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إلى الرحمة المهداة و السراج المنير نور الوجود سيدنا محمد عليه أفضل الصالة و أزكى  
 السالم

 ......أهدي هذا العمل المتواضع إلى جوهرة حياتي و أغلى الناس في ق لبي أمي الحبيبة  

 أطال هللا في عمرها

إلى تاج رأسي ومن عمل بكد و غرس في نفسي بذور الخير و علمني معنى الكف اح و  
 أوصلني إلى ما أنا عليه

 ......أبي الغالي

 إلى كل إخوتي وسندي  في الدنيا  

 إلى كل األق ارب و األصدق اء و كل األساتذة الكرام
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 كلمة شكر و تقدير
 لنا هذا العمل و نصلي و نسلم علىنحمد اهلل و نشكره الذي هدانا و علمنا ما لم نكن نعلم، و يسر  

 أشرف خلق اهلل و على آله و صحبه و من اهتدى بهدية إلى يوم الدين.

 .إلى كل أساتذتي في المشوار الدراسي  أتوجه بخالص الشكر و التقدير و العرف ان         

       أختي وردة التي وضعت بصمتها على  كما أتقدم بجزيل الشكر و االمتنان إلى صديقتي و
 إتمام هذه المذكرة

الذي إذا    و األستاذة المحترمة برواين شهرزاد و كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل
 أصبنا فيه فمن اهلل.

 

 

 

 

 

 

 عوالي



 الفهرس

 

 الصفحة العنوان     
   التشكرات
   اإلهداءات

   املقدمة العامة
  وظيفة النقل في شبكة اإلمداد الفصل األول

 01  متهيد
 02 ماهية إدارة شبكة اإلمداد املبحث األول
 02 مفهوم شبكة اإلمداد و وظائفها املطلب األول

 06 شبكة اإلمداد و أنشطتها املطلب الثاين
 10 مستويات القرار يف شبكة اإلمداد املطلب الثالث 

 12 تقييم أداء و فعالية شبكة اإلمداد املطلب الرابع
 15 كة اإلمدادبالنقل كوظيفة اسرتاتيجية يف ش املبحث الثاين

 15 ماهية النقل املطلب األول 
 18 وظيفة النقل و مكوناهتا يف شبكة اإلمداد املطلب الثاين

 21 أنواع وسائل النقل و معايري اإلختيار و املفاضلة بينها يف شبكة اإلمداد الثالثاملطلب 
 32 أسس تسعري خدمات النقل و إدارهتا يف اإلمداد املطلب الرابع

 38  خالصة
  األساليب الكمية المساعدة في اتخاذ قرارات النقل الفصل الثاني

 40  متهيد
 41 يف جمال النقل عملية اختاذ القرار املبحث األول
 41 مفهوم اختاذ القرار و أمهيته املطلب األول
 44 خطوات عملية اختاذ القرار املطلب الثاين

 45 العوامل املؤثرة على عملية اختاذ القرار املطلب الثالث
 49 اختاذ القرار يف جمال النقل املطلب الرابع



 الفهرس

 

 

 

 51 النقلاألساليب الكمية املستخدمة يف  املبحث الثاين
 51 مفهوم و أمهية األساليب الكمية  املطلب األول
 53 الربجمة اخلطية املطلب الثاين

 59 نظرية الشبكات املطلب الثالث
 65 الربجمة الديناميكية املطلب الرابع

 68  خالصة
  دراسة حالة حول مستودع تحت النظام الجمركي الفصل الثالث

 70  متهيد
 71 تقدمي عام للمخازن حتت التغطية اجلمركية املبحث األول
 71 ماهية املخازن حتت التغطية اجلمركية املطلب األول
 72 دراسة اهليكل التنظيمي للمستودع املطلب الثاين

 74 طرق نقل السلع إىل املستودع املطلب الثالث
 76 األساليب الكمية املستخدمة يف إدارة النقل املبحث الثاين

 76 مراحل مجركة السلع األولاملطلب 
 77 وظائف شبكة اإلمداد يف املستودع املطلب الثاين

 78 األساليب املستخدمة يف عملية الفوترة و احملاسبة املطلب الثالث
 83 دراسة جدول النقل املطلب الرابع

 85  خالصة
 86  خامتة

 90  قائمة املراجع
 94  قائمة املالحق



 قائمة األشكال

 

 

 

 الصفحة عنوان الشكل الشكل
   الفصل األول

 7 (supply chaine) شبكة اإلمداد 01رقم 
 13 معايري تقييم أداء شبكة اإلمداد 02رقم 
 20 مكونات نظام النقل يف شبكة اإلمداد 03رقم 
 34 أنواع تسعريات النقل حسب املسافة 04رقم 
 43 القرارمراحل عملية اختاذ  05رقم 
 48 عوائق عملية اختاذ القرار 06رقم 

   الفصل الثاني
 56 خطوات استخدام الربجمة اخلطية 07رقم 
 59 البيان املوجه 08رقم 
 61 عبارة عن دارة 09رقم 
 61 الشجرة 10رقم 

   الفصل الثالث
 72 اهليكل التنظيمي للمستودع 11رقم 
 75 طريقة نقل السلع 12رقم 



 

 



 قائمة الجداول

 

 الصفحة عنوان ال الجدول
   الفصل األول

 31 العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة النقل 01رقم 
   الفصل الثاني

 57 جدول النقل 02رقم 
   الفصل الثالث

 G50 82فاتوررة  03رقم 
 82 وسائل نقل املستودع 04رقم 
 83 جدول النقل 05رقم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



      عامةمقدمة    
 

 أ
 

 

يعد قطاع النقل بفروعه و أنشطته املختلفة مكوان مهما من مكوانت البنية األساسية لالقتصاد الوطين و ركيزة 
أساسية للتنمية االقتصادية و االجتماعية الشاملة يف أي بلد نظرا ملا له من أتثري على القطاعات االقتصادية 

االقتصادية، حيث أن توفر شبكة حديثة و متكاملة  األخرى مثل قطاع الصناعة و التجارة و غريها من القطاعات
للنقل بوسائله املختلفة)الربي، اجلوي، البحري( ميثال عامال مهما يف حتديد مواقع و اجتاهات األنشطة االقتصادية 

املختلفة، فهناك عالقة ارتباط قوية بني التطور االقتصادي للبلد ما و مستوى منو قطاع النقل.كون النمو 
حيث يتم من خالل شبكات النقل املختلفة دي يتأثر و بصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل و مرونته االقتصا

عمليات التبادل بني مراكز اإلنتاج و مراكز االستهالك، لذلك بتجديد بنيات أساسية هلذا القطاع مثل شبكات 
دة مستوى مردودية هذا الطرق ، و خطوط سكك حديدية على أساس أمهية كل منها يف توفري الوقت و زاي

 القطاع و زايدة مستوى األمان.

على مستوى االقتصاد، و يف إدارة شبكة اإلمداد خاصة مل تعد القرارات املتخذة بشأنه ضراب  ونظرا ألمهية النقل
من ضروب احلدس و التخمني و إمنا أصبحت ترتكز على أسس علمية يف البحث ابستخدام األسلوب الكمي يف 

لقياس و التحليل و التقييم، و هذا من أجل التوصل إىل قرارات أكثر دقة، و اليت تنعكس بدورها التوصيف و ا
عل كفاءة أداء إدارة شبكة اإلمداد ككل، لذلك أوجب على القائمني إبدارة النقل االستعانة أبساليب علمية 

 ة مشكلة معينة.رايضية يف ترشيد قرارات النقل و اليت تتعدد من حيث قدرة كل منها على معاجل

 :اإلشكالية 
هذا البحث يتم تسليط الضوء على هذه األساليب و كيفية تطبيق أنسبها يف تسيري وظيفة النقل يف يف 

 مؤسسة جزائرية ، من خالل حماولة اإلجابة على اإلشكالية العامة التالية:

 إدارة النقل؟تسيري مامدى مسامهة األساليب الكمية يف *
 هذه اإلشكالية إىل التساؤالت الفرعية التالية: جنزئو لإلملام بكل جوانب الدراسة 
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 .ماذا نقصد إبدارة شبكة اإلمداد، و ما هي خمتلف وظائفها؟1
 .ما هي وظيفة النقل و أمهيتها يف شبكة اإلمداد؟2
 نقل؟.كيف ميكن استخدام األساليب الكمية يف اختاذ قرارات املتعلقة بتسيري وظيفة ال3
 و ملاذا؟.ما مدى اعتماد املؤسسة اجلزائرية على خمتلف األساليب الكمية؟4

 :فرضيات البحث 
.إدارة شبكة اإلمداد هي حتريك و مناولة املواد من نقطة اإلنتاج إىل نقطة املستهلك النهائي، و تتمثل 1

 وظائفها يف وظيفة اإلنتاج و وظيفة التسويق و الوظيفة املالية.
.تعترب وظيفة النقل األداة املادية لتحريك املواد من أماكن توريدها إىل أماكن ختزينها، و هي تعترب من 2

 حيث التوزيع.أهم األنشطة يف شبكة اإلمداد من 
.ميكن استخدام األساليب الكمية يف اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري وظيفة النقل عن طريق التحليل 3

 احلسابية و الرايضية. ابستخدام خمتلف الطرق

 :أسباب اختيار املوضوع 

 إن الدوافع اليت أدت بنا إىل معاجلة هذا املوضوع دون غريه جنملها فيمايلي:

*االهتمام املتزايد و خاصة يف اآلونة األخرية من قبل مؤسسات النقل نظرا ألمهية الدور الذي يلعبه يف تطوير 
د الوطين، األمر الذي يدفع هبذه األخرية ابلقيام ببحوث تساهم يف املؤسسة و ابلتايل االنعكاس على االقتصا

 جعل وظيفة النقل أكثر فاعلية.

 *نقص الدراسات و البحوث اليت تناولت خمتلف األساليب الكمية املستخدمة يف إدارة النقل.

املؤسسة االقتصادية اجلزائرية إىل أمهية هذه األساليب يف املساعدة على اختاذ أفضل  ؤويلسم*حماولة لفت اهتمام 
ال  القرارات املتعلقة إبدارة النقل، و ذلك لكون القرارات املتخذة يف مؤسساتنا و خاصة تلك املتعلقة بوظيفة النقل

 تعتمد على األساليب الرايضية.
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 :أمهية البحث 

كونه يتناول وظيفة النقل و اليت متثل عادة أهم عناصر إدارة شبكة اإلمداد ، ولقد   تربز أمهية هذا املوضوع يف
أوضحت العديد من الدراسات أن حركة النقل مبفردها متتص ما يرتاوح ثلث إىل ثلثي تكلفة اإلمداد اإلمجالية ومن 

من املمكن مشاهدة هذا الواقع إذا  هنا يتبني أمهية استيعاب كل القضااي املرتبطة ابلنقل ابلنسبة ألي نظام إمداد و
ما مت النظر إىل اقتصادايت الدول النامية و مقارنته ابلدول املتقدمة و الدور احليوي الذي يلعبه النقل يف شبكة 

 اإلمداد ابعتبارها توجه جديد للمؤسسة يف خلق ميزة تنافسية.

 :أهداف البحث 

 هندف من خالل هذا البحث إىل:

 ماهية اإلمداد،إدارة شبكة اإلمداد كامتداد إلدارة اإلمداد.حماولة التعرف على -

 إبراز أمهية النقل، الدور اإلسرتاتيجي الذي يلعبه يف إدارة شبكة اإلمداد.-

إظهار مدى قدرة و مرونة األساليب الرايضية يف املساعدة على اختاذ القرارات املتعلقة ابلنقل و ذلك حسب -
 ختلفة وفقا للمعلومات املتحصل عليها حول أفضليات متخذ القرار.الظروف و احلاالت القرارية امل

   :حدود الدراسة 

للقيام ابلدراسة امليدانية على مستودع حتت النظام اجلمركي مبستغامن،  مت اختيارهلقد اقتصر اجملال املكاين الذي 
و ميكن استنتاج خالل هذه الفرتة أنه كان هناك تغري ملحوظ يف  2112إىل2112حيث مت اختيار فرتة الدراسة من 

 كمية التخزين ملختلف السلع أي زايدة التخزين مقارنة ابلسنوات السابقة.
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  :منهجية البحث 
منهج دراسة حالة أو ما يسمى ابملنهج املتكامل يف الختبار الفرضيات و االجابة على إشكالية الدراسة مت اتباع 

التطبيقية الذي يعتمد على الدراسة امليدانية هبدف التوصل إىل نتيجة واضحة بشأن أمهية إتباع األساليب البحوث 
 الكمية يف ترشيد عملية اختاذ قرارات إدارة وظيفة النقل.

  :هيكل البحث 

ني، النقل و شبكة اإلمداد و هو بدوره ينقسم إىل مبحثيضم تقسيم البحث إىل ثالث فصول، الفصل األول  مت
يف  إسرتاتيجيةحيث يتناول املبحث األول ماهية إدارة شبكة اإلمداد، أما املبحث الثاين فيتناول النقل كوظيفة 

 شبكة اإلمداد.

األساليب الكمية املساعدة يف اختاذ قرارات النقل و هو بدوه ينقسم إىل مبحثني حيث  و يضم أما الفصل الثاين 
لقرار يف جمال النقل، أما املبحث الثاين فيتناول األساليب الكمية املستخدمة يف يتناول املبحث األول عملية اختاذ ا

 النقل.

،  ركي، و يتضمن مبحثنيأما الفصل الثالث و األخري فهو عبارة عن دراسة حالة مستودع حتت النظام اجلم
ساليب الكمية املبحث األول يتضمن تقدمي عام للمخازن حتت التغطية اجلمركية و املبحث الثاين عن األ

 املستخدمة يف إدارة املستودع.
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 :تمهيد

يعترب قطاع النقل من القطاعات الناىضة باالقتصاد الوطٍت ؼبا يوفره من تأمُت حركة نقل الركاب و البضائع على 
 و اإلنتاجيةالنطاق احمللي و الدويل،وما يلعبو من دور رائد يف دفع حركة االقتصاد و تقدًن اػبدمات للقطاعات 

 فرص للعمل،فقطاع النقل يبثل عصب اغبياة إهبادكما يوفر ىذا القطاع فرصا لالستثمار و .اػبدماتية األخرى
. لالقتصاد يف أي دولة كانت

ولقد أوضحت العديد من الدراسات ما يعانيو النقل من مشاكل يف تسيَت تدفق اؼبواد و اؼبنتجات و عدم وجود 
منظومة متكاملة يعمل من خالؽبا ىذا النشاط،لذلك تبُت أنبية البحث للتعرف على النظم اغبديثة و األساليب 

 النقل كجزء أساسي من ىذه اؼبنظومة إىل و النظر اإلمداد شبكة إدارة النقل وعلى رأسها إدارةالعلمية اؼبعتمدة يف 
. اؼبتكاملة

 وظيفة النقل باعتبارىا أحد أىم الوظائف إىل مث اإلمداد ماىية شبكة إىلمن خالل ىذا الفصل سنقوم بالتطرق 
.  لشبكة االمداداإلسًتاتيجية
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ماهية إدارة شبكة اإلمداد :المبحث األول

نظرا لصعوبة تلبية االحتياجات اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة مت تصميم النشاط الذي يساعد على إدارة التدفقات 
. اؼبادية و اؼبعلوماتية و اؼبتمثل يف اإلمداد

. مفهوم شبكة اإلمداد و وظائفها:المطلب األول

لإلمداد مفاىيم كثَتة و ذلك الختالف اآلراء حول مفهومو كما أن اإلمداد يرتبط بعدة وظائف يبكن توضيحها 
 .من خالل عالقتها مع اإلمداد

: ىناك ؾبموعة من التعاريف نذكر منها:مفهوم اإلمداد/1

اإلمداد ىو التسيَت الفعال للتدفق الفيزيائي و اؼبعلومايت للعمليات اإلنتاجية للسلع و اػبدمات إىل غاية توصيلها 
 1.للزبون النهائي

 2.اإلمداد ىو ربريك و مناولة اؼبواد من نقطة اإلنتاج إىل نقطة اؼبستهلك النهائي

أو اؼبنتظرة يف   لالحتياجات اؼبطلوبةاىو الوظيفة اليت هتدف اىل ربقيق اإلكتفاء و الرض AFNOR حسب منظمة 
أحسن الظروف اإلقتصادية للمؤسسة و ىذه االحتياجات قد تكون داخلية كالتموين،كما قد تكون خارجية 

كتلبية حاجيات الزبائن و متطلباهتم،فاإلمداد يتطلب أعمال و كفاءات تتكامل مع بعضها من أجل التسيَت و 
 3.التحكم الفعال يف التدفق الفيزيائي و اؼبعلومايت و اإلمكانيايت

: ومن التعاريف السابقة نستخلص أن

                                                           
.  20،ص،2006عبد الرضبن إدريس ،مقدمة يف إدارة األعمال اللوجيستية ،اإلمداد و التوزيع اؼبادي ،اإلسكندرية ،الدار اعبامعية ،سنة  1

2 Pierre Médian &  Anne grata cap ,logistique ,et supply chaine management, intégration, 
collaboration et risque dans la chaine logistique global, dunod, paris, 2008,p.9 
3 Pierre Médian&Anne gratacap  ,logistique et supply chaine management.op cit.p28  
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اإلمداد ىو عبارة عن ؾبموعة من األنشطة،تبدأ فبارستها من استالم اؼبواد األولية إىل غاية اقتناء العميل -
. للمنتوج،ىذه األنشطة سوف يتم التطرق إليها بشكل تفصيلي عند ربديد وظائف اإلمداد

اإلمداد ىو عملية إتاحة و توفَت اؼبنتجات بالكمية و النوعية اؼبناسبة و يف الوقت و اؼبكان اؼبناسبُت،وذبدر -
 االشارة اىل أن الرسالة اغبقيقية لإلمداد تتمثل يف توفَت السلع و اػبدمات إىل العمالء و يف األسواق اؼبستهدفة 

وفقا غباجياهتم و رغباهتم بأفضل الطرق اؼبمكنة و أكثرىا كفاءة من حيث الوقت و اؼبكان مع ربقيق أكرب قدر 
. فبكن من أىداف اؼبنظمة

: مفهوم إدارة شبكة اإلمداد/2

التحكم يف تدفقات اؼبنظمة و تسيَت اؼبخزونات و ذلك باالستعانة :"بأنو يعرف مفهوم إدارة شبكة اإلمداد
باؼبعلومات اليت تتوفر على طول سلسلة اإلمداد فبا يسمح يف األخَت باغبصول على مستوى اإلمداد اؼبرغوب و 

 1." بأقل التكاليف اؼبمكنة

: وظائف شبكة اإلمداد/3

بعد التطرق إىل مفهوم  إدارة شبكة اإلمداد سوف يتم عرض أىم الوظائف اليت تقع على عاتق إدارة شبكة 
: اإلمداد و تنقسم إىل قسمُت

: وظائف اإلمداد التقليدية/أ

سبثل كل الوظائف الرئيسية اؼبتعلقة دبصطلح اإلمداد و اؼبتمثلة أساسا يف وظيفة الشراء، التخزين، النقل ،التوزيع 
...... اؼبادي

                                                           
1 Yves primore,<logistique-production-dicributio-soutien>,3°édition,dunodo,paris,2003,p17.
  
.  
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 وظيفة متكاملة و مسؤولة عن التخطيط اؼبسبق لتوفَت اؼبواد اػبام ، و اؼبواد :"  تعرف على أهنا :وظيفة الشراء
قيد التصنيع و كافة اؼبواد اليت تدخل يف عملية اإلنتاج من معدات و آالت و قطع الغيار و كافة اؼبستلزمات 

اؼبؤسسة اليت ربتاج إليها ألداء وظائفها على أكمل وجو و اؼبسانبة يف ربديد كميات الشراء و مواصفاهتا، 
وتسعى ىذه الوظيفة إىل زيادة الرحبية من خالل توفَت متطلبات بالكمية و اعبودة اؼبناسبة و يف الوقت و 

 1 السعر اؼبناسبُت و من أفضل مصادر التوريد
 تعرف على أهنا وظيفة االحتفاظ باألشياء غبُت وقوع اغباجة إليها وبالتايل فإن ىذه الوظيفة :وظيفة التخزين 

 2.ربقق اؼبنفعة الزمانية اليت تعٍت توفَت اؼبنتجات حُت حدوث الطلب عليها

 3:إن وظيفة التخزين كأحد أىم وظائف شبكة اإلمداد هتدف إىل ربقيق مايلي

 ضمان تدفق اؼبواد و ذلك باالحتفاظ باألصناف اؼبطلوبة لتحقيق استمرارية التدفق. 
  االستفادة من فروق األسعار حيث أن زبزين اؼبواد بعد شرائها وقت البفاض أسعارىا و استخدامها عند

 .ارتفاع األسعار فيو توفَت للتكاليف و ىذا يعٍت زيادة اؼبنفعة الزمانية
 سبثل وظيفة النقل أحد أىم الوظائف األساسية إلدارة شبكة اإلمداد يف حُت أن وظيفة التخزين :وظيفة النقل 

زبلق اؼبنفعة الزمانية ، فإن ىذه الوظيفة تعمل على خلق اؼبنفعة اؼبكانية من خالل ربريك السلع اؼبختلفة من 
سبثل ىذه الوظيفة أىم عناصر التكلفة .مكان تقل فيو اغباجة إليها إىل أماكن أخرى تشتد فيها تلك اغباجة

 4.لذلك فإن اؼبؤسسات اليت تتبٌت فلسفة شبكة اإلمداد ربدد وفقا لألمثلية يف تسيَتىا لوظيفة النقل
 تقليديا فإن التوزيع اؼبادي يبدأ بتهيئة اؼبنتجات من اؼبؤسسات باذباه األسواق و ؿباولة إهباد :التوزيع المادي 

حلول ترتكز على زبفيض تكلفة إيصال تلك اؼبنتجات إىل زبائنها و لكن يف الوقت اغباضر فإن التفكَت قد 

                                                           
1
 .12،ص2008، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، "الشراء و التخزين-إدارة مواد الشراء"عمر وصفي عقيلي، منعم زمزير،  

 .33، ص2008منظور متكامل، دار اليازوري للنشر، األردن، -ؿبمد جاسم الصميدعي ،إدارة التوزيع اؼبادي،  2
3
 .145، ص2006، الطبعة الثانية، دار الفكر، عمان، "مدخل حديث-إدارة الشراء و اإلمداد"مهدي حسُت زوليف،  

4Yves pimore,<logistique-production-distribustion-soutien>, op cit,p164.  



 وظيفة النقل في شبكة اإلمداد                                            الفصل األول

 
 

5 
 

تعدى ىذه النظرة ليأخذ اذباىا ـبتلفا نوعا ما ، حبيث أن التوزيع اؼبادي يبدأ بالسوق و يعمل للخلف حىت 
 :اؼبؤسسة ، و بالتايل ظهر لدينا مفهومُت نبا

. ويعٍت نقل اؼبنتجات من اؼبؤسسة باذباه العمالء: التوزيع خارج الحدود-

الذي يضمن إعادة اؼبنتجات التالفة أو اؼبعادة و الزائدة عن حاجات قنوات التوزيع : التوزيع داخل الحدود-
. حيث أن حركة تدفق اؼبنتجات ال تنتهي بوصوؽبا إىل يد اؼبستهلك

 1 .باإلمدادات التسويقيةو ىذين اؼبفهومُت يبثالن ما يسمى 

و التوزيع اؼبادي يشَت إىل صبيع األنشطة اإلمداد اؼبرتبطة بتشغيل و تسليم الطلبيات للعمالء بإتباع إحدى 
 2:اإلسًتاتيجيتُت

من اؼبخازن إىل الوسطاء و الوسطاء النهائيُت أو اؼبؤسسات األخرى، و تستخدم :إستراتيجية التوزيع المباشر-
. ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة أحجام كبَتة للمبيعات اليت تصلح الستقاء ضبولة وسيلة النقل اؼبستخدمة بالكامل

من خالل االستعانة بنظام متكامل من مراكز التوزيع اؼبنتشرة جغرافيا ويتم :إستراتيجية التوزيع غير المباشر-
. االعتماد على ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة منتجات تامة الصنع و اليت يتم توزيعها بكميات صغَتة

:  الوظائف المتعلقة بقيادة شبكة اإلمداد/ب

ىي صبيع الوظائف اليت تعمل على التنسيق بُت ـبتلف الوظائف السابقة، و قبد أهنا مل ربضى باالىتمام الكايف 
 3:إال بعد ظهور مصطلح إدارة شبكة اإلمداد و تتمثل ىذه الوظائف يف

                                                           
. 300ؿبمد جاسم الصميدعي،مرجع سبق ذكره،ص 1
. 247،ص2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، "إدارة منافع التوزيع-اؼبنشآت التسويقية"صبال الدين ؿبمد مرسي، ثابت عبد الرضبن إدريس،  2

3 Yves primore,<logistique technique et mise en ouvre>2°édition, DUNOD, 
PARIS,2001,P41. 
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 إن معظم القرارات اؼبتعلقة بالوظائف السابقة الذكر تعتمد على التنبؤ اؼبباشر أو غَت اؼبباشر فمثال ال :التنبؤ
نستطيع ذباىل اذباه الطلب على منتجات اؼبؤسسة ، إن دقة التنبؤ تؤدي إىل التنسيق اؼبثل بُت الوظائف 

، كما أن التنبؤ لو دور كبَت يف حالة ما إذا كان (...التوزيع يف الوقت اؼبناسب، توفَت اؼبخزون)اللوجيستية 
 .ىناك اكبرافات بُت مصادر التموين يف شبكة اإلمداد و ما بُت عملية اإلنتاج و التوزيع

 أنظمة المعلومات و االتصال: 
نظام اؼبعلومات و االتصال أحد العناصر الرئيسية احملددة لكفاءة وظائف إدارة شبكة اإلمداد حيث تتوقف 

. ىذه األخَتة على دقة اؼبعلومات اؼبتبادلة من ناحية و سرعة االتصال من ناحية أخرى 
 تخطط الموارد و العمليات و الرقابة عليها: 

التنبؤ باؼببيعات و خبطط اإلنتاج و على أساس ذلك يتم زبطيط االحتياجات و الرقابة عليها و يشمل ذلك 
تقدير االحتياجات من األجزاء لكل صنف على حدا التنبؤ دبستويات اؼبخزون ، جدولة أوامر الشراء ، 

. قياس األداء على ضوء التنبؤ باؼببيعات و جدولة اإلنتاج

شبكة اإلمداد و أنشطتها                             :المطلب الثاني

تعترب شبكة اإلمداد صبيع األنشطة الوظيفية اللوجيستية اؼبتكررة لعدة مرات من خالل قنوات ؿبدودة و ذلك أثناء 
 1.ربويل اؼبواد اػبام إىل منتجات هنائية مع إضافة قيمة ملموسة ؽبا يف نظر العمالء الذين وبصلون عليها

 

 

 

                                                           
. 21ثابت عبد الرضبن إدريس ، مرجع سبق ذكره،ص، 1
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 (supply chaine )شبكة اإلمداد:(01)شكل رقم

 

  

 

Source :Gilles paché et Alain spalamzaui, la gestion des chaines logistique multi-

acteurs, prespectives stratégique, presse universitaires de grenable 2007,p.168.  

 

 

تدفق اؼبعلومات 

مورد اؼبورد اؼبورد اؼبؤسسة الزبون زبون الزبون اؼبستهلك 
إدارة العالقة مع الزبون 

إدارة اػبدمة اؼبقدمة للزبون 
إدارة التنبؤ بالطلب 
معاعبة الطلبيات 

إدارة تدفقات اؼبواد و اؼبنتجات 
إدارة و زبطيط اؼبواد 

تطوير و تسويق منتجات جديدة 
إدارة اؼبرذبعات 

تدفق اؼبواد 
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  .يوضح لنا الشكل السابق ـبتلف اؼبكونات الداخلية و اػبارجية للمؤسسة و العالقات اؼبتبادلة بُت ىذه اؼبكونات

 1:مداد شبانية أنشطة رئيسية ىيإلربدد شبكة ا

 CRM(customer relation ship management) إدارة العالقة مع العمالء-

. يتمثل ىذا النشاط يف ربديد الزبائن األساسيُت للمؤسسة و دراسة و ربليل إحتياجاهتم هبدف التنبؤ بطلبياهتم 

 SRM(Supplier relation ship)إدارة العالقة مع الموردين-

هبب تصنيف اؼبوردين وفقا لدرجة و أنبية كل واحد منهم بالنسبة للمؤسسة، مث القيام بالتنسيق معهم من اجل 
. ربقيق استمرارية عملية التوريد و ذلك دبا يعود بالفائدة على كل من اؼبورد و اؼبؤسسة

 CSM(Customer service management)إدارة الخدمة المقدمة للعمالء-

هبب على اؼبؤسسة ان تضمن تلبية متطلبات و توقعات العمالء اؼبتمثلة يف اؼبنتجات و اػبدمات و يتم ىذا بتوفر 
اؼبؤسسة على نظام اؼبعلومات يتميز بالسرعة و الدقة يف إمداد العمالء بكافة اؼبعلومات اؼبتعلقة باألسعار و 

. خصائص اؼبنتجات و استقبال أوامرىم الواردة للمؤسسة

 OF(Ordre Fullfilement)معالجة الطلبيات-

يسعى ىذا النشاط إىل ربقيق درجة عالية من التوازن و التكامل بُت خطط التصنيع و التوزيع و النقل، حبيث يتم 
. تنفيذ أوامر العمالء يف الوقت اؼبناسب دون ان يًتتب على ذلك أي زيادة يف التكاليف

 

 

                                                           
1
 Pierre médian, Anne gratacap, la logistique et supply chaine management ,op cit,p27-28. 
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 MFM(Manufacturing Flow Management)إدارة تدفق المواد و المنتجات-

يشَت ىذا النشاط على الرقابة على اؼبخزونات ، اؼبوازنة بُت احتياجات العمالء و إمكانيات اؼبؤسسة و قدرهتا 
. على توفَت تلك اإلحتياجات 

 DM(Demande Management)إدارة الطلب-

يتطلب ىذا النشاط ربقيق التوازن بُت قدرات شبكة اإلمداد و متطلبات العمالء ، ويبثل التنبؤ مفتاح إدارة الطلب 
على منتجات اؼبؤسسة حيث يتم ربديد أنواع اؼبنتجات اليت يتوقع بيعها و الكميات اؼبطلوبة و تواريخ 

..... الطلب

 (Product Développement and commercialisation) تطوير وتسويق منتجات جديدة-

البد على اؼبؤسسة اليت تستعُت باؼبوردين و العمالء يف عملية تطوير منتجاهتا و كذا التسويق اؼبنتجات اعبديدة و 
. خاصة يف حالة اؼبنتجات اليت تتميز بدورة حياة قصَتة

 (Returm Management)إدارة المرتجعات أو المردودات-

البد من إدارة اؼبردودات يف اإلذباه العكسي عرب شبكة اإلمداد بنفس كفاءة إدارة اؼببيعات و ىذا من أجل ربديد 
. فرص تقليل اؼبنتجات اؼبرذبعة و تدعيم اؼبركز التنافسي للمؤسسة

 عمليات أساسية تتمثل 3فإن كل أنشطة شبكة اإلمداد السابقة تندرج ربت  Chopra et Meidlحسب كل من 
: يف

إدارة العالقة مع اؼبوردين  -1

إدارة العالقة مع العمالء -2
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دارة شبكة اإلمداد داخليا  إ-3

مستويات القرار في شبكة اإلمداد :المطلب الثالث

، (آثارىا على اؼبدى البعيد)يبكن التفريق بُت ثالثة مستويات للقرارات يف شبكة اإلمداد اؼبستوى اإلسًتاتيجي،
. (قرارات يومية)و اؼبستوى العملي (األجل اؼبتوسط من أسبوع إىل سنة)اؼبستوى التكتيكي

 1:ويبكن توضيح ىذه اؼبستويات وىي كالتايل

 (niveau stratégique):المستوى اإلستراتيجي1/

و تًتكز أساسا يف إقًتاح اغبلول و ....زبص قرارات ىذا اؼبستوى أكثر من أفق يف ؾبال التخطيط شهري ،سنوي
اػبطط البديلة لتحسُت األداء و ربقيق األمثلية يف استخدام اؼبوارد و اليت سبثل األىداف النهائية اليت تسعى 

لتحقيقها شبكة اإلمداد و يتطلب ىذا اؼبوازنة بُت اؼبتطلبات العملية و التنظيمية يف التسيَت و بنية شبكة اإلمداد، 
 (...العدد، اؼبواقع، القدرات)اختيار مراكز اإلنتاج و التخزين :ومن بُت أىم القرارات اؼبتخذة يف ىذا اؼبستوى قبد

تنمية و تطوير منتجات جديدة ، توسيع النشاط و اكتساح أسواق جديدة، الوظائف اليت يبكن للمؤسسة 
: إخراجها ويتم على ىذا اؼبستوى

. ربديد األىداف و الغايات و مدى تأثَت كل منها على أداء شبكة اإلمداد-

. (أعضاء شبكة اإلمداد)ربديد بنية شبكة اإلمداد-

توضيح اهبابيات اعتماد إدارة شبكة اإلمداد على مستوى اؼبؤسسة و ذلك باإلستعانة بوسائل التخطيط -
. اإلسًتاتيجي

                                                           
1 Ali mehrabi koushki ,thése de doctorat,partage d’information dans la chain logistique ,institut 
national des sciences appliquées de lyon , 2008,p23. 
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عادة يتم ازباذ ىذا النوع من القرارات لأليام ، األسابيع، أو  (niveau tactique):المستوى التكتيكي/2
األشهر اؼبقبلة و ىذا بعد وضع اػبطط اإلسًتاتيجية على اؼبستوى السابق و اليت يبكن تعديلها يف ىذا اؼبستوى و 

إن قرارات اؼبستوى التكتيكي تتطلب مباذج التخطيط أكثر توضيحا و ىنا البد من .ذلك وفقا لالحتياجات
و ذلك من اجل تلبية الرغبات و ربقيق األىداف اؼبتوقعة و كأمثلة ؽبذه (....البشرية، اؼبواد)ضمان توفر اؼبوارد 

، ربديد مستوى اؼبخزون، اختيار مبط النقل، نوع قناة التوزيع (...اؼبوردين، اؼبنتجات)مشاكل التوزيع:القرارات
ىذه القرارات تعمل على تنفيذ قرارات اؼبستوى اإلسًتاتيجي و ىي قرارات من النوع العملي تصدر من .....اؼبتبعة

 و اليت تعترب .....(JIT,MRP,DRP)عدد ؿبدد من أعضاء شبكة اإلمداد و تتطلب أنظمة للمعلومات مثل
ضرورية من أجل تسيَت شبكة اإلمداد و من بُت أىداف ىذه القرارات أهنا تعمل على إقامة العالقات بُت أعضاء 

، ربط العمليات و التسيَت األمثل لوظيفة النقل و التوزيع اؼبادي إضافة إىل تطوير (أعضاء اؼبنبع و اؼبصب)الشبكة
. أنظمة اؼبعلومات اؼبستخدمة

اليتعدى ) سبثل قرارات ىذا اؼبستوى العمليات اليومية الروتينية: (niveau opérationnel)المستوى العملي/3
و تتمثل يف قرارات تسيَت أنشطة مراكز اإلنتاج أو التوزيع بأفضل الطرق من أجل اإلستجابة  (مداىا أسبوعُت

: السريعة للطلبيات و بالتايل ربقيق أكرب مردود و يبكن تقسيم اؼبشاكل العملية إىل

. مشاكل تسيَت اؼبخزون و اؼبراقبة-

. مشاكل اإلنتاج، التخطيط و اعبدولة-

. مشاكل تبادل اؼبعلومات، التنسيق و الرقابة-

.  مشاكل تطوير الوسائل العملية و األساليب اؼبساعدة على ازباذ القرار من أجل ربسُت أداء شبكة اإلمداد-

 

 



 وظيفة النقل في شبكة اإلمداد                                            الفصل األول

 
 

12 
 

 تقييم أداء و فعالية شبكة اإلمداد:المطلب الرابع

ؼبوارده بكفاءة و فعالية و يقصد  (اإلدارة)يقصد بأداء النظام ذلك القياس اػباص بدرجة استخدام اؼبسؤولُت عنو
بالكفاءة االستخدام األمثل للموارد اؼبتاحة و على النحو الذي يؤدي إىل ربقيق أقل التكاليف اؼبمكنة، أما 

 1.الفعالية فهو مفهوم أوسع فهي تعرب عن مدى القدرة على ربقيق أىداف ىذا النظام

إن تقييم أداء شبكة اإلمداد يعرف على أنو التحقق من جودة و فعالية كل وظيفة داخل اؼبؤسسة من أجل ربقيق 
توفَت السلع و )األىداف اؼبرجوة و اؼبسطرة و كذا مراقبة مدى إتباع مبادئ األمثلية اثناء سَت العملية االنتاجية

ىذا من جهة ومن  (اػبدمات يف اؼبكان و الزمان اؼبناسبُت و ذلك دبحاولة تعظيم االنتاجية و تدنئة التكاليف
جهة أخرى فإن تقييم أداء شبكة اإلمداد يعطينا نظرة عن سَت السلسلة االنتاجية يف اإلمداد و تشخيص اؼبشاكل 

اليت تعًتضها فبا يسمح بوضع اػبطط و اغبلول البديلة اؼبمكنة و ىناك معايَت لتقييم أداء شبكة اإلمداد يبكن 
 2:إبرازىا يف الشكل اؼبوايل

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .145ثابت عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره ، ص،  

2 Gilles paché et Alain Spallanzani,<la logistique des chaines logistique>, multi-
acteurs :perspectives stratégiques ,presses universitaires de Grenoble , 2007,p124.    
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 معايير تقييم أداء شبكة اإلمداد:(02)الشكل رقم

 

 

 

 

 

Source :Gilles pachés et Alain spallanzani<la logistique des chaines logistique>,multi-
acteurs :perspectives stratégiques, presse universitaires de grenoble, 2007,p124. 

 1:ومن الشكل السابق سوف نوضح مايلي

 :(reliabilité)الثقة/1

يبثل ىذا اؼبعيار يف اؼبقدرة على أداء ـبتلف الوظائف وفقا ؼبا ىو مربمج و كذلك القدرة على توفَت احتياجات من 
زمة لعملية التشغيل و أيضا التقليل من معدل اػبطأ يف عملية النقل و توزيع الاؼبوارد و اؼبنتجات ال

. ،ىذا ما يؤدي باألخَت إىل إضافة قيمة ملموسة إىل العمالء.....اؼبنتجات

 :(responsivenes)االستجابة/2

يبثل معيار اإلستجابة الوقت ما بُت تقدًن الطلبية و التسليم الفعلي ؽبا ىو يعكس مدى استعداد مسَتي شبكة 
. اإلمداد لتقدًن اػبدمات بسرعة و مرونة كبَتة للعمالء

                                                           
1 Gilles paché et Alain spallanzani, op cit, p146. 

 الثقة

 أداء الشبكة

 التكاليف

 االستجابة السلوك
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: (behavioure)السلوك/3

فعل السوط على طول شبكة اإلمداد و تعود دراسة ىذا /يفسر السلوك شبكة اإلمداد بتضخم الطلب
:  لذلك يطلق عليو بعض األحيانForester-jراألخي

Effet Forester  للطلب على مستوى تاجر ذبزئة أو اؼبوزع يتحول إىل %10و قد استنتج ىذا العامل أن ارتفاع 
 لدى اؼبنتج أي أنو كلما مت االبتعاد عن اؼبستهلك النهائي كلما زاد التغيَت يف حجم الطلبيات %40إرتفاع مقداره 

. و ىذا راجع إىل فعل السوط الذي يؤدي إىل إرتفاع التكاليف ما يؤدي إىل نقص يف كفاءة شبكة اإلمداد ككل

: (Costs)التكاليف/4

تعترب التكاليف من أىم اؼبعايَت اليت تعتمد يف تقييم األداء من شبكة اإلمداد و ألن العالقة بُت تكاليف ـبتلف 
األنشطة يف شبكة اإلمداد ىي عادة يف وضع متنافر لذلك هبب الوصول إىل نقطة التوازن بُت ـبتلف التكاليف و 

اليت سبثل الوضع األمثل ؽبا صبيعا و على الرغم من أن االنفاق على أنشطة شبكة اإلمداد يعٍت زيادة اؼبيزة 
اللوجيستة اليت ترفع من قدرات السلع و اؼبنتجات على اؼبنافسة يف األسواق العاؼبية إىل أن الدول اؼبتقدمة تسعى 

: إىل خفض ىذه التكاليف و ذلك استنادا على أمرين

ىناك نقطة حدية لالنفاق يف شبكة اإلمداد و ـبتلف أنشطتها لذلك ال ينبغي عدم ذباوزىا و إال اصبح العائد 
. من اللوجيستيات اقل من تكلفتها

. ىناك عالقة طردية ما بُت معدل التكلفة اإلمداد و معدل التضخم و العكس صحيح-

مستوى خدمة العمالء، )إن تقييم أداء شبكة اإلمداد يتم من قبل أشخاص ـبتصُت و يكون التقييم إما خارجيا
ويتم .........( أي تقييم العناصر اؼبكونة لإلمداد كنشاط النقل، التخزين)أو داخليا (متطلبات السوق، اؼبنافسة

يف ىذه اغبالة قياس أداء كل وظيفة لوحدىا و التنسيق بُت ـبتلف ىذه الوظائف و تشخيص االحتياجات و 
 .اؼبشاكل و ؿباولة إهباد حلول ؽبا
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النقل كوظيفة استراتيجية في شبكة اإلمداد :المبحث الثاني

يعترب النقل األداة اليت عن طريقها يبكن توسيع السوق و استغالل اؼبوارد البشرية و اؼبادية اليت مل تستغل سابقا 
  .باذباه زيادة اإلنتاج و ربسُت نوعيتو

ماهية النقل :المطلب األول

إن النقل يعترب وظيفة مهمة لالقتصاد ؼبا لو من دور يف ربريك ـبتلف السلع بأنواعها من مصدر إنتاجها إىل وجهة 
  . التسليم

: للنقل عدة تعاريف نذكر منها:مفهوم النقل/1

 Transport is civilization.1 "النقل بأنو حضارة "Keplingعرف كيبلينج -

على أهنا وظيفة الرجل األكثر نبال ؽبذا ينظر إىل النقل بأنو مكون  وظيفة النقل   Aldous huxbyكما عرف -
مهم من مكونات البنية األساسية لالقتصاد الوطٍت و ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية و االجتماعية الشاملة يف 

 2.أي بلد

على األغلب خدمة وسيط وسيلة ربقيق اؽبدف :النقل على أنو" JM Thomson"و يعرف االقتصادي االقبليزي-
 3.دون أن يكون ىدف حبد ذاتو ، و يكون اؽبدف اؼبقصود تعبَتا يف اؼبوقع سواء بالنسبة لألشخاص أو للبضائع

عبارة عن نشاط اقتصادي يتعلق :ويعرف الباحث اؼبصري الدكتور اغبسن عبد الغٍت عمليات النقل على أهنا -
حبركة األشخاص و األشياء من مكان إىل آخر ، و أن وظيفة النقل ىي عبور عنصري للزمان و اؼبكان ، و يًتتب 

                                                           
 .10، ص،1998ضبادة فريد منصور ،مقدمة يف اقتصاديات النقل، مركز االسكندرية للكتاب ، مصر ،سنة/د 1

2 Jacques pons, Transport et logistique-maillon déterminant de la supply chaine,2°édition, 
lavoisier,2005, op cit.p25. 
3 JM Thomson, modern Transport  économic , London, 1970,p.18.  



 وظيفة النقل في شبكة اإلمداد                                            الفصل األول

 
 

16 
 

عليو خلق منفعة للبضائع زمنية و مكانية ، ويضيف بأن النقل يعترب خدمة إنتاجية ألنو يف حاالت أخرى كثَتة 
يكون ىدف حبد ذاتو مثلما وبدث للمسافر للتنزه أو اؼبتعة ، و عندئذ يدخل النقل يف عداد اػبدمات 

 1.االستهالكية

:   وظيفة النقل يف التعريف التايلJ.Alexanderو يلخص جون -

النقل ىو حركة السلع و األشخاص من مكان آلخر و يرى بعض الباحثُت أن االتصاالت و األفكار تدخل أيضا 
 2.ضمن النقل وىو تعريف أكثر قبوال من التعريف السابق ألنو أدخل يف االعتبار صبيع أمباط اغبركة

يعترب "من خالل بعض ملخصات ىذه التعاريف يبكن ان إعطاء صورة شاملة و متكاملة ؼبفهوم النقل حيث أنو
أحد فروع النشاط االقتصادي و االجتماعي و اػبدمايت، يهدف إىل تسهيل انتقال األشخاص و اؼبنتجات من 

مكان إىل آخر باستخدام وسائل النقل اؼبختلفة وفق متطلبات االنتاج االجتماعي اؼبرتبط بتقسيم العمل و 
مستلزمات سد اغباجات اؼبادية و االجتماعية للسكان و ىو يساعد على توحيد السوق ، و توسيع العمران و 

. يسهل على تبادل خربات اغبياة االجتماعية و التواصل اغبضري

: أهمية النقل/2

: تتجلى أنبية نشاط النقل يف النقاط التالية

قبد أن قطاع النقل اؼبتطور يساىم يف حركة التقدم اليت يبكن أن يصل  :أهمية النقل على مستوى الدولة ككل/أ

 3:إليها االقتصاد القومي و ذلك من خالل 

                                                           
1
 .15، ص،1979عبد احملسن عبد الغٍت، اقتصاديات النقل، جامعة البصرة ، العراق، /د 

 ..14ص ن أقبلو اؼبصرية للطباعة و النشر،13سعيد عبده، أسس جغرافية النقل، مكتبة  2
 .58،ص،2003هنال فريد مصطفى، جالل العبد، إدارة اللوجيستيات، الدار اعبامعية اعبديدة للنشر، اإلسكندرية،  3
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حيث أنو عندما ال تتوافر وسائل النقل فإن حجم السوق يقتصر على :اإلسهام في خلق الظروف المنافسة*
تلك اؼبناطق احمليطة دبراكز اإلنتاج و يف مثل ىذه الظروف فإن عنصر اؼبنافسة ىبتفي، إذ يبكن القول بأن توافر 
قطاع نقل و شحن متقدم يساعد على خلق عنصر اؼبنافسة بُت السلع و اػبدمات اؼبماثلة باإلضافة إىل توفَت 

. بعض السلع غَت اؼبنتجة ؿبليا مثل بعض أنواع الفواكو و اػبضروات و اليت يبكن توفَتىا على مدار العام

إن اتساع األسواق كنتيجة لتوافر وسائل النقل و الشحن يساعد :تحقيق اقتصاديات الحجم في مجال اإلنتاج*
اؼبنشآت على االستفادة من اقتصاديات اغبجم الكبَت باإلضافة إىل ذلك فإن توافر وسائل النقل يساعد على 

. اختيار مراكز اإلنتاج اليت تساعد اؼبنشأة على التمتع ببعض اؼبزايا اعبغرافية

تساعد وسائل النقل أيضا على زبفيض تكاليف اإلنتاج و بالتايل : تخفيض تكاليف إنتاج السلع و الخدمات*
: إعطاء مرونة أكرب يف ربديد السعر و يرجع إىل

. انتشار خدمات النقل يساعد على خلق ظروف اؼبنافسة-

ىو أن تكاليف النقل ىي أحد عناصر التكلفة الكلية لإلنتاج فإذا توافرت وسائل النقل و الشحن اؼبنخفضة -
التكاليف استطاعت الوحدات اإلنتاجية أن تنخفض يف اؼبنتجات اليت نستطيع أن نقوم بإنتاجها بأقل تكلفة 

. فبكنة و يبكن أن تقوم بنقلها إىل مناطق جغرافية أخرى

يساعد النقل على ربقيق تساوي أسعار اؼبنتجات و استقرارىا حيث إذا ازدادت :تساوي األسعار و استقرارها*
الكمية اؼبعروضة من منتج معُت يف منطقة ما فإنو ومن خالل نشاط النقل يتم توزيع اؼبنتجات إىل أماكن أخرى 
هبا نقص يف اؼبعروض من ىذا اؼبنتوج إضافة إىل ذلك فإن النقل يعمل على نقل اؼبنتجات من األماكن اليت يقل 

.  فيها الطلب إىل األماكن اليت يشتد فيها الطلب على ىذه اؼبنتجات

يقدم نشاط النقل خدمات ىامة و أساسية للمجتمع ككل، فبا يساىم يف :أهمية نشاط النقل للمجتمع/ب
اإلسهام يف خلق :تقدم و تطور اجملتمعات و ذلك من خالل مسانبتو يف تقدًن العديد من اػبدمات اؽبامة مثل
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ظروف مناسبة و ذلك بنقل السلع و اػبدمات من مراكز إنتاجها يف األماكن اؼبختلفة إىل مراكز استخدامها يف 
األماكن اؼبختلفة فبا يعمل على زيادة البدائل اؼبتاحة بالنسبة للمستهلك وىذا كلو يعٍت خلق الظروف اؼبطلوبة 

اؼبناسبة، ىذا إىل جانب أنو كلما زادت فعالية وسائل النقل كلما قلت أسعارىا فبا يعمل على إمكانية نقل 
. اؼبنتجات بأسعار معقولة، فبا يعٍت اغبفاظ على اؼبستوى العام لألسعار و استقرار ىذه األسعار

و بصفة عامة ترجع أنبية النقل إىل أهنا تساعد على إضافة اؼبنافع الزمنية و اؼبكانية للسلعة حيث تتعدد سرعة 
انتقال اؼبنتجات من نقطة إىل أخرى يف ضوء كفاءة ىذه الوظيفة و ال يتم قيام أي وظيفة اقتصادية دون اتصاؽبا 

 1.بوظيفة النقل

وظيفة النقل و مكوناتها في شبكة اإلمداد :المطلب الثاني

ىناك عالقة بُت وظيفة النقل و شبكة اإلمداد يبكن توضيحها من خالل ذكر اؼبكونات الرئيسية لوظيفة النقل يف 
 .شبكة اإلمداد

سبثل وظيفة النقل مرحلة أو خطوة يف مراحل دورة الشراء فهو األداة اؼبادية لتحريك اؼبواد من :وظيفة النقل/1
أماكن توريدىا إىل اؼبؤسسة و إىل أماكن استخدامها يف العمليات اإلنتاجية حيث ربتاج ىذه العملية إىل درجة 

كبَتة من العناية ، إذ البد أن توافق و توازن إدارة الشراء بُت االقتصاد بكلفة النقل و بلوغ البضاعة ـبازن الشراء 
. و ما يتطلب ذلك من خدمات

 

 

 

                                                           
1
  .128واقع و آفاق، ؾبلة االقتصاد و اؼبناصبنت، تلمسان ،ص-منشورات كلية العلوم االقتصادية و التسيَت، السياسات االقتصادية 
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كما أن النقل يبثل أحد اؼبكونات الرئيسية لنظام التوزيع اؼبادي و ذلك بالنسبة لغالبية اؼبنظمات اؼبنتجة ، و تتعلق 
: وظيفة النقل بازباذ اؼبسؤول عنها لعدة قرارات أساسية أنبها

. اختيار وسيلة النقل-

 1.ربديد اؼبزيج األمثل لوسائل النقل- 

 :مكونات نظام النقل في شبكة اإلمداد/2

 يعترب النقل الوظيفة اإلسًتاتيجية يف شبكة اإلمداد ؼبا لو من دور حيوي و بالغ األنبية و الشكل التايل يوضح 
. مكونات نظام النقل يف شبكة اإلمداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 135ؿبمد توفيق ماضي ، إظباعيل السيد، إدارة اؼبواد و اإلمداد، الدار اعبامعية، االسكندرية، ص،  1
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 مكونات نظام النقل في شبكة اإلمداد:(03)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

     

 

المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل و اللوجيستيات، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،بحوث :المصدر
 341،ص،2007،439و دراسات، تأليف عدد من خبراء المنظمة، عدد 

 

 

  

 (service)خدمة النقل (cost)تكلفة النقل (time)الوقت

 السكك اغبديدية النقل اعبوي النقل باألنابيب النقل اؼبائي الطرق

نظام النقل 
اؼبعتمد على 

 وسيلة أكثر من

نظام النقل 
اؼبعتمد على 
 وسيلة واحدة

 نقل ـبتلط

 نقل متعدد الوسائط
 Transport Agenciesمؤسسات النقل 

مستوى إشباع العميل 
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أنواع وسائل النقل و معايير االختيار و المفاضلة بينها في شبكة اإلمداد :المطلب الثالث

زبتلف وسائل النقل حسب اختالف نوع السلع اؼبنقولة حيث أنو يتم االختيار للوسيلة اؼبناسبة باالعتماد على 
 .شبكة اإلمداد

 أنواع وسائل النقل :

يبثل نشاط النقل اعبزء األكرب من عنصر التكلفة يف أي نظام لوجيسيت و ذلك على الرغم من أن التكلفة يف حد 
ذاهتا ال تعترب العامل الوحيد يف اؼبفاضلة بُت وسائل النقل اؼبختلفة و بصفة عامة يوجد أمام مدير إدارة األعمال 

. اللوجيستية طبسة بدائل للنقل يبكنو االختيار من بينها

 (القطارات، السيارات، الشاحنات، البواخر، الطائرات، األنابيب)و تنقسم ىذه البدائل حسب الوسائل اؼبستعملة
إىل النقل الربي ، اؼبائي، و اعبوي و خطوط األنابيب ، ؽبذا يبكن أن لبتار وسيلة نقل واحدة من بُت الوسائل 
اؼبذكورة أعاله أو قبمع بُت أكثر من وسيلتُت نقل دبا وبقق زبفيض تكلفة و السرعة يف النقل و ىذا ما يعرف 

 1.بالنقل اؼبركب

: النقل البري/1

يشتمل النقل الربي على وسيلتُت تتمثل يف السكك اغبديدية و قطارات النقل عن طريق السيارات أو الشاحنات 
و يف حُت توجد فروق كبَتة ما بُت وسائل النقل الربي و وسائل النقل األخرى سواء من حيث التكلفة أو من 
حيث كفاءة مستوى اػبدمة اؼبقدمة قبد أن وسائل النقل الربي تتشابو من حيث خطوط السَت، كما تتقاربان 

 2:أيضا من حيث التكلفة ،و يشتمل النقل الربي العناصر التالية

                                                           
 29،ص،2002ظبَتة إبراىيم أيوب، اقتصاديات النقل، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية،  1
 زبطيط و تنظيم اإلمداد، تعريب و مراجعة تركي ابراىيم سلطان و أسامة، أضبد مسلم، الرياض، دار اؼبريخ، رونالد اتش بالو، إدارة اللوجيستيات، 2

 .35،ص2006
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: النقل بالسكك الحديدية*

ربتل السكك اغبديدية اؼبرتبة األوىل من حيث األنبية النسبية كوسيلة من وسائل الشحن يف كثَت من دول العامل ، 
و ذلك من حيث كمية البضائع و عدد الكيلومًتات اليت تقطعها، و على الرغم من اؼبنافسة الشديدة اليت 

تواجهها مؤسسات السكك اغبديدية من مؤسسات النقل األخرى ، إال أهنا مازالت ربتل تلك اؼبكانة اؼبميزة يف 
. عامل النقل و الشحن

حيث تعترب السكك اغبديدية خط نقال طويال ، و ناقال بطيئا للمواد اػبام مثل الفحم و الكيماويات و اػبامات 
 مع 1995  ميال عام720 قليلة التصنيع مثل الطعام و الورق و اؼبنتجات اػبشبية و كان متوسط طول اػبط حايل

.  ميال يوميا64ميال يف الساعة ، و كان متوسط اؼبسافة اؼبقطوعة 22متوسط سرعة القطار 

و توجد خدمات السكك اغبديدية يف شكلُت و كليهما قانوين و نبا الناقل العام ، أو ناقل اؼبلكية اػباصة و 
الناقل العام يبيع خدمات النقل لكل الشاحنُت ، و يتم توجيهو بالقواعد االقتصادية و قواعد األمان للوكاالت 

اغبكومية ، و على العكس، فإن الناقالت اػباصة تكون ملكا للشاحن ، و تكون ػبدمتو فقط و بسبب عملياتو 
. احملدودة، فإنو ال توجد حاجة لقواعد اقتصادية

تقدم السكك اغبديدية خدمات متنوعة للشاحن تًتاوح بُت نقل الفحم و اغببوب و اؼبنتجات اجملمدة إىل 
. السيارات اعبديدة اليت ربتاج إىل ذبهيزات خاصة

و تتمثل اؼبيزة األساسية استخدام السكك اغبديدية ألغراض شحن ونقل البضائع يف مقدرهتا على نقل كميات 
لذلك كثَتا ما تستخدم ىذه الوسيلة من حالة نقل .كبَتة من السلع ؼبسافات طويلة و بتكلفة منخفضة نسبيا

. اؼبواد األولية من اؼبزارع و اؼبناجم و الغابات لضخامة أحجام و أوزان ىذه اؼبواد و البفاض قيمتها النسبية

: من ناحية أخرى، فإن أىم عيوب استخدام السكك اغبديدية يًتكز يف التايل



 وظيفة النقل في شبكة اإلمداد                                            الفصل األول

 
 

23 
 

اقتصار خدماهتا على اؼبناطق اليت تتواجد فيها خطوط ؽبا ومن مث فإن خدماهتا قد سبتد لكثَت من اؼبناطق أو -
. اؼبدن خاصة الصغَتة منها

 النسيب و طول فًتة تسليم البضاعة و يرجع ذلك إىل تعدد نقاط توقف بالبطءتتصف السكك اغبديدية -
القطارات خالل الطريق لتفريغ أو إضافة بضائع أخرى، أو اضطرارىا لالنتظار اؼبؤقت حىت سبكن القطارات 

. السريعة من اؼبرور

قلة اؼبرونة دبعٌت أهنا مقيدة بالسَت يف خطوط معينة ال يبكنها ذباوزىا كما أنو ىناك حاجة يف غالبية األحوال ال -
. تستكمل عملية النقل من خالل استخدام وسائل أخرى حىت تصل البضاعة إىل اؼبخازن أو اؼبصانع اؼبستلمة

: (المقطورات)الشاحنات*

قد ازدىرت صناعة الشاحنات خالل العقدين اؼباضيُت نتيجة لتطور اإلنفاق على الطرق وامتداد تلك الطرق إىل 
صبيع اؼبدن و صبيع األسواق تقريبا ، و يقرر بعض اػبرباء أن نصيب الشاحنات من حجم حركة السلع قد 

تضاعف خالل الفًتة اؼبشار إليها على حساب الشحن عن طريق السكك اغبديدية ،حيث يبثل النسبة األكرب 
 و سبثل الشاحنات صبيع أنواع السيارات الشحن الكبَتة و اؼبتوسطة و %41من النقل اإلصبايل و بلغت حصتو 

الصغَتة و ىي على عكس السكك اغبديدية، فإهنا تقوم حبمل البضائع اؼبنتهية الصنع أو شبو منتهية الصنع 
. ميال ، مع مالحظة أن حجم الشحن يكون أقل من السكك اغبديدية 646  دبتوسط طول

و يوجد بعض االختالفات بُت خدمات السكك اغبديدية و خدمات الشاحنات بالرغم من تنافسهما لشحن 
. نفس اؼبنتج يف كثَت من اغباالت

: تتضمن اؼبيزات اليت تنفرد هبا الشاحنات يف النقل على مايلي

قياسا على السكك اغبديدية تعترب الشاحنات من وسائل النقل اليت تتصف بالبفاض تكاليفها الثابتة ، و ارتفاع -
. فال تتطلب الشاحنات مثال مد الطرق اػباصة ، كما ىو اغبال عند بناء الطرق اغبديدية. تكاليفها اؼبتغَتة
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فال تتطلب الشاحنات وجود خطوط حديدية أو . اؼبرونة، إذ يبكن عن طريقها شحن البضائع إىل أي مكان-
. مطارات أو موانئ

السرعة النسبية قياسا على بقية وسائل النقل األخرى خبالف الطائرات ، و ىو ما يفيد يف االستجابة لظروف -
. طارئة ، أو نقل السلع سريعة التلف إىل أسواق بعيدة نسبيا

إمكانية نقل الشاحنات الصغَتة ، األمر الذي يصعب ربقيقو يف حالة السكك اغبديدية ، وتتلخص أىم عيوب -
: النقل عن طريق الشاحنات كما يلي

أمثال  5يبثل االرتفاع النسيب يف التكلفة أبرز العيوب اؼبصاحبة الستخدام الشاحنات حيث تبلغ يف اؼبتوسط 
.  مثل تكلفة النقل اؼبائي20تكلفة النقل بالسكك اغبديدية و ما يوازي 

: النقل الجوي/2

 من ؾبموع %1تعترب ىذه الوسيلة من وسائل النقل اغبديثة و بصفة عامة ال تزيد نسبة ما يتم شحنو عن طريقها 
السلع و تتشابو ىذه الوسيلة مع وسيليت النقل اؼبائي و الشاحنات بارتفاع تكاليفها اؼبتغَتة و االلبفاض النسيب 

لتكاليفها الثابتة و ذلك ألن الطرق اعبوية تستخدم ؾبانا كما أنو ال يلزم استخدامها أي إنفاق استثماري كما ىو 
. معلوم يف حالة شق الطرق إضافة إىل تكاليف تشييد اؼبطارات تستخدم فيها األموال العامة للدولة

ولقد قدمت خدمة النقل اعبوي كخدمة إضافية للخدمة األساسية لنقل اؼبسافرين و اليت تقدمها شركة الطَتان 
عندما أدركت ىذه الشركات وجود حيز كبَت غَت مستغل عند قيامها برحالهتا العادية فبا جعلها تفكر يف استغالل 

. ىذه الطاقة و ربقيق عائد مغري من ورائها

و مع زيادة عدد الشاحنُت باستخدام النقل اعبوي ، و معدالت الشحن اعبوي تزيد عن النقل بالشاحنات أكثر 
  و تًتاوح سرعة الطائرات التجارية بُت1300 مرة عن النقل بالسكك اغبديدية و متوسط طول الشحن ىو 16من 

   . ميال يف الساعة585  و545
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و يكون التغَت يف .و تكون اتاحة خدمات النقل اعبوي ،و مدى االعتماد عليها جيدا يف ظل الظروف الطبيعية 
. وقت الوصول منخفضا بالرغم من أن خدمة النقل اعبوي حساسة جدا لألعمال اؼبيكانيكية و الظروف اعبوية

و سبتلك خدمة النقل اعبوي ميزة بالنسبة للفقد و التلف ، حيث أن النقل اعبوي يكون أكثر أمانا من الشحن 
 1.بالقطارات أو الشاحنات

 2:و تتمثل أىم فبيزاتو

تتميز ىذه الطريقة يف النقل قياسا على الطرق األخرى بقدرهتا الفائقة على ربقيق السرعة يف نقل البضائع و -
تعترب ىذه الوسيلة اؼبثلى يف نقل السلع خفيفة الوزن مرتفعة القيمة ، و كذلك بالنسبة للسلع القابلة للتلف أو اليت 

يلزم نقلها إىل األسواق بسرعة ، ومن أمثلة تلك السلع اغباسبات اآللية و الزىور و مالبس اؼبوضة و الفراء و 
. اخل....الساعات الثمينة

: يبكن تلخيص عيوبو فيما يلي

التكلفة اؼبرتفعة حيث تعترب أكثر وسائل النقل تكلفة ، األمر الذي قصر استخدامها على نقل نوعيات ؿبددة -
. من السلع

. القدرة احملدودة على تغطية السوق و يرجع ذلك إىل عدم وجود اؼبطارات االزمة-

:  النقل المائي/3

من الناحية التارىبية يعترب النقل اؼبائي من أقدم وسائل الشحن اليت استخدمت يف نقل البضائع ، وقد سبتعت 
. الدول اؼبطلة على البحار أو احمليطات أو اليت ذبري هبا األهنار دبراكز ذبارية ىامة كان ؽبا شأهنا البارز عرب التاريخ

                                                           
 .167رونالد اتش بالو،مرجع سبق ذكره،ص، 1
 .168نفس اؼبرجع السابق،ص، 2
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 1:و ينقسم النقل اؼبائي إىل

يعترب من أىم وسائل النقل اؼبستخدمة يف حالة السلع ذات اغبجم الكبَت مثل الفحم و اغبديد :النقل النهري*
و تتميز ىذه السلع بالبفاض قيمتها مقارنة حبجمها كما أهنا ال تتعرض لعوامل التلف ، .... الصلب و االظبنت 

و بالتايل تكون تكاليف زبزينها منخفضة فبا يبكن من التضحية بعنصر الزمن يف مقابل االستفادة من معدل 
. التكلفة اؼبنخفضة

يعترب النقل البحري من أنواع النقل القديبة ، و تشَت بعض اإلحصائيات اؼبتوافرة إىل أن وسائل :النقل البحري*
 من ؾبموع البضائع اؼبنقولة بواسطة الوسائل اؼبختلفة و أيضا فإن متوسط خدمة %15النقل البحري تقوم بنقل 

 أميال 9و5النقل البحري يكون أقل من السكك اغبديدية ، و متوسطة السرعة مثال يف مياه اؼبسيسي تًتاوح بُت 
 ميال يف البحَتات 550  ميل يف األهنار و500يف الساعة اعتمادا على االذباه ، و يكون متوسط طول خط النقل 

.  ميال يف الساحل177الكربى و 

 2:و يوجد وسيلتُت أساسيتُت من وسائل النقل البحري نبا

و تعترب ىذه الوسيلة ىي األفضل يف نقل السلع كبَتة اغبجم و :النقل اؼبائي الداخلي أو بواسطة اؼبراكب-
. و يتم اعتمادىا داخليا. اخل...منخفضة القيمة مثل اغبديدي و مواد البناء و اغببوب

و ىي سفن كبَتة اليت تطوف بالبحار و احمليطات و تستخدم يف نقل البضائع بُت دولة و :الناقالت البحرية-
ميل و /أخرى و عادة ما تكون تكلفة النقل بواسطتها أعلى من تكلفة النقل باؼبراكب و ذلك بالنسبة للطن 

...... زبتص ىذه الناقالت يف نقل اؼبعادن أو اػباصات اؼبعدنية ، الغازات السائلة ، اؼبواد الكيماوية

 

                                                           
 .169،ص،رونالد اتش بالو، مرجع سبق ذكره  1
 .261ثابت عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره،ص، 2
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 1:إن أىم ما يبيز النقل اؼبائي

ردبا تعترب أىم ميزة للنقل اؼبائي ىو البفاض التكلفة قياسا على بقية وسائل النقل األخرى :البفاض التكلفة-
فالنقل اؼبائي مثل نقل الشاحنات يعترب من الوسائل اليت تتصف بالبفاض التكاليف الثابتة ، و ارتفاع . ؾبتمعة

و يرجع ذلك إىل إمكانية استخدام البحار و األهنار دون أية تكلفة ، ودون اغباجة إىل إنفاق . التكاليف اؼبتغَتة
. أي استثمارات خاصة لتجهيزىا للمالحة

تصلح ىذه الوسيلة بصفة خاصة يف حالة السلع اليت تشحن بكميات ضخمة و اليت تتصف بالبفاض قيمتها -
. النسبية باؼبقارنة حبجمها 

 2:و تتلخص أىم عيوب النقل اؼبائي كمايلي

طول الفًتة اليت تستغرقها عملية النقل ،و بالتايل يصعب استخدامها يف تلبية األوامر الطارئة أو مواجهة ظروف -
. النقص اؼبؤقت يف العرض

يرتبط بالنقطة السابقة اضطرارا اؼبنتج أو الوسيط لالحتفاظ بكميات كبَتة من اؼبخزون و ىو ما يؤدي إىل ارتفاع -
. تكلفة التخزين

البفاض اؼبرونة حيث ال يبكن عن طريق ىذه الوسيلة الوصول إىل اؼبراكز التجارية اليت ال تقع على الشرايُت -
. اؼبائية ، فبا يضطر اؼبنتج أو الوسيط على استخدام وسيلة نقل أخرى لنقل البضاعة من اؼبيناء إىل أماكن التخزين

على الرغم من احتالل ىذه الوسيلة اؼبكانة الثانية بعد السكك اغبديدية من حيث عدد :خطوط األنابيب/4
األطنان اليت يتم نقلها فإن الكثَت من الناس ال يعلمون حىت بوجودىا، حيث يبنح نقل األنابيب خدمات و 

إمكانات ؿبدودة جدا و أكثر اؼبنتجات اليت يتم نقلها بواسطة األنابيب السلع السائلة أو الغازية مثل البًتول و 

                                                           
1
 261،ص،ثابت عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره  

 262، ص،نفس اؼبرجع السابق  2
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 أميال 4 إىل 3و يعترب النقل باألنابيب بطيء جدا حيث تًتاوح من .الغازات الطبيعية و غَتىا من السلع اؼبشاهبة
و ىذا هبعل السرعة أكرب عند .  أيام أسبوعيا 7 ساعة يوميا و 24و يالحظ أنو يتم نقل اػبامات .يف الساعة

 1.مقارنتها بالوسائل األخرى

 2:أىم فبيزات خطوط األنابيب ما يلي

. البفاض التكلفة اؼبتغَتة اؼبصاحبة الستخدامها-

. مقدرهتا على نقل كميات كبَتة من اؼبنتجات يف فًتة زمنية قصَتة-

. إمكانية االعتماد عليها بدرجة كبَتة أو عدم تعرضها لألعطال أو بالظروف اؼبناخية أو غَتىا-

. توافر اغبماية للسلع اليت يتم نقلها عن طريق ضبايتها من التبخر أو التلوث أو االنسكاب-

: تتمثل أىم عيوب استخدام خطوط األنابيب فيما يلي

. زمة ؼبد ىذه اػبطوطالضخامة االستثمارات ال-

. اقتصار استخدامها على نوعيات معينة من اؼبنتجات-

 معايير و أسس االختيار و المفاضلة بين وسائل النقل في شبكة اإلمداد  :

يشَت نشاط النقل إىل كل الطرق و الوسائل اليت سبكن بواسطتها نقل مستلزمات اإلنتاج و اؼبنتج النهائي لذلك 
 حيث ذبد 3فإن القرارات اػباصة بتحديد األسلوب األمثل للنقل تنطوي على ربديد كيفية اليت تنقل هبا البضائع

 1:اؼبؤسسة اختيارات عدة أمامها تندرج ربت العناصر التالية

                                                           
1
 169رونالد اتش بالو،مرجع سبق ذكره، ص، 

 262ثابت عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره، ص،  2
154هنال فريد مصطفى،جالل العبد، مرجع س 3  
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. استخدام أي وسيلة من وسائل النقل الرئيسية-

. االعتماد على وكالء النقل اؼبختلفُت ليقدموا خدمة نقل البضائع للمؤسسة-

. االعتماد على مزيج من الوسائل اؼبختلفة مثل استخدام أكثر من وسيلة لنقل السلع-

ىذه القرارات هبب أن تؤدي إىل ربقيق التوازن اؼبطلوب ما بُت نوعية اػبدمات اليت تقدمها وسائل النقل اؼبختارة 
. و ما بُت التكاليف اؼبرتبطة باستخدام ىذه الوسائل لنقل اؼبواد و السلع من و إىل اؼبنظمة

و عند قيام إدارة اإلمداد بازباذ قرارات اؼبرتبطة بتحديد أسلوب النقل األمثل يبكن أن تعتمد على ؾبموعة من 
 2:اؼبعايَت الرئيسية و اليت تتمثل يف

إذا كانت اػبدمات اؼبصاحبة الستخدام أي وسيلة ما  على اؼبكلف بنظام اإلمداد أن يقرر ما :(cost)التكلفة*
تربر الزيادة يف التكلفة اؼبتعلقة هبا قياسا على الوسائل األخرى و بافًتاض تشابو اػبدمات اؼبقدمة ،فإن عامل 

التكلفة يصبح أىم اؼبعايَت اؼبستخدمة يف اؼبفاضلة بُت بدائل النقل و من اعبدير بالذكر أنو ال هبب اختيار فقط 
الوسيلة اليت ربقق وفرة يف التكاليف بل هبب على اؼبنظمة دراسة الوسائل البديلة من جهة تأثَتىا على تكاليف 

وظيفة اإلمداد األخرى على سبيل اؼبثال فإن قرار اؼبنظمة باستخدام النقل اعبوي لتصدير سلعة إىل سوق خارجي 
معُت قد تًتتب عليو ربمل التكاليف اؼبرتفعة ؽبذه الوسيلة إال أنو قد يبكن من ناحية أخرى من ربقيق وفرات 
ملموسة من حيث تقليل اغباجة إىل استخدام نوعيات معينة من األغلفة باإلضافة إىل االقتصاد يف تكاليف 

 .التأمُت و التخزين و غَتىا من البنود التكاليف اؼبتصلة بنقل السلعة إىل ذلك السوق

يؤثر الوقت على مقدرة اؼبسؤول على وظائف اإلمداد على تقدًن اػبدمة الفعالة  :(time)السرعة أو الوقت*
أحد  (العمالء)للعمالء ،حيث يبثل الوقت اؼبستغرق يف نقل البضاعة من ؿبطة الشحن إىل اؼبخازن أو األسواق

                                                                                                                                                                                     
حبوث و دراسات، تأليف عدد من خرباء اؼبنظمة، -اؼبنظمة العربية للتنمية اإلداريةاؼبفاىيم اغبديثة يف ادارة خدمات النقل و اللوجيستيات ، 1

 .61،ص439،2007عدد
.266ثابت عبد الرضبن إدريس، مرجع سبق ذكره،ص، 2  
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اؼبعايَت اؼبستخدمة يف اؼبفاضلة بُت وسائل النقل اؼبختلفة و من اؼبالحظ أن ىناك عالقة طردية بُت طبيعة الوسيلة 
. من حيث السرعة و معدل األجر الذي تتقاضاه نظَت أداء اػبدمة

و زبتلف وسائل النقل من حيث قدرهتا على ربقيق الًتابط و االتصال اؼبباشر ما بُت نقط النقل ، لذلك 
من الباب حىت و لو كان األمر متعلق  (الوقت)زمةالفاألغراض اؼبقارنة و ازباذ القرار األفضل تتم مقارنة الفًتة ال

. باستخدام أكثر من وسيلة نقل يف نفس الوقت

يشَت مفهوم االعتمادية إىل مدى الثقة و القدرة على ربقيق االنتظام يف عملية : (reliability)االعتمادية*
اإلمدادات من قبل وسيلة النقل و يؤثر كل من عامل الوقت و االعتمادية على تكلفة التخزين دبا فيها تكلفة 

الفرص البيعية اليت مت فقداهنا لعدم توافر السلعة إضافة إىل تأثَته على مستوى اػبدمة اؼبقدمة للعمالء و يؤثر ذلك 
. يف ؾبموعة على درجة كفاءة نظام اإلمداد للمنظمة

و يقصد هبا مقدرة وسيلة النقل على ربريك السلع إىل مناطق ؿبددة :(accesibility)القدرة على تغطية السوق*
بذاهتا مثل اؼبخازن و األسواق ،و عليو فإن عدم وجود البحر أو السكك اغبديدية يف مناطق معينة يعٍت صعوبة 

. خدمة تلك اؼبناطق من خالل تلك الوسائل و ىو ما يعٍت استبعادىا كبدائل ػبدمة ىذه اؼبناطق

إن وصول البضاعة بنفس الظروف اليت شحنت هبا يعكس مستوى أمان :(capability)التسهيالت-القدرات*
وسيلة النقل على رغم أن البضاعة اؼبنقولة قد يتم التأمُت عليها من صبيع اؼبخاطر كالتلف، السرقة، فإن حدوث 

. ىذه اؼبخاطر قد يؤثر على العالقة مع العمالء

و تعٍت مدى قدرة وسيلة النقل على توفَت اإلمكانيات و الظروف اؼبناسبة لنقل نوعيات معينة من السلع :األمان*
فهناك بعض اؼبنتجات اليت ربتاج إىل درجة حرارة أو برودة مثل اؼبواد السائلة و الغازات فإذا مل تستطع وسيلة 
النقل من توفَت ىذه اؼبتطلبات فإهنا ال تعترب مناسبة للغرض من عملية النقل ، إضافة إىل االعتبارات السابقة 

: الذكر يتوقف اختيار وسيلة النقل على عوامل أخرى أنبها



 وظيفة النقل في شبكة اإلمداد                                            الفصل األول

 
 

31 
 

. اػبصائص اللوجيستية للسلع اؼبنقولة و مدى مرونة الطلب عليها-

. طبيعة اؼبنافسة السائدة-

. قيمة السلعة و اػبدمات اليت يتوقع أن وبصل عليها العميل-

: و اعبدول اؼبوايل يلخص أىم العوامل اؼبؤثرة يف اختيار وسيلة النقل

" العوامل المؤثرة في اختيار وسيلة النقل:"( 01)الجدول رقم

عوامل متعلقة بالسلع 
اؼبنقولة  

عوامل متعلقة باؼبنظمة عوامل متعلقة بوسيلة النقل 

حجم اؼبنظمة و أىدافها التكلفة وزن السلع 
اسًتاتيجيات التسويق  (الوقت االزم للنقل)السرعةأحجام السلع 

باؼبنظمة 
اؽبيكل اإلداري للمنظمة مدى االعتماد على الوسيلة مدى انتظام الشحنات 

قابلية البضائع للتلف من 
عدمو 

طبيعة اؼبنافسة السائدة اؼبدى اعبغرايف الذي تغطيو الوسيلة 

مدى الرقابة على السلع أثناء مرحلة النقل  نوعية التغليف  

الدقة يف ربرير مستندات النقل 
 
 

.           68المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل و اللوجيستيات ،مرجع سبق ذكره،ص،:المصدر

و على العموم فإن أي كانت اؼبعايَت اليت يتم على أساسها اختيار وسيلة النقل ، فإن اؼبنظمة هبب أن تتبٌت 
سياستها يف ىذا اجملال على أساس اؼبوازنة بُت ىذه العوامل خاصة التكلفة و السرعة و األمان ،ومن اؼبهم اإلشارة 
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يف ىذا اجملال إىل أن ربقيق مثل ىذا التوازن إمبا يتم يف ضوء النظر إىل النقل على أنو ؾبرد عنصر من عدة عناصر 
يشتمل عليها نظام اإلمداد و أن اعبهود اإلصبالية لوظيفة اإلمداد قد تفشل إذا سبيزت خدمات النقل بالعشوائية و 

 1.عدم اإلنتظام

أسس تسعير خدمات النقل و إدارتها في اإلمداد :المطلب الرابع

 .ىناك أسس هبب االعتماد عليها يف تسعَت خدمات النقل يف اإلمداد

 :أسس تسعير خدمات النقل في اإلمداد/1

يقصد بتعريفة أو تسعَتة النقل ربديد السعر الذي ترغب اؼبنظمة يف دفعو مقابل اغبصول على خدمة النقل ، و 
يبثل ربديد سعر خدمات النقل أحد أىم اؼبشاكل اليت قد تواجو وظيفة اإلمداد مثلو مثل اؼبشاكل اليت تواجو 

 2.اؼبؤسسة يف تسيَت اإلنتاج و اؼبخزونات

 3:تأخذ ىياكل أسعار النقل البضائع أشكاال عديدة ، و ىناك أسس يتم على أساسها ربديد أسعار النقل و ىي

: (volume related rats)ارتباط السعر بالحجم المنقول من البضائع*

يف ىذه اغبالة يتم ربديد أسعار النقل وفقا غبجم اؼبنقول ، فكلما كرب اغبجم اؼبنقول من البضائع كانت األسعار 
النقل أقل للوحدة اؼبنقولة، ويتم عادة فرض حد أدىن من السعر يسمى باغبد األدىن اؼبفروض على األقل كمية 

فإذا كان اغبجم اؼبنقول أقل من حجم معُت متعارف عليو يكون ىناك سعر معُت و ىو اغبد األدىن .منقولة
. للسعر، و مع زيادة اغبجم اؼبنقول تزداد األسعار و لكن بنسبة أقل من نسبة زيادة اغبجم

: (distance related rats)ارتباط السعر بمسافة النقل*

                                                           

.35 هنال فريد مصطفى، مرجع سبق ذكره،ص،  1  
2 Yves primor,logistique-production-distribution-soutien,opcit,p234. 

.70اؼبفاىيم اغبديثة يف إدارة خدمات النقل و اللوجيستيات، مرجع سبق ذكره،ص، 3  
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: ىنا يرتبط سعر النقل دبسافة النقل و يوجد أربعة أنواع من التسعَت ىناك

. يسمى سعرا موحدا ألي مسافة و ال يتغَت مع طول أو قصر مسافة النقل:النوع األول

. يسمى سعرا تناسبيا و فيو تزداد أسعار النقل مع طول مسافة النقل للبضائع بنفس النسبة:النوع الثاني

يسمى سعرا تناسبيا متناقصا حيث قبد أن سعر النقل يتزايد مع زيادة مسافة النقل و لكن دبعدل :النوع الثالث
كلم يكون أقل للمسافات الطويلة منو للمسافات /و قبد يف النهاية أن السعر اؼبتوسط للنقل الطن.متناقص 
. القصَتة

و يسمى سعر الغطاء و يف ىذا النوع من التسعَت يتم ربديد أدىن سعر بغض النظر عن اؼبسافة اليت :النوع الرابع
. بعدىا يتزايد التسعَت للطن

. و األشكال التالية تبُت أنواع األربعة لتسعَتات النقل حسب اؼبسافة
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 "أنواع التسعيرات النقل حسب المسافة"(04)الشكل رقم

 

  التعريفة اؼبوحدة  التعريفة التناسبية

كم                      سعر النقل   .                                    سعر النقل للطن

 كم.للطن

  

 مسافة النقل مسافة النقل

 

 تسعَتة الغطاء

 كم.           سعر                                    التعريفة التناسبية اؼبتناقصة      سعر النقل للطن

 كم.النقل للطن           

 

 

 مسافة النقل مسافة النقل

. 70المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل و اللوجيستبات،مرجع سبق ذكره،ص،:المصدر
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" Demande related rats"ارتباط السعر بالطلب على البضائع المنقولة*

قد يرتبط سعر خدمة النقل بالطلب على البضائع اؼبنقولة و األسعار النهائية لبيع تلك البضائع، فالفرق بُت شبن 
السلعة يف مكان اإلنتاج و شبنها يف مكان االستهالك يعترب عامال أساسيا يف ربديد سعر خدمة النقل بغض النظر 
عن تكلفة النقل ، يضاف إىل ذلك مدى وجود منافسة بُت وسائل النقل من عدمو فمثال إذا كانت ىناك أكثر 

من وسيلة نقل فيؤدي ذلك إىل الضغط على أسعار النقل بااللبفاض و العكس صحيح، من ىذا قبد أن ظروف 
. الطلب أو ما يبكن أن تتحملو السلعة يكون عامال مؤثرا يف تسعَتة نقل البضائع

: إدارة خدمات النقل في اإلمداد/2

بصرف النظر عن نطاق مسؤوليات إدارة النقل فإنو يف ظل مفهوم اإلمداد سوف قبد أن مدير النقل يرتبط 
بالضرورة دبجاالت وظيفية عديدة مثل التسويق و اإلنتاج و التمويل و يرجع ذلك إىل أن إدارة النقل سبثل أحد 

. العناصر الرئيسية يف النظام اؼبتكامل لإلمداد

ويبكن القول أن إدارة خدمات النقل سبارس نوعُت رئيسيُت  من اؼبهام و الوظائف اإلدارية و اؼبهام اؼبرتبطة 
 1:بالبحوث

تلتزم إدارة حركة النقل بتقدًن خدمات النقل بكفاءة و ذلك يف الوقت و اؼبكان :إدارة حركة النقل/2-1
: اؼبناسب و بأفضل األسعار اؼبمكنة و تشتمل مهام إدارة حركة النقل ؾبموعة األنشطة التالية

يشَت ىذا النشاط إىل عملية تصنيف البضائع اليت يتم نقلها و شحنها إىل ؾبموعات متشاهبة :تصنيف البضائع*
و ذلك يف ضوء خصائص كل منها و يساعد ىذا التصنيف على ربديد معدالت أو أسعار الشحن بشكل مباشر 
كما يالحظ أنو يبكن ربقيق حجم البأس بو من الوفرات إذا كان العاملُت يف إدارة النقل على خربة كافية بقواعد 

. و أسس التصنيف

                                                           

164.160هنال فريد مصطفى، جالل العبد، مرجع سبق ذكره، ص، ص، 1  
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يعترب ىذا النشاط أىم األنشطة بالنسبة إلدارة حركة النقل ، حيث :الحصول على اقل أسعار الشحن و النقل*
. أن اؽبدف النهائي لإلدارة ىو زبفيض تكلفة النقل و الشحن إىل اقل ما يبكن

ترجع أنبية ىذه الوظيفة إىل أن أي تأخَت يف عمليات الشحن أو التفريغ يؤدي إىل عدم :جدولة أزمنة النقل*
الوفاء دبواعيد التسليم سواء لعمليات التشغيل أو العمالء فبا يًتتب عليو مشاكل خطَتة لإلنتاج ، و أيضا مشاكل 

. مع العمالء قد تصل إىل حد انصرافهم عن التعامل مع اؼبنشاة

تستخدم إدارة حركة النقل العديد من األدوات اليت تتمثل يف مستندات الشحن منها :إدارة مستندات للشحن*
. على سبيل اؼبثال بوليصة الشحن و فاتورة الشحن

و يعٍت متابعة األداء اػباص باألنشطة السابقة كلها و ذلك بغرض التأكد من سالمة القرارات و إجراء :المراجعة*
. التصحيحات يف ىذه األنشطة

يف حالة عدم مطابقة خدمة النقل مع اؼبعايَت احملددة من قبل إدارة اإلمداد يبكن اؼبطالبة :المطالبة و التعويضات*
. بالتعويضات و عادة ما يتم االتفاق على حجم التعويضات ما بُت اؼبنشأة و الشركة الناقلة

باإلضافة إىل اؼبهام ذات الطبيعة اإلدارية تقوم حركة النقل أيضا ببعض األنشطة البحثية اليت :البحوث/2-2
: تنقسم إىل نوعُت

يهتم ىذا النوع من البحوث بتوفَت أفضل خدمات النقل و التوصل إىل أفضل :بحوث تطوير خدمات النقل*
: األسعار لشحن عند مستوى معُت من اػبدمات ومن اؼبقاييس اؼبستخدمة يف ىذا اجملال

. مدى توافر معدات و وسائل النقل و الشحن-

. مدى تتابع و استمرار عملية النقل-

. القدرة على اإلسراع بعمليات النقل و الشحن-
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. تناسق عمليات النقل و الشحن عند استخدام عدة وسائل نقل-

سبثل إدارة النقل أحد مكونات إدارة اإلمداد حيث سبثل تكلفة النقل أىم و :بحوث تطوير كفاءة نشاط اإلمداد*
أكرب نسبة من إصبايل تكاليف اإلمداد لذلك فإن ىذه اإلدارة تكون مسؤولة عن التأكد من أن أداء نشاط النقل 
يؤدي إىل ربقيق أقل تكلفة كلية لنشاط اإلمداد و يتم ذلك بإجراء البحوث اؼبستمرة لدراسة العالقة بُت التكلفة 
خدمات النقل و التكلفة الكلية لنشاط اإلمداد و كيفية التوصل إىل أداء أفضل يؤدي إىل زبفيض ىذه التكلفة 

.  الكلية
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: خالصة

نظرا لألنبية اؼبتزايدة لتبادل السلع و اؼبنتجات بُت ـبتلف اؼبناطق و من خالل ما سبق ذكره يف ىذا الفصل 
توصلنا إىل أنو أصبح نشاط النقل عامال حاظبا لقدرة اؼبؤسسة على اؼبنافسة و بالتايل شرط أساسي لنجاحها و 

إستمراريتها و ذلك من خالل الدور الذي يلعبو يف التكامل بُت األسواق و كذا تأثَته على ـبتلف تكاليف 
األنشطة االقتصادية لذلك كان البد من تسيَت ىذا النشاط من خالل إدارة منسقة و متكاملة بُت ـبتلف 

وظائفها و أنشطتها و ىي إدارة شبكة اإلمداد و اعتباره جزءا بالغ األنبية هبا، و ذلك لتواجده يف صبيع مراحلها، 
فبا يسمح يف األخَت للمؤسسة إىل التكيف مع التوقعات اغبالية و اؼبستقبلية للزبائن ، السرعة و االستجابة 

.  لرغباهتم إضافة إىل ربقيق جودة عالية و تقليل التكاليف اإلصبالية ألنشطة شبكة اإلمداد و زيادة كفاءهتا

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني

 

األساليب الكمية المساعدة في 
 اتخاذ قرارات النقل
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:تمهيد  

إن ادلقصود بالًتشيد البحث عن احلالة العقالنية ألي تصرف أو سلوك إنساين يف أي رلال من رلاالت احلياة 
ادلختلفة حبيث يتحقق االستخدام األمثل و الصحيح لإلمكانيات و عملية اختاذ القرارات جيب أن تكون على 

أساس علمي مدروس يف حُت أن العشوائية و احلدس و التخمُت مل يعد مناسبا الختاذ قرارات بسبب التطورات 
االقتصادية و التكنولوجية السريعة و ما ترتب على ذلك من تعقيدات و صعوبات يف اختاذ القرارات ، ذلذا السبب 

كان البد من االعتماد على ادلنهج العلمي واضح قائم على أساس االستعانة بتطبيق األساليب الكمية يف اختاذ 
القرار ،وتبُت أمهية اللجوء إىل استخدام األساليب الكمية يف ترشيد قرارات النقل و ذلك من أجل التسيَت األمثل 

.ذلذه الوظيفة  

  .ىذا الفصل عملية اختاذ القرار يف رلال النقل و سلتلف األساليب الكمية ادلستخدمة يف النقلتناول 
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عملية اتخاذ القرار في مجال النقل :المبحث األول  

إن أساس احلكم على اإلداري بالنجاح ىو كفاءتو و مقدرتو يف اختاذ قرارات صائبة سليمة، و اإلخفاق يف ذلك 
معناه جتمد العمل و شلل النشاط و ىكذا ترتبط كفاءة ادلؤسسة و فاعليتها بكفاءة و سالمة القرارات اليت تتخذ 

.يف مستوياهتا ادلختلفة  

مفهوم اتخاذ القرار و أهميته :المطلب األول  

إن عملية اختاذ القرار مهمة قبل القيام و بأي شيئ للحصول على أحسن النتائج و اخلروج بأقصى احللول 
 .ادلمكنة

:مفهوم اتخاذ القرار*  

لقد أخذ مصطلح القرار مكانة مركزية يف الفكر اإلداري منذ سنوات اخلمسينات ، و يركز على أن الفكر اإلداري 
1:مل يعطي أمهية خاصة دلصطلح اختاذ القرار و طرقو و فيما يلي بعض تعاريف القرار  

اختاذ القرار ىو جوىر ولب العملية اإلدارية يف أي مشروع و بشكل عام يعرف أنو االختيار ادلدرك و الواعي و 
القائم على أساس التحقق و احلساب يف اختيار البديل ادلناسب من بُت البدائل ادلتاحة يف موقف معُت، و بعبارة 

شعوري و إمنا ىو اختيار البديل ادلناسب من الأخرى اختاذ القرار ىو ليس االستجابة التلقائية و رد الفعل ادلباشر ال
.بُت البدائل ادلتاحة يف موقف معُت  

 decision making  و صناعة القرار decision tapringمن الناحية اإلدارية و العملية يوجد فرق بُت اختاذ القرار  

فاألول وضحنا مفهومو ، بينما صناعة القرار فهي تعترب اآلن زلور البحث العلمي إلصدار قرارات رشيدة ناجتة عن 
.الصناعة  

                                                           

 .205، ص2006 مؤيد عبد احلسُت فضل، ادلنهج الكمي يف إدارة األعمال، مناذج قرار و تطبيقات عملية، الطبعة األولىى، دار الوراق، 1
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عرف القرار بأنو االستجابة الفعالة اليت توفر النتائج ادلرغوبة حلالة معينة أو جملموعة حاالت زلتملة يف "حسب يونغ
1".ادلنظمة  

يعرف القرار بأنو اللحظة يف عملية تقييم البدائل ادلتعلقة باذلدف و اليت عندىا يكون توقع متخذ "أما ىاريسون
2".القرار بالنسبة لعمل معُت بالذات جعلو يتخذ اختيار يوجو آلية قدراتو و طاقاتو لتحقيق غاياتو  

من ىذه التعاريف ديكن استنتاج أن اختاذ القرار ىو عملية االختيار بُت رلموعة من البدائل يف ظل توفر ظروف 
.معينة لتحقيق نتائج و أىداف مسطرة  

و ديكن القول أن ىناك اعتبارات جيب أن تتوفر من أجل اختاذ القرار األمثل و تتضمن اعتبارات القرار األمثل 
3:مايلي  

.تفهم واضح و دقيق لألىداف ادلتعددة اليت تالئم ادلشكلة موضع القرار-  

.تعريف زلدد و دقيق و شامل للمشكلة موضع القرار و جوانبها ادلختلفة-  

.معرفة كاملة بالبدائل ادلمكنة و بطريقة ديكن االعتماد عليها يف تقدير ما يًتتب على اختيار كل بديل-  

طريقة سليمة لتحديد العالقة بُت نتائج كل بديل و األىداف ادلرغوب حتقيقها مبعٌت آخر ىناك حاجة دلعيار -
.ادلثالية حىت يتمكن متخذ القرار من معرفة أي القرارات أفضل  

.حرية كاملة لالختيار بُت البدائل اليت حتقق احلل األمثل للمشكلة-  

                                                           

.148،ص،1998نظريات و مفاىيم، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية، األردن،-بشَت العالق ،أسس اإلدارة احلديثة
1  

.149بشَت العالق، مرجع سبق ذكره،ص، 2  
،ص 2000امساعيل إبراىيم مجعة، زينات زلمد زلرم، احملاسبة اإلدارية و مناذج حبوث العمليات يف اختاذ القرارات ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  3

29. 
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وتزداد أمهية عملية اختاذ القرارات مع زيادة تعقد أعمال ادلؤسسات و توسعها و تنوعها، وتزايد التحديات اليت 
.تواجهها ادلنظمات من تغيَتات متسارعة و منافسة حادة  

:مراحل اتخاذ القرار*  

:ديكن تصنيف ادلراحل يف الشكل التايل   

مراحل عملية اتخاذ القرار:(05)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

جمال الدين لعويسات ، اإلدارة و عملية اتخاذ القرار، دار هومة، اإلمارات العربية المتحدة، :المصدر
.26ص،  

 

 

 

 

 اختاذ القرار و تطبيقو تقييم البدائل حتديد البدائل

 حتديد النتائج تشخيص ادلشكلة

 إرجاع األثر
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خطوات عملية اتخاذ القرار:المطلب الثاني  

و ىناك رلموعة من . سبق أن عرفنا عملية اختاذ القرارات بكوهنا عملية ادلفاضلة أو االختيار بُت بديلُت أو أكثر
اخلطوات اليت يقوم هبا متخذ القرار بدءا بالتعرف على ادلشكلة اليت من أجلها سيتخذ القرار ، مث بعد ىذا حتليلها 

.و تقييمها ، مث وضع بدائل حلل ادلشكلة حىت ديكن يف النهاية من اختيار أفضلها  

:وسبب عدم اختاذ القرار رمبا يعود إىل أحد األمرين مها  

.عدم تبُت كل البدائل ادلتاحة لالختيار أو ادلفاضلة-  

1.عدم الرغبة يف اختيار بديل زلدد تفاديا لاللتزام بعمل قد يؤدي إىل الضرر مبصاٌف متخذ القرار-  

وخيتلف عدد ىذه اخلطوات و طريقة ترتيبها باختالف ادلفكرين و ذلك رغم اتفاقهم من ناحية ادلضمون و منو 
كان ىناك شبو اتفاق بُت كتاب اإلدارة حول عدد ادلراحل و اخلطوات اليت دتر هبا عملية اختاذ القرارات، 

2:فخطوات اختاذ القرارات ىي كما يلي  

.حتديد ادلشكلة اليت تتطلب اختاذ القرار بصددىا أما عناصرىا فهي اذلدف و ادلتغَتات-  

.حتديد اذلدف ادلطلوب-  

.زمة للمشكلة مع تطوير البدائل ادلتوفرةالمجع البيانات ال-  

.التحليل و ادلقارنة بُت البدائل ادلتوفرة-  

.زمة الختيار البديل ادلالئمالتطبيق األساليب ال-  

.تنفيذ العمل الذي وقع عليو االختيار-  
                                                           

1
 .15، ص1998مدخل كمي يف اإلدارة، الطبعة األوىل، دار اليازوري العلمية، عمان،-منعم زمرير ادلوسوي ، اختاذ القرارات اإلدارية، 

 .18،ص2007سهيلة عبد اهلل سعيد، اجلديد يف األساليب الكمية، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر و التوزيع، األردن،  2
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.زمةال التعديالت الإجراءمراقبة عملية التنفيذ و -  

و بالرغم من االعتماد على اخلطوات اليت يتم ذكرىا فهناك ثغرات معينة قد حتدث يف عملية اختاذ القرار و ىذا -
ناتج إما من البيانات أو األساليب ادلستخدمة يف حل تلك ادلشاكل، أو يكون سبب ىذه الفجوة عائد إىل متخذ 

.القرار نفسو أو أسباب أخرى  

العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار و الصعوبات التي تواجهها:المطلب الثالث  

إن عملية اختاذ القرار تتطلب قبل كل شيئ دراسة سلتلف العوائق اليت من شأهنا أن تؤثر سلبا على نتائج ىذه 
 .العملية

:العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرار/1  

  1:ديكن تلخيص العوامل ادلؤثرة كما يلي

لقد تطرقنا إىل خطوات عملية اختاذ القرار و اذلدف من إتباع ىذه اخلطوات ىو الوصول إىل القرار السليم، ألن 
وقوع أية أخطاء يف البيانات أو ادلعلومات أو عدم العناية بدراسة البدائل ادلطروحة يؤدي إىل الوصول مبتخذ القرار 

.خاطئإىل قرار غَت سليم أو   

و يف احلقيقة فإن ىناك عوامل متعددة تؤثر على عملية اختاذ القرار يف مراحلها ادلختلفة، قد تعيق صدور القرار 
بالصورة الصحيحة، أو قد تؤدي إىل التأخر يف صدوره، أو يلقى العديد من ادلعارضة سواء من ادلنفذين لتعارض 

.القرارات مع مصاحلهم ، أو من ادلتعاملُت مع ادلؤسسة لعدم حتقيقها لغاياهتم و مصاحلهم من ىذه العوامل  

 

 

                                                           
1
 .56ناديا أيوب، نظرية القرارات اإلدارية، الطبعة الثالثة، منشورات جامعية، دمشق، ص/د 
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:تأثير البيئة الخارجية*  

باعتبار أن ادلؤسسة كنظام مفتوح فإهنا تؤثر و تتأثر مبحيطها اخلارجي ، ومن العوامل البيئية اخلارجية اليت قد تؤثر 
يف اختاذ القرار ىي الظروف االقتصادية و االجتماعية و السياسية السائدة يف اجملتمع، و ادلنافسة ادلوجودة يف 

ت اليت االسوق و ادلستهلكُت و التشريعات و التطورات التقنية و العادات االجتماعية، ضف إىل ذلك القرار
.تتخذىا ادلؤسسات األخرى سواء كانت منافسة أو متعاملة  

:تأثير البيئة الداخلية*  

يتأثر القرار بالعوامل البيئية الداخلية يف ادلؤسسة من حيث حجم ادلؤسسة و مدى منوىا و عدد ادلتعاملُت فيها و 
ادلتعاملُت معها ، لذلك تعمل اإلدارة على توفَت اجلو ادلالئم و البيئة ادلناسبة لكي يتحقق صلاح القرار ادلتخذ و 

ىذا ما يتطلب من اإلدارة أن حتدد و تعلن اذلدف من اختاذ القرار و تشجع فيو القدرة على االبتكار و اإلبداع 
.حىت خيرج القرار بالسرعة ادلالئمة و الصورة ادلطلوبة  

ومن العوامل البيئية اليت تؤثر على اختاذ القرار ، تلك اليت تتعلق باذليكل التنظيمي و طرق االتصال و التنظيم 
.الرمسي و غَت الرمسي و طبيعة توافر مستلزمات التنفيذ ادلادية و ادلعنوية و الفنية  

    : تأثير متخذ القرار*

تتصل عملية اختاذ القرار بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية و مكونات شخصيتو و أمناط سلوكو اليت تتأثر 
بظروف بيئية سلتلفة كاألوضاع العائلية أو االقتصادية أو االجتماعية، شلا يؤدي إىل حدوث أربعة أنواع من السلوك 

.رع و التهورلتسعند متخذ القرار ىي اجملازفة و احلذر و ا  

كذلك فإن مستوى ذكاء متخذ القرار و ما اكتسبو من خربات و مهارات و ما ديلك من ميول تؤثر يف اختاذ 
القرار ، كما أن متخذ القرار يتأثر بتقاليد البيئة اليت يعيش فيها و عاداهتا ، و يعكس من خالل تصرفاتو قيمها و 

.معتقداهتا اليت يؤمن هبا  
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:تأثير ظروف القرار*  

و يقصد هبذه الظروف احلالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل و الظروف احمليطة بادلشكلة و ادلؤثرة عليها و 
مدى مشولية البيانات و دقة ادلعلومات ادلتوفرة ، ىذا ما يؤدي إىل اختاذ القرار إما يف ظروف عدم التأكد أو 

.ظروف التأكد أو حتت درجة من ادلخاطرة  

:تأثير أهمية القرار*  

إن اختاذ القرار حلل ادلشكلة ما يتطلب من متخذ القرار إدراك ادلشكلة من مجيع أبعادىا، و تتعلق األمهية النسبية 
:لكل قرار بالعوامل التالية  

.عدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار و درجة ىذا التأثَت-  

.تأثَت القرار من حيث الكلفة و العائد-  

.زم الختاذهالالوقت ال-  

:الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار/2  

ىناك رلموعة من الصعوبات اليت تعًتض عملية اختاذ القرار أو اليت ديكن أن نسميها عوائق عملية اختاذ القرار  
:ديكن عرضها يف الشكل التايل  
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عوائق عملية اتخاذ القرار:(06)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

مدخل كمي في اإلدارة، الطبعة األولى، دار -حسن علي مشرقي ، نظريات القرارات اإلدارية:المصدر
.32،ص 1997المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان ،  

يتضح من الشكل أن الصعوبات اليت تعًتض أي قرار ىو عدم وجود أي قرار يرضي اجلميع بشكل كامل ، و 
لكنو ديثل على األقل أحسن احللول يف ظل الظروف و ادلؤثرات ادلوجودة ، فكثَتا ما جيد متخذ القرار نفسو 

.معرض لكثَت من العوائق اليت دتنعو من الوصول إىل القرار ادلناسب  

 

 

 

 

 

عدم إدراك ادلشكلة و 
 حتديدىا

شخصية متخذ 
 .القرار

عدم القدرة على حتديد 
األىداف اليت ديكن أن 

 . تتحقق باختاذ القرار

 نقص ادلعلومات

 العوائق
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اتخاذ القرار في مجال النقل :المطلب الرابع  

تتعامل ادلستويات ادلختلفة للتخطيط اللوجيسيت مع مشكالت متعددة تًتكز يف اجملالت الرئيسية التالية خدمة 
العمالء، تسهيالت ادلواقع، قرارات ادلخزون و أخَتا قرارات النقل، إن كل رلال من ىذه القرارات يتداخل مع 
.اآلخر و من مث ال جيب التخطيط لو بشكل منفرد عن غَته أو على األقل القيام بتحقيق التوافق و التوازن بينها  

تعظيم العائد من عملية )وبتم اختاذ رلموعة من القرارات يف رلال النقل و اليت تؤدي يف األخَت إىل حتقيق ادلثولية
1: على رلموعة من التساؤالت أمههااإلجابةوذلك من خالل  (النقل أو تدنئة تكاليف النقل  

ماىي وسيلة النقل ادلناسبة؟ حتديد من يقوم بعملية الشحن و التفريغ ، الوقت ادلستغرق يف عملية النقل؟ 
االحتماالت الناجتة عن التأخر يف التسليم؟ مسؤولية النقل يف حالة التلف؟ الوثائق الواجب تسليمها للناقل و 

.و غَتىا.......ادلستلم؟  

و ترجع أمهية ىذه القرارات إىل أن تكاليف النقل دتثل نسبة ملموسة من تكاليف شبكة اإلمداد و بالتايل فإن 
اختاذ قرارات مثلى يف تسيَت ىذه الوظيفة سينعكس إجيابا على كفاءة إدارة شبكة اإلمداد فمثال صلد أن القرارات 

.ادلتعلقة باختيار وسيلة النقل ديكن أن تؤثر على سعر السلعة وقت وصوذلا و احلالة اليت تصل هبا   

وتؤثر وظيفة النقل و القرارات ادلتخذة بشأهنا أيضا على رلموعة من القرارات االقتصادية الرئيسية يف ادلؤسسات 
2:أمهها  

يف ادلنشآت الصناعية اليت تقوم بإنتاج سلع ملموسة تدخل اإلعتبارات اخلاصة بإمكانيات نقل : قرارات اإلنتاج*
.ادلواد اخلاصة بإمكانيات نقل ادلواد اخلام و السلع تامة الصنع و تكاليف النقل يف قرارات اإلنتاج  

                                                           
1 Yves primore ,<logistique technique et mise en ouvre ,2édition, dounod, paris, 2001, p166.  

2
. 134- 133ص.هنال فريد مصطفى، جالل العبد، مرجع سبق ذكره، ص 
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تتأثر القرارات اخلاصة بتحديد األسواق اليت سوف يتم توزيع ادلنتج فيها مبدى توافر : قرارات تحديد األسواق*
        .وسائل النقل ادلناسبة و بتكاليف النقل

تتأثر طبيعة ادلشًتيات إىل حد كبَت باالعتبارات ادلرتبطة بالنقل و ذلك بصرف النظر عن طبيعة :قرارات الشراء*
.ادلنظمة سواء كانت تعمل يف اجملال الصناعي أو التجاري  

على الرغم من أن قرارات حتديد مواقع مراكز اإلنتاج و التخزين و :قرارات تحديد موقع مرافق المنشأة*
.ادلستودعات و مراكز البيع تتأثر بالعديد من العوامل إال أن االعتبارات ادلرتبطة بالنقل تؤثر أيضا يف ىذه القرارات  

على الرغم من أنو ال توجد عالقة مباشرة بُت ادلتغَتات يف تكلفة النقل و بُت األرباح ادلنشأة :قرارات التسعير*
.إال أن تكلفة النقل ىي أحد العناصر اذلامة اليت تأخذ يف االعتبار عند وضع سياسة التسعَت  
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األساليب الكمية المستخدمة في النقل  :المبحث الثاني  

ظهرت احلاجة الستخدام األساليب الكمية يف اإلدارة نتيجة لضخامة ادلؤسسات احلديثة، حيث أصبحت 
ادلشاكل اإلدارية فيها على درجة عالية من التعقيد و أصبحت األساليب التقليدية اليت تعتمد على التجربة و اخلطأ 

.و اخلربة الذاتية دلتخذ القرار غَت فعالة  

مفهوم و أهمية األساليب الكمية :المطلب األول  

تعترب األساليب الكمية أسلوب رياضي يتم من خاللو معاجلة ادلشاكل االقتصادية و اإلدارية و التسويقية مبساندة 
.ادلوارد ادلتاحة من البيانات و األدوات و الطرق اليت تستخدم من قبل متخذي القرار دلعاجلة ادلشاكل  

وىي بشكل عام تقوم على ادلعاجلة الكمية لدراسة مشاكل اختاذ القرار يف رلال اإلدارة، فالقياس يتطلب ضرورة 
ماال ديكن قياسو ال ديكن إدارتو "التعبَت الكمي عن العناصر و اآلليات و العالقات الداخلة يف األداء طبقا للمبدأ 

1".و السيطرة عليو  

ويف ىذا السياق، مت تعريف األساليب الكمية بأهنا رلموعة من األدوات أو الطرق اليت تستخدم من قبل متخذ 
القرار دلعاجلة مشكلة، تعد مناذج حبوث العمليات من أىم ىذه النماذج و األساليب اليت تساعد يف اختاذ قرارات 

اخلاصة بتسيَت وظيفة النقل حيث أهنا ترتبط بكيفية استخدام أساليب التحليل الكمي يف التوصل دلعلومات 
تساعد اإلدارة يف اختاذ قرارات مثلى لذلك ينبغي النظر إليها كعلم و فن يف نفس الوقت، فهي علم طادلا أهنا توفر 

2.أدوات رياضية و أخرى جربية  

 حلل مشاكل اختاذ القرار كما ينظر إليها كفن طادلا أن حل ادلشاكل يعتمد بالدرجة األوىل على ادلقدرة الشخصية 
و القدرة على اإلبداع و اخلاصة باحملليُت القائمُت على عملية اختاذ القرار ، وجاءت التسمية ببحوث العمليات 

                                                           
 .24 ،ص2002دار غريب ، القاىرة،-مناذج و تقنيات اإلدارة يف عصر ادلعرفة-علي السلمي، إدارة التميز 1
 .4،ص2008عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي، األساليب الكمية التطبيقية يف إدارة األعمال، دار وائل لنشر و التوزيع، األردن، 2
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 البحوث و تطبيقاهتا كانت على العمليات العسكرية و نظرا للنجاح الذي حققتو يف اجملال العسكري أوىلكون 
.فقد مت نقلها إىل اإلدارة ادلدنية و خاصة تسيَت ادلؤسسات  

ىناك العديد من تقنيات و مناذج حبوث العمليات و لعل أبرزىا و ادلستخدمة يف حل مشاكل النقل تتمثل يف 
1:الربرلة اخلطية ،نظرية الشبكات، الربرلة الديناميكية، و توفر ىذه النماذج فوائد كثَتة دلتخذ القرار أمهها  

.طرح البدائل حلل مشكلة معينة و ذلك الختاذ القرار ادلناسب اعتمادا على العوامل و الظروف ادلتوفرة-  

إعطاء صورة عن تأثَت البيئة اخلارجية على اإلسًتاتيجية ادلتبعة فمثال العرض و الطلب ىي من ظروف اخلارجية -
.اليت تؤثر على اإلنتاج و على القرارات ادلتخذة يف رلال النقل  

صياغة األىداف و النتائج و مدى تأثر ىذه األىداف بكافة العوامل و ادلتغَتات و سهولة معاجلة الروابط بُت -
.ىذه ادلتغَتات رياضيا للحصول على كميات رقمية سهل حتليلها  

تسعى ىذه األساليب إىل البحث عن القواعد و األسس اجلديدة للعمل اإلداري، و ذلك للوصول إىل أفضل -
.(إيزو)ادلستويات من حيث اجلودة الشاملة، و مقاييس ادلواصفات العادلية  

أهنا تساعد على تركيز االىتمام على اخلصائص اذلامة للمشكلة دون اخلوض يف تفاصيل اخلصائص اليت ال تؤثر -
.لعلى القرار ،ويساعد ىذا يف حتديد العناصر ادلالئمة للقرار و استخدامها للوصول إىل األفض  

 

 

 

 

                                                           
 .5عبد احلميد عبد اجمليد البلداوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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البرمجة الخطية :المطلب الثاني  

 .تعترب الربرلة اخلطية من األساليب الكمية األكثر استعماال يف العديد من الطرق احلسابية خاصة العويصة منها 

:مفهوم البرمجة الخطية/1  

و ىناك عدة .1تعترب الربرلة اخلطية من مناذج حبوث العمليات اليت تعٍت األمثلية أي النماذج اليت تعاًف ندرة ادلواد
:تعاريف للربرلة اخلطية نذكر منها  

ىي أداة رياضية لتخصيص ادلوارد النادرة أو احملدودة من :"عرفت ادلنظمة العربية للعلوم الربرلة اخلطية كمايلي-
أجل حتقيق ىدف معُت حيث يكون من ادلستطاع التعبَت عن اذلدف و القيود اليت حتد من القدرة على حتقيقو يف 

 2".صورة معادالت أو بيانات خطية

اصطالح يشمل رلال واسع من األساليب الرياضية اليت هتدف إىل حتقيق أداء أمثل :"  بأهناharper و يعرفها ىاربر
 3".يف حدود اإلمكانيات احملدودة

من التعاريف السابقة ديكن القول أن ىناك ثالث جوانب أساسية للمشكلة اليت يتم حلها باستخدام الربرلة 
 4:اخلطية

حيث أن توزيع ادلوارد ال جيب أن يتم بشكل عشوائي ألن ىناك تكلفة معينة للحصول على ىذه :التوزيع األمثل*
. ادلوارد كما أن ىناك عائد متوقع من تشغيل ىذه ادلوارد

                                                           
 .140، ص2002جالل العبد، إدارة اإلنتاج و العمليات، مدخل كمي، دار اجلامعة، اإلسكندرية،  1
اجلزء األول الربامج اخلطية، كلية التجارة جامعة -فريد عبد الفتاح زين الدين، حبوث العمليات و تطبيقاهتا يف حل ادلشكالت و اختاذ القرارات/د 2

 .28،ص1997الزقازيق، مصر، 
. 28فريد عبد الفتاح زين الدين، مرجع سبق ذكره،ص/ د 3
 . 21،ص1998زلمد توفيق ماضي، األساليب الكمية يف رلال اإلدارة، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية،/د 4
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إن زلدودية ادلوارد من احلقائق اليت يتعامل معها بشكل دائم متخذي القرار و هتدف كل :الموارد المتاحة*
.... ادلنظمات إىل حتقيق أىدافها التشغيلية يف حدود ادلوارد ادلتاحة قد تكون ىذه ادلوارد أموال، مواد خام، آالت 

. كما قد تكون قدرة السوق على استعاب السلعة أو القدرة التكنولوجية للمنشأة

 .     إن جوىر مشكلة الربرلة اخلطية ىو أن ىناك بدائل لالستخدامات:االستخدامات المختلفة*

  :فرضيات البرمجة الخطية/2

لكي تكون نتائج تطبيق منوذج الربرلة اخلطية صادقة و موثوق هبا من الناحية العلمية و العملية ينبغي توفر بعض 
 1:يف صياغة أو بناء النموذج و ىذه الفرضيات (الفرضيات)الشروط األساسية

يقصد هبا االفًتاض أن تكون العالقة بُت متغَتات دالة اذلدف و قيود النموذج ذات طبيعة خطية، فعند : الخطية*
حدوث أي تغَتات يف قيمة أحد ادلتغَتات تؤدي إىل تغَتات ثابتة و متناسقة يف قيمة ادلتغَتات األخرى الداخلة 

. يف النموذج

 تفرض الربرلة اخلطية بأن تكون معامالت ادلتغَتات القرارية يف دالة اذلدف و قيود النموذج معروفة و :التأكد*
. ثابتة أثناء فًتة معاجلة ادلشكلة ادلدروسة

 يقصد هبا أن تكون مسامهة العوامل يف دالة اذلدف و الكميات ادلستخدمة من ادلوارد يف القيود :التناسبية*
. متناسبة مع قيمة كل متغَت من ادلتغَتات القرارية

 يعٍت هبا االفًتاض أن كل نشاط يتم إضافتو يتحدد مع رلموعة من القيود النموذج و ىذا يعٍت عدم :اإلضافية*
. وجود تداخل بُت األنشطة ادلختلفة

                                                           
1
حسُت ياسُت طعمة، مروان زلمد النسور، إديان حسن حنوش، حبوث العمليات مناذج و تطبيقات، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان الطبعة  

 .40،ص2009األوىل، 
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 يشَت ىذا االفًتاض إىل أن تأخذ بعض ادلتغَتات القرارية فيها كسرية و ليست بالضرورة أن يتم :قابلية القسمة*
. التعبَت عن مجيع ادلتغَتات بأعداد صحيحة

 يقصد هبا االفًتاض أن تكون قيم ادلتغَتات القرارية موجبة  :عدم السلبية*

 زلدودية ادلوارد و األنشطة، أي أن ىناك ندرة فيها أو أنو ال توجد عدد هنائي من األنشطة البديلة :المحدودية*
. و ادلواد ادلتاحة

: استخدامات البرمجة الخطية/3

 1:ىناك استخدامات متعددة للربرلة اخلطية ىي

. ختطيط و رقابة اإلنتاج و حتديد ادلزيج اإلنتاجي-

. االختيار بُت طرائق اإلنتاج ادلختلفة-

. السيطرة على طاقات ادلكائن لتقليل التكاليف-

. اختيار أفضل طرق توزيع السلع-

. حتليل العمليات لتوزيع األرباح-

. ادلساعدة يف اختاذ القرارات الرئيسية لإلدارة كالتخطيط و الرقابة

: خطوات و طرق حل البرمجة الخطية/4

سوف نوضح اخلطوات و كيفية استخدامها من  حلل الربرلة اخلطية ىناك خطوات و طرق جيب اتباعها و لذلك 
. خالل الشكل ادلوايل

                                                           
 .11،ص2006زلمد دباس احلميد،زلمد العزاوي، األساليب الكمية يف العلوم اإلدارية، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان ، 1
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خطوات استخدام البرمجة الخطية :(07)الشكل رقم

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Gerald baillargon .programmation linéaire appliquée –outile d’aide a la décisiion,  

1996.p06.  

 حتديد ادلشكلة ادلراد حلها

 حتديد متغَتات القرار

 صياغة القيود

 صياغة دالة اذلدف

احلل الرياضي لنموذج باستخدام طرق و تقنيات 
 .الربرلة اخلطية

حتليل حساسية احلل األمثل ناتج تغَتات بعض عناصر 
 .النموذج

 .التطبيق و الرقابة على النموذج

بناء منوذج الربرلة 
 (1)اخلطية

حتديد احللول ادلثلى 
 (2)للنموذج

حتليل احلساسية أو حتليل 
 (3)ما بعد احلل األمثل 
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جدول النقل :(02)الجدول رقم

العرض 
(aj) 

Dn …… Dj …… D2 D1  مراكز الطلب 
demande 

 
            مراكز العرض 
supply 

 a1   
X1n  

……  
X1j 

……  
X12 

 
X11 

S1 

a2  
X2n 

……  
X2j 

……  
X22 

 
X21 

s2 

…… ……. ……. …… ……. ……. ……. ….. 

Ai  
Xin 

…….  
xij 

…….  
Xi2 

 
Xi1 

Si 

…… ……. ……. ……. ……. ……. ……. …. 

Am  
Xmn 

…….  
xmj 

…….  
Xm2 

 
Xm1 

Sm 

 = 1𝑎𝑖𝑚
𝑖 

  
 

 

 = 1𝑏𝑗

𝑛

𝑗

 

Bn …… bj …… b2 b1 الطلب(bj) 

حسين ياسين طعمة، مروان محمد النسور، إيمان حسن حنوش، بحوث العمليات نماذج و :المصدر
. 151، ص2009تطبيقات، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، 

C1n C1j C12 C11 

C21 C22 C2j C2n 

Ci1 Ci2 cij cin 

Cm1 Cm2 cmj cmn 
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 j=1,2…n , i=1,2,….m: حيث أن

Si :ديثل مركز توزيع السلع و البضائع رقم(i) 

Dj :ديثل مركز استالم السلع و البضائع رقم(j) 

cij :ديثل تكاليف نقل و تسويق السلع و البضائع من مركز التوزيع(i) إىل مركز االستالم (j) 

xij : كمية السلع و البضائع ادلسوقة من مركز التوزيع(i)إىل مركز االستالم (j) 

ai : كمية البضاعة ادلعروضة من مركز التوزيع(i) 

bj : كمية البضاعة ادلطلوبة من مركز االستالم(j) 

و ىذا اجلدول يوضح لنا سلتلف مكونات جدول النقل و سلتلف ادلعامالت اليت تتم بُت مراكز التوزيع و مراكز 
 .االستالم للبضائع و السلع و ذلك بواسطة ىذا اجلدول
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 نظرية الشبكات:المطلب الثالث

 .تعترب نظرية الشبكات من األساليب الكمية كما أهنا تستعمل بنفس طرق األساليب الكمية األخرى

1:مفاهيم عامة حول الشبكات/1  
ىو عبارة عن رلموعة من اخلطوط ادلتصلة عن طريق نقط أو دوائر تسمى بالقمم، يعرب كل خط عن :البيان*

: اختيار معُت،و عليو فالبيان يتكون من رلموعتُت من زلدداتو

. تسمى بالقمم و ىي عبارة عن نقاط أو دوائر صغَتة :xاجملموعة-

: عبارة عن خطوط أو أسطر تربط كل قمتُت كما يظهر يف الشكل التايل:uاجملموعة-

البيان الموجه :(08)الشكل رقم

 E B 

 G D A  

  F  C  

.210،ص2008،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "بحوث العمليات"محمد راتول،:المصدر  

 

 

 

 
                                                           

1
 .211.209ص .زلمد راتول، مرجع سبق ذكره، ص 
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أو غَت ادلوجهة  (األقواس)ىي النقاط اليت تنطلق منها أو تصل إليها اخلطوط ادلوجهة:(جمع قمة)القمم*
 Xيف الشكل السابق عبارة عن قمم للبيان و تكتب رلموعة القمم A,B,C,D,E,F,Gفالنقاط (األحرف)

                                                 X=A,B,C,D,E,F,G                         :كمايلي

. ىو خط غَت موجو بُت قمتُت، وىو يكاىفء قوسُت متعاكسُت:(arete) الحرف*

قمة )و طرف هنائي  (قمة االنطالق)عبارة عن خط موجو أو سهم، يصل بُت طرف ابتدائي : (arcs) القوس*
وتكتب .، وقد يكون بُت قمتُت متتاليتُت أو غَت متتاليتُت فكل قوس حيدد بطرفيو االبتدائي و النهائي(الوصول

 :رلموعة األقواس للشكل السابق كما يلي

 µ=     (A,B) ;(A,C) ;(A,D) ;(B,E) ;(B,D) ;(C,F) ;(D,G) ;(E,G) ;(F,D) ;(F,G) 

رلموعة متتابعة من األقواس يكون فيها الطرف النهائي لكل قوس ىو الطرف االبتدائي :(CHEMAIN) المسار*
. للقوس ادلوايل

ىي رلموعة متتابعة من األحرف يكون فيها الطرف النهائي لكل حرف ىو الطرف االبتدائي للحرف :السلسلة*
. ادلوايل باستثناء الطرف النهائي للحرف األخَت

ىي مسار مغلق على نفسو ، يكون فيو الطرف النهائي للقوس األخَت متصل بالطرف : (CIRCUIT)الدارة*
: االبتدائي للقوس األول كما يف الشكل ادلوايل
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. عبارة عن دارة:(09)الشكل رقم

 

 

 

. 212، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،"بحوث العمليات"محمد راتول،:المصدر

 

. ىي سهم طرفو االبتدائي ىو نفسو طرفو النهائي: (BOUCLE)العقدة*

: حرف كما يف الشكل ادلوايل N-1 قمة و Nىي بيان مًتابط بدون حلقة حيتوي على: الشجرة*

الشجرة :(10)الشكل رقم

 

 

 

 

 

. 213، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "بحوث العمليات"محمد راتول،:المصدر

B 

C A 

C 

B A D 

C 
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 : (الشبكات)أنواع البيانات/2

 1:ىناك رلموعة من الشبكات تتمثل يف

 :بأنو متناظر إذا كان X,µ=    Gنقول عن البيان   :بيان متناظر*

 € µ, ∀ xi,xj€x                                                                      (xj,xi) (xi,xj) € µ 

 :نقول عن بيان أنو ضد تناظري إذا كان بالقوس ال يوجد لو نظَت أي: بيان تناظري* 

 (xi,xj)€ µ           (xi,xj) € µ,∀ xi,xj € x ,xi ≠ xj                                          

  :إذاأنو بيان تام      G =    X ,µ نقول عن البيان:بيان تام*

(xi,xj)€ µ         (xi,xj) € µ, ∀ xi,xj €x, xi≠ xj 

. نقول عن بيان أنو مقيم إذا كان لو قوس موجود بالبيان قيمة عددية: بيان مقيم*

 :حيث أن    G =    X1,X2,µو يعرب عنو ب: بيان بيبارتي*

x1 ∪ 𝑥2 = 𝑥 𝑒𝑡 𝑥1 ∩ 𝑥2 = ∅ 

 

 

 

 

 

                                                           
. 79،ص 2005-2004، منشورات جامعة ادلنتوري، قسنطينة،  "حبوث العمليات يف اإلدارة ادلالية، التجارة"السعدي رجال،  1
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: (نظرية التدفق األعظمي)تطبيقات نظرية الشبكات في النقل/3

إحدى التطبيقات اذلامة لنظرية الشبكات تتجلى يف دتثيل و حل مسائل ادلرور و النقل، و ىذا نوع من ادلشاكل 
اليت تعًتض مؤسسات النقل أو الشركات الكربى اليت تود دتويل زلالهتا تأخذ بعُت االعتبار ادلعطيات األساسية 

: الثالثية التالية

. القدرات اإلنتاجية لكل وحدة-

. حاجيات كل سلزن-

 1.قدرات النقل ادلتاحة بُت الوحدات اإلنتاجية و ادلخازن-

 2:و منذجة مشكلة التدفق األعظمي تتطلب قبل كل شيء توضيح مفهومُت

إىل رلموعة  (وحدات إنتاجية مثال) ىو التدفق ادلمكن يف البيان من رلموعة ادلنابع :(الشبكة)التدفق في البيان*
و اليت هتدف إىل إجياد أعظم قيمة لو يف البيان حتت قيد زلدودية طاقة نقل األقواس يف  (سلازن مثال)من ادلصبات

. البيان

 و سلرج      (0)نسميو (قيمة ابتدائية)نقصد بشبكة النقل كل بيان بدون دارة حيتوي على مدخل : شبكة النقل*
تنطلق ( 0)و تكون األقواس فيو مقيمة بأرقام تدل على طاقة كل منها حبيث أن القيمة  (S)نسميها (قيمة هنائية )

.  تصل إليها األقواس و ال ينطلق منها أي قوس (S)منها مجيع األقواس و ال يصل إليها أي قوس بينما القمة

: التدفق األعظمي ديكن أن حيقق الشروط التالية

 
                                                           

 80، ، صالسعدي رجال، مرجع سبق ذكره 1
. 

2 Jeam pierre védrine, Elisabeth bringuier & Alain brisard , techniques quantitatives de 
gestion.p177. 
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(1)……………𝝋𝒊𝒋 ≤ 𝒄𝒊𝒋, (𝒙𝒊, 𝒙𝒋)𝝐𝝁 

 =
𝝋𝒊𝒋
+
𝒙𝒋∈𝝁𝒙𝒋   

𝝋𝒋𝒊
−
𝒙𝒋∈𝝁𝒙𝒋   

 𝟐 … . . … .                               = 
𝝋𝒊𝒋
+
𝒙𝒋∈𝝁𝒙𝒊

 = 𝝋(𝝋)
𝝋𝒋𝒏
−

𝒙𝒋∈𝝁𝒙𝒏
) 

n :قمة 

x1 :مدخل البيان 

xn :سلرج البيان 

(xi,xj) 𝜖𝜇 :الكمية الصحيحة و غَت السالبة 

(cij) :قدرات القوس 

𝜑 : رلموعة التدفقات غَت سالبة 

 .(xi,xj) متعلق بتحقيق شروط عدم جتاوز قدرات األقواس (:1)القيد 

 و ادلتمثلة يف تساوي كمية التدفقات الداخلة إىل كل (loi kirchoff) متعلق بتحقيق قاعدة كَتشوف (:2)القيد 
 .التدفقات اليت خترج= قمة مع كمية التدفقات اخلارجة إضافة إىل شرط أن كمية التدفقات اليت تدخل
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  البرمجة الديناميكية:المطلب الرابع

إن الربرلة الديناميكية تعترب الوسيلة اليت تسهل و تنظم حركة األنظمة داخل ادلؤسسة باعتبارىا نظام ديناميكي 
                                                   .قابل للتغَت ادلستمر و ذلك بسبب التغَتات اليت تطرأ عليها و اليت تؤثر فيها بشكل سليب أو إجيايب

يف الواقع فإن ادلؤسسة نظام ديناميكي و أكثر حركة و ال تتعلق احلركة ىنا بعامل :مفهوم البرمجة الديناميكية/1
و احلركة يتم حلها بكيفية تدعى الربرلة .الزمن فقط ، ففي بعض ادلسائل ىذه احلركة تكون ومهية يف شكل مراحل 

الديناميكية و ىي كيفية اليت تسمح بإجياد األمثلية دالة قابلة للتقسيم و متكونة من عدة متغَتات مرتبطة فيما 
بينها ببعض القيود، و بذلك فإن الربرلة الديناميكية تأخذ بعُت االعتبار التطورات يف ادلعطيات سواء كان ىذا 

التطور كامل أو غَت كامل و مهما كانت ادلعطيات مستمرة أو أهنا يف شكل متقطع ،تستخدم الربرلة الديناميكية 
 1.....، إدارة ادلخزوناإلنتاجحلل ادلسائل الديناميكية مثل مسائل النقل، اختيار االستثمارات، ختطيط 

: عناصر نموذج البرمجة الديناميكية/2

 2:وتتمثل عناصر منوذج الربرلة الديناميكية يف

يقصد بادلرحلة يف الربرلة الديناميكية جزء من ادلشكلة يرتبط بو عدد من البدائل ادلتنافسة و اليت :(stage)المرحلة*
. يتعُت اختيار أفضل بديل فيها

حىت ديكن إبعاد تأثَت اعتماد ادلراحل على بعضها البعض، يتم ربط كل مرحلة بتعريف احلالة اليت  :(state)الحالة*
وىناك مؤشرين . تكون سائدة يف كل منها و تعرب احلالة عادة عن القيود ادلوضوعة لربط كل ادلراحل مع بعضها

: أساسيُت يف تعريف احلالة

. حتديد العالقة اليت تربط ادلراحل فيما بينها-

                                                           
. 618إمساعيل إبراىيم مجعة، زينات زلمد زلرم ، مرجع سبق ذكره، ص 1
. 618نفس ادلرجع السابق ،ص  2
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. الحقةلادلعلومات اليت ضلتاجها من ادلراحل السابقة يف سبيل اختاذ قرارات ادلراحل ا-

  :طرق و خطوات الحل باستخدام البرمجة الديناميكية/3

 1:إن حل ادلشاكل باستعمال الربرلة الديناميكية يتضمن طريقتُت

: حيث يعتمد ىذا األسلوب على القيم ادلرتبة كما يلي تصاعديا: الطريقة األمامية*

     f1         f2         ………..fn 

و ىي معاكسة للطريقة األوىل إذ تستخدم العالقة التكرارية يف إجياد احلل األمثل عن :طريقة الحسابات الخلفية*
. طريق التحرك إىل اخللف

fn             fn-1         . . …..f1                

 2:و تتمثل خطوات احلل باستخدام تقنية الربرلة الديناميكية

. تقسيم ادلشكلة األصلية على عدة مشاكل فرعية يطلق عليها ادلراحل-

. البدء يف حل ادلرحلة األخَتة للمشكلة بالنسبة لكل ادلواقف أو احلاالت احملتملة-

العمل على اتباع إجراءات من اخللف إىل األمام و بداية من ادلرحلة األخَتة مث حل كل مرحلة وسيطية و حتديد - 
. احللول ادلثلى حىت ادلرحلة النهائية و األخَتة

. الحقةالالتوصل إىل احلل األمثل للمشكلة األصلية عن طريق حل كل ادلراحل ادلتعاقبة أو - 

 

 
                                                           

. 670، ص1998ت ، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية، اعبد احلي مكي ، ادلعلومات احملاسبية و حبوث العمليات يف اختاذ القرار/د 1
. 379، ص2006أساسيات علم اإلدارة التطبيقي، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر-نبيل زلمد مرسي ،أساليب التحليل الكمي 2
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:  استخدام البرمجة الديناميكية في حل مشاكل النقل/4

 1:من أبرز ادلسائل اليت ديكن حلها باستخدام تقنية الربرلة الديناميكية مشكلة النقل

غَت أنو  ال يوجد خط نقل  (ب)إىل ادلنطقة  (أ)مؤسسة ما تريد نقل كمية معينة من ادلنتجات من ادلنطقة :مثال
إذن  (ب)مباشر بُت ادلنطقتُت و ادلكلف بعملية النقل مضطر أن دير عرب مناطق سلتلفة ليصل إىل ادلنطقة 

باالعتماد على الربرلة الديناميكية يف حل ىذا النوع من ادلشاكل نقوم بتقسيم عملية النقل إىل عدة مراحل و 
. حتديد ادلخطط الذي يوضح إمكانية نقل ادلنتجات إىل ادلنظمة ادلستهدفة

 اخلاصة بالربرلة الديناميكية على ىذا ادلثال حبيث ينظر إىل ادلرحلة األخَتة (bellman)نقوم بتطبيق نظرية بادلان 
مهما تكن ادلنطقة اليت ينطلق منها الناقل يف ادلرحلة ما  (ب)فنجد خيار وحيد للوصول ،ىو الوصول إىل ادلنطقة 

. قبل األخَتة

: نقوم بًتمجة عملية النقل ىذه رياضيا

Fn(i)=Min  cij+fn+1(i) 

fn(i):تكلفة السياسة ادلثلى .

Cij:تكلفة نقل البضائع بُت ادلنطقتُت.  

 

 

 

 
                                                           

 .380نبيل زلمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 :خالصة

مل يعد لدى ادلؤسسات اليوم حرية االختيار بُت اختاذ القرار يف رلال تسيَت وظيفة النقل على أسس و دالئل 
و مل يعد استخدام األسس و ادلناىج العلمية لدعم و .معلوماتية أو االعتماد على احلدس الشخصي و اخلربات

صنع القرار مسة دتيز ادلؤسسات ادلتطورة بقدر ما أصبحت ضرورة و التزاما على كل ادلؤسسات حيث أصبح النقل 
من أىم األنشطة االقتصادية يف العصر احلديث بالنسبة ذلا ذلك ألنو يعمل على تكامل النشاط البشري يف ادلكان 

من خالل تبادل ادلنتجات و اخلدمات و األنشطة األخرى كما يعمل على جتميع األفراد و الطاقات و ادلنتجات 
. و كذا توزيعهم

لذلك برزت احلاجة إىل وجود و تطوير مناذج األساليب الكمية يف إدارة وظيفة النقل ما يؤدي إىل الرفع من 
 للمؤسسات اليت تتبٌت فلسفة إدارة شبكة اإلمجاليةمستوى و نوعية اخلدمة ادلقدمة للزبائن ، تدنئة التكاليف 

.    اإلمداد إضافة إىل استمراريتها يف ظل ادلنافسة

 

   



 

 

 

 الفصل الثالث
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 تمهيد:

تدعيما ملا مت التطرق إليه يف اجلانب النظري من خالل الفصلني السابقني ، مت إعداد دراسة حالة لتشخيص واقع 
استخدام األساليب الكمية بإحدى املستودعات اخلاضعة للنظام اجلمركي و التابعة للقطاع اخلاص، حيث أنه من 

لتسيري و تسهيل نقل السلع و البضائع املختلفة من  خالل دراسيت هذه سوف أوضح خمتلف األساليب املتبعة
 مراكز عرضها )امليناء( إىل مراكز ختزينها إىل غاية تسليمها لزبوهنا النهائي أال و هو املستودع )املخزن(.

إضافة إىل هذا تطرقت إىل خمتلف املراحل و اخلطوات اليت تسبق عملية النقل و هذه املراحل هي اليت تسهل 
  .ل و ال ميكن أن تتم هذه الوظيفة بدون املرور هبذه اخلطوات وظيفة النق
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تقدمي عام للمخازن حتت التغطية اجلمركية : ادلبحث األول

. مهما كانت نوعية السلع فهي حباجة إىل التخزين للمحافظة عليها و ذلك إىل غاية تسليمها إىل صاحبها

ماهية المخازن تحت التغطية الجمركية : المطلب األول

يف ىذا ادلبحث تطرقت إىل ادلفهوم الشامل للمخازن حتت التغطية اجلمركية حيث خيتلف مفهوم كل سلزن عن 
 .اآلخر باختالف طفيف

1/Entrepôts : و ىي عبارة عن سلازن حتت التغطية اجلمركية و تكون ملكيتها سواء لألفراد أو ادلؤسسات
تقوم بتخزين السلع ادلستوردة أو ادلصدرة ادلتعاقد هبا بني ملك ادلخزن من جهة و ادلستورد أو . وطنية أو خاصة

ادلستثمر األجنيب من جهة أخرى ، و على أن يتم ذلك وفق تصريح مجركي معني يسمح بنقل السلعة مباشرة أو 
. (يعمل عمل ادليناء)بالتجزئة من الباخرة أو ادليناء إىل ادلخزن 

2/Dépôt :  و ىو النوع الذي ختتص بو دراستنا ، حيث يشبوEntrepôt   من حيث التعريف إىل حد كبري
غري أن طبيعة عملو ختتلف حيث أنو عند استقبال السلع يف ادليناء مهما كان نوعها أو نوع تصرحيها اجلمركي و 

 وىو ادلسؤول (Receveur des douane) يوما من ايداعها يف ادليناء يقوم القابض اجلمركي الرئيسي 21بعد مرور 
 21الوحيد عن حركة السلع يف ادليناء و ادلخازن اجلمركية بتحرير أمر حتويل وفقا لقائمة السلع ادلداعة يف ادليناء من 

 احملتوي على كافة ادلعلومات اخلاصة bulletin de dépôtيوما سابقة احملررة من طرف مجركي القسم التجاري 
 1.اخل.....بالسلعة من تاريخ دخول اسم الباخرة ، الوزن ، العدد، التعريف بالزبون، إىل غاية تاريخ التحويل 

 

Dépôt sous douane Mostaganem Ouled el Haddad TANS TEFAT 

مستغاًل ، دخل حيز النشاط بتاريخ جويلية -صيادة-مستودع حتت النظام اجلمركي ادلتواجد بدوار كريشيش
،  (SARL)،و ىو مؤسسة ذات ادلسؤولية احملدودة  (ماليري دج3)DA3000000  برأمسال قدره 2011

                                                           
  1 وثائق المؤسسة   
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و اليت من مهامها بصفة عامة  2م800دبا فيها مستودع مغطى ب 2م2000خاضعة للنظام اجلمركي دبساحة 
 1.نقل البضائع من ادليناء و ختزينها لفرتة معينة إىل غاية تسليمها إىل الزبون أي صاحب ىذه البضاعة

 الهيكل التنظيمي للمستودع دراسة:المطلب الثاني

 .من خالل الشكل التايل سوف نقوم بتوضيح سلتلف الوحدات و األقسام ادلكونة للمستودع و ادلهام لكل قسم

 الهيكل التنظيمي للمستودع:(10)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وثائق المؤسسة:المصدر

                                                           
 وثائق ادلؤسسة 1

 ادلدير العام

 قسم حترير الفواتري و احملاسبة

 

 قسم اجلمارك

لسكرتريةا اجلمركي الثاين اجلمركي األول  

ليلحراس األمن  حراس األمن هنار  

 قسم التخزين

 أمني ادلخزن

سائقني الشاحنات لنقل 
 السلع
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. وىو صاحب ادلستودع و ادلسؤول الوحيد على كافة ادلعامالت اليت تتم مع ىذا ادلستودع :المدير العام*

من مهمتها القيام بكافة الفواتري ادلتعلقة بدخول السلع إىل ادلستودع و خروجها، أي أهنا تقوم : السكرتيرة*
بتحضري الفواتري اخلاصة بقدوم السلع من ادليناء إىل ادلستودع و حتضر أيضا الفاتورة ادلتعلقة خبروج السلعة من 

. ادلستودع إىل غاية تسليمها إىل صاحبها

 ذلما نفس ادلهام حيث يقومان جبمركة السلع عند وصوذلا إىل ادلستودع و :الجمركي األول و الجمركي الثاني*
. ذلك بإتباع كافة اإلجراءات اجلمركية و يقومان بنفس الشيىىء عند خروجها

و من مهمتو القيام بعمليات استالم و معايرة األصناف ادلشرتاة و إيداعها  (MAGASINIER):أمين المخزن*
يف ادلخازن، ختصيص ادلساحات و األماكن التخزينية ادلناسبة، تسهيل عمليات السحب من ادلخزون، اختاذ 

 .احتياطات األمن ادلخزين، إضافة إىل عملية الفحص و االستالم 

 حيث يعملون بالتناوب ليال و وىم ادلسؤولني عن احلراسة يف ىذا ادلستودع و حتقيق األمن فيو: حراس األمن*
 .هنارا

 1.إىل ادلستودع (ميناء مستغاًل) وىم األشخاص ادلكلفني بنقل السلع من ادليناء:السائقين*

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  وثائق ادلؤسسة 1
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 طرق نقل السلع إلى المستودع:المطلب الثالث

و ختزينها إىل غاية تسليمها إىل  (ميناء مستغاًل)من ادليناء  (السلع)ادلهمة الرئيسية للمستودع ىي نقل البضائع 
 1:أصحاهبا، ويتم نقل البضائع إىل ادلستودع بطريقتني 

تنقل البضائع إىل ادلستودع هبذه الطريقة يف حالة وصول السلعة إىل ادليناء و مدهتا تكون : 3302طريقة /1
من  (ادلخازن)يوم حيث يقوم وكيل اجلمارك بتقدمي طلب بتحويلها إىل أحد ادلستودعات 21زلدودة من يوم إىل 

 ادلتعلقة بادلستودع الذي la sounution la grument اختياره أي أنو خيتار ادلستودع كما يريد ،يتم أخذ أوراق
ستنقل إليو البضاعة أو السلعة ، مث يقوم جبمركتها يف ادلستودع من طرف اجلمركي اخلاص بادلستودع و يف األخري 

. يقوم بدفع مجيع ادلستحقات و التكاليف ادلختلفة و أخذ ىذه السلعة

وىذه الطريقة تطبق يف حالة بقاء السلعة يف ادليناء أكثر من : ORDRE DE TANSFERT OTطريقة /2
جبمركتها و ىذا الوكيل ىو الشخص الذي يكلف من طرف   (TRANSIT) يوما و مل يقم وكيل اجلمارك 21

. الزبون صاحب السلعة للقيام جبميع ما يتعلق بنقل و ختزين السلعة إىل غاية استالمها منو

 و يعين أمر OTيف ىذه احلالة تقوم اجلمارك بإعطاء أوامر لتحويلها إىل أحد ادلستودعات اجلمركية حتت اسم 
بالتحويل ، و تقوم اجلمارك باختيار مكان نقل ىذه السلعة إىل ادلستودع اخلاص و ذلك حسب كمية السلعة أي 

. حسب مساحة كل مستودع و األمر بالتحويل يكون بالعدل بني ادلستودعات 

 :وديكن تلخيص عملية نقل السلع بطريقة أوضح من خالل الشكل التايل 

 

 

 

 

 
                                                           

  وثائق ادلؤسسة 1
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 طريقة نقل السلع:(11)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة: المصدر

 

 

 مؤسسة ادليناء

PORT 

 

33-02طريقة    OT طريقة  

     طرق النقل

 ادلستودع        

          DEPOT    

 الوسيط          

        TRANSIT 

 الزبون         

            CLIENT 
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 األساليب الكمية المستخدمة في إدارة المستودع : المبحث الثاني

يقوم ادلستودع كغريه من ادلستودعات األخرى بتطبيق طرق حلساب كمية السلع و كل ما يتعلق جبمركتها و فواتريىا 
. و ذلك وفق قانون اجلمارك ادلفروض عليها

مراحل جمركة السلع  :المطلب األول

 1:جلمركة السلع ىناك مراحل جيب ادلرور هبا و تطبيقها وفقا للقانون اجلمركي و ىذه ادلراحل تتمثل يف

أول خطوة ىي قيام العون ادلكلف بالتحويالت يف ادلصلحة التجارية للجمارك دبأل استمارة اإليداع اجلمركي *
:  صور شلاثلة(04) ادلتمثلة يف (OT)اخلاصة بادلخزن وفقا للمعلومات ادلسجلة على األمر بالتحويل 

. حيتفظ هبا القابض الرئيسي للجمارك/1

. حيتفظ هبا يف القسم التجاري/2

. حيتفظ هبا لدى عون اجلمركي لدى ادلخزن/3

. حيتفظ هبا يف ملف خاص بالزبون لدى الشركة/4

يقوم بعدىا عون الشركة ادلكلف بعمليات التحويل يف ادليناء بتعيني موضع السلع و خصائصها من اجل توفري *
 (ESCORTE)آالت للتحميل ادلالئمة ذلا من حيث احلجم و الوزن ليتم نقلها من ادليناء بادلرافقة اجلمركية 

إىل ادلخزن أين يتسلمها اجلمركي ادلكلف بادلخزن و يودعها إياه، دبعية أمني ادلخزن للشركة على أن يتم تسجيل 
 .أي فروقات أو نقص أو تلف للسلع أثناء االستالم 

  العمليات اجلمركية من تصريح إىل غاية التسديد ادلصاريف و (TRANSITE)بعد ادتام الوكيل لدى اجلمارك *
الضرائب ادلختلفة ، يتم تسرحيو حبمل السلع من ادلخزن أين يتقدم دبختلف الوثائق ادلثبتة لقانونية التحميل و 

ادلصادقة عليها أوال من طرف عون اجلمارك ادلكلف بادلخزن، مث مصلحة الفوترة اخلاصة بالشركة و اليت تشمل 
، وعتاد الدفع و  (MAGASINAGE) ، ادلكان(GARDIENNAGE)تسديد خدمات احلراسة 

                                                           
 وثائق ادلؤسسة  1
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 يوما 21 إضافة إىل تسديد بالنيابة عن الزبون فاتورة (TRANSPORT ET MANUTENTION)النقل
 .اخلاصة دبدة بقاء السلع يف ادليناء ادلضافة إىل فاتورة الشركة

ليتم بعدىا تسليم السلع يف آخر مرحلة قبل استهالكها أو استغالذلا ،و سوف يتم توضيح ىذه ادلراحل بدقة أكثر 
 .ىمن خالل ادلالحق ادلعطاة يل

 وظائف شبكة اإلمداد في المستودع:المطلب الثاني

ىناك رلموعة من الوظائف ادلتعلقة بشبكة اإلمداد و اليت مت ذكرىا سابق يف اجلانب النظري، إال أنو ىناك ثالثة 
وظائف متعلقة بادلستودع ال ديكن لو اإلستغناء عنها يف طبيعة عملو و كل مرحلة متعلقة و متممة لألخرى ، ىذه 

 1:الوظائف تتمثل يف

 ادلسؤول عن ىذه الوظيفة ىو الزبون أي زبون ادلستودع ، و تتمثل ىذه الوظيفة يف شراء ادلواد :وظيفة الشراء*
و ادلواد نصف مصنعة و السلع دبختلف أنواعها حيث أنو يقوم بعملية التموين من خارج الدولة أي سلع  األولية 

 .أجنبية وىدفو من عملية الشراء ىو حتقيق األرباح و زيادة الرحبية

حيث يقوم باالحتفاظ بالسلع جبميع أنواعها إال  (ادلخزن) ىذه الوظيفة من مسؤولية ادلستودع :وظيفة التخزين*
 .السلع الغذائية و ذلك إىل غاية وقوع احلاجة إليها من طرف زبوهنا

ختزين السلع ال يتعدى سنتني و ادلستودع يقوم بوضع فاتورة للزبون على أساس عملية التخزين و النقل حيث أنو 
يضع السعر على مدة التخزين ، ادلساحة اليت خزنت فيها السلع ، احلراسة و غريىا من متطلبات وظيفة التخزين 

 .أي أنو كلما زادت مدة التخزين زادت التكاليف و بالتايل زيادة الرحبية للمستودع

 ادلستودع لو ادلسؤولية يف نقل السلع من ادليناء إليو و يتحمل مجيع التكاليف ادلعامالت خلروج :وظيفة  النقل*
 .ىذه السلع من ادليناء إضافة إىل سلتلف ادلصاريف ادلتعلقة بوظيفة النقل

                                                           
1
وثائق ادلؤسسة  
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كما أنو عند عملية استالم الزبون لسلعو أي خروجها من ادلستودع يف غالب األحيان شاحنات النقل اخلاصة 
بادلستودع ىي اليت تنقل ىذه السلع و أخريا يتم وضع الفاتورة النهائية للزبون و اليت تتضمن مجيع التكاليف إضافة 

 .إىل فوائد للمستودع و ذلك حسب النسب اليت يضعها

 . األساليب المستخدمة في عملية الفوترة و المحاسبة:المطلب الثالث

 .يتم حتضري الفاتورة وفقا ألساليب كمية مفروضة على ادلستودع و ادلنصوص عليها يف قانون اجلمارك

 1:اعداد الفاتورة يتم وفقا دلعايري جيب اتباعها و تطبيقها دون أي نقص أو زيادة و ىذه ادلعايري ىي

 .وزن السلعة-

 .حجم السلع-

 .نوع السلعة-

 .ادلساحة اليت تلزم ىذه السلعة-

 .الوسيلة اخلاصة لنقل السلعة-

ومجيع الفواتري ذلا نفس طريقة احلساب إال أهنا ختتلف من حيث احملتوى على حسب اختالف السلعة ألن كل 
 .اخل....نوع من السلع لو وسائل خاصة لنقلو و ختزينو

كما أن كل الفواتري تعد بنفس الطريقة جبميع ادلستودعات وذلا نفس الطرق حملاسبة زبائنها ، وىناك اختالفات 
  .صغرية يف بعض األسعار كسعر ادلكتب ، اسعار بعض اآلالت

 

 

 

                                                           

  1.وثائق ادلؤسسة
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 1:ىناك طرق تتبعها إدارة ادلستودع حلساب تكاليف زبائنها تتمثل يف

 SUPERF*NB JOUR :(Magasinage)التخزين *

 POIDS*NB JO : (Gadinage)ادلكان*

كل مستودع حيدد السعر الذي يساعده و يناسبو و تكلفة مكتب ىذا  (Frais de Bureau):تكاليف ادلكتب*
 . و ىذه التكلفة أقل بكثري من تكاليف ادلستودعات األخرى250.00ادلستودع ىي 

Min Frais de Bureau=250.00DA 

Max Frais de Bureau =1000.00 DA 

ادلستودع يدفع تكاليف ادليناء ادلتعلقة بالسلع عند خروجها و يسرتد ( (Frais de Transaction:تكاليف ادليناء*
 .(EPM) و ىذا ما يسمى ب%5ىذه التكاليف من عند الزبون صاحب السلعة مع فائدة ب 

*stacker: و ىو نوع من اآلالت اخلاصة بادلستودع لنقل السلع و حتويلها داخل ادلستودع ، يتم استخدام ىذا 
 .النوع حسب نوع السلعة و حجمها و وزهنا أي ىناك أنواع كثرية من ىذه اآللة

Clarck* : و ىو اآلخر نوع من اآلالت اخلاصة بادلستودع لنقل نوع معني من السلع من مكان إىل آخر داخل
 .stackerادلستودع و سعره حيدد بنفس السعر الذي حيدد بو 

Pointeur* : و ىو الشخص ادلعني من طرف ادلستودع و يعمل حلسابو مهمتو القيام بتفحص السلع عند دخوذلا
 اخلاص هبا و احملرر من (bon de livraison) إذا كانت ىي نفس السلع ادلذكورة و ادلصرح هبا يف وصل التسليم

 اخلاصة أيضا بادلعلومات (OT)" األمر بالنقل"كما أنو يتم التأكيد أكثر على صحة السلع يف وثيقة .طرف ادليناء 
 .ادلتعلقة هبذه السلع و احملررة ايضا من طرف ادليناء

 

                                                           
 وثائق ادلؤسسة 1
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Livreur*: و ىو الشخص الذي يعمل لدى ادلستودع مهمتو القيام بتفحص السلع عند وقت تسليمها إىل الزبون
 و يتحمل مجيع ادلسؤوليات لضمان خروجها دون  (bon de sortie)اخلاص هبا أي وقت اخلروج مع وصل اخلروج

 .حدوث أي خلل ذلا

 ىذه العملية ال ختص مجيع السلع و إمنا نوع معني و ىي احلاويات حيث تتم معاينتهم يف :(scanner)ادلعاينة*
 ادلعني من طرف اجلمارك وفقا لقوانني مجركية ، عملية ادلعاينة اليت تتم يف ادليناء (scannier) ادليناء من طرف معاين

 .ادلستودع ىو الذي يدفع مجيع تكاليفها و بعد وضعو للفاتورة إىل الزبون يقوم باسرتجاع ىذه التكاليف دون فائدة

 أنواع من الشاحنات اخلاصة بنقل السلع و كل شاحنة سلصصة لنوع معني من السلع و يف حالة 3للمستودع 
وجود سلع و عدم توفر شاحنة النقل ادلالئمة ادلستودع يستأجر شاحنة لنقلها و يدفع تكاليف االستأجار، تتمثل 

 :ىذه النواع الثالثة يف

TRANSPORT PORT CHAR* : 

 .يستعمل ىذا النوع من الشاحنات يف نقل الشاحنات دبختلف أحجامها و أشكاذلا 

PRIX DE PORT CHAR=25000.00DA 

PLATEAUX* : 

 .ىذا النوع من الشاحنات سلصص لنقل احلاويات و غريىا من السلع

PRIX DE PLATEAUX=12000.00DA 

PORT VEHICULE*: 

 .و يستعمل ىذا النوع من الشاحنات لنقل السيارات دبختلف أشكاذلا و أحجامها

PRIX DE PORT VHI=12000.00DA 
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ESCORT DOUANE* : ويقصد هبا اجلمركة السلعية داخل ادلستودع من طرف مجركي ادلستودع و ىذه
العملية إجبارية على مجيع ادلستودعات من طرف النصوص اجلمركية و يتم تطبيقها وفقا للقوانني اجلمركية ، من 

 .بني ىذه اخلطوات تفحص الغلق التام للسلع و العدد

بعد ذكر ما حتتويو الفاتورة يتم التطرق إىل كيفية الوصول إىل النتيجة النهائية و ىي التكلفة النهائية اليت يدفعها 
 :الزبون مقابل ختزين سلعو و سلتلف تكاليف النقل

 

TOTAL HT=∑ MONTANT HT 
 

TVA(17%)= TOTAL HT* 17% 
 

TOTAL =TVA+T.HT 
 

EPM=PRIX DE PORT 
 

TOTAL GENERAL= EPM+TOTAL 
 

 ، حيث G50و يف آخر كل سنة يقوم زلاسب ادلستودع بتلخيص مجيع فواتري السنة يف فاتورة واحدة و تسمى 
 .تضم ىذه الفاتورة ما على ادلستودع من ديون و ما لو من دخل أي الفوائد

 : ادلوايلاجلدول ديكن توضيح ىذه الفاتورة أكثر يف 
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 G50فاتورة:(03)الجدول رقم

 من إعداد الطالبة: المصدر
 
 ربح= من اجلانب ادلدين<إذ كان اجلانب الدائن *
      خسارة= من اجلانب ادلدين>إذ كان اجلانب الدائن * 

 :ديكن تلخيص وسائل النقل اخلاصة بادلستودع يف اجلدول التايل

 وسائل نقل المستودع (04):جدول رقم

 plateau Port char Port vehiculle نوع الشاحنة

 20T 45T 10T الوزن

 02 02 03 العدد

 DA 25000.00 DA 12000.00 DA 12000.00 السعر

 

من إعداد الطالبة :المصدر

 

 اجلانب ادلدين اجلانب الدائن رقم الفاتورة
   
   

  الفواتري  ∑

 STACKER CLARCK نوع اآللة

 45T 28T+14T+11T+07T+04T الوزن 

 05 01 العدد

 8000.00DA/1H 7875DA/1H السعر
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 دراسة جدول النقل:المطلب الرابع

. من خالل اجلدول التايل سوف يتم توضيح العمليات اليت تتم بني ادليناء و ادلستودع 

  جدول نقل05جدول رقم 

السلع ادلتواجدة 
 بادليناء

  ادلستودع مركز استالم السلع
         

          ادليناء
عدد الوحدات  1الزبون 

ادلنقولة من ادليناء إىل 
  1ادلستودع

سعر الوحدة 
الواحدة من السلع 

 1ادلنقولة

التكلفة الكلية 
 1للسلع ادلنقولة

 1توزيع السلع 

عدد الوحدات  2 الزبون
ادلنقولة من ادليناء إىل 

 2ادلستودع 

سعر الوحدة 
الواحدة من السلع 

 2ادلنقولة 

التكلفة الكلية 
 2للسلع ادلنقولة 

 2توزيع السلع 

عدد الوحدات  3الزبون 
ادلنقولة من ادليناء إىل 

 3ادلستودع 

سعر الوحدة 
الواحدة من السلع 

 3ادلنقولة 

التكلفة الكلية 
 3للسلع ادلنقولة 

 3 توزيع السلع

 الزبائن∑
 

 السلع∑          

السلع ادلطلوبة من  1السلعة  2السلعة  3السلعة 
 طرف ادلستودع

 وثائق المؤسسة: المصدر

 .عدد الوحدات*سعر الوحدة الواحدة= التكلفة الكلية 

 .مساحة ادلستودع= السلع ادلطلوبة 
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إىل غاية نقلها إىل مكان ختزينها  (ادليناء)يوضح لنا اجلدول السابق سلتلف اخلطوات اليت دتر هبا السلع من ادلصدر
و ذلك بدفع مجيع تكاليف ادلتعلقة بنقل ىذه السلع من ادليناء ، و  (ادلخزن)و تسليمها إىل زبوهنا و ىو ادلستودع 

 .اليت يدفع من طرف ادلستودع

 :و فيما بعد حياسب ادلستودع صاحب ىذه السلع يف الفاتورة حيث أن 

 .تكاليف النقل+ تكاليف التخزين+ تكاليف ادليناء=الفاتورة

 .إضافة إىل كل التكاليف اليت مت ذكرىا سابقا
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 خالصة:

من خالل ما مت تناوله يف هذا الفصل ، توصلت إىل نتائج حيث أنه ميكن القول أن املستودع حتت النظام 
و ملا يوفره من املساحة الشاسعة من أجل التخزين إضافة إىل خمتلف   DEPOT SOUS DOUANE اجلمركي

اآلالت و شاحنات النقل املختلفة هذه تعترب تسهيالت نقل خمتلف السلع مهما كان حجمها و يف الوقت 
على املناسب دون تأخري ، األمر الذي جيذب الزبائن إىل هذا املستودع ، إضافة إىل األسعار املناسبة اليت يعرضها 

 الزبائن .

 و هذا يسمح له بالبقاء و االستمرارية .قوية بني املستودعات األخرى اخلاصة منها أو العامة ، الكانة و بالتايل امل

 



 

 

 

 

 خامتة
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 السلع توفري إىل دفهت املتغريات من جمموعة عليه وأدخلت التطورات من العديد العاملي االقتصاد شهد لقد
 اللوجستية النظم ظهرت فقد هنا ومن معقولة، بتكلفة و املناسبني والوقت املكان يف احملددة بالكميات املطلوبة

 خدمات من اهب  يتعلق ما و للمنتجات الكفء التخزين و التدفق ومراقبة وتنفيذ ختطيط عملية اهنبأ تعرف اليت
 مهتلرغبا وفقا العمالء متطلبات حتقيق بغرض االستهالك نقطة إىل املنشأ نقطة من بداية تكلفة بأقل ومعلومات

 وباالستغالل والتوزيع والتخزين النقل بني وبالتنسيق املضافة للقيمة مصدر هي اللوجستيات فان مت ومن مهتوتطلعا
 وزيادة املنتج تكلفة خفض املمكن من فانه احلديثة املعلومات نظم وبتطبيق إمكانيات من متاح هو ملا األمثل
 يرتبط اكرب منظور من إليها النظر ضروري من كان النقل بوظيفة املتعلقة قضايا ،وملعاجلة السعرية املنافسة فرص

 هذه تسيري يف رياضية علمية أسس على اعتماد وكذا للمؤسسات حديث توجه باعتبارها اإلمداد شبكة رةادإب
 املؤثرة املتغريات وتداخل وتنوع لتعدد راجع هذا و اخلطأ و والتجربة الشخصي احلكم منهج عن بعيدا الوظيفة
 . األهداف تعارض وكذا القرارب  واملتأثرة

 إدارة فلسفة ينتب خالل من اإلدارة يف شامال تطويرا العاملي االقتصاد إىل جلزائريةا  املؤسسات انضمام يتطلب و
 املستويات خمتلف يف مسرييها  مهارات تنمية يتم وأن املستخدمة، الكمية األساليب وحتديث اإلمداد شبكة

 على األمثل القرار اختاذ إىل دفهت اليت  الكمية األساليب تطبيق على املعتمدة احلديثة اإلدارية باالجتاهات
 عناصر أهم من باعتباره النقل بنشاط املتعلقة تلك وخاصة اإلمداد شبكة يف الرئيسية الوظائف مجيع مستوى

 أداء لتحسني فعالة وسائل باعتبارها النقل وظيفة إدارة يف الكمية األساليب استخدام أمهية برزت ،ولقد التكاليف
 من اهلائل فاحلجم ورشد، مبوضوعية القرارات الختاذ مساعدة من للمسري تقدمه ملا نظرا اجلزائرية املؤسسات
 اختاذ فيه يتم أن جيب الذي القصري والوقت بينها املنافسة وزيادة املؤسسات حجم كرب وكذا وتعقدها املعلومات

 األساليب تطبيق أمهية من زادت عوامل ،كلها العالية الكفاءة ذات اآللية احلاسبات وتطور املهمة القرارات بعض
 ملعاجلتها ستخدمت  اليت املشاكل تناسب حىت األساليب هذه تطوير مت ،ولقد اإلدارة يف القرارات الختاذ الكمية
 .وغريها التنافسية املواقف ويف املؤكدة اتغري احلال يف القرارات الختاذ
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 النتائج:

 فصول الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:من خالل ما مت تناوله يف 

عدم وجود ثقافة و فكرة استخدام أحسن األساليب الكمية يف إدارة املستودع لتسيري عملية النقا و هذا نتيجة -
 عدم قيامه باألحباث و حماكاة املستودعات اليت تنشط يف نفس اجملال.

 اإلدارة يف األمهية وبالغ رئيسي كجزء إليها النظر خالل من وذلك النقل وظيفة أداء مستوى حتسني ضرورة -
 التامة املنتجات اخلام و املواد تدفق على والرقابة التوجيه حتقيق من ميكن مبا اإلمداد لشبكة املثلى
 .االستهالك مراكز خمتلف إىل وتوزيعها وختزينها الصنع

 . حميطها تطورات مع متاشيا املؤسسة يف النقل وظيفة سيريت أساليب تطوير -
 .النقل إدارة يف احلديثة والنظم املتاحة الكمية لألساليب الفعلي لتطبيقا  مدى مراجعة -
 مع تطورا وتناسبا أكثر أساليب استخدام خالل من تسيريها يف املستخدمة الكمية األساليب حتديث ضرورة -

 .وأهدافها املؤسسة احتياجات
 .املتاحة باملؤسسة لمعلوماتل  الفعال االستخدام على املساعدة املعلوماتية الربامج استعمال جمال توسيع -
 .التطبيقي البحث ومراكز اجلامعات عم  التعاون و اخلارجي احمليط على االنفتاح -
 .اجلزائرية املؤسسة واقع يف األساليب هذه تطبيق كيفية على البشرية املوارد تدريب ضرورة -

 التوصيات:

 من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن طرح التوصيات التالية:

 لوصول إىل نتائج موثوقة وإجابية يف عملية نقل السلع.كثر دقة لألساليب حسابية اأاتباع -
تصميم سجالت و قوائم األصناف وفقا لدرجة التجانس و االستخدام بينها و ترميزها لتسهيل التعامل عند -

 طلبها و استالمها مما يسمح بنقلها و حتريكها دون أي عوائق.



 الخاتمة

 

88 
 

على املستودع القيام بعملية التكويد و ذلك املنقولة و تنوعها و صعوبة وضعها بدقة جيب نظرا لتعدد األصناف -
 بوضع رموز و أرقام بدال من الوصف ، و التكويد جيب أن يشمل مجيع السلع املخزنة.

من تنظيم عمليات االرسال و حتميل التكاليف إىل اجلهة املرسلة إليها البضاعة و ذلك باستخدام أساليب كمية -
 سابات املتعلقة بفواتري البائن .أجل ضمان تكاليف الفواتري و جتنب أية أخطاء يف احل

أجل حتفيزهم على العمل بدقة نظرا حلساسية العمل يف إدارة ت من آاالهتمام باملوارد البشرية ودلك بتقدمي مكف-
  النقل والطرق احلسابية املعقدة .

توفري اليد العاملة املؤهلة و ذلك عن طريق التكوين اجليد للموارد البشرية يف جمال اإلمداد و املناهج اإلدارية -
احلديثة ، ويكون التكوين على كل املستويات اإلدارية، و ذلك من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات و 

 االتصال و االندماج يف احلياة الرقمية املعاصرة. 

 احات:اإلقتر 
استخدام األساليب الكمية يف إدارة املؤسسة اإلنتاجية يعمل على حتقيق التوازن بني العرض و الطلب من خالل -

 حتقيق مجلة من املنافع الزمنية و املكانية و الشكلية للمؤسسة.
على األساليب احلسابية األكثر دقة مما حيافظ  تعزيز تنافسية املؤسسة إنتاجية كانت أو صناعية يكون باإلعتماد-

 على امليزة التنافسية و بالتايل البقاء و االستمرارية.
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 الملخص:

نظرا للتطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت و النظم املعلوماتية و إدارة املعرفة يف القرن احلايل ، وما جنم على 
منظمة األعمال من التزامات و أعباء ملواكبة هذه التطورات ، مل تعد األساليب التقليدية يف اختاذ القرارات اإلدارية 

 اإلدارة ترتكز على ضرورة االعتماد على األساليب الكمية .جمدية إذ ظهرت توجهات حديثة يف 

وهذه األخرية تعترب من أبرز األساليب املعتمد عليها يف إدارة النقل حيث يعترب من أهم و أبرز األنشطة يف شبكة 
 ية.اإلمداد و ذلك لتأثريه على التنمية االقتصادية و الدور الكبري يف التنسيق بني خمتلف النشطة االقتصاد

 الكلمات المفتاحية:

 شبكة اإلمداد-األساليب الكمية    -إدارة النقل     -

Résumé: 

Vue développement connue dans le domaine des communications et 
systèmes d'informatique et logistique dus savoir a centenaire 
contemporaine ,et les charges subit par la direction des affaires , et les 
conséquences qui viennent avec ses développement. 

Les anciennes méthodes de prendre les décisions ne sont pas plus 
valables qui donne l'occasion à des nouvelles destinés dans la direction 
des affaires qui prennent de nésseité de se baser sur les méthodes 
quantitatives comme les recherche opérationnels. 

Cette dernière qui vienne comme première méthode dans 
l'administration de transport et dans la supplie chaine, le résultat 
promotion économique.      
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