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مقدمة عامة  

تعترب ادلؤسسات ادلينائية حلقة ربط بُت ادلناطق االرضية اليت تستقبل البضائع و ادلناطق االخرى اليت تبحر فيها 
السفن فهذه ادلناطق تعترب ضرورية لتحويل البضائع إذل السلع ذلا قدرة على ربقيق حاجات افراد اجملتمع و من 

اجل ذلك ذبري على مساحات ادلوانئ الكثَت من العمليات و النشاطات و ىذا باالستعانة باذلياكل ادلتوفرة يف 
ادلوانئ و بالوسائل االزمة لتحقيقها سواء تعلق االمر بالبضائع أو السلع ادلتنوعة من اجل شحنها أو افراغها 

 .ايداعها زبزينها و محايتها و احلفاظ عليها 

 صلد ىيئات ادلوانئ ىي اليت فأحياناو زبتلف ادلوانئ فيما بينها يف تنظيمها للوظائف و النشاطات اليت تتم داخلها
 مع األرصفة زلددة كتأجَت األنشطةتقدم مجيع أنواع اخلدمات بينما صلد يف دول اخرى ال تقوم اذليئات ادلينائية 

 .ربمل الشركات ادلبلحية ادلختلفة بكل مصاريف ما ربتاجو من االت و اجهزة و معدات 

حيث ادليناء ىو احد مراحل العمليات اللوجستية فادليناء ليس رلرد تسهيبلت دلرور التجارة من البحر إذل الرب و 
 .  و اظلا ىو عنصر ىام يف سلسلة االمداد ذلك ىو اكرب منتج لؤلنشطة اللوجستية العكس صحيح

: البحث أهمية- 1

ان األنشطة اللوجستية يف ادليناء انشطة ىامة و ذلك بتوفَت وسائط النقل اليت تربط البحر بالظهَت اخللفي للميناء 
و ذبنب الزحام داخل ادلوانئ و تقدصل خدمة التعبة و التغليف و تعبئة احلأويات و صيانتها خبلف النقل و 

 .التخزين

الدور األنشطة  اللوجستية من  بوظيفة العناية ضرورة على الضوء تسليط خبلل من أعليتو البحث يستمد بالتارل و
 .اجل السَت احلسن للمؤسسة

 : البحث مشكلة 2-

 : التالية الرئيسية اإلشكالية يف البحث مشكلة توضيح ميكن

 ؟  تنظيم الميناءفي األنشطة اللوجستية ساهم تكيف
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 :التساؤالت الفرعية

 ؟أعليتوىي  باللوجستيك و ما ادلقصود ما -

 ماىي الوظائف اليت تقوم هبا ادارة اللوجستيك؟ -

 مستغازل؟ ميناء مؤسسة يف القرار ازباذ  اللوجستية يف األنشطةدور ما -

 : البحث فرضيات 3-

 : كاأليتالبحث ىذا فرضيات صياغة ميكن أعبله، ادلذكورة البحث إشكاليات و البحث  أعلية ضوء يف

ىو ذبميع األنشطة اليت ذلا عبلقة بتدفق وزبزين السلع واخلدمات وادارهتا مجاعيا بغرض امداد العمبلء بالسلع -
 .واخلدمات اليت يرغبوهنا

الوظائف اليت تقوم هبا ادارة اللوجستيك ىو التغلب على الفجوة بُت العرض والطلب حىت ميكن للعمبلء -
احلصول على السلع واخلدمات احملددة يف ادلكان احملدد والوقت احملدد ويف احلالة أو الشكل ادلطلوب باقل تكلفة 

 .مناسبة

األنشطة اللوجستية هتدف إذل خدمة العمبلء مع ربقيق ادليزة التنافسية بإضافة قيمة ملموسة للمواد و من خبلل -
 .ربقيق متطلبات ارضاء العمبلء 

 :البحث أهداف

 البحث إشكالية بشأن معينة إذل نتيجة التوصل و فروضو من التحقق يف للبحث الرئيسي اذلدف يتمثل

 : يلي كما الفرعية األىداف من عدد إذل اذلدف ىذا تقسيمل خبل من ذلك ربقيق ميكن و

 .مفهوم اللوجستيك و اسبابو -

 .اسباب ظهور اللوجستيك-

 .اىداف و أعلية اللوجستيك-

 .تكاليف وظيفة اللوجستيك-
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 .اللوجسيت التنبؤ و التخطيط و التنظيم للوجستيك و الرقابة-

 .تعريف و أعلية األنشطة داخل ادليناء-

 .أنواع األنشطة اللوجستية و مدى تكاملها-

 : أسلوبالبحث

 ذلك و البحث، إشكالية على واإلجابة البحث أىداف ربقيق أجل من التحليلي األسلوب على البحث يعتمد
 ادلؤسسة ىذه يف العمال  سلتلفمع تالادلقاب مستغازل، ميناء دلؤسسة الداخلية الوثائق الكتب، سلتلف خبلل من
 .ادلبلحظات مجيع تسجيل و

 : البحث تقسيم

 األول مفاىيم أساسية الفصل يشمل فصول، ثبلثة إذل البحث ىذا تقسيم يتم البحث، أىداف ربقيق أجل من
 الفصل أما  اللوجستية يف ادليناء،األنشطةحول دور  مفاىيم إذل فسيتطرق الثاشل الفصل أما اللوجستيك، حول

 .ألعلية األنشطة اللوجستية يف تنظيم ميناء مؤسسة مستغازل ميدانية دراسة فسيتنأول الثالث
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: الفصل األول

  حول اللوجستيكمفاهيم عامة

 
 

 

 

 



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
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 :األولمقدمة الفصل 

 مفهوم أن إالميزج البعض ما بُت األنشطة النقل و التوزيع ادلادي و التوريد و بُت مفهوم اللوجستيك     

 . مشوال و عموميةأكثراللوجستيك ىو يف الواقع  

     يتناول ىذا الفصل بعض ادلفاىيم و األبعاد األساسية لئلدارة اللوجستية و اليت تأيت يف مقدمتها تعريف ىذا 

احلقل اإلداري و ربديد مفهوم سلسلة اإلمداد كما يتناول الفصل األعلية اليت يفردىا اللوجستيك و األىداف اليت 

.   و يناقش أيضا أنشطة اليت تدخل يف تصميم نظام اللوجستيك. يسعى إذل ربقيقها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مفاهيم عامة حول اللوجستيك: األولالمبحث



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
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                                                                              اللوجستيك مفهوم: األولالمطلب 

 ادلؤسسة و نظام ادلعلومات إليها تدفق السلع و اخلدمات اليت ربتاج إدارة أسلوب إذليشَت مفهوم اللوجستيك 

 و اخلدمات     البلزم لتحقيق ىذا التدفق و تتبلشي أعلية وظيفة اللوجستيك يف حالة قيام ادلؤسسة بإنتاج السلع

 و ميكن تعريف نشاط 1األعمال ىذه احلالة دل تعد سبثل الواقع االقتصادي الذي سبثل منشاة إالالبلزمة لتشغيل 

و  اللوجستيك ىي عملية كفاءة و فعالية التخطيط و التنفيذ"  اللوجستيك إدارةرللس "اللوجستيك كما يعرفو 

الرقابة لتدفق و زبزين ادلواد اخلام و ادلخزون قيد الصنع و البضائع النهائية و ادلعلومات ادلتعلقة هبا من نقطة البداية 

 .إذل نقطة االستهبلك و ربقيق احتياجاتو

 كثَتا من ادلنشآت تؤدي أنو لكن ىذا التعريف يعطي انطباعا بالًتكيز على البضائع ادللموسة و يف احلقيقة     

 إدارة تستفيد أيضا من أنو مع ذلك من ادلمكن  خدمات بدال من ادلنتجات  ولديها مشكلة  لوجستية

 .اللوجستيك اجليدة 

 اللوجستيك زبتص بتدفق الصناعة من و إذل ادلؤسسة  و ليس من احملتمل أن ىذا التعريف يؤدي إذل أنكما     

             التفصيلية و مهمة اللوجستيك ىي تزويد الزبائن بكفاءة السلع اإلنتاجتتعامل ىذا النظام مع عمليات

و اخلدمات طبقا الحتياجاهتم لذا فان اللوجستيك يعٍت توصيل ادلنتج أو اخلدمة ادلناسبة إذل ادلكان ادلناسب يف 

 .2الوقت و احلالة ادلناسبة

 حديثا فحىت سنوات قليلة ماضية دل يكن إالو يعترب نشاط اللوجستيك من األنشطة اليت دل يتم االىتمام هبا     

 أو على مستوى رلال األكادمييىذا النشاط بشكلو احلارل و دبفهومو ادلتكامل معروف سواء على مستوى 

 .األعمال

                                                           
 25 ص 2006-  السعىديت -إداسة اللىجستيك :  سوًالذ ا تش بالى تعشيب تشكي إبشاهين سلطاى أساهت أحوذ هسام1

 35ص  2002  هصش  /الطبعت االولى; اداسة الوىاد و االهذاد :  تفيذة علي هالل 2



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
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 احلرب العادلية الثانية و ذلك أثناء العسكرية اإلداراتبدأت بذور  ىذا ادلفهوم اللوجسيت الكامل تظهر يف     

 دل يكن األعمال يف عادل  أما.إليها و ىو توفَت ادلواد و ادلهمات حيث االحتياج اإلدارةلتحقيق ىدف ىام ذلذه 

 يف التعرف على ما يسمى بنظام األعمالحيث بدا رجال ، 1950ىذا ادلفهوم معروف وبداء استخدامو بعد 

 .التوزيع ادلادي و بدا كل منهم يف اختيار النظام ادلستخدم لديو طبقا ذلذا ادلفهوم

 غَت ادلتوقعة و بدا االىتمام باألرباح للتحكم يف األفعال تتميز بردود األعمالبدأت بيئة  1985 و يف سنة   

 .األرباح حىت ميكن زيادة معدالت زبفيضهاالتكاليف و الرقابة عليها بغرض 

 و شرعت ادلؤسسة  األعمالو منذ ىذا التاريخ بدا مفهوم نظام التوزيع ادلادي و اللوجستيك ينتشر يف اجملال     

 .يف التعرف على عناصر ىذا النظام سواء بالنسبة لعناصر ادلعروفة منو و اليت دل تكن ربظى باالىتمام من قبل

 

 

 

 

 

 

 ظهور مفهوم اللوجستيك  أسباب: المطلب الثاني 

 :  زيادة االىتمام بنشاط اللوجستيك الشامل فيما يليأسبابميكن ربديد 

 : التطور في وسائل النقل- 1

 ىذا أصبححيث  1970 درجة ذلا خبلل عام  أقصى وصلت أنتدرغليا إذل  حيث بدأت تكلفة النقل إذل ارتفاع

  الوقود و مواد الطاقة و قد ترتب أسعار العناصر و ذلك بسبب الزيادة الكبَتة يف أىمالعنصر من التكلفة ميثل 



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
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 التكلفة ادلرتبة على استخدام الطرق التقليدية للتوزيع مرتفعة للغاية و صار من  الضروري أصبحت أنعلى ذلك 

 .البحث عن وسائل جديدة لتخفيض تكلفة النقل

ىذا إذل جانب التطورات السريعة و الكبَتة يف تكنولوجيا وسائل النقل و اليت ترتب عليها تغَتات كبَتة يف طرق 

 سواء بالنسبة للجهات ادلسؤولة عن وسائل النقل أو بادلناسبة للجهات اليت أنظمتها ىذه الوسائل و إدارة

 .تستخدم ىذه الوسائل

: ظهور مفهوم فلسفة جديدة للمخزون- 2

بظهور ىذا ادلفهوم فقد بدا ذبار التجزئة بنقل عبء االحتفاظ بادلخزون إذل التجار اجلملة أو ادلنتجُت التقدم يف 

 على الرغم من تعقد ادلشاكل ادلرتبطة بعملية اللوجستيك مثل  تعدد و تنوع وسائل اآلرلتكنولوجية احلاسب 

  التقدم يف تكنولوجيا ادلعلومات و بصفة اخلاصة باللوجستيك و بالتارل أن إالالنقل و تزايد نوعيات ادلنتج الواحد 

  .ساعد على ربقيق و فرات يف تكاليف التوريد و التوزيع

 

 

 ظهور مفهوم تحليل التكاليف الكلية -3

 ينصب اىتمام أن ىذا ادلفهوم يعٍت ، إلدارة وظيفة اللوجستيكاألساسيميثل مفهوم ربليل التكلفة الكلية  ادلفتاح 

 على زبفيض التكلفة الكلية ككل و ليس زبفيض تكلفة كل عنصر من عناصر ىذه التكلفة الكلية على اإلدارة

 .1حدة

 :سـلسلة اإلمــداد- 

                                                           
 35صنفس ادلرجع السابق    :سوًالذ تش بألى - 1
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  تشمل األعمال اللوجستية على رلموعة متكاملة من األنشطة الوظيفية ادلتكررة دلرات عديدة من خبلل قنوات 

زلددة وذلك أثناء ربويل ادلواد اخلام إذل منتجات هنائية مع إضافة قيمة ملموسة ذلذه ادلنتجات بالنسبة للعمبلء 

الذين ػلصلون عليو، ونظرا ألن ىناك قناة تشمل على التتابع ادلنتظم يف خطوات اإلنتاج والتسويق  فإن األنشطة 

إن الرقابة اإلدارية القصوى اليت . اللوجستية تتم بشكل متكرر ولعدة مرات قبل وصول ادلنتج إذل ساحة السوق

 الشراء، )ميكن أن نتوقعها عادة يف ىذه احلالة تنصب على اإلمداد ادلادي وقناة التوزيع ادلادي يف منشأة األعمال 

 وقناة اإلمداد ادلادي تتعلق بالفجوة اخلاصة بالوقت وادلكان وبُت مصادر ادلواد اخلام الفورية وبُت (والنقل، والتخزين

نقاط وأماكن اإلنتاج أو التشغيل وبُت األسواق أو العمبلء بسبب التشابو يف األنشطة بُت ىذين النوعُت من 

القنوات أي اإلمداد أو الذي يطلق عليو إدارة ادلواد والتوزيع ادلادي، فإن كافة األنشطة اخلاصة هبما تتكامل معا 

 .لتشكل ما يعرف باألنشطة اللوجستيك واليت يعرف يف كثَت من األحيان بإدارة سلسلة اإلمداد

  وبالرغم من أنو من السهل االعتقاد بأن األعمال اللوجستية تتعلق بإدارة تدفق ادلنتجات من أماكن إنتاجها إذل 

العمبلء، فإن ىناك صورة عكسية أخرى باألعمال اللوجستية بالنسبة للعديد من ادلنشآت واليت غلب أن يتم 

إدارهتا بفعالية أيضا إن مثل ىذه الصورة العكسية تتمثل يف حياة ادلنتج واليت ال تنتهي دبجرد تسليم البضاعة 

للعمبلء، فادلنتجات اليت أصبحت متقادمة أو فاسدة أو عدمية األداء يتم إعادهتا إذل مصادر إنتاجها إلصبلحها 

أو إعادة تصنيعها أو التخلص منها، أن قناة األنشطة اللوجستيك العكسية ردبا تستخدم كل أو بعض أنشطة قناة 

األعمال اللوجستيك األصلية واألمامية أو ردبا ربتاج إذل تصميم خاص منفصل لذلك فإنو غلب أن نبلحظ أن 

سلسلة تنتهي مع التخلص النهائي من ادلنتج وأن القناة العكسية غلب أخذىا يف االعتبار ضمن نطاق التخطيط 

 .والرقابة اللوجستيك
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 وظيفة اللوجستيك أهمية وأهداف: المطلب الثالث

                                                                                   :أهداف اللوجستيك -1

 اذلدف الرئيسي لوظيفة اللوجستيك ىو تنمية نظام متكامل من األنشطة اليت تساعد على ربقيق كل من    أن

 ادلرغوب لتحقيقو و ما بُت األداء للمنشاة و ىذا البد من ربقيق التوازن ما بُت مستوى اإلنتاجية األىداف

 .إمجارل

 : و ىو ينطوي علىاإلمداد أنشطة طلطط أن و ميكن القول األداءالتكاليف البلزمة لتحقيق ىذا ادلستوى من 

 :األداء في مجال األداءمستوى - 

 مستوى شلكن من خدمات اللوجستيك لكان يتم االحتفاظ بأسطول كامل أعلى يصل إذل أنميكن للمشروع     

 اإلجراء ىذا إال سلازن متعددة يف مجيع ادلناطق اجلغرافيا اليت يوجد فيها ادلستهلكُت إنشاءمن وسائل النقل أو يتم 

 . يتحمل ادلشروع مقدار مبالغ من التكلفةأنسوف يعٍت 
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 :  يف ضوء ثبلث معايَتاألداء اللوجستيك ميكن قياس مستوى أنشطة و يف رلال 

 .1 على توفَت احتياجات ادلشروع من ادلواد و ادلنتجات البلزمة للتشغيلاإلمداديشَت إذل قدرة نظام : 1رمعيا

 الزمنية لفًتة ادلعدالت بنفس و ادلطلوبة بالسرعة العمبلء طلبات تلبية على اإلمداد نظام القدرة يشَت: 2معيار

 .ادلعينة

 عامة بصفة و ادلنتجات و ادلواد توزيع و نقل يف األخطاء معدالت تقليل على اإلمداد نظام قدرة شَتت:3معيار

 .الفعلية العمل ظروف عن واقعة الاالفًتاضات ظل يف األداء معايَت وضع من البد

 :ة اللوجستياألعمالأهمية - 2

 يف منتصف اخلمسينات و بداية إال دل يظهر األعمال االىتمام اجلاد بأنشطة اللوجستيك يف ادلؤسسة إن

 أن يف ىذه ادلنظمات اإلدارة أيقنتالستينات و ذلك عندما بدأت تكلفة تتضخم بشكل ملحوظ و عندما 

 من خبلل خدمة العمبلء و يبدأ و األرباحالطريق ظلو تدعيم ادلركز التنافسي و ربقيق ادليزة التنافسية و زيادة 

 سواء كادلاضي أو يف الوقت احلاضر إذل األسباب خفض التكاليف و ردبا ترجع لقلة االىتمام باألعمال اللوجستية

 :التالية

 : أسبـاب انهيــار األعمال اللوجستية- 

 .ذباىل دور األعمال واألنشطة اللوجستية كأحد ادلصادر اليت ميكن االعتماد عليها- 

 .عدم توفَت البيانات الكافية والدقيقة لئلدارة عن تكلفة األنشطة اللوجستيك يف ادلنطقة- 

تشتت األنشطة اللوجستيك بُت وظائف ادلنظمة الرئيسة مثل اإلنتاج والتسويق وبالتارل عدم توافر بيانات عن - 

 .تكلفة ىذه األنشطة بشكل منفصل
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وكذلك .   ويف حقيقة فإن األنشطة اللوجستيك تؤدي إذل خلق قيمة بالنسبة للعمبلء وادلوردين ألي ادلؤسسة

القيمة بالنسبة لؤلطراف ذات العبلقة واالىتمام بادلؤسسة مثل محلة األسهم أو ادلستمرين، والعاملُت وادلؤسسات 

 .ادلالية واجملتمع احمللي ومجاعات

   إن اإلدارة اجلديد للوجستيك تنظر إذل كل نشاط يف سلسلة إمداد من خبلل دوره ومساعلتو يف عملية إضافة 

القيمة أي مدى مساعلة النشاط يف األخَت بشكل أعلية كبَتة ومتزايدة بالنسبة للعديد من ادلنشآت وذلك 

 .باعتبارىا عملية أساسية تؤدي حقيقة للقيمة

 :األهمية المتــزايدة لألعمــال اللوجستية- 

 :  يرجع ىذا االىتمام ادلتزايد باألعمال اللوجستية لعدة أسباب 

 :اعتبــارات التكلـفة العــالية - أ

 لقد أجريت العديد من الدراسات يف السنوات األخَتة وذلك لتحديد تكاليف األنشطة اللوجستيك يف 

 من %12االقتصاد أو يف ادلؤسسة وعلى سبيل ادلثال فإن متوسط تكلفة األنشطة اللوجستيك تصل حوارل 

  ترليون دوالر أمريكي وعلى مستوى ادلؤسسة فإن 129الناتج القومي اإلمجارل على مستوى العادل أي حوارل 

من إيراد ادلبيعات اللوجستية ميثل يف الغالب جزء كبَت  %30تكلفة األعمال اللوجستيك قد  تصل أحيانا إذل 

من إمجارل تكاليف بالنسبة دلعظم ادلنشآت األعمال والقيمة ادلضافة ميكن ربقيقها من خبلل ترشيد و تدنية 

 1.ىذه التكاليف الباىظة ومن مت تعظيم الفائدة لصاحل العمبلء وأصحاب رأس ادلال أو محلة األسهم

 : طـول خطوط اإلمـداد والتـوزيع- ب

مييل االذباه االقتصادي احلديث إذل الًتكيز على االقتصاد العادلي ادلتكامل لذلك فإن العديد من منشأة األعمال 

أصبحت هتتم بالبحث عن أو تنمية االسًتاتيجيات ادلناسبة اليت سبكنها من شلارسة التسويق الدورل وربقيق ادلنافسة 

                                                           

 .36، صنفس ادلرجع السابق : رونالداتش بالو- 1
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العادلية دلنتجاهتا من خبلل السعر واجلودة كما أن األمر دل يقتصر على سعي ىذه ادلنشآت بشكل فردي لتحقيق 

ذلك بل امتد إذل مستوى جهود احلكومات السياسات الدولية، حيث مت بناء التكتبلت العادلية االقتصادية مثل 

 1.كندا، الواليات ادلتحدة أمريكية وادلكسيك)االرباد األورويب ودول اتفاقية التجارة احلرة األمريكية الشمالية 

  إن االذباه ضلو العودلة يف الصناعة وكذلك االىتمام باألنشطة اللوجستية داخل كل منشأة أعمال خاصة 

الشركات ادلتعددة اجلنسيات والشركات الكبَتة احلجم اليت تقتصر إنتاجها على األسواق احمللية وذلك بسبب 

 .تكلفة خطوط اإلمداد والتوزيع الطويلة

 :األعمال اللوجستية هامة لإلستراتيجية- ج

 تبدل الشركات وقتا طويبل وجهدا كبَتا يف سبيل إغلاد سبل اليت ميكن أن سبيز منتجاهتا عن غَتىا من ادلنافسُت، 

أي إسًتاتيجية التمايز وخاصة يف تكلفة أسعار ادلنتجات تتوقف إذل حد كبَت على كفاءة أداء األعمال 

اللوجستيك من حيث التكلفة وعلى فعالية ىذه األعمال اللوجستيك ميكن أن تساعد ادلؤسسة على التوسع يف 

 2السوق وزيادة حصتها السوقية وزيادة رحبتها

 :األعمـال اللوجستية تصف قيمـة ذات داللـة للعميـل- د

 شلا ال شك فيو أي سلعة أو خدمة ال تتمتع إال بقيمة قليلة عندما ال تكون متاحة للعمبلء احملتملُت يف الوقت 

وادلكان ادلناسبُت من خبلل إعداد الطلبات وادلعلومات والتخزين والنقل وغَتىا فإن ذاك سوف يزيد من القيمة 

ادلضافة إذل ىذه اخلدمات بالنسبة للعمبلء فإرضاء العميل يتوقف بصفة أساسية على توفَت ادلنتجات بضمان 

أسباب تدفقها بواسطة األنشطة اللوجستيك ادلختلفة ومن أمثلة ذلك شركة كوداك قد ارتكبت خطأ كبَت يف هناية 

السبعينات عندما أنتجت آلة التصوير ذات الصور الفورية وأنفقت مبليُت من الدوالر على محلتها اإلعبلمية 

                                                           

 .36رونالدا تش بالو مرجع سبق ذكره ص  مرجع سبق ذكره ص -1
 .30مرجع سبق ذكره، ص:  عبد الرمحن ادريس-2



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
 

 

22 

وذلك قبل أن تعمل على توفَت الكميات ادلناسبة منها يف منافذ التوزيع ادلختلفة  فقد قام العديد من ادلشًتين 

 1.بزيادة قنوات التوزيع آلة التصوير اجلديدة وعندما دل غلدوهنا قاموا بشراء آلة تصوير بالوروبد بدال منها

 : تزايد رغبة العمالء في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة -ه

إن صلاح و إقبال على استعمال االنًتنت والربيد اإللكًتوشل جعل العمبلء يتوقعون احلصول على احتياجاهتم 

ورغباهتم من السلع واخلدمات يف وقت قصَت، إضافة إذل ذلك فإن تطور أنظمة ادلعلومات وعمليات التصنيع 

اآلرل وادلرونة  يف اإلنتاج والتنميط ساعد ادلنشآت على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو احلجم الكبَت وكذلك التسويق 

وبالتارل أصبحت األنشطة اللوجستية سبثل أعلية خاصة واليت ذبسدت يف تسهيل االستجابة .ذو احلجم الكبَت

السريعة للعمبلء يف السوق من خبلل السرعة يف توفَت السلع واخلدمات اليت تتفق مع احتياجاهتم ورغباهتم اليت 

 2. تعتمد على تدفق ادلعلومات والتعبئة والنقل والتخزين وغَتىا

 

 

 

 

 

  تقييم سلسلة اللوجستيك:المبحث الثاني

 اللوجستي التنظيم و التخطيط :المطلب األول
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  :التخطيط -1

يأيت التخطيط يف مقدمة االعتبارات اذلامة لئلدارة و ذلك دلالو من أعلية كبَتة يف استثمار و صلاح مشروعات  

 . يف رلال اللوجستيك بصفة خاصةاألعمال

: التخطيط مفهوم- 

 كيف  و ىو بعبارة عن عملية أينمىت ؟  عن عدة من التساؤالت منها ماذا تفعلإجابة التخطيط ىو عبارة عن إن

 من ىذا ادلنطلق ميكن األىداف مقدمة دلا غلب   عملو يف ادلستقبل بغرض ربقيق ىدف أو رلموعة من اإلعداد

القول بان التخطيط ينطوي على عملية االختيار من بُت بدائل التصرفات و األنشطة ادلستقبلية للمنشاة ككل  و 

 التخطيط أن الوحدات و كذلك الطرق إلصلازىا و فضبل عن أىداف ادلؤسسة و األىدافىذا يتطلب ربديد 

 اصلاز الوظائف أساس و كيفية ربقيقها فان تعترب األىدافميثل عبور إذل ادلستقبل دبا يتطلب من ضرورة ربديد 

 1.األخرى اإلدارية

: أهمية التخطيط- 

 الطويل يتوقف على تنمية اخلطط و مراجعتها حبيث يتماشى األجل يف األعمال استمرارية و صلاح مشروعات إن

 أهنم اإلدارة و يف غياب التخطيط سوق يعد رجال األعمال األسواقمع معدالت التغَت السريعة اليت تشهدىا 

 للمشاكل اليت يوجهها بدال من توقع التغيَت و أفعالينفقون معظم الوقت ادلتاح للعمل يف ازباذ قرارات سبثل ردود 

تنمية االسًتاتيجيات اليت سبكن من التعامل  معو و يتطلب التخطيط القيام  بتقدير احتماالت ربقيق رلموعة 

الظروف ادلتوقعة يف ادلستقبل و الشكل ادلرتبطة بكل منها و يف ضوء ىذه التقديرات ميكن ربديد احتياجات 

 قام احد العمبلء بتعديل شروط فإذا األموال كما ميكن تدبَت عملية احلصول على ىذه األموالادلؤسسة من 

قوم بتوجيو الشحنات اخلاصة بو بشكل مباشر بدال من قيامو باستخدام ت أنالتعامل معو و طلب من ادلؤسسة 
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البضاعة اخلاصة بو من مراكز التوزيع أو ذلك دون ربمل اي نفقات التقليدي دبستوى ادلبيعات إذل قبول شروط 

  .العمل دون ان يأخذ ادلشروع يف االعتبار تأثَت ذلك على ادلستوى الكلي لرحبية ادلؤسسة

 1 :الرئيسية مجاالت التخطيط اللوجستي- 

تتعامل ادلستويات ادلختلفة للتخطيط اللوجستيك مع مشكبلت متعددة تًتكز يف اجملاالت الرئيسية التالية  خدمة 

 :(1)العمبلء  تسهيبلت ادلوقع  قرارات ادلخزون  و اخَتا  قرارات النقل  و ذلك عما ىو  موضح يف الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 مثلث القرارات اللوجستيك: 1الشكل 

                                                           

 .32 رونالد اتش بالو مرجع سبق ذكره، ص-1
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 النقل إسًتاتيجيةاسًتاتيجية التخزين                                                                       

 النقل أساليبمستويات ادلخزون                                                                         

انتشار ادلخزون                                                             جدول و مسارات النقل                

طرق الرقابة على ادلخزون                                                  حجم الشحن التوحيد النقل               

 ادلوقعنقل إسًتاتيجية 

 التسهيبلت موقع حجم و عدد

  اإلمدادالتوريد نقاط مقابل يف التخزين نقاط ربديد

 اإلمدادنقاط التوريد  مقابل يف طلب الربديد

 سلازن عامة و خاصة

 32 مرجع سبق ذكره ص : رونالد اتش بالو :ادلرجع

ىي اال نتيجة السًتاتيجيات اليت تتم  استثناء ربديد ادلستوى ادلرغوب خلدمة العمبلء فان خدمة العمبلء ما

فالتخطيط اللوجستيك ينصرف يف مفهومو  (التخزين و النقل و ادلوقع)صياغتها يف اجملاالت الثبلث االخرى 

و تتصف ىذه اجملاالت الثبلث للمشكبلت  (1)بالتارل إذل مثلث قرارات اللوجستيك ادلوضح يف الشكل 

 يتم التخطيط ذلا كوحدة واحدة و ليس بطريقة منفصلة حيث كل منهما نبالتداخل فيما بينها و من مت غلب ا

 . بدرجة ملموسة على النظام اللوجستيك ادلتكامليؤثر

  :تـخطيط األعمـال اللوجستية- 

أهداف خدمة 
 العميل
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 :يوجد ثبلث أنواع من التخطيط اللوجستيك وىذه األنواع

   االسًتاتيجي والتكتيكي والتشغيلي، وميثل االختبلف األساسي بُت ىذه أنواع يف الوقت ادلخصص للتخطيط 

 .وتفاصيل التخطيط

 : التـخطيطي االستـراتيجي - أ

يتطلب التخطيط االسًتاتيجي زبصص أحجام كبَتة من ادلوارد ادلالية وادلهارات اإلدارية، وػلدد التخطيط 

االسًتاتيجي اذليكل الذي يضمن يف إطاره سلتلف اخلطط التشغيلية والتكتيكية لذلك فإن التخطيط 

االسًتاتيجي ىو الذي يقدم التوجيهات البلزمة للقيام باألنواع األخرى من التخطيط ومىت ما سبق أن 

 التخطيط 

االسًتاتيجي يؤثر إذل حد كبَت على أسلوب ادارة العمليات وذلك للوصول إذل مستوى األداء ادلطلوب يف رلال 

 .اللوجستيات وذلك بأقل تكلفة امجالية شلكنة

 سنوات لذلك يتم تعديل 10  وسبتد الفًتة اليت تعطيها اخلطة اإلسًتاتيجية لتشمل عدة سنوات قد تصل إذل 

بعض جوانب اخلطة مع مرور الوقت نظرا لبلختبلف الظروف الفعلية عن الظروف ادلتوقعة يف حاالت عديدة 

 .1فكلما طالت الفًتة اليت تغطيها اخلطة كلما زادت درجة عدم التأكد ادلرتبطة بالتنفيذ الفعلي

 : التخطيط التشغيلي- ب

اخلطة التشغيلية ىي األداة اليت يستخدم للربط ما بُت اجلهود يف رلال اللوجستيك وما بُت ادلؤسسة وعادة تغطي 

 2. ىذه اخلطة فًتة سنة وهتدف خبلذلا إذل ربقيق اآليت

تعديل بعض عناصر نظام اللوجستيك مثل بناء مستودع جديد أو شراء أسطول خاص للنقل أو تعديل  - أ

 .وسائل ادلناولة
                                                           

 .302مرجع سبق ذكره، ص: هنال فريد مصطفى- 1
 305ص.مرجع سبق ذكره:هنال فريد مصطفى-  2
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توفَت ادلوارد ادلالية واخلربات اإلدارية البلزمة للوصول إذل مستوى معُت من األداء وجدولة ىذا األداء يف ضوء  - ب

 .الظروف البيئة اخلاصة بالعمل

 .ربديد ادليزانيات اخلاصة بنشاط اللوجستيك وذلك للرقابة على أوجو اإلنفاق  ادلختلفة - ت

    نظرا لقصر الفًتة الزمنية اليت تغطيها اخلطة التشغيلية فإن احتماالت توافق األداء الفعلي مع األداء ادلخطط 

 .تكون كبَتة وذلك باستثناء العناصر ذات الطبيعة ادلالية

 .  واخلطة التشغيلية ىي األداء الرئيسية اليت تساعد على ادارة نظام اللوجستيك بشكل متكامل ومًتابط

 :التـخطيط التـكتيكي- ج

 يشَت التخطيط التكتيكي إذل اإلجراءات اليت هتدف إذل تكيف األحداث  الغَت متوقعة خبلل الفًتة اليت تغطيها 

 1:عملية التخطيط التشغيلي وتنقسم اإلجراءات التكتيكية إذل نوعُت من اإلجراءات

إجراءات مسبقة تنطوي على خطط تفصيلية تبُت أنواع التصرف يف حالة حدوث ظروف معينة متوقعة ولكنها -

 .غَت مؤكدة حلظة إعداد اخلطة التشغيلية

 .إجراءات تفاعلية لتحديد أسلوب تعديل اخلطة يف ضوء ظروف معينة دل يكن يتوقع حدوثها- 

  وتتميز الفًتة اليت تغطيها عملية التخطيط التكتيكي بالتغَت على حسب طبيعة احلدث الذي غلب مواجهتو 

 .وبالتارل فإن احتياجات اخلطة من ادلوارد تتوقف أيضا على نوعية الظروف غَت ادلتوقعة اليت تواجهها ادلؤسسة

  ويتعلق االىتمام األول يف ىذا الصدد بكيفية ربريك ادلنتجات أو ادلواد بفعالية وكفاءة من خبلل القناة 

أمثلة سلتلفة لبعض ادلشكبلت الواقعية  ادلرتبطة هبذه األنواع ادلختلفة  (1)اللوجستية ادلخططة ويتضمن اجلدول 

 .للتخطيط اللوجسيت ويف ظل اإلطار الزمٍت اخلاص بكل نوع

 
                                                           

 .303صنفس ادلرجع السابق، - 1
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 بعض األمثلة على القرارات االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية لألعمال اللوجستيك: (1)جدول رقم

 نوع القرار

 تشغيلي تكتيكي استراتيجي

الطرق والنفقات  وضعية ادلخزون التسهيبلت واحلجم وادلوقع الموقع
 واالرسال والشحن

مزيج اخلدمة  اختيار ظلط النقل النقل
 الفصلي

جداول الكميات 
 والوقت

قواعد األولويات  اختيار وتصميم نظام إدخال األوامر تشغيل األوامر
 لطلب العمبلء

تسهيل وتعجيل تنفيذ 
 الطلبيات

 - - وضع ادلعايَت اخلاصة خبدمة العمبلء خدمة العمالء

 مستوى القرار
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اختيار ادلساحات  التنظيم الداخلي وادلكان المخازن
 الفصلية

 الوفاء باألوامر

التعاقد واختيار  وضع سياسات الشراء الشراء
 ادلورد/ البائع

 إصدار أوامر الشراء

 62ثابت عبد الرمحن إدريس مرجع سبق ذكره ص :ادلرجع

 

ويبلحظ أن ادلستويات الثبلث السابقة للتخطيط اللوجستيك زبتلف من حيث البيانات اليت تتعامل منها، وذلك 

حيث صلد أن التخطيط االسًتاتيجي يعتمد على بيانات خارجية إذل حد كبَت، وذات  (2)كما ىو بُت يف اجلدول

 نطاق عام وسبثل إمجاليات، وذات طبيعة تنبؤية وعلى درجة عالية من الدقة وغَت متكررة

 .متطلبات البيانات وفق مستويات التخطيط اللوجستي: (2)الجدول 

 التخطيط                       التخطيط                       التخطيط نوع القرار
      التشغيلي                      التكتيكي                       االستراتيجي
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 المصدر

 النطاق

 مستوى التجمع

 الزمن

 التداول

 تكرار استعمال

 

 

 

 

 62 ثابت عبد الرمحان إدريس مرجع سبق ذكره ص:ادلرجع

 مستقبلي تاريخي

 خارج بدرجة كبيرة داخل بدرجة كبيرة

 واسع جدا محدود وضيق جدا

 إجمالي تفصيلي

 عالي إلى حد ما حاضر

 غير متكرر متكرر جدا
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 :التنظيم

من ادلتعارف عليو ان البناء التنظيمي و النظام االداري ىو االطار العام الذي من خبللو أي منشاة و سبارين فيو   

و   االدارة وظائفها و يساعد التنظيم االداري ادلبلئم على سهولة و سرعة العمل من اجل ربقيق رسالة ادلؤسسة 

 لؤلنشطة اللوجستية األوذل اإلدارية عند معاجلة اجلوانب التنظيمية و تناوذلاىدفها و توجد مسالتُت ىامتُت غلب 

  .ىي مكانة األنشطة اللوجستيك يف التنظيم العام و الثانية ىي التنظيم الداخلي ذلا

: مفهوم التنظيم- 

التنظيم كوظيفة من وظائف ادلدير تنطوي على ربديد األنشطة ادلطلوبة اصلازىا لتحقيق االىداف و ربديد      

و    النشاط ادلعُت على الشخص الذي تبلئم قدراتو إسناداالفراد الذين سيقومون بتنفيذ ىذه األنشطة حبيث يتم 

 .مهاراتو مع متطلبات ىذا النشاط و ربديد مراكز السلطة و ادلسؤولة و اساليب االشراف و التنسيق بُت األنشطة

: أهمية وظيفة التنظيم- 

  :ان التنظيم فوائد عديدة ميكن تلخيصها كاآليت

  .ىي رلموعة األنشطة اليت سيقوم بأدائها  التنظيم يعرف ماأعضاءجعل كل عضو من - 

 التنظيم السليم يساعد يف ربديد عبلقات العمل بادلنظمة ربديدا واضحان فكل عون من اعضاء التنظيم أما- 

  .يعرف مكانو و عبلقتو التنظيمية برؤسائو أو مرؤوسيو

 يف التوحيد الشامل جلهود و تصرفات اجلماعة و توجيهها ضلو اذلدف ادلشًتك  كما أيضايساىم التنظيم - 

   إقامةيساىم يف ربقيق افضل استخدام للطاقات البشرية و ادلادية  و يأيت ىذا من حقيقة ان التنظيم يعمل على 

و موازنة  العبلقات السليمة بُت العمل احملدد و االشخاص القائمُت بو و التسهيبلت ادلادية من خبلل التنظيم 

الفعال ميكن ذبنب مشكبلت متعددة مثل  ازدواج يف العمل شيوع ادلسؤولية أو التهرب منها عدم القدرة على 

  .ازباذ القرارات التدخل إذل االختصاصات
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 التنظيم يساعد يف تسهيل تدفق العمل و تسلسلو و يزوده العاملُت ببعض االرشادات اخلاصة أنويضاف إذل 

 1باألداء و تسهيل الرقابة و ربديد قنوات االتصال و غَتىا

 :الـتنظيم الـداخلي إلدارة اللـوجستيك ومحـددته -أ

  يتوقف االىتمام الذي يتم توجيهو للتنظيم الداخلي للوجستيك على طبيعة اللوجستيك ادلوجودة  يف ادلؤسسة 

 فهي ليست على قدر من أعلية بالنسبة  جلميع ادلؤسسة فكيف يكون ىذا التنظيم ؟ وما ىي زلددتو؟

 :التـنظيم الـداخلي إلدارة اللـوجستيك -ب

   اذلدف من التنظيم الداخلي ىو ربديد خطوط السلطة و ادلسؤولية داخل إدارة اللوجستيك نفسها، وبوجو 

ادلشروع مشكلة االختيار بُت تقسيم إدارة اللوجستيك طبقا ألنشطتها ادلكونة ذلا أو ذبمعها يف إدارة واحدة وىي 

ادارة اللوجستيك واختيار عملية التقسيم تعٍت أن كل وظيفة من وظائف ادارة اللوجستيك تعترب مستقلة بذاهتا 

 وتتبع مباشرة  مدير عام للمشروع والشكل التارل يوضح ذلك

 

 

 

 مدير المشروع

 

 

 الشراء                  النقل                    التخزين                               
                            

 362 صعبدالسبلم ابو قحف :                                          ادلرجع 
                                                           

1
 362 هشجع سبق ركشٍ ص :عبذ السالم ابى قحف -
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  غَت أن استخدام ىذا الشكل لتنظيم الداخلي إلدارة اللوجستيك ال يتفق مع ادلفاىيم األساسية لئلدارة 

إن استخدام ىذا الشكل يصلح إذا كانت أعلية كل . اللوجستيك وىو ضرورة التكامل بُت ىذه األنشطة ادلختلفة

نشاط من ىذه األنشطة متساوية أو إذا كان  حجم أعمال ادلشروع كبَت حبيث يسمح لو باستخدام مبدأ 

التخصص بالكفاءة ادلطلوبة غلب أن يبلزمو  ربديد دقيق لطبيعة العبلقات بينها ما يضمن ذلا تكامل الوظيفي 

 .وربقيق التنسيق وتقسيم ىذه الوظائف فيجب ربديد الشكل التنظيمي الداخلي خاص بكل وظيفة

 .أما يف حالة فصل وتقسيم ىذه الوظائف فيجب ربديد الشكل التنظيم الداخلي اخلاص بكل وظيفتو

  أما يف حالة ضم كل أنشطة اللوجستيك يف نظام واحد متكامل فإن األمر يتطلب ربديد شكل تنظيمي التنسيق 

 1.والتعامل ادلطلوب لكل الوظائف

 

  التنظيم الداخلي لإلدارة اللوجستيك( :2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .151، ص2002اساسيات ادلواد وامداد، دار اجلامعة االسكندرية" عد الغفار احلنفي- 1

 مدير عام للشركة

مدير حركة 
 مواد

نائب مدير 

 اإلنتاج

نائب مدير 
 اإلمداد

 نائب مدير للتمويل

 مدير الشراء

نائب مدير 
 التسويق

 مدير التخزين
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                         النقل          التسليم           الرقابة               االحتفاظ                االتصاالت
                                        الفحص          على ادلخزون         بادلخزون

 102مصطفى زلمود ابو بكر مرجع سبق ذكره ص :ادلرجع 

  إن التعرض لتنظيم إدارة اللوجستيك عادة ما يقودنا إذل ادلركزية أو البلمركزية أي مركزية يف أنشطة الشراء والنقل 

والتخزين دبعٌت ىل من األفضل إسناد عملية اللوجستيك إذل إدارة مركزية واحدة  تكون مسئولة عن كافة وإدارة 

 والفروع ماإلمداد يف ادلؤسسة وعلى مستوى كل فروعو أو يفضل أن تقوم اإلدارة بإعطاء حرية التصرف لؤلقسا

 1.حىت يتمكن من توفَت احتياجاتو

  إن ادلفاضلة واالختيار بُت ادلركزية والبلمركزية أمر غَت بسيط ومعقد ألن لكل منها نواحي سلبية واغلابية والواقع 

أنو يف احلياة العملية ال يوجد ما يطلق عليو مركزية أو المركزية فهناك أمر وسيط ،ىذا يعٍت  أن العبلقة بينها تتمثل 

مدى معُت وليس طريف نقيض ومن مت صلد عدد كبَتا من درجات ادلركزية والبلمركزية اليت صلدىا يف الواقع العملي 

إن االختبار من درجات ادلركزية والبلمركزية ربكمها رلموعة من العوامل و العتبارات ادلختلفة تركز منها 

باالختصار أعلها مدى التوزيع اجلغرايف لنشاط ادلؤسسة والذي ػلدد عدد الفروع ومدى انتشارىا وطبيعة العبلقة 

بينها فكلما بعدت ادلسافة  بينها وعدم  توافر وسائل النقل واالتصاالت البلزمة وما يًتتب على ذلك من زيادة 

 .التكاليف وضياع الوقت بفضل استخدام درجة من ادلركزية والعكس صحيح

 .حجم ىذه الفروع فكلما كانت كبَتة يفضل توفر ذلا قدرا من البلمركزية باالستفادة من ادلزايا احمليطة ذلذا الواقع

  كمية ونوع ادلواد ادلستخدمة، فكلما كانت كبَتة وأيضا متنوعة من حيث الكم  والنوع سبيل اإلدارة ضلو البلمركزية 

باالستفادة من اقتصادية دقيق لتعديد العبلقة بُت الكمية ادلشًتيات أو منقولة ومن تكاليف الشراء والنقل 
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والتخزين مدى ت وافر القوى العاملة باخلَتات ادلطلوبة يساعد ىذا العامل على عملية االختيار بُت ادلركزية 

 .البلمركزية

 :مـحددات التـنظيم الفعـال لـنشاط اللـوجستيك- 

 تؤثر العديد من العوامل على فعالية تنظيم وظيفة اللوجستيك  وميكن تقسيم العوامل اليت تساىم يف ربقيق 

 :الفعالية  التنظيمية إذل رلموعات التالية

 

 :الخصائـص التـنظيمية-أ

تعترب ادلتغَتات ادلرتبطة بكل من اذليكل التنظيمي ومستوى التكنولوجي من أىم اخلصائص ادلميزة لطبيعة التنظيم و 

تشَت اخلصائص ادلرتبطة باذليكل إذل طبيعة العبلقات بُت اجملاالت الوظيفية ادلختلفة مثل درجة ادلركزية ودرجة 

 .... التخصص ونطاق اإلشراف وحجم التنظيم

   أما مستوى التكنولوجي فيشَت إذل األسلوب ادلستخدم لتحويل ادلدخبلت من ادلواد اخلام إذل سلرجات تامة 

 .الصنع

 :الظـروف الـبيئية-ب

  تتأثر فعالية التنظيم دبجموعة العوامل البيئة الداخلية واخلارجية وتشَت الظروف الداخلية إذل ادلناخ التنظيمي 

السائد يف ادلؤسسة وىي الظروف اليت ميكن الرقابة والسيطرة عليها من جانب ادارة اللوجستيك مثل درجة رضاء 

 ...العاملُت و اذباىات العاملُت ومستويات االصلاز و نظام التواب والعقاب



 لفصــــــــــــــــــــل األول                                          عموميات حول اللوجستيكا
 

 

36 

أما الظروف البيئية اخلارجية فهي رلموعة العوامل اليت تقع خارج نطاق سيطرة و ربكم اإلدارة مثل الظروف 

 1.االقتصادية والقانونية و الثقافية واالجتماعية

 :خـصائـص العـاملين -ج

  يتوقف صلاح التنظيم على مهارة العاملُت وقدرهتم على اصلاز ادلسؤوليات ادلرتبطة بوظائفهم ادلختلفة و تشَت ىذه 

 .اخلصائص إذل كل من درجة ارتباط العاملُت بالتنظيم و مستويات األداء الناذبة عن شلارستهم للمهام ادلوكلة إليهم

 

 :السيـاسـات والممـارسات اإلدارية- د

 إن السياسات اإلدارية على مستوى ادلؤسسة ككل ذبد ىيكل األىداف الكلية  للمنشاة أما السياسات اإلدارية 

على مستوى الوحدات فتؤثر على أىداف وظائف ادلؤسسة مثل التخزين والنقل والتوريد وأىم السياسات 

 : وادلمارسات اإلدارية اليت تؤثر على فعالية التنظيم ىي 

                                                             :التحديد االستراتيجي لألهداف - 

األىداف الكلية للتنظيم : يشَت التحديد االسًتاتيجي لؤلىداف إذل عملية التحديد الواضح لنوعُت من األىداف

 .واألىداف الفردية للعاملُت وال بد من ربديد نوعي األىداف حبيث ػلدث بينهما نوع من التوافق والتكامل

 :الحصول على المـوارد واستخدامهـا  - ث

تشَت ىذه السياسة إذل عملية استخدام ادلوارد ادلالية والبشرية والتكنولوجية ادلتاحة للمنشأة  توفَت رأس ادلال  - ج

 .البلزم لشراء احتياجات ادلؤسسة وغَتىا

 :الظـروف المـحيطة بـاألداء - 
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البد من االىتمام بادلناخ التنظيمي الذي يساعد العاملُت على أداء مهامهم بكفاءة ويتم ذلك من خبلل االختيار 

 .السليم للعمالة ووضع برامج لتدريب والتنمية وتقييم األداء مع ربطها بنظام عادل للثواب والعقاب

 :عمليـات االتصـال - 

  إن كفاء وفعالية التنظيم اخلاص باللوجستيك يتوافق بدرجة كبَتة على مهارة الشخص ادلسؤول عن مبدأ التنظيم 

 .وعلى قدرتو على ازباذ القرارات النامجة 

 

 :قـابلية التـنظيم بتأقلـم والتجـديد- 

أن الظروف البيئية احمليطة بنشاط اللوجستيك تتميز بالتغَت ادلستمر لذا البد من التأكد منن قدرة التنظيم على 

 .مواجهة ىذه التغَتات و التكيف معها
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 و التنبؤ الرقابة :نيالمطلب الثا

قد غلري عمل اخلطط اللوجستيك و تنفيذىا اال ان ىذا دبفرده ال يضمن اصلاز و ربقيق االىداف ادلوضوعة     
 .لذلك من الضروري التفكَت يف وظيفة اخرى لئلدارة و ىذه الوظيفة ىي الرقابة

 :الرقابة على اللوجستيك- 1

ترتكز احلاجة االساسية لوجود نشاط رقايب على الغموض ادلستقبلي الذي من شانو ان يؤدي حلدوث تعديل      

 اإلطبلقيف اداء اخلطة ادلوضوعة فالتخطيط ادلثارل و التنفيذ للخطط ادلوضوعة قد يستلزم رقابة أو سيطرة على 

الن ذلك نادر احلدوث بسبب ما ػلدث من تغَتات يف بيئة اللوجستيك  فانو ينبغي على اخصائي اللوجستيك 

 . ادلوضوعةاألىدافان يطرح الية للرقابة لضمان ربقيق 

 : نموذج  الرقابة على اللوجستيك-

غلري قياس عملية الرقابة يف النظام اللوجسيت من خبلل سعي ادلدير للسيطرة على األنشطة اللوجستية من     

النقل و التخزين و التحكم يف ادلواد و ادلخزون و معاجلة الطلبات من ناحية ما يعود من وراء ذلك على خدمة 

          النظام أداء السيطرة لدى ادلدير اعمال ادلراجعة و التقارير عن آليةالعمبلء وتكاليف األنشطة و تتضمن 

 ادلوضوعة بالنسبة األداء اللوجستيك و ىذه الية الرقابة من حيث ارتباطهما بالعوامل ادلرتبطة يف األىدافو 

 فهي تتضمن اخلطط األنشطة اللوجستية و ادلؤشرات اإلضافيةالعملية جرى توضيحها يف لشكل  اما العوامل 

 .و األداء البيئية 
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 اللوجستيك يمثل عملية الرقابة على3: الشكل

 ة

 

 

 

 

 

 

 

 

            مخرجاتمدخالت                                                                               

                                                                                                     

                           انشطة سلسلة االمداد       انشطة سلسلة االمداد                                        
   ء                        و مستويات خدمة العمبل                              و ادلتصلة لعملية تكلفة  النشاط           

 خدمة العمبلء
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  التصويبياإلجراء المعايير او األهداف الموضوعة

مراقبة المقارنة بواسطة المدير -  

 المستشار او جهاز الكمبيوتر

 تقارير االداء

 عملية أنشطة سلسلة اإلمداد المستمرة

 القوى و المتغيرات الداخلية و الخارجية 
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 :  التنبؤ-2

 ادلستقبل باستخدام تقنيات خاصة عرب فًتات زمنية سلتلفة  إحداثعلى انو التخطيط و وضع االفًتاضات حول 

 إذاو بالتارل فهو العملية اليت يعتمد عليو ادلديرون أو متخذو القرارات يف تطوير االفًتاضات حول أوضاع ادلستقبل 

  1 . بعُت االعتبار كل العوامل اليت تؤثر على ذلك النشاطاألخذفهو يشمل تقدير نشاط يف ادلستقبل مع 

 : خصائص عملية التنبؤ-

 .تعد عملية التنبؤ علما و فنا_

 .ربتوي عملية التنبؤ على نسبة خطا_

 .ال تعٍت عملية التنبؤ ان يكون الطلب الفعلي معدال للطلب ادلتوقع_

  .قد تكون عملية التنبؤ يف صورة رقم أو يف صورة رقم لو حد اعلى وحد ادسل_

 2:طرق التنبؤ-

 .و تشمل حبوث التسويق و دورة حياة ادلنتج:  الطرق الوصفية-

 .(البسيط ادلرجح)و تشمل السبلسل الزمنية ادلتوسط ادلتحرك  : الطرق الكمية-

 .(البسيطة ادلزدوجة)  الطرق االساسية-
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2
 . ًفس الوشجع السابق - 
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اللوجستيك   وظيفة تكاليف :المطلب الثالث

بوظيفة اللوجستيك  البد من النظر إذل نظام اللوجستيك كمركز تكلفة و يبلحظ ان حجم التكاليف ادلرتبطة

يرتبط مباشر دبستوى األداء فكلما تناقصت الفًتة الزمنية البلزمة لتسليم ادلنتج إذل ادلستهلكُت على سبيل ادلثال     

كلما ارتفعت التكاليف ادلرتبطة بنظام اللوجستيك بشرط استمرارية معدل التوزيع البد من ربقيق التوازن ادلطلوب 

 أنشطةبُت مستويات األداء و مستويات الكلفة ادلرتبطة بكل منها  و ىنا البد ان تشَت إذل أعلية اخذ متطلبات 

 1التسويق و اإلنتاج و ذلك نظرا لطبيعة االرتباط الوثيق فيما بُت نشاط اإلنتاج و بُت نشاط اللوجستيك
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 : خاتمة الفصل األول

 بُت التعاونيف ختام ىذا الفصل يتبُت لنا ان النقطة الرئيسية يف اللوجستيك ىي تنظيم و كيفية ربقيق التنسيق أو 

األنشطة ووظائف ادلؤسسات دبا يتيح تنفيذ اخلطط اللوجستية بصورة فعالة و ذلك يوجد نظام معلومات فعال و 

 . بوجود الرقابة والتنبؤإاللن يتحقق ذلك 
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 :الفصل الثاني

 . اللوجستية في تنظيم الميناءاألنشطة أهمية
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 : مقدمة الفصل الثاني

 لدى القيادات أصبح متعلقة ادلواد و لقد أنشطةعندما نتحدث عن األنشطة اللوجستية فإننا نتحدث عن      

 من خبلل خدمة العمبلء و زبفيض التكاليف اللوجستية و يبدأ األرباح قناعة بان الطريق ضلو تدعيم زيادة اإلدارية

 .تكاملها فيما بينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مزيج األنشطة اللوجستية: المبحث األول
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 اللوجستية األنشطة تعريف: المطلب األول

 اذليكل حسب وذلك أخرى إذل منظمة من زبتلف اللوجستية األعمال تشكل واليت إدارهتا تتم اليت األنشطةإن 

 إذل للعودة وعملها التوريد سلسلة مكونات حول وأراء اإلدارة النظر وجهات اختبلف وكذا ادلنظمة باخلاص التنظيمي

 22: و ىي تتكون من ثبلث أنواع من سبلسل اإلمداداللوجستيات إدارة رللس

 .(الداخلة)سلسلة اإلمداد اليت تنقل ادلواد اخلام و النصف مصنعة إذل ادلصنع - 1

سلسلة اإلمداد اليت تنقل البضائع تامة الصنع إذل يد ادلستهلك من خبلل تاجر اجلملة و تاجر التجزئة عن طريق - 2

 .(اخلارجة)النقل الربي و ادلوانئ و النقل البحري 

 .سلسلة اإلمداد اليت تنقل ادلواد داخل عملية اإلنتاج ادلنتشرة جغرافيا- 3

 ادلخزون ومراقبة بالتوزيع اخلاصة واالتصاالت بالطلب بالتنبؤ العمبلء خدمة ىي اللوجسيت النظام مكونات ويرى     

 من التخلص ادلسًتجعة السلع مناولة التغليف ادلشًتيات الدعم وخدمات األجزاء الطلب أوامر تشغيل و ادلواد مناولة و

 .والتخزين وادلخازن النقل و ادلرور اخلردة

 

 

 

 

  منظمات االعمالإلحدىاألنشطة اللوجستية  :  4الشكل 

 

                                                           

 5مرجع سبق ذكره ص:لرونالد اتش بألو -1

 االنشطة اللوجستية
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 ادلعلومات صيانة و جرد و نقل و تشغيل و صيانة و أوامر الطلب التغليف      

 

 110رونالد اتش بالو مرجع سبق ذكره ص :ادلرجع 

 

 اللوجستية األنشطة أنواع: المطلب الثاني

 : إذل اللوجستية األنشطة تنقسم و

 ادارة المواد التوزيع المادي

 نقل

 مصدر التوريد المستهلكين

 نقل

 عمليات
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 األخرى للوظائف زبطيط أن و ادلؤسسة هبا هتتم اليت األوذل الرئيسية الوظيفة العمبلء خدمة تعترب: العمالء خدمة-

 اليت و أفضل بشكل بنشاطها للقيام العمبلء متطلبات الدراسة ربتاج بدورىا اليت الوظيفة ىذه متطلبات علىنيا مب

 .العمبلء خدمة مستويات وضع و للخدمة العمبلء استجابة وربديد العمبلء ورغبات احتياجات ربديد يف تتمثل

  ويقصد هبا سلسلة األنشطة اذلادفة إلرضاء العميل واليت تبدأ عادة بطلب الشراء وتنتهي بتوصيل ادلنتج إذل العميل 

 .ويف بعض األحيان تستمر خبدمة ادلعدات والصيانة وغَتىا من الدعم الفٍت

 :  فقد عرف ىيكست اخلدمة اللوجستيك للعميل يف معظم ادلؤسسات كما يلي

 1"  توفَت السرعة و االعتمادية يف ادلنتجات اليت يطلبها العميل"

  فخدمة العميل ينظر إليها على أهنا عنصر مهم يف اسًتاتيجية التسويق حيث غالبا ما يوصف التسويق يف اطاراتو 

ادلنتج والسعر والًتويج وادلكان، حيث  ميثل ادلكان نشاط التوزيع وسبثل ىذا العناصر / خليط من األنشطة األربعة وىي

 .رلتمعة  خدمة العميل وذلك من أجل

 .ربديد احتياجات ادلستهلك- 

 .ربديد مدى استجابة العميل للخدمة- 

 .ربديد مستوى خدمة العميل- 

  ويف دراسة شاملة خلدمة العميل قام هبا اجمللس الوطٍت باإلدارة التوزيع مت ربديد خدمة العميل تبعا لتوفيق التعامل بُت 

 .ادلورد العميل
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 جدولتها أو مساره وربديد ادلبلئمة الوسيلة اختيار خبلل من التسليم يف اجلودة ربقيق على يساعد النقل :النقل-

 أو النقل وسيلة امتبلك بُت وادلفاضلة ادلؤسسات مع التفاوض طريق عن النقل تكلفة زبفيض على يساعد انو كما

. استئجارىا

    ميثل النقل أىم عنصر يف تكاليف اللوجستيك  يف معظم ادلنشآت وقد لوحظ أن حركة الشحن ما بُت تلت إذل 

تلتُت من امجارل تكلفة ىذه الوظيفة وىكذا فإن ػلتاج إذل فهم جيد تؤدي إذل ربقيق الًتابط ما بُت مرافق ادلنشأة، 

فعلى ادلنشأة ازباذ رلموعة من القرارات الرئيسية اخلاصة باختيار وسيلة النقل ادلناسبة، وترجع أعلية ىذه القرارات إذل 

ارتباط الكفاءة يف عمليات النقل بدرجة مباشرة بالوسيلة اليت مت اختيارىا وبالتارل فاختيار وسيلة النقل سيؤثر حتما 

 .على سعر السلعة ووقت وصوذلا وأدائها وظروف حال وصوذلا وىذه كلها ستؤثر على درجة رضا العمبلء

 :  ويف عملية نقل البضائع للمخازن للعمبلء والتجار نستطيع الشركة االختيار بُت مخس ظلاذج من وسائل النقل

 .النقل ادلائي- السكك احلديدية                - 

 . النقل اجلوي–.              النقل بالسيارات- 

 النقل باألنابيب- 

 .  وسًتشد يف االختيار بُت ىذه الوسائل بعدة معايراعلا 

 .السرعة يف أداء اخلدمة-

 .القدرة االستعابية- 

 .مدى توفرىا بشكل منتظم يف أداء اخلدمة- 

 .1التكلفة اخلاصة بكل وسيلة درجة االعتماد عليها- 
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 وضع القصَت األجل يف بادلبيعات التنبؤ النهائية وادلنتجات اخلام زبزين سياسات ربديد يف ويتمثل :التخزين-

 .ادلنتجات ومزيج التخزين نقاط وموقع حجم و عدد معرفة و السحب و الدفع بوقت خاصة اسًتاتيجيات

    تتناول إدارة ادلخزون دراسة زبطيط وتنظيم مجيع األنشطة اليت تستهدف تدفق ادلواد والسلع بالكميات والنوعيات 

ادلطلوبة بإضافة استبلم وفحص ادلواد والسلع الواردة للمنشأة وزبزينها يف أماكن مبلئمة حبمايتها من الضياع والسرقة 

 .والتلف والتشويو لغاية صرفها للجهات اليت تطلبها داخل وخارج ادلنشأة

  وهتدف التوازن بُت مواعيد اإلنتاج واالستخدام للسلع ادلختلفة، ويظهر ذلك بشكل واضح  فيما إذا كان اإلنتاج 

منتظما ومستمرا واالستخدام مومسيا أو كان اإلنتاج مومسيا و االستهبلك منتظما أو مستمر الغرض احلماية من تقلبات 

 .األسعار أو زيادهتا حيث تقوم بعض ادلنشأت بشراء كميات كبَتة وزبزينها عندما تتوقع ارتفاع األسعار يف ادلستقبل

  من أجل التغلب على الظروف  الطارئة والتقلبات غَت ادلتوقعة يف الطلب كالتأخَت يف استبلم ادلواد أو ارتفاع الطلب 

 .بشكل مفاجئ

  أما اذلدف األساسي من مراقبة إدارة ادلخزون فهو ربديد الكميات من ادلواد والسلع اليت غلب اإلحتفاظ هبا دلا 

 1.يضمن الوفاء باحتياجات ادلتوقعة يف إدارة التوزيع ادلادي، إدارة اللوجستيك، بأقل تكلفة شلكنة

 . واليت تتضمن اإلجراءات البينة يف ادلبيعات وأوامر التخزين:تدفق المعلومات وتشغيل أوامر الطلب- 

 2.طرق نقل وربويل معلومات معاجلة الطلبات قواعد الطلب

 :يف وتتمثل :نشطة معاونةأ 
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سبثل إدارة ادلخازن نشاطا  و ،ادلخازن شكل كذا ادلخازن ترتيب و تنظيم ادلخازن مساحة ربديد يف تتمثل :المخازن-

فرعيا من أنشطة اللوجستيك وتلعب ادلخازن دورا ىاما يف ربقيق ادلستوى ادلرغوب خلدمة العمبلء، مع احلفاظ على 

 ( ادلنشأة)التكلفة الكلية عند احلد األدسل ذلا، وىذا الدور اذلام للمخازن ينبع من كوهنا حلقة توصل بُت ادلنتج 

والعمبلء، ويف السنوات األخَتة أصبح ىذا النشاط من أىم األنشطة للمؤسسات وميكن تعريف ادلخازن على أهنا 

ادلصنوعة، والسلع تامة، ما بُت  النشاط الفرعي من أنشطة االمداد ادلسئولة عن زبزين ادلنتجات من ادلواد اخلام نصف

مراكز توافرىا، مركز استهبلكها باإلضافة إذل أنو النشاط ادلسؤول عن توفَت ادلعلومات باإلدارة عن حالة ادلخزون من 

 .السلع ادلختلفة وكميات ىذا ادلخزون وأماكن زبزينو

ميثل نظام ادلناولة الكفء حجر األساس يف صلاح  . الطلبياتذبهيز وإجراء ادلعدات اختيار يف سبثل: الموادمناولة -

فكما أوضحنا سابقا أن الوظائف األساسية للمخازن ىي احلركة وادلخزون  وتبادل ادلعلومات،وىذه .إدارة ادلخازن 

وغَتىا ال تتم إال من خبلل ....الوظائف الثبلث وأعلها وظيفة احلركة بكل أنشطتها من استبلم أو زبزين وشحن 

الزمنية و ادلكانية للسلع النشاط إذل حد  ادلخازن أو موقع التشغيل ،وبالرغم من أعلية نشاط ادلناولة  يف ربقيق ادلنفعة

شلكن مع احلفاظ على مستوى اخلدمة ادلقبولة ولضمان صلاح نظام ادلناولة غلب أخذ بعض العوامل و االعتبارات 

 :األساسية عند تصميم ىذا النظام مثل 

 . تنميط معدات و أجهزة  ادلناولة إذل أقصى درجة شلكنة-

 . تصميم نظام ادلناولة حبيث ػلقق أعلى درجة لسهولة واستمرار تدفق السلع وادلنتجات-

 .زيادة حجم األموال ادلستثمرة يف األجهزة ادلتحركة-

يتضمن الشراء احلصول على ادلواد اخلام، . الشراء كمية و الشراء توقيت التوريد مصادر اختيار يف تتمثل: الشراء-

 :واإلمدادات وادلكونات لصاحل ادلنظمة والشراء عادة يتم بإحدى الطرق التالية
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الشراء ادلباشر من ادلورد إذل ادلستورد الشراء ادلقدم أو األجل أو يعٍت الشراء وقت زبفيض األسعار وزبزين البضاعة * 

 .يف ادلخازن حلُت طلبها

 .(دمج بُت شراء احلارل، ومباشر والشراء ادلقدم أو األجل)الشراء ادلختلط * 

الشراء على حسب السعر ادلطروح يف السوق، الشراء باجلملة، الشراء بنظام الصفقات، الشراء التعاقدي، ويتضمن * 

 :األنشطة الداخلية يف الشراء ما يلي

 .اختيار وتأىيل ادلوردين- 

 .اجراء تقييم لؤلداء ادلوردين- 

 .مفاوضة واستعراض األسعار بالعقود- 

 .مقارنة األسعار واجلودة واخلدمات- 

 .ربديد توقيت ادلشًتيات- 

 .ربديد شروط البيع- 

 .تقييم جلودة الواردات- 

 .قياس اجلودة الداخلية ما دل يكن ذلك مسئولية الرقابة على اجلودة- 

 .التنبؤ مستوى األسعار واخلدمات وأحيانا التغَتات يف الطلب- 

 23 .ربديد الشكل الذي سيجري فيو تلقى البضائع - 

  ويؤثر الشراء بصورة غَت مباشرة على تدفق البضائع يف قناة إلمداد ادلادية، برغم أنو ليس جلميع أنشطة  الشراء 

ارتباطا مباشرة بأخصائي اللوجستيات، ومن أمثلة القرارات ادلهمة اليت تؤثر على التكاليف اللوجستيك القرارات 
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ادلتعلقة بإختيار نقاط الشحن الصادرة عن الباعة وربديد كميات الشراء وتوقيت تدفقات االمداد واختيار شكل ادلنتج 

 .وطرق النقل

  وعلى العكس، فإن األنشطة ادلتعلقة بالتفاوض حول العقود، وتقيم أداء البائعُت، وضمان اجلودة، وربليل القيمة، 

ليس ذلا تأثَت مباشر على حركة وزبزين البضائع يف قناة إلمداد، ونتيجة لذلك  قمت األنصاف القول بأن الشراء ال 

يصح أن يكون ادلسئولية ادلطلقة اإلحصائي اللوجستيك ومع ذلك فإن العبلقة ادلتداخلة بُت الشراء وبُت أنشطة النقل 

 .والتخزين عبلقة مهمة للغاية

 األضرار من احلماية و التخزين ألغراض العبوات تصميم ادلناولة ألغراض العبوات تصميم:  و التغليفالتعبئة-

 يهتم ادلنتجون يف الوقت احلاضر اىتماما خاصا بعملية التعبئة السلعة نظرا لتعدد ادلنافع اليت تًتتب كما. واخلسائر

 .عليها وعلى وجو التحديد ىناك ثبلث أدوار أو منافع للتغليف تشمل استخدامو كأداة لًتويج السلعة

 .ربقيق احلماية للسلعة من التلف أو الكسر أو فقدان اخلواص األساسية- 

إنو أداة لتحقيق الكفاءة لنظام اللوجستيك خاصة التوزيع ادلادي وتظهر األعلية األخَتة، إذا ما تبُت لنا أن تكاليف - 

  من السعر الذي يدفعو ادلستهلك %20التغليف تصل يف ادلتوسط إذل ضلو

لشراء السلعة إضافة إذل قيام عدد كبَت من ادلؤسسات يتخصص قسم أو وحدة مستقلة داخل اذليكل التنظيمي للقيام 

 .هبذا النشاط

  ويًتتب على ذلك إمكانية القول بأن اسًتاتيجية التغليف تتطلب األخذ بعُت اإلعتبار عدد من رلاالت اإلىتمام 

 24 .ادلختلفة

 : اإلنتاجسلرجات وقت و تسلسل كذا و التجمعية الكميات ربديد يف تتمثل :العمليات اإلنتاج بينالتعاون -
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 .ربديد وتوقيت سلرجات اإلنتاج- 
 .ترتيب وتوقيت سلرجات اإلنتاج- 
 .صيانة ادلعلومات- 
 .مجع وزبزين ومعاجلة ادلعلومات- 
 .ربليل البيانات- 
 اجراءات الرقابة- 

    ويبلحظ أن ىناك فصبل تاما بُت األنشطة األساسية واألنشطة ادلساعدة وذلك حلدوث أنشطة زلددة فكل قناة 

 .لوجستيك، بينما ىناك أنشطة أخرى ربدث حسب الظروف داخل ادلنشأة

  وكل ىذه األنشطة نسبهم يف زبفيض امجارل تكلفة اللوجستيك واهناء مهتمها مع مبلحظة أن تكلفة اللوجستيك 

تزيد بالنسبة دلستوى اخلدمة ادلقدمة للعميل، حُت أن تقدصل خدمة متميزة للغاية غلعل تكلفة  اللوجستيك مرتفعة 

 1.للغاية

 اللوجستيات أنشطة تكامل: المطلب الثالث

 ادلواد وأنشطة إدارة التوزيع أنشطة بُت ما والتكامل الًتابط ربقيق ىو اذلدف أصبح اللوجستيات مفهوم استقرارذ من   

لتضمن كفاءة التخزين وفعالية تدفق  ادلؤسسة أىداف وربقيق التشغيل احتياجات تلبية على رلالو يف كل تساعد اليت

. ادلخزون من مصادر التوريد وخبلل أنظمة التشغيل ضلو مصادر التوزيع حىت يصل إذل ادلستهلك

  ويتكون النظام ادلتكامل لنشاط اللوجستيك من نشاطُت فرعُت يرتبطان ببعضهما البعض وعلا عمليات اللوجستيك 

 .وأنشطة التنسيق والربط
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 وفعالية التخزين كفاءة يضمن موحد نظام بتنمية احلارل الوقت يف اللوجستيات دبوضوع اخلاصة بالدراسات هتتم   

 أيضا هتتم كما ادلستهلك إذل يصل حىت التوزيع مصادرو نح التشغيل أنظمة وخبلل التوريد مصادر من ادلخزون تدفق

 .التوريد سبلسل وربليل بدراسة

 

 

 

 

 

 

 

  دور التكنولوجيا في تطوير أنشطة اللوجستيك :المبحث الثاني

 شحن و التفريغال مجال في التكنولوجي التطور: المطلب األول

 ادلتطورة تسهيل إلغلاد ادللحةة احلاج فظهرت ردةتوادلس و ادلصدرة ادلنتجات سلتلف من البضائع شحنات حجم تتزايد

 .عالية بكفاءة أو وزبزينو البضائعدلناولة 

 : للنقل النمطي التوحيد نظام-

 البضائع تداول أو نقل يتم حبيث ومتماثلة كبَتة أحجام ذات صنادل أو حاويات يف ورصها البضائع تعبئة بو يقصد

 .الواري أو األوناش استخدام طريق عن السفينة وإذل من ظلطيا ادلوحدة
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 : بالحاويات نقل النظام-

 لنقل خاصة وسائل استخدام مع موحدة مقاييس ذات صناديق داخل ووضعها البضائع تغليف على يعتمد نظام ىو

 .خاصة أماكن يف وزبزن الرافعات بواسطة ادلخازن إذل السفن مناحلاويات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشحن دمج : المطلب الثاني

 الصغَتة الشحنات ودمج كبَتة كميات شحن على ادلديرين الكبَتة الشحنات وحجم القليلة األسعار تشجع النقل يف

 :طرق بأربعةة عاد الشحنات دمج يتم و للوحدة النقل تكلفة لتخفيض األولية الطريقة ىو كبَتة شحنات يف

 .ادلخزون إلدارة طبيعة نتيجة ىذا ويكون للشاحنات كاملة حبموالت يسمح وىذا للمخزون مج ديوجد  -1

 يتم فانو الشاحنات طاقة من اقل كميات وتوزيع لتسليم يشمل عندما احلالة ىذه يف للشاحنات مج ديوجد –2

 .النوع ذا لووادلسار اجلدولة وعملية فعال نقل على حلصول لذلك و الشاحنة على شحنة من أكثر وضع

 شحنات ونقل كبَتة دلسافات كبَتة شحنات بنقل السماح ىو للمخازن الرئيسي السبب ادلخازن دمج يوجد3-

 .صغَتة دلسافات صغَتة
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 من عدد من بدال واحد وقت يف كبَتة كميات شحن يتم حىت العمبلء طلبات ذبميع يتم مؤقت دمج يوجد-4

 .الصغَتة الشحنات

 
 
 
 
 
 
 

 :أنشطـة التنسيـق والـربط :المطلب الثالث

  إن النظام الفرعي  األخر ادلكون لنظام اللوجستيك يهتم بوضع اخلطط البلزمة لتحقيق التكامل بُت أنشطة   

 .اللوجستيك ادلختلفة

  وترجع أعلية نشاط التنسيق والربط بُت عمليات اللوجستيك ادلختلفة إذل أن الظروف ادلرتبطة حبركة ادلواد وادلنتجات 

مثل حجم ادلخزون ادلتاح ودرجة السرعة ادلطلوبة يف تدفق ادلواد أو ادلنتجات زبتلف كحالة دخول ادلواد إذل ادلنشأة 

 .عنها يف حاليت خروج ادلنتجات إذل ادلستهلك أو ربركها داخل ادلنشأة بنفسو

 :  ومن الناحية اإلدارية تنقسم أنشطة التنسيق والربط إذل رلموعة األنشطة الفرعية التالية

 .التنبؤ بادلبيعات- 

 .تشغيل األوامر- 

 .زبطيط وجدولة عمليات التشغيل- 
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 .زبطيط االحتياجات من ادلواد- 

  1:تنبـؤ بالمبيعــات-  1

  إن وضع وربديد أىداف وظيفة اللوجستيك يتطلب تقدير كل من حجم ادلبيعات ادلتوقعة يف ادلستقبل وحجم      

 .ادلخزون البلزم توفَته

 )    ونعطي عملية التخطيط والتنبؤ بادلبيعات يف ىذه احلالة قدرة زمنية قصَتة األجل ال تزيد عادة عن نسبة       

 .(تشمل قدرة التنبؤ يف معظم األحيان ثبلثة أشهر

  وميثل التنبؤ بادلبيعات ادلستقبلية األساس الذي تعتمد عليو مجيع اخلطط التشغيلية داخل ادلنشأة حيث تعتمد مجيع 

 .خطط الشراء والتصنيع والتوزيع على حجم الطلب ادلتوقع يف الفًتة ادلستقبلية

 :تشغيــل األوامر- 2  

  تشَت عملية تشغيل األوامر إذل مرحلة التنفيذ الفعلية للمبيعات ادلتوقعة خبلل التنبؤ ويًتتب على وصول أوامر    

العمبلء إذل ادلنشأة بدء عملية التوزيع ادلادي اليت سبثل نشاط اللوجستيك الذي يساعد على ربقيق األىداف التسويقية 

للمشروع، وتساعد عملية تشغيل األوامر على ربقيق أىداف التنسيق والربط  بُت أنشطة اللوجستيك ويرجع ذلك إذل 

أن األوامر سبثل مصدرا ىاما للمعلومات الواقعية عن احلجم احلقيقي للطلب ويساعد ذلك على ت عديل التنبؤات 

 1.اخلاصة بأحجام ادلبيعات ادلتوقعة لتمشي مع الظروف الفعلية الطلب

 :تخطيط عمليــات التشغيــل- 3

  إن زبطيط العمليات التشغيلية يعٍت التوفيق بُت إمكانيات ادلنشأة وبُت األىداف اليت تسعى إليها، وتشَت خطة   

التشغيل إذل كيفية استغبلل موارد ادلنشأة خبلل فًتة زمنية معينة اليت زبتلف من مشروع لؤلخر، ففي ادلنشأة ذات 
                                                           

 .32هنال فريد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص- 1
1

 .32مرجع سبق ذكره، ص: هنال فريد مصطفى- 
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النشاط التجاري تقتصر القدرة الزمنية اليت يغطيها جدول التشغيل من ثبلثة إذل ستة أشهر، ما يف ادلنشأة اإلنتاجية 

 .فإن خطط اإلنتاج تغطي  عادة فًتة سبتد إذل سنة كاملة

 :تخطيـط اإلحتيــاجات مـن المــواد- 4

  زبتلف أعلية ىذا النشاط وفقا لنوع ادلنشأة ففي حالة ادلنشأة ذات النشاط التجاري يتم زبطيط اإلحتياجات من 

ادلنتجات بغرض إعادة البيع أما كبعض الوسطاء أو للمستهلك ويتم إلتفاق على عملية شراء واحدة للحصول على 

مجيع احتياجات ادلنشأة وذلك خبلل الفًتة الزمنية ادلعينة ودلواجهة ظروف عدم التأكد تلجأ ادلنشأت ذات الطبيعة 

التجارية إذل استخدام استخدام أسلوب معُت للرقابة على ادلخزون وىو أسلوب نقطة إعادة الطلب، أما يف حالة 

ادلنشأت الصناعية فإن عملية زبطيط اإلحتياجات من ادلواد تتطلب ادلزيد من اجلهود التنسيقية حيث يكون اذلدف يف 

 .ىذه احلالة ىو ربقيق الًتابط ما بُت جداول اإلنتاج وما بُت توفَت ادلواد واألجزاء

  وتتوافق خطط توفَت ادلواد واألجزاء على خطط اإلنتاج حيث تتغَت اخلطط األوذل وفقا لؤلي تغَتات متوقعة أو غَت 

 1.متوقعة يف جداول اإلنتاج

 2(5)الشكل وميكن توضيح النظام ادلتكامل للوجيستيك كما ىو مبُت يف 

 

 

 

                                                           
 .32هنال فريد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص-  1
 29ص نفس ادلرجع السابق – 2
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 النظام المتكامل للوجستيك: 5الشكل

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29ص  ال فريد مصطفى، مرجع سبق ذكرهنو :ادلرجع                     

 العمالء

 تشغيل األوامر النبوء التوزيع المادي

 تخطيط العمليات

              نشاط تجاري                        

 نشاط إنتاجي

تخطيط االحتياجات 

 من المواد

 توريد المنتجات

جداولة 

 اإلنتاج

 الموردين

حركة المخزون 

 الداخلي

 إدارة المواد

ك 
تي
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ج
لو
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ت
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مل
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طة
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أن

 
 توريد المواد
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 :خاتمة الفصل الثاني

يف ختام ىذا الفصل ميكن القول ترجع أعلية ادلفهوم احلديث للوجستيك إذل أن ىذا ا ادلفهوم يف الواقع مفهوم      

شامبل يربط بُت أنشطة  متنوعة مثل النقل ،التخزين ،الشراء وتشغيل أوامر العمبلء هبدف إحكام الرقابة على مجيع 

أنشطة احلركة والتخزين اليت تساعد على تدفق ادلنتج  من مرحلة وصولو يف شكلو النهائي الصاحل لبلستخدام إذل 

  .العمبلء و ادلستهلكُت يف الوقت ادلناسب وبالشكل ادلناسب  وبأقل تكلفة شلكنة
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: الفصل الثالث

 .دراسة ميدانية لمؤسسة ميناء مستغانم   
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 :الثالث الفصل مقدمة

 لتقدصل لتوقف اومراكز األرصفة بو تتواجد حيث البحرية وادلساحة األرضية ادلساحة بُت وسيط فقط ليس ادليناء إن

 اليت أو بو ادلتواجدة التحويلية ادلصانع باعتبار االقتصادي للنمو مراكز تعتربا ادلوانئ إزل و ادلتعاملُت، دلختلف اخلدمات

 ذبارية مهنية و متنوعة أخرى صناعية أنشطة توليد على عملت حيث للدولة االقتصادية االحتياجات بتطور تطورت

 وقانونية، وبشرية ومالية مادية وسائل تسخَت خبلل من ذلك و. النمو ىذا ربقيق يف واسع وبشكل ساعلت جديدة

 هبا احلركة تسهيل بغيت بادلوانئ ربطها تحبيث واحلديدية الربية الطرقات و واجلسور اذلياكل من العديد أنشأت حبيث

 ين بالتجارية العقود من العديد التجارية ،أبرمت ادلبادالت حيث من اخلارجي العادل على منفتحة الدولة أن وباعتبار

 ذلك، يف مسؤولياهتم فحددت (اخل...العبور وكبلء التأمُت، وكبلء حبريُت، مساسرة )االقتصاديُت ادلتعاملُت سلتلف

 وادلعنوية الطبيعية األشخاص محاية ادليناء، ية ملك حلماية ورقابية تسيَتيو قانونية نظم تتطلب النشاطات ىذه حبيث

 و مسؤوليات وربديد ادلينائي ادللك استغبلل كيفية حول القانونية النصوص ربديد طريق عن وذلك معو ادلتعاملة

 ىو ذلك من والغرض لذلك الضرورية التعويضات ربديد مع ادلينائي بادللك إخبلل أي يف ادلتسببة ألشخاصجزاءات 

 االمتياز عقود تتضمن حبيث ادلينائية النشاطات دبختلف القيام أجل من ادلتعاملة األطراف سلتلف حقوق محاية

 وااللتزامات احلقوق ىذه طبيعة على واألجهزة لآلالت االستئجار عقود وكذلك العقاري ادللك الستغبلل ادلخصصة

 القوانُت يف الوضوح شروطها بُت من فهي أجنبية وشركات ادلينائية السلطة بُت ادلشًتكة االستثمارات حالة يف خاصة

 تشهده وما احلالية الظروف يف خاصة الدولية ادلعامبلت يف ضرورية أمور تعترب وىذه ادلينائية بالنشاطات ادلتعلقة

. العادلية األسواق سلتلف على كبَتين وتطور انفتاح من االقتصاديات وادلوانئ

 EPMتقديم المؤسسة :  المبحث األول

  اسم المؤسسةالتعريف بمؤسسة ميناء مستغانم: المطلب األول
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 شركة ذات أسهم/ مؤسسة عمومية اقتصادية: النظام القانوني للمؤسسة-

" ادلوانئ"دج ربت احليازة الكاملة لشركة تسيَت مساعلات الدولة 000 000 500: رأس المال االجتماعي-

SOGEPORTS 

 م1982أوت14 الصادر بتاريخ 287- 82م دبقتضى ادلرسوم التنفيذي رقم 1982 أوت 14: تاريخ التأسيس-

 . م1989 فيفري 29 :تاريخ استقاللية المؤسسة-

 27000 مستغازل 131 :الطريق الرئيسي إذل صبلمندر  ص ب: المقر االجتماعي-

 موالي زلمد: اسم ولقب المدير العام-

 12 / 33.01.11 (045): هاتف-

 33.01.15 (045): فاكس-

 الموقع على اإلنترنت :www.port-mostaganem.dz 

 
 :مستغانم ميناء مؤسسة نشأة-

اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري، وتشرف على تسيَته مؤسسة : يقّدم ميناء مستغازل نوعُت من اخلدمات

أنشأت يف إطار إصبلح النظام ادلينائي اجلزائري  .شركة ذات أسهم / ميناء مستغازل وىي مؤسسة عمومية اقتصادية

 .م 1982 أوت 14 الصادر بتاريخ 287- 82دبقتضى ادلرسوم التنفيذي رقم 

م، اخلدمات والتجهيزات اخلاصة بالديوان الوطٍت للموانئ ادلنحّل 1982 ابتداء من شهر نوفمرب ،ورثت مؤسسة ادليناء

وكذلك تلك اخلاصة بالشركة الوطنية للشحن والتفريغ ادلنحّلة أيضا ، كما أسندت إليها من جهة أخرى مهام القطر 

 :ادلوكولة فيما قبُل للشركة الوطنية للمبلحة فأصبح دورىا منوطا دبا يلي

http://www.port-mostaganem.dz/
http://www.port-mostaganem.dz/
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 .تسيَت أمبلك الدولة ادلينائية واإلنشاءات اخلاصة واستغبلل وتنمية ادليناء -

 .احتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واإلرساء -

شّقت مؤسسة ميناء مستغازل طريقها ضلو االستقبللية على غرار ادلؤسسات اليت كشفت عن م 1989 فيفري 29يف 

استقرار يف وضعيتها ادلالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إذل شركة 

 دج ربت احليازة الكاملة لشركة تسيَت مساعلات الدولة 25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماذلا / عمومية اقتصادية

وزبضع للقانونُت التجاري وادلدشل طبقا ألحكام  B.88.01، ربمل للسجل التجاري رقم SOGEPORTS" ادلوانئ"

 وادلتضمنة للنصوص التنظيمية الستقبللية 1988جانفي   12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88 و 01-88القوانُت 

ماي  16الصادر بتاريخ  119- 88وادلرسوم م 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  101-88ادلؤسسات وطبقا للمرسوم 

 .م1988 سبتمرب 28الصادر بتاريخ  177-88م وادلرسوم 1988

 :مهام المؤسسة

 .استثمار وتطوير ميناء مستغازل-

 .استغبلل اآلالت واإلنشاءات ادلينائية-

 .إصلاز أعمال صيانة وهتيئة وربديث للبٌت ادلينائية الفوقية-

 .إعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبٌت ادلينائية التحتية بالتعاون مع الشركاء اآلخرين-
 .مباشرة عمليات الشحن و التفريغ ادلينائية-
 .مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغَتىا-
القيام بكل العمليات التجارية، ادلالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة ادلباشرة أو غَت ادلباشرة دبوضوع مؤسسة -

 .ميناء مستغازل
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 :الموقع الجغرافي-

° 05و° 00مشاال و خطي طول ° 56و° 35يقع ميناء مستغازل يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو بُت خطي عرض 

 .شرقا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الهيكل التنظيمي: المطلب الثاني
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  البواخر ومعالجةاستقبالقدرات : المطلب الثالث

 . م1830بطول : كاسرة األمواج-

 م 12وعمق م 100مشارل غريب بعرض : ادلدخل البحري للميناء-

 :األحواض1-
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ػلتوي على زلطات ) م 8,17و م 6,77ىكتار وعمق يًتاوح بُت  14دبساحة مائية تقدر بـ : احلوض األول -

 (رسو

 04ػلتوي على )م 8,22 م و 6,95وعمق يًتاوح بُت  ىكتار 16دبساحة  مائية تقدر بـ : احلوض الثاشل -

 (زلطات رسو

 :مًت خطي مقسمة كما يلي 296 1زلطات رسو بطول كّلي يصل إذل  10 ربوي :األرصفة-2

 (0احملطة )  مًت خطي 117: الرصيف الشمارل الشرقي-

 (3و  2، 1احملطة ) مًت خطي 412:            رصيف ادلغرب-

 (2 و 1احملطة اجلديدة ) مًت خطي 217:          الرصيف اجلديد-

 ( 5 و 4احملطة  ) مًت خطي 270:        رصيف االستقبلل-

 (7 و 6احملطة  ) مًت خطي 280:    الرصيف اجلنويب الغريب-

 
 
 
 

 25محطات الرسو-: 3الجدول

                                                           
25

 داخليت هي هؤسست هيٌاء هستغاًن وثائق :الوشجع- 



 لفصــــــــــــــــــــل الثالث                            دراسة ميدانية  لمؤسسة ميناء مستغانما
 

 

68 

 :الخصائص البحرية والتجارية لمحطات الرسو-3

 محطات الرسو األحواض أسماء األرصفة

طول محطات 
 الرسو

 (متر)

 عمق محطات الرسو

 (متر)

 التخصص

 الرصيف الشمارل الشرقي

ول
 األ

ض
حو

ال
 

Y 

O 

80 

117 

4.50 

6.77 

 سفن خدمة ادلرافئ

 بضائع سلتلفة+ زفت 

 رصيف ادلغرب

1 

2 

3 

139 

139 

134 

7.62 

7.62 

7.62 

 بضائع سلتلفة+ سكر أصهب 

 بضائع سلتلفة

 بضائع سلتلفة

 رصيف االستقبلل

4 

5 
X 

135 

135 

80 

7.62 

8.17 

5.00 

 بضائع سلتلفة+ حبوب 

 بضائع سلتلفة+ حبوب 

 سفن خدمة ادلرافئ

 الرصيف اجلديد

 

NP 1 

NP 2 

108 

109 

7.98 

7.18 

 بضائع سلتلفة+ سفن اإلداء 

 بضائع سلتلفة

 

اني
 الث

ض
حو

ال
 

    

 سفن اإلداء NP 69 6.20 رصيف سفن اإلداء

 الرصيف اجلنويب الغريب

6 

7 

140 

140 

6.95 

8.22 

 بضائع سلتلفة+ مخر غَت موّضب 

 بضائع سلتلفة

 سفن الصيد En Activité 430 4.50 رصيف الصيد
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 .ذات االستخدام التجاري 2م 430 44دبساحة كلية تقدر بـ :  أرضية التخزين-

 سيارة مع إمكانية سبديدىا إذل  000 6وقدرة استيعاب تصل إذل  2 م000 60دبساحة : مرأب السيارات-

 سيارة000 12

 .حاوية سنويا 000 15وقدرة معاجلة  2 م000 15دبساحة : مرأب احلاويات-

 للخدمات التجارية2 م950 5، توظف 2 م950 8 سلزن دبساحة 16عددىا : ادلخازن-

 :طرق المواصالت-4

  مًت خطي885 4: الطريق األرضي-

كل األرصفة رلهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم مؤقتا لنقل )مًت خطي  747 3: السكة احلديدية-

 وزلطات الرس (....احلبوب، األنابيب ادلعدنية، ثفل قصب السكر 

 :المنشآت المتخصصة-5

 :وحدات استقبال وعبور الزفت- ا

- NAFTAL  : طن 200 4ذات سعة إمجالية تقدر بـ  (أحواض) أوعية ثرلهزة بثبل. 

 Sarl Bitumes Ouest: طن000 5ذات سعة إمجالية تقدر بـ  (حوضُت) رلهزة بوعاءين . 

 Sarl HA. C.E : طن000 5ذات سعة إمجالية تقدر بـ  (حوضُت)رلهزة بوعاءين . 

 

 

 :وحدات استقبال وعبور الحبوب- ب
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 UCA O.A.I.C  : طن من  300طن،وىي رلّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدل ضّخ  000 30سعتها

 .ساعة لكل منهما/احلبوب

 Spa Comptoir du Maghreb: طن 18000بـ   رلهز بثبلثة صوامع ذات سعة إمجالية تقدر 

 :وحدات استقبال وعبور السكر األحمر- ج

Spa SORASUCRE (Groupe Ouest Import)  :طن من السكر غَت ادلوضب 000 16 سعة إستقبال تقدر بـ 

  طن سنويا000 150وقدرة العبور تصل إذل 

 

 

 

 

 

 

 

  المشاكل، التحديات و المشاريع المستقبلية بميناء مستغانم:المبحث الثالث
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 التسهيالت المينائية: المطلب األول

 . سا مديريُة قيادة ادليناء بثبلثة سفن قيادة و َزْوَرقي إرساء 24/  سا 24تؤمِّنو لـ : إرشاد السفن -1

 . حصان700 1ذات قوة  ISSER 2تُقطر السفن التجارية ليبل و هنارا باستخدام قاطرة : قطر السفن -2

 :على التفصيل اآليت  87عددىا : وسائل الشحن والتفريغ دليناء مستغازل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 الشحن و التفريغأدوات أنواع : (4) الجدول

                                                           
26

 داخليت هي هؤسست هيٌاء هستغاًن وثائق : الوشجع- 
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 نوع الة الشحن و التفريغ عددها سعتها  بطن
250 1 Cruterex/demagرافعة 
50 2 crue liebhenالةرافعة 
 super stacherرافعة احلأويات 4 45
 cruesرافعة كهربائية 2 6

electiquecaillard 
 رافعة كهربائية 2 15/8

 pelleالة شحن و احلفر اخللفي 1 
retrochargeuseKomatsu 

 caseالة شحن و احلفر اخللفي 2 
 mini chargeurالة الشحن 1 

new Holland 
 chariots élévateurالة شوكية  52 
 tracteur (roc/roc)جرار 1 32/15

sioux 
 tracteur (ro/ro) Ferrariجرار 2 45
 pompe a grainsمضخة احلبوب 1 42

Vigan 

 pompe a grainمضخةاحلبوب 1 180
Never 

 ملحقات الة الشحن و التفريغ 43 

 

 

 

الميناء  معوقات: المطلب الثاني
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 .م 8,22زلدودية عمق األرصفة بـ   -

 .عدم كفاية  طول األرصفة ومساحة العبور والتخزين -

 ( 2014- 2010 مسجل يف ادلخطط التنموي) غياب مراب احلريق ادلخصص دلعاجلة ادلواد اخلطَتة - -

 . مشكل التزاوج بُت النشاط التجاري والصيد البحري -

 ما هي االنعكاسات السلبية؟

  .طول ادلكوث ادلؤّدي أحيانا إذل مهل إضايف للشحن والتفريغ -

  .إضافية زبفيف محولة السفن الضخمة يف ادلوانئ األخرى شلا يؤدي إذل تعريفات شحن  -

 . صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل -

 .  اختناق مينائي ناجم عن التزاوج بُت األنشطة التجارية و أنشطة الصيد البحري -

 

 

 

 

 

 

 

 ءللمينا المستقبلية المشاريع: المطلب الثالث

 مشروع إنشاء الحوض الثالث-1
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من أجل مواجهة معوقات ادليناء من جهة ونظرا للنمو ادلتسارع للتبادل التجاري على مستوى ادليناء من جهة أخرى، 

أصبحت تنمية ادليناء وتطويره بإنشاء احلوض الثالث واقعا حتميا من أجل مواجهة العجز ادلتوقع للقدرات ادلينائية يف 

 م من طرف سلترب الدراسات البحرية ومت ربيينها يف سنة 1998أصلزت أول دراسة للمشروع يف سنة . ادلستقبل القريب

 .    SOGREAH ALGERIAم من قبل مكتب الدراسات  2011

 :يسمح ىذا ادلشروع دبا يلي

 .ألف طن سنويا  900 أكثر من :تجارة البضائع المختلفة- 

 . أكثر من مليون طن سنويا:تجارة الحبوب- 

 . ألف حاوية سنويا400 حوارل :تجارة الحاويات- 

 . ألف وحدة سنويا 600 :تجارة الوحدات المتحركة- 

 . عددا مهما من ادلسافرين وىذا يف أعقاب إنشاء زلطة حبرية للمسافرين:تجارة المسافرين- 

 .كما سيسمح ىذا ادلشروع بتوفَت عدد مهم من مناصب الشغل ادلباشرة وغَت ادلباشرة
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 داخلية من مؤسسة ميناء مستغانم وثائق :المرجع

 :مشروع محطة بحرية-2

أصبح إنشاء زلطة حبرية للمسافرين من أىم انشغاالت ادليناء وكذا السلطات احمللية وادلركزية حيث أجريت عدة 

 .لقاءات ودراسات تناولت ىذا ادلوضوع

 م من طرف سلترب الدراسات البحرية واليت خلصت إذل إمكانية ذبسيد 1998أول دراسة ذلذا ادلشروع أصلزت يف سنة 

لدراسة إنشاء    SOGREAH ALGERIAأثناء تعيُت مكتب الدراسات - م 2011ويف سنة . فكرة احملطة البحرية

 .    وقع اختيار موقع ادلسمكة احلارل إلصلاز مشروع احملطة البحرية- احلوض الثالث

 (أو)عدة شركات نقل حبري للمسافرين أبدت اىتمامها بفتح خطوط حبرية بُت ميناء مستغازل وجنوب إسبانيا و

 .جنوب فرنسا

 .  صبلمندر وسيدي خلضر:وسُيشرع يف إصلازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري ضلو مينائي الصيد

 

 

 :مشروع مرأب الحريق-

 :ىو مركز لعبور ادلواد اخلطَتة يسمح دبعاجلة 

 . ادلواد السائلة القابلة لبللتهاب -

 . ادلواد الصلبة القابلة لبللتهاب -

 . (ادللِهبة)ادلواد احملرِقة  -

 .ادلواد الساّمة -
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 .(اآلكلة)ادلواد ادلذيبة  -

 .مواد خطَتة أخرى -

 المراقبة عن بعد-

ىو وضع نظام متكامل دلراقبة وتأمُت احلركة البحرية كما يساعد على تبادل ادلعلومات ادلرقمنة و محاية مداخل ادليناء 

 . وادلنشآت وادلناطق احلساسة عن طريق مراقبتها عن بعد

 الميناء الجاف-

نظرا لتزايد ادلبادالت التجارية بشكل كبَت ومن أجل منع تكدس ادليناء، تقدمت مؤسسة ميناء مستغازل بطلب إذل 

يشار إذل أن ادليناء اجلاف . السلطات احمللية بغية احلصول على قطعة أرض َتْصلح كبنية أساسية إلنشاء ميناء جاف

 ادليناء البحري ويستخدم إذلو السكة احلديدية الواصلة أعبارة عن زلطة لتخزين البضائع متصلة مباشرة مع الطرق ىو 

وػلوي ادليناء اجلاف كذلك مراكز .  اجلهات ادلوردةإذل استعدادا لتوزيعها وانئكمركز لتجميع البضائع القادمة من ادل

ىدفو زبفيف  زبزين وتفريغ البضائع ومراكز الصيانة للمقطورات والشاحنات وخدمات التخليص والتفتيش اجلمركي و

 . البحريةادلوانئالضغط على الطاقة التخزينية وادلساحة اجلمركية اليت تكتظ هبا 

 ىكتار دبنطقة 20   غلدر بالذكر أن السلطات الوالئية أبدت موافقتها على بررلة منح ميناء مستغازل قطعة أرض من 

الربجية بدائرة عُت النويصي إلنشاء ادليناء اجلاف مع العلم بأن ادلنطقة ادلذكورة غلري ربويلها إذل منطقة نشاط 

 .صناعي

 :الجديدة المرحلة تحديات مواجهة في مستغانم ميناء-

بدخول اجلزائر اقتصاد السوق، استطاعت مدينة مستغازل بفضل مينائها إنشاء اقتصاد ناجح وإطار حضري بتشكيل 

 .فضاء اجتماعي وتنظيمو حسب منطق التطور وسباشيا مع الربامج التطبيقية ادلتعلقة بادلدن من نفس الصنف
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أصبحت مدينة مستغازل سبلك جدوال وسجبل يضم العناصر ادلؤسسة وادلخططة إلسًتاتيجيتها يف التطور، نظرا لتوفرىا 

إضافة إذل مينائها، دلدينة مستغازل مناطق صناعية، مراكز ورلاالت للتبادل التجاري، . على كثافة سكانية كبَتة

 .فضاءات ثقافية ومساحات للًتفيو إذل جانب مرافق أخرى

يف ىذا اإلطار يعرف ميناء اجلزائر برامج عصرنة وربديث وإعادة تأىيل وتسطَت عمليات البناء والتهيئة وتدعيم 

 . ادلنشآت إضافة إذل إنشاء فضاءات وقواعد جديدة للتخزين وامتبلك وسائل جديدة وحديثة للشحن والتفريغ
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 :الثالث الفصل خاتمة

 النظام من ادلينائية األنظمة يف وتطور توسع إذل أدى ما ىذا الدول سلتلف بُت ادلعامبلت تزايد بفعل ادلوانئ تطورت   

 دلختلف العقبلشل باستغبلل أو ادلوانئ، بتسيَت يقومون والذين اخلاصة األشخاص فإذل البلمركزي النظام إذل ادلركزي

 العامة اذليئات صلد العادل دول أغلب يف أنو العلم مع التكاليف ويف العمليات ىذه يف التحكم بغية ادلينائية النشاطات

 من منبثقة عادة ىي نشاطها مباشرة يف اذليئات لتلك ادلمنوحة السلطات وان دلوانئ، على اادلشرفة ىي اخلاصة وليست

 شلارسة خبلل ومن خاصة بصفة وادلوانئ عامة بصفة الدولة مصلحة م يدعاإلداري نشاطها و للدولة العامة السلطات

 الوكيل والتفريغ، الشحن كمقاول ادلينائية العمليات وسطاء من العديد يتدخل دلهامها ادلينائية السلطات

 إيصال أجل من تكلفة وبأقل شلكن وقت أقل يف إليهم ادلوكلة ادلهام سلتلف إصلاز يف يتوسطون حبيث، اخل...اجلمركي

 عنها يسأل قد والذي البضائع حجم أو طبيعة على تؤثر قد حوادث أي يف التسبب دون إليهم، ادلرسل إذل البضائع

 الطبيعية األشخاص مسؤوليات تتحدد حيث احملكمة و التسيَتية القانونية النظم من إطار يف يتم وىذا، القانون

 معُت دخل على حصوذلم يف وادلتمثلة حقوقهم تتحدد كما، اإلصلاز مستوى وعن مهإرل ادلوكلة النشاطات عن وادلعنوية

 اليت ادلؤسسات تتعدد أن ػلصل قد أنو خاصة بادلوانئ، السائد ادلنافسة دلستوى اعتبار ومع ادلقدمة اخلدمات مقابل

 مباشر تكون قد اآلثار إن بل ذلك على األمر يتوقف وال العاملة الفئات ىذه دخل على يؤثر شلا اخلدمات نفس تقدم

 تتعلق عمليات إذل ذلك تتعدى بل .اخل...والتخزين ادلناولة عمليات بتحسُت فقط األمر يتعلق ال إذ مباشر، وغَت

 مناصب فتخلق ادليناء خارج النشاطات باقي على كذلك ينعكس وىذا بادليناء، احمليطة ادلنطقة يف وادلعاجلة بالنقل

 .النقل مستوى يف وتوسيع العالية ادلردودية ربقيق يف تساىم حبيث النشاطات من وغَتىا جديدة وصناعات شغل
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 خـاتمـة عـامـة
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 :خاتمة عامة

   ازدادت اعلية اللوجستيك يف السنوات االخَتة حيث بدأت يف ادارة انشطة سلسلة االمداد و بطريقة متكاملة  

دبعٌت التفكَت يف ادلنتجات و اخلدمات اليت تتدفق من مصادر ادلواد لئلمداد و التموين ميثل عنصر اساسيا لتحسُت 

ارباح ادلؤسسة و االداء التنافسي وترجع اعليتو ألنو يربط ما بُت انشطة متنوعة مثل النقل     و التخزين و الشراء 

 و تشغيل اوامر العمبلء هبدف احكام الرقابة على مجيع انشطة احلركة و التخزين اليت تساعد على تدفق ادلنتج 

لذلك تسعى االدارة اذل ربقيق التنظيم و الرقابة اللوجستية فيأيت التخطيط يف أولية ىذه ادلهام و االختيار من بُت 

رلموعة البدائل  حيث يتمحور عادة حول اربعة رلاالت رئيسية و ىي خدمة العمبلء و ادلوقع و ادلخزون      و 

النقل و تعد خدمة العمبلء اللوجستية دبثابة النتيجة لذلك كما ان القرار اللوجسيت يقوم على معلومات خاصة 

بنظم النقل و التخزين و ادلناولة و التكاليف ادلرتبطة بكل نظام وذلك لتوصل اذل االسلوب االمثل يف تنفيذ ادلهام 

 .اللوجستيك

 :الفرضيات تقييم

و  ذبميع األنشطة اليت ذلا عبلقة بتدفق وزبزين السلع واخلدمات واألوذل فإن اللوجستيك ىو  للفرضية بالنسبة- 

 .صحيحة الفرضية منو

 الفرضية و بالتارل اللوجستيك ىو التغلب على الفجوة بُت العرض والطلب إدارةالوظائف اليت تقوم هبا - 

 .صحيحة

 و  العمبلءإرضاءاألنشطة اللوجستية هتدف إذل خدمة العمبلء مع ربقيق ادليزة التنافسية خبلل ربقيق متطلبات - 

. صحيحة الثالثة الفرضية منو

بالنظر إذل الفرضيات ادلوضوعة سابقا وباالعتماد على دراسة ادلبدئية اليت أجريت دبؤسسة ميناء مستغازل ميكن 

 :أن نستنتج أن 
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 .إن اللوجستيك يضيف قيمة للعميل من خبلل وقت االستجابة وادلكان ادلناسب -

إن األنشطة اللوجستية ال سبارس دبعزل عن األنشطة والوظائف األخرى للمنشأة بارتباطها بينها وبُت  -

 .وظيفة التسويق واإلنتاج والتمويل

إن وظيفة اللوجستيك شأهنا شأن الوظائف واألنشطة األخرى للمنشأة يتم أداؤىا من خبلل عناصر  -

 .العملية اإلدارية وسبارس فيها كافة وظائف ادلدير من زبطيط وتنظيم الرقابة

 .إن احلصول على معلومات دقيقة عامل ىام جدا وخصوصا يف عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة -

نظر للصعوبات اليت تواجو الباحث يف إجراء دراسات ميدانية وباألخص يف مؤسسة خدماتية مثل ميناء مستغازل 

 يصعب التماس نتائج حسنة للدراسة وبالتارل يصعب احلكم عل ى صحة الفرضيات 

وأخَتا ويف سبيل ربسُت اخلدمة اللوجستية وكبديل للتصدي جبميع ادلهام اللوجستية داخل ادلنشأة الذي يستلزم 

تنظيم اللوجسيت موسع فإن الكثَت من ادلنشأة سعت إذل إسًتاد األنشطة اللوجستية أو تكوين شركات اللوجستية 

واقتسام نظمها اللوجسيت  مع مؤسسة أخرى من أجل تقليل التكاليف وربسُت خدمة العمبلء  لسماح بالًتكيز 

 .              على مهام أساسية
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 قائمة المصادر و المراجع

 :الكتب باللغة العربية- 1

 .، مكتبة اإلشعاع، مصر، دون ذكر سنة النشرإقتصاديات النقل البحريأمحد عبد ادلنصف زلمود، - 

 .2002، الطبعة األوذل، مكتبة االشعاع الفٍت ،مصر  ادارة المواد و االمداد تفيدة علي ىبلل ، - 

 .2003/2002، دار اجلامعة للنقل و التوزيع ، مصر  كفاءة و جودة الخدمات اللوجستيةثابث عبد الرمحان ، - 

 .1998، ، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصرمقدمة في إقتصاديات النقلمحادة فريد منصور، - 

، تعريب تركري ابراىيم وسلطان اسامة مسلم ، دار ادلريخ العربية إدارة اللوجستياترونالدو اتش بالو، - 
 .2006السعودية،

 .1988، الدار اجلامعية، مصر، ادارة المواد و االمداد و الرقابة على المخزون عبد الغفار احلنفي، - 

 .2005/2004،  ، دار اجلامعية ، مصراساسيات التنظيم و ادارةعبد سبلم ابو قحف، - 

 دار -عمان-، مدخل التوزيع و االمداد ادارة االعمال اللوجستيةعلي فبلح الزعيب و زكريا امحد عزام ، - 

 .2011ادلسَتة للنشر و التوزيع ،

المرجع في وظيفة االحتياجات و ادارة االنشطة اللوجستية في المنظمات مصطفى زلمود ابو بكر ، - 
. 2004/2003، الدار اجلامعية، مصر،المعاصرة 

 .2003، دار اجلامعة للنشر و التوزيع  مصر ،إدارة اللوجستياتهنال فريد مصطفى جبلل العبد، - 

 :التقارير- 2

، ادلملكة تقرير النقل البحري في إطار منظمة التجارة العالميةالغرفة الشرقية، / مركز الدراسات واألحباث- 
 .العربية السعودية، دون اإلشارة إذل السنة

 :القوانين و المراسيم- 3
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 .27/07/1997، اجلزائر، ادلؤرخ يف 231/ 915ادلرسوم التنفيذي رقم - 

 .1994، اجلزائر، سنة 53/ 94ادلرسوم التنفيذي رقم - 

 

 

 

 

 

 

 


