTD  طن من خمتلف البضائع من  000 400ميناء مستغامن يف إطار اسرتاد

  اجل االستثمار يف مشروع ضخم يف انتاج االمونياك و اليوريا باملنطقة الصناعية أرزيو 

  ممثلني عن املورد االملاينUHDE  طن من خمتلف البضائع املخصصة  000 70يف اطار اسرتاد

  اليوريا يف ارزيو لالستثمار يف مشروع شركة إلنتاج 

  الشركة األملانيةGDF-SUEZ يف إطار الشراكة مع سوناطراك  

  الشركة األملانية املستثمرة مسبقا يف مشروع إلنتاج اجلبس يف بلدية فلوريس زارت ميناء مستغامن يف إطار

 . املوانئ األجنبية تصدير اجلبس حنو بقية

ء مستغامن  عدد كبري من الشركات األجنبية املتخصصة يف احملروقات و و من أهم املشاريع االستثمارية اليت جلبها مينا-

  : املستثمرة يف اجلنوب اجلزائري تستورد معدا�ا االستثمارية عرب ميناء مستغامن و من أهم هده الشركات

 الشركة الربتغاليةTEXEIRA DUARTE  اليت استثمرت يف مشروع متديد املياهMAO  إستوردت

بلغ حجم صادرا�ا . تونس  ، مصر ، ايطاليا، رية عن طريق ميناء مستغامن انطالقا من موانئ بلجيكامعدا�ا االستثما

  ).اخل...مواد كيماوية و جتهيزات أخرى ، أنابيب معدنية(طن من خمتلف البضائع  80000أزيد من 
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 استوردت أيضا جتهيزا�ا املوجهة  شركة حتليه املياه اليت أجنزت مؤخرا ببلدية سوناكتار: الشركة االسبانية

طن  12000أملانيا و الصني زادت صادرا�ا عن  ، فرنسا ، لالستثمار عرب ميناء مستغامن انطالقا من موانئ اسبانيا

  .مابني أنابيب بالستيكية و مواد قابلة لالشتعال و مواد كيماوية و معدات أخرى

 ابرز المشاريع االستثمارية بالمؤسسة:  

 .2007رة مؤسسة ميناء مستغامن لتخزين املواد وتوزيع الشحنات سنة انشاء ادا -

 .بناء مركز املراقبة للجمارك والشرطة وسلطة امليناء يف املدخل اجلنويب -

 .زيادة حجم املعدات واالالت للشحن والتفريغ  -

 .طن 50ذو الشحنة  األولطن بدل من  80شراء اخلطاف الذي حيمل شحنة  -

 .2005- 2003صيانة الطريق الداخلي للميناء خالل الفرتة  اعادة -

 .اقامة خط للسكة احلديدية وتوسيعه -

 .اقام مشروع لالستثمار يف مادة الزفت -

 .2015اقامة مشروع االستثمار يف مادة احلبوب مع مؤسسة متيجي سنة  -
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 في تنشيط حركة التبادل التجاري من خالل وظيفة  دراسة تحليلية لدور االستثمار بميناء مستغانم

  :اإلمداد

  2014-2002عرض لحركة المبادالت التجارية للفترة .  

  .2014-2002احلركة التجارية للفرتة  03 :اجلدول رقم 

2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  

  حجم الصادرات  1067.8  780.9  654.2  737.1  828  857  982  1122  31.5  38.4  23.45  27.8  16.52

  حجم الواردات  13.27  22.8  20.1  12.9  12.7  8.3  54.3  50.2  31.5  1150   1027  1264  1508

  عدد السفن  442  340  301  293  319  352  348  419  448  511  533  563  613

  ا�موع                          

 

 .مركز اإلحصائيات باملؤسسة :املصدر

اىل سنة  2002حركة قليلة ما بني السنة  2014و2002شهدت احلركة التجارية التجارية املمتدة ما بني الفرتة 

وهذا راجع اىل عدم االستثمار أما يف  حجم  16,52غلى نسبة  2014و 2010وخاصة الفرتة مابني  2010

 .الواردات حتولت احلركة التجارية من السلب اىل االجياب
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 ة المبادالت التجاريةتصنيف حرك:  

  حسب نوع البضاعة :أوال

 حركة الواردات بالمؤسسة: 1

 .اليت متت من خالل ميناء مستغامن وارداتال:04اجلدول رقم 

 2011 2012 التغير 2013 التغير 2014 التغير
 المنتج

15.31 322704 15.76-  279851 4.82-  15576194 16365098 
 مواد فالحية

- - - - 6.36 446615 419893 
معادن صلبة - وقود

26.40-  49667 6.20 67484000 19.81 10199615 8513208 
 منتجات بترولية

6.08-  157519 13 16772121 21.43 5077845 4181858 
مواد  حديدية-معادن

35.93 4954752 73.95 3645156 113.44 3353276 1571076 
مواد بناء-معادن  

29.09 1366353 4.27 1268458 16.98 1259759 1076913 
 مواد كيميائية

24.21 346627 5.14-  279074 14.76 6389139 5567328 
 بضائع مختلفة

 

 .مركز االحصائيات باملؤسسة:المصدر

بنسبة  2013حيث ارتفع سنة ، تبني من اجلدول أعاله إن للمؤسسة حجم كبري للتبادل التجاري للواردات -

نرى أن املؤسسة تستورد كميات كبرية من خمتلف املنتجات،وهذا ، 31.19فارتفع ب  2014سنة  ،إما23.07

  .مما يؤثر سلبا على ناتج امليزان التجاري للمؤسسة، راجع إىل نقص االكتفاء الذايت باملنطقة
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  .حركة الصادرات بالمؤسسة:2 

.مستغامناليت متت من خالل ميناء  حركة الصادرات:05اجلدول رقم  

 2011 2012 التغير 2013 التغير 2014 التغير
 المنتج

98.54-  10 2234 671.0000 7.46-  351.951 380.329 
 مواد فالحية

- - - - - - - 
معادن صلبة - وقود  

- - - - 6.24-  725.36046 773.6733 
 منتجات بترولية

- - - - 35.32-  71943 111221 
مواد حديدية -معادن  

- - 149.2 81.50 69.96-  62.929 209.499 
مواد بناء -معادن  

4.30 8.224 4.08 7.885 0.18-  10255436 1.257747 
مواد كيميائية- أسمدة  

25.62-  8.291 11.38-  11.146 0.11 1219409 1218017 
 بضائع مختلفة

40.67-  16.524 18.76 27.852 6.27-  75497714 80544115 
 المجموع

.اإلحصائيات باملؤسسةمركز : املصدر  

شهدت مؤسسة ميناء مستغامن خالل  السنوات األخرية تناقص كبري للتبادل التجاري من خالل حركة 

الصادرات للمنتجات،حيث مشل التناقص كل من املنتجات الفالحية وكذا البضائع املختلفة،وكانت النسبة الكبرية 

واملنتجات البرتولية إضافة إىل املعادن الصلبة مل  ع مواد البناء،من التناقص يف جمال املنتجات الفالحية،كما أن قطا 

  .تكون أي نسبة تصدير خالل السنتني األخريتني 
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 حسب البلد المتعامل معه.  

  .حركة الواردات حسب بلدان التعامل بالمؤسسة  .1

.حركة الواردات حسب بلدان التعامل :06اجلدول رقم   

 2011 2012 التغير 2013 التغير 2014 التغير
 البلد

- 2.066 - - 8.42-  5500973 6006773 
 المساحة الوطنية

67.07 116821 35.91-  69923 24.22 810508 652471 
 البلدان العربية

- - - - 51.5 7234 4775 
  إفريقيا

 

15.14 1234690 27.75 1072294 17.04 24421093 20865492 
 بلدان   اتحاد اروبي

51.47 102605 13.75 67738 40.75 2548408 1810631 
بلدان خارج االتحاد 

 االروبي

76.82 44692 108.5-  25276 199.7 1608730 553402 
 أمريكاالشمالية

100-  - 44.17 607300 31.68-  313970 459562 
 أمريكا  الوسطى

- - - - 2.65-  6236711 6406660 
 أمريكا الجنوبية

- 7754 -  23187  7.93-   أسيا 883698 813597 

 

  المحيط - 1817 100 - - - -

 

- - - - 24.11-  بلدان أخرى 51908 39394 

 المجموع 37695374 42302444 12.22 1264490 23.07 1508627 19.31

.مركز اإلحصائيات باملؤسسة: املصدر  

هناك معدل موجب  حيث نالحظ انّ . حققت املؤسسة حجما متغريا من الواردات حسب بلدان التعامل

من طرف الدول التالية امريكا  2014وهذا من خالل انّه مل يتم استقبال أي منتج خالل سنة  19,81وهو 

  الوسطى، اسيا، والبلدان االخرى 
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  .حركة الصادرات حسب بلدان التعامل .2

.حركة الصادرات حسب بلدان التعامل:07اجلدول رقم   

 2011 2012 التغير 2013 التغير 2014 التغير
 البلد

- - - - 6.79-  5.753.642 6.172.459 
 المساحة الوطنية

52.75 1.647 76.48-  1.078 17.15 2.265.170 1.933.568 
 البلدان العربية

- -  - 80.10-  15.901 79.915 
 إفريقيا

40.66-  14.086 54.42 237.39 1.62-  36.224.547 36.819.410 
 االتحاد االروبي

 -  585 14.68-  5.129.990 6.012.315 
بلدان خارج االتحاد 

 االروبي

- -   19.19-  16.598.936 20.539.892 
 أمريكا الشمالية

- - 43.15-  99 12.13 514.306 458.675 
 أمريكا الوسطى

- - - - 15.20 3.723.256 3.231.909 
 أمريكا الجنوبية

- - - - 0.31 5.269.319 5.285.817 
 أسيا

-  - - 100-  - 39 
 المحيط

18.94 792 74.83-  666 73.85-  2.645 10.115 
 بلدان أخرى

40.67-  16.524 18.76 27.852 6.27-  75.497.7111 80.544.115 
 المجموع

 

.مركز اإلحصائيات باملؤسسة: املصدر  

حيث شوهد تناقص بنسبة  2014عكس سنة  2013املؤسسة حجما معتدال من الصادرات خالل  حققت

يف حجم الصادرات للبلدان املتعامل معها،كما أن كل إفريقيا ونيجريا مل تتلقى أي صادرات سنة  -40.67

 .من طرف املؤسسة 2014

من حيث منتجا�ا وكذا  املؤسسة تشهد تذبذب يف حركة التبادل التجاري من خالل حركة الصادرات

  .البلدان اليت تتعامل معها على الرغم من النسب الضئيلة اليت تصدرها خارج قطا احملروقات
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تعاين مؤسسة ميناء مستغامن من عدة مشاكل يف جمال التبادل التجاري،حبيث تستورد مجيع املنتجات 

امليناء مما يؤخر دخول السفن وتفريغ السلع بكميات كبرية من اخلارج،حيث تعاين املؤسسة باحلجم الصغري ملرفأ 

والبضائع،وهذا ما يدفع املؤسسة إىل دفع تكاليف بالعملة الصعبة طول مدة بقاء السفينة متوقفة وعدم 

تفريغها،عدم وجود آالت مناسبة لتفريغ السفن أحيانا،مما يؤثر سلبا على جمموع مدا خيل املؤسسة باإلضافة إىل  

  .كثرة املصاريف

  .الحركة التجارية حسب نوع وعدد السفن:  ثالثا

  سفن التفريغ :1

.سفن التفريغ باملؤسسة: 08اجلدول رقم   

2014 2013 2012 2011 
 السفن

- - - - 
 سفن المسافرين

336 258 167 174 
 سفن الشحن

16 6 14 36 
 ناقالت القمح

233 261 304 241 
 سفن االيداء

14 17 28 45 
 ناقالت المعادن

 - - - 
 ناقالت الحاويات

 ناقالت البوتان - - - -

 ناقالت الميتان - - - -

 ناقالت البترول - 20 19 13

 ناقالت الخمر - - - -

 أخرى 15 - 2 1

 المجموع 511 533 563 613

 

.مركز اإلحصائيات باملؤسسة:املصدر  

مقارنة مع ناقالت  336سفن الشحن : مثل شهدت سفن التفريغ حركة اجيابية متفاوتة فيم بينها، حسب نوعية املنتوج

  .وهذا راجع اىل متطلبات االقتصاد الوطين واالستثمار احمللي 16القمح 
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  :سفن الشحن -2

.سفن الشحن:09اجلدول رقم   

2014 2013 2012 2011 
 السفن 

- - - - 
 سفن المسافرين

338 259 165 176 
 سفن الشحن

15 6 14 45 
 ناقالت القمح

333 261 303 241 
 سفن االيداء

14 17 29 35 
 ناقالت المعادن

  - - 
 ناقالت الحاويات

  - - 
 ناقالت البوتان

  - - 
 ناقالت الميتان

13 19 20  
 ناقالت البترول

- - - - 
 ناقالت الخمر

1 2 - 15 
 أخرى

614 564 531  
 المجموع

  

  .مركز اإلحصائيات باملؤسسة :املصدر

 531كان ا�موع   2012، يف سنة  2014اىل غاية سنة  2011شهدت سفن الشحن حركة مستمرة ما بني سنة 

وهذا راجع اىل كثرة املعامالت ذات االمهية يف االقتصاد مثل سفن الشحن وسفن  614ارتفع ليصل اىل  2014ويف 

  .االيداء
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  هي كالتالي تستخلصمن أهم النتائج التي قد :  

 :التجهيزات واآللياتنقص في 

يعاين امليناء من جهة أخرى من نقص كبري يف اآلليات الثقيلة، إذ أن ميناء اجلزائر هو الوحيد الذي يتوفر 

  .طن 300على رافعة ذاتية احلركة قو�ا 

 6إذ تستورد ما يقارب  ،)اخلامسة عامليا ( ومع أن اجلزائر تصنف ضمن أكرب الدول املستوردة للحبوب 

 30000مليون  طن سنويا، فإن ميناء اجلزائر العاصمة هو الوحيد الذي يشمل أكرب مركز خاص باحلبوب سعته 

نتظار مدة تتعدى املقاييس املعمول �ا طن، والذي يعترب غري كاف، وهذا ما يضطر السفن الناقلة للحبوب إىل اإل

هة أخرى على املكلفني بالنقل تعبئة احلبوب يف ويفرض من ج). يوما  16يف امليناء  فتفوق مدة التوق( دوليا 

ستعمال وسائل إناهيك عن . بلأكياس، وهي عملية مكلفة إذا ما قورنت برتك احلبوب على شكل بضائع ص

  .تقليدية يف عملية التخزين، وكذلك تفريغ احلبوب، مما يؤدي إىل ضياع كميات معتربة منها

 :التأخر في عملية تداول الحاويات

ستعمال احلاويات يف نقل البضائع عاما، وما فتئت معدالت النقل باحلاويات ترتفع ح التوجه إللقد أصب

ومع ذلك ميكن القول أن ميناء مستغامن الزال . وحياول ميناء مستغامن تطوير هذه العملية. بشكل كبري و متسارع

ويتم العمل  %62احلاويات يصل إىل عتبار أن املعدل العاملي لتداول إيسجل تأخرا واضحا يف هذا ا�ال، على 

  يف هذا ا�ال على توفري مساحات إضافية تستعمل كمحطات احلاويات

 :إنخفاض معدل أداء الميناء

نقص التوعية وعدم تأهيل العنصر البشري للقيام باالعمال اللوجيستية، والذي يساهم فيه بشكل كبري 

  . ما يتعلق مبناولة السلع والبضائع بعض أنشطته ليال، وخاصةيف توقف زيادة على ذلك ال
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  الفصل  خالصة

عدة حتديات اثّرت على الرغم من املشاريع االستثمارية اليت قامت �ا املؤسسة اىل ا�ا الزالت تعاين من 

احلمولة، تنتهي عنده محولة املواد املعدة للشحن  نقطاعإوبالتايل فهو ال ميثل إال نقاط على جمال التبادل التجاري 

  .أو التفريغ

كتفت السلطات العمومية يف اجلزائر بتسيري هذا اإلرث الذي يعود إىل الفرتة االستعمارية، دون إولقد 

، أو على بنيتها اليت تتكون بشكل عام من أحواض صغرية إّال يف السنوات االخرية إدخال أية تعديالت عليها

وإذا مل تكن هذه املواصفات تطرح أية . ، وخمازن قريبة من بعضها، وأرصفة تفصل بينها حواجز ضيقةوضيقة

مشاكل يف املاضي بالنسبة خلدمة املبادالت عندما كانت السفن أصغر، وطريقة شحن البضائع أبسط، فإ�ا اليوم 

 .هده جمال النقل البحريمل تعد تتماشى واملتطلبات املستجدة والنامجة عن التطور الكبري الذي ش

عملية وصول أو استالم البضاعة للعميل تتوقف على جمموعة من العناصر واليت تعترب أساسية وختص كافة      

األشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسة امليناء، بدءا من وصول السفينة  إىل اخلروج منها و كل عملية لوجستيك 

  .سب �م العميل من حيث الوقت واملكان املنا
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للوجســـتيك يف الســـنوات األخــــرية حيـــث بـــدأت األعمــــال التجاريـــة يف إدارة أنشـــطة سلســــلة إزدادت أمهيـــة ا

اإلمـــداد وبطريقـــة متكاملـــة ،مبعـــىن التفكـــري يف املنتجـــات واخلـــدمات الـــيت تتـــدفق مـــن مصـــادر املـــواد الفعالـــة لإلمـــداد 

أساسيا لتحسني أرباح املنشأة واألداء التنافسـي وترجـع أمهيتـه ألنـه يـربط مـا بـني أنشـطة متنوعـة  والتموين ميثل  عنصر

مثــل النقــل  والتخــزين والشــراء وتشــغيل أوامــر العمــالء �ــدف إحكــام الرقابــة علــى مجيــع أنشــطة احلركــة والتخــزين الــيت 

ل يف شـكله النهــائي صـاحل لإلســتخدام إىل تسـاعد علــى تـدفق املنــتج مـن مرحلــة إقتنـاء املــادة اخلـام حــىت مرحلـة وصــو 

  .العمالء واملستهلكني يف الوقت املناسب واملكان املناسب وبالشكل املناسب وبأقل تكلفة ممكنة

لذلك تسعى املؤسسات اإلقتصادية إىل حتقيق التنسيق بـني التنظـيم والرقابـة فيـأيت التخطـيط يف أولويـة هـذه املهـام 

البـدائل ،ولـذلك فــإن القـرار جيـب أن ينطلـق مــن أحكـام ومبـادئ التخطـيط وســالمته واإلختيـار مـن بـني جمموعــة مـن 

حيــث يتمحــور عــادة حــول أربعــة جمــاالت رئيســية وهــي خدمــة العمــالء واملوقــع واخمــزون والنقــل، ويعــد حتســني االداء 

مــات خاصــة بــنظم التجــاري للمؤسســة االقتصــادية مبثابــة  النتيجــة لــذلك ،كمــا أن القــرار االلوجســيت يقــوم علــى معلو 

التقــــل والتخــــزين واملناولــــة والتكــــاليف املرتبطــــة بكــــل نظــــام ،وذلــــك لتوصــــل إىل األســــلوب األمثــــل يف تنفيــــذ  املهــــام 

  .االلوجستيك 

أحــد املؤسســات "مينــاء مســتغامن "كمــا أن أمهيــة االلوجســتيك ختتلــف حســب طبيعــة ونــوع املنشــأة ويعتــرب       

ال التبادل السلعي سواء مـع العميـل احمللـي أو األجنـيب ومثلهـا مثـل الكثـري مـن العمومية اخلدماتية اليت تنشط يف جم

املؤسسات تسعى إىل تقدمي اخلدمات بصورة تبعـث علـى حيويـة النشـاط اإلقتصـادي املـرتبط باألسـواق ،وتتبـع مـن 

ذا النظـام أجل ذلـك نظامـا لوجسـتيا معينا،يسـمح هلـا مـن تسـيري أنشـطتها والـتحكم يف مسـتوى أداء وظائفهـا ،وهـ

إال املناولة والتخـزين ملـا هلمـا  مـن عالقـة مباشـرة بوقـت اخلدمـة وتكلفتهـا   جسيت يعتمد بصورة كبرية على مهاماللو 

 .أنه نظام خيتلف عن ذلك املتبع يف املؤسسات الصناعية واإلنتاجية وهي تسعى دائما إىل حتسني أدائه 

 الطريقـة األخـرية هـذه تبنـت مـا إذا ممكنـا الواقـع أرض علـى جتسـيده ويبقـى منظمـة، كـل حلـم هـو األداء حتسـني إن

 .األسوء األفضل،ومواجهة تقدمي : مهمني أمرين بتحقيق هلا تسمح اليت التفكري يف الصحيحة
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 نتائج الدراسة:  

 اهم النتائج المتوصل إليها: 

 : بعد البحث يف هذا املوضوع  ميكن صياغة النتائج كمايلي 

 .منشاة إقتصادية  يوية الميكن االستغناء عنها يف ايح وظيفة وجيستيكلوظيفة ال -

عضـــها الـــبعض يف أي مؤسســـة إقتصــادية يرتكـــز علـــى عــّدة معـــايري ختتلـــف عــن ب األداءإّن قيــاس  -

 .إخل...فمنها التقليدية وأخرى متطّورة

 .سة االقتصادية عنصر حيوي يضيف قيمة مضافة للمؤساالمداد  -

 .يف املؤسسة مهّمة لتحسني االداء التجاري  إّن العمليات اللوجيستية -

اللوجيسـتيك وتعـاظم دوره مـع تزايـد تكلفـة املـدخالت وارتفـاع نسـبتها مـن التكلفـة  أمهيـةتزايـدت  -

الكليـــة إلنتـــاج املنـــتج او تقـــدمي خدمـــة مبـــا يســـتلزم العمـــل باالســـلوب العلمـــي والتفكـــري املنهجـــي 

 .ملمارسة الصحيحة العملية واالدارية لتحقيق الفعالية ،وحتدد كفائتها بقدر�ا يف ا

   .األفضل إىل باألداءمهما تكن براعة املدراء فتحسني هيكل التنظيم يعين دائما النهوض  -

 الميناء مستقبال أداءتيك وتحسين اإلقتراحات المقدمة للميناء لتحسين اللوجيس:  

قواعد وتعليمات املـوانئ لتواكـب التطـورات الـيت حتـدث يف صـناعة النقـل البحـري، حيـث  حتديث -

 .أن ذلك يعترب عامل مهم يف تطوير عمل املوانئ

  .إدخال خدمات جديدة، والتوسع يف اخلدمات القائمة -

ســتقطاب املزيــد مــن اخلطــوط املالحيــة رة إلختفـيض أجــور الشــحن، وتقــدمي خــدمات جيــدة وميّســ -

 .وزيادة أعداد السفن باملوانئاجلديدة، 

شــبكة  ســتحداثاو رفــع معــدالت األداء لعمليــات املناولــة باســتخدام أحــدث اآلالت واملعــدات،  -

ـــيت تـــربط القطاعـــات العاملـــة وذات العالقـــة، ممـــا يـــوفر  ،متكاملـــة مـــن األنظمـــة اآلليـــة احلديثـــة وال

 .خدمات ممتازة وبإجراءات ميسرة وبتكلفة منافسة

، وإرســـال بعثـــات اىل اخلـــارج للتكـــوين واســـتقطاب جديـــدة لأليـــدي العاملـــةتـــوفري فـــرص عمـــل  -

  .أكثرلوجيا حديثة ،االهتمام بالعنصر البشري و تكن
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  أوال بالغة العربية

I.  الكتب  

والتوزيع، عمان،  للنشر النفائس االسالمية، دار البنوك يف األداء عبادة، مؤشرات احلليم عبد ابراهيم -

 . 1،2007ط

 . 2005-2004مصر، :اإلإلسكندرية اجلامعية، الدار اللوجستيات، إدارة -

 . 2002 ، مصر ، النشر دار بدون ،  "املهارات و األصول البشرية إدارةاملوارد  "مصطفى، سيد أمحد -

 .1999مصر،  االسكندرية، اجلامعية الدار ،"التكاليف حماسبة مبادئ "، نور أمحد -

 .2001 .1امحد عبد املنصف، اقتصاديات النقل البحري، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، مصر، ط -

 اإلدارة زروق معهد حسن خالد ترمجة ،"لإلدارة كلي منظور : التنظيم" ، وآخرون، جاكسون جورج -

 .1988الرياض، العامة،

 .2009 مصر، اإلإلسكندرية، اجلامعية، الدار والتوزيع، اإلمداد إدارة حسان، حممد -

 مصر، :اإلإلسكندرية اجلامعي، الفكر دار االألوىل، الطبعة اللوجستيات، إدارة صابر، العليم عبد حممد -

2008 . 

 املنظمات يف اللوجستية األنشطة وإدارة االحتياجات وظيفة يف املرجع بكر، أبو حممود مصطفى -

 الدار والتخزين، الشراء أعمال خالل من التنافسية امليزة تطبيقي لتحقيق إسرتاتيجي مدخل :املعاصرة

 . 2004مصر،  :اإلسكندرية اجلامعية،

  .12002. ط والتوزيع،عمان، والنشر للطباعة حزم بن املؤسسي،دار العمل العدلوين، اكرم حممد -

 2008االسكندرية، اجلامعية،  الدار والتوزيع،  اإلمداد سالسل إدارة حسان،  امحد حممد -

 والتوزيع، عمان، ط للنشر املناهج املالية، دار النسب بالستخدام األداء الكرخي، تقومي جميد -

1،2007.  

 والتوزيع، عمان، ط للنشر حامد االداري، دار واالتصال والرقابة امحد،وآخرون، القيادة بين حممد مروان -

1،2008. 

 املكتب ،"والشحن النقل -املشرتيات إدارة -املخازن إدارة" واإلمداد املواد إدارة مصطفى، فريد �ال -

 .2008مصر،  احلديث،اإلإلسكندرية، اجلامعي
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 .2000عمان، ، التوزيع و للنشر حاصد دار ،"العمليات و اإلنتاج إدارة "، كاسر املنصور ناصر -

 مصر، :اإلسكندرية املعارف، منشأة النسبية، للميزة كبديل اللوجستيك احلجازي، أمحد علي عبيد -

2000. 

 .2000، 1العاملية، عمان، ط الرائد مكتبة واالعمال،  املال على االدارية عباس،الرقابة علي -

 الشروق والتمييز، دار للمنافسة اسرتاتيجي مدخلالصغرية،  املشروعات احلسيين، إدارة حسن فالح -

 .2006والتوزيع، عمان،  للنشر

 إبراهيم تركي ترمجة االإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم ختطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد -

 .2006السعودية،  :املريخ، الرياض دار مسلم، أمحد أسامة سلطان،

 اجلامعية، الدار واملخزون، اإلمداد إدارة يف احلديثة اإلدارة حنفي، الغفار عبد قرياقص، زكي رمسية -

 .2004مصر،  :اإلسكندرية

 اجلامعية، الدار املادي، والتوزيع اإلمداد :اللوجستية األألعمال إدارة يف مقدمة إدريس، الرمحن عبد ثابت -

 . /2003-2002مصر،  :سكندريةاإل

 

II. المقاالت   

 الوطين امللتقى ضمن مداخلة املؤسسة،  الفرد مردودية تفعيل يف األداء تقييم دور واخرون،  بوراس امحد -

افريل  29-28يومي  الواقع والتحديات : االقتصادية املؤسسة يف البشرية املوارد دور تفعيل حول

  1945ماي08،جامعة 2008

III.  االطروحات والرسائل  

 توتة، عني امسنت شركة حالة دراسة التنافسية امليزة حتقيق يف االإلمداد أنشطة دور بوهنتالة، اهلدى نور -

 اجلامعية السنة باتنة، جامعة تسويق، ختصص التجارية العلوم يف شهادة املاجستري لنيل مقدمة مذكرة

.2009 . 

 أطروحة ، " -اجلزائر حالة –اإلقتصادية  العمومية املؤسسات أداء على البيئة أثر "اهللا ، عبد علي -

  2001، اجلزائر جامعة ، التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية ، دكتوراه

 ضمن مقدمة مذكرة القيمة، خلق يف ودورها اللوجستية اخلدمات وجودة أداء قرياط، بن العزيز عبد -

  2010 اجلامعية السنة جامعة قاملة، املاجستري،منشورة شهادة نيل متطلبات
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 للموارد الوطنية املؤسسة حالة دراسة: املؤسسة اداء يف ودورها التنافسية هجرية، االسرتاتيجية شيقارة -
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 ملخص

 يف مسامهتها مدى يف) اإلمداد(وجيستيك لال وظيفة دورعلى  الرتكيز أمهّيةحتاول هذه الدراسة إبراز 

ليل وتقييم اللوجيستيك يف حتو  السوق يف التنافسية �اقدر وزيادة  أداء املؤسسة اإلقتصادية وحتسني تطوير

 الذي الكبري والتنافس اإلمداد أرضيات ظهور ظل يف وذلك اإلمداد لوظيفة أكرب فعالية لتحقيق امليناء

 وهذا املقّدمة اخلدمات جودة من يرفع أن شأنه من اللوجيستيك بعملية االهتمام إن، ا�ال هذا يشهده

اليت من شأ�ا تلعب دور هام يف حتسني األداء  األنشطة من العديد ضمن يدخل اإلمداد أن اعتبار على

  .التجاري للمؤسسة اإلقتصادية
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  .مستغانم میناءالھیكل التنظیمي العام لمؤسسة        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الرئیــــس العـــــام المد یـــــر 

  

 مكتب الترتیب العام 

 
 

 مساعد رئیس المدیر العام 

 

 مدیریة االستثمار التجاري

 

 

 خلیة التدقیق 
 

 مساعد األمن الداخلي 

 

 مدیریة المالیة و المحاسبة

 
 

 مدیریة قیادة المیناء
 

یریة األشغال       والصیانة مد  

 

 خلیة اإلعالم اآللي 

 

 

 خلیة المنازعات

 

 

 خلیة التسویق

 
 

 خلیة التخطیط 
 

 خلیة األسواق  

 

 

 مدیریة الموارد البشریة و السائل و التكوین 

 

 دائرة الصیانة

 
 

األشغال خلیة  

 

 

 دائرة األمن
 

 دائرة المالحة 
 

 دائرة الشحن
 

   دائرة التجارة

   ةدائرة المالی

ةدائرة الوسائل العام  
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