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          الخاتمة العامة

الحظنا أن قطاع نقل البضائع يف اجلزائر حيتاج إىل املزيد من التنظيم اخريا من خالل دراستنا هلذا املوضوع 

من التكاليف األخرى مثل الرسوم  ربتوثيقها حىت هتليات تتم من غري و الصرامة يف التعامالت، فالعديد من العم

يف قصر املعارض  1122نوفمرب  12-12والضرائب وهذا ما توصل إليه أول صالون دويل للنقل واللوجستيك اليوم 

 عارضا وطنيا ودوليا. 01اجلزائر العاصمة مبشاركة  -الصنوبر البحري

ل خلق وحتسني املنظومة الوطنية للنقل من خالل هذه الصالون تسعى السلطات اجلزائرية من أج

من احتياجات السوق الوطنية على هذا مت تصنيف  %3واللوجستيك حيث ال تغطي األسطول والبنية التحتية إال 

بالد ويف أول مرة مت  221اليت تضم  1122عاملي حسب البنك العاملي حسب إحصائيات  50اجلزائر يف الرتبة 

 respect)واحرتام وقت التسليم  qualité de service))نوعية اخلدمات  أبعاد مها03))ثالثة االعتبارأخذ بعني 

délai de livraison)ومصاحل اجلمارك(service et douane)  حيث تقدر مصاريف خدمات وتكاليف اللوجستيك

وهذا ما  %22يقدر مقارنة مع املعدل العاملي الذي ( %30)مليار دوالر يف السنة أي مبقدار  2-0يف اجلزائر حبوايل 

يدل أن قطاع النقل واللوجستيك يف اجلزائر متأخر كثريا وبعيد  متاما ويكلف تكاليف زائدة لكل املعامالت 

 التجارية مبا فيها التصدير واالسترياد.

جناح صناعة اللوجستيات يف أي منطقة يتوقف على توفري بنية حتتية متكاملة وموارد بشرية مدربة و  

تشريعي و استثماري يساعد على جذب رؤوس األموال ويعترب القطاع اللوجسيت واحد من أهم كذلك مناخ 

القطاعات اليت تقوم بدفع عجلة االقتصادية الوطنية يف ظروف احلالية اليت تعيشها اجلزائر وذلك باخنفاض عائدات 

تريليون دوالر يف  3,9وصلت بإيرادات اليت ة اجلباية البرتولية حيث ميثل جزء كبريا من االقتصاد العاملي

 .يف املائة 4,5%ومبعدل زيادة سنوي تصل إىل 2013عام
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 :الفرضيات تقييم

 .للنقل دور كبري يف أنشطة اإلمداد و املؤسسة ككل وهذا ما مت أثبته يف اجلانب لنضري-

تعمل املؤسسة على تقدمي خدماهتا  للنقل و اللو جستيك من خالل الدراسة التطبيقية للمجمع شاقور-

بتخفيض تكاليف النقل و احرتام مجيع جبودة عالية حماولة إرضاء زبائنها و احلفاظ على حصتها السوقية وذلك 

 .مواعيد الشحن و التفريغ املتفق عليه يف الوثيقة

التعامالت، فالعديد من  البضائع يف اجلزائر حيتاج إىل املزيد من التنظيم و الصرامة يفالنقل واقع وأفاق  -

 .العمليات تتم من غري توثيقها حىت هتربا من التكاليف األخرى مثل الرسوم والضرائب 

- l'algerie aux derniers rangs en matiere de logistique ))  كمال  بيههذا ما خراج

أصدرته البنك العاملي اليت  واللوجستيك يف اجلزائر حول حقيقة وواقع النقلخمتص عاملي يف اللوجستيك  خليفة

حيث ال تتعدى  %5دولة و يقدر تكاليف النقل و اللوجستيك على املستوي  العاملي مبعدل 145على  125حيث احتلت املرتبة  2012جوان 

 .مليار دواالر 6-5ما يعادل  أي %35اذ وصلت هذه النسبة يف اجلزائر إىل  %16متوسطة العاملية 

 :النتائج التطبيقية

 .عدم وجود فكر و ثقافة لوجسيت يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبفهوم احلديث-

 .((TICعدم استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسة شاقور -

نقص وانعدام اجملال املتاح لالستثمار يف هذا القطاع وذلك لصعوبة و العراقيل اإلدارية و اجلمركية من -

 .اليت يتطلبه هذه املشاريع والباهظة الكبرية و الضخمة األموال أخرجهة و من جهة 
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 :االقتراحات

الرتكيز على االستثماري تنمية للبنيات التحتية الضرورية هلذا القطاع احلساس االقتصاد اجلزائري و ذلك -

اللوجستية مجر وكية جللب التكنولوجيا تشجيع االستثمارات األجنبية باء عطائهم تسهيالت مالية اإلدارية و 

 .تقنيات و أدوات( ,احلديثة)مفاهيم

                               تكوين و تأهيل اليد العاملة املؤهلة يف هذا امليدان عن طريق التكوين اجليد للمواد البشرية-
ثاحلدي اإلدارةواملناهج يف جمال اللوجستيك  Management logistique et stratégie) 

 .((PAPIER 0 وتطبيق مبدأ   (TIC)استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال -

 .تشجيع املتعاملني و املستثمرين إلنشاء مؤسسات تستخدم النقل املتعدد الوسائط-

 .من اجل تقيم األداء المؤسسة بالنسبة لمنافسيها benchmarking Leاستخدام -

 .إدماج و تشجيع )النقل األخضر(لالعتبارات البيئية و إتباع معايري احملا فضة على البيئة -
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 :تمهيد

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

احلروب إذ كان السبب الرئيسي يف فثل وجناح العديد من املعارك. فنجد اخلسارة الربيطانية يف حرب االستقالل 

ة تعلق بشكل كبري بفشل لوجسيت، بينما يعترب القادت يف احلرب العاملية الثانية لمرو  أرويناألمريكية وخسارة 

تغتون عباقرة لوجستيون. بعد احلرب العاملية الثانية ونظرا ناملقدوين ودوق ويل  سندرالتارخييون هانيبال باركا، الك

قه يف للدور الكبري الذي لعبه اللوجستيك سعى العديد من الباحتني واملهتمني يف العلوم اإلدارية إىل حماولة تطبي

  .اجملال اإلداري واالقتصادي، وكانت الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا السباقة لذلك

كما ساعدت عدة عوامل على ظهوره يف املؤسسات منها؛ تغري أمناط االستهالك واالهتمام مبستويات 

 .اخلدمة املقدمة له، العوملة االقتصادية وثورة تكنولوجيا املعلومات

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

 .العملية اللوجستية، كل هذا جعل منه إدارة هامة يف هياكل كربى الشركات العاملية
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 المبحث االول: عموميات حول اللوجستيك.

 (المطلب االول: مفاهيم عامة حول اللوجستيات )األمداد

واليت تعترب  (Logistikos)يعود أصل كلمة اللوجستية إىل اللغة االغريقية القدمية وتأيت من كلمة لوجوس 

Calculation and Reasoning.1أي فن احلساب واالستنتاج من املنظور الرياضي 

ويقول بعض Logistikosق.م( هو أول من استعمل كلمة  884-824ويعترب الفيلسوف اليوناين أفالطون )

املؤرخني أن اجليش الروماين كان يستخدم اللوجستيات ولكن أول ظهور لتلك الكلمة يف العصور القدمية كان يف 

بالتحديد حيث اقرتح أحد مستشاري امللك لويس الرابع عشر حال للمشاكل  7711بفرنسا عام  71القرن 

اقرتاحه بتشكيل رتبة جديدة ، وعلى هذا األساس كان اإلدارية املتزايدة اليت ظهرت للجيش الفرنسي يف تلك الفرتة

وكانت مسؤولياته عبارة عن التخطيط (Marechal Général de logis)يف اجليش تسمى مارشال جنرال دو لوجي 

 واختيار املواقع وتنظيم التنقالت واألمداد.

عبارة عن جمموعات من م نابليون االول أنشأ جمموعة عسكرية خاصة باإلدارة وهي 7417أما يف سنة 

 احلرس اإلمرباطوري تتألف من اخلبازين واجلزارين واحلرفيني مكلفني بضمان متوين جيوش نابليون.

م حينما مت تقسيم اجليش إىل 7487يف ظهور وذلك يف عام  (logistics)فقد بدأت كلمة  71أما يف القرن 

آنذاك التكتيكات الصغرية( وعرف اللوجستيك -اهلندسي-اللوجسيت -التكتيكي -مخس قطاعات )اسرتاتيجي

بغث حتريك اجليوش ويف القرن العشرين وبالتحديد خالل احلرب العاملية الثانية كان اللوجستيك أحد عوامل 

                                                           
تأليف عدد  -املنطقة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات -المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستياتعبد القادر فتحي الشني، -1

 .87، ص2111، 881من خرباء املنطقة، عدد 
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 م، وما أن وضعت احلرب العاملية أوزاهنا حىت7188انتصار احللفاء أثناء هبوطهم على شواطئ نورماندي يف جوان 

بدأ ظهور دراسات ترمي إىل تطبيق اللوجستيك يف جمال األعمال وخاصة بعد الكساد الشديد الذي تعرضت له 

 .م7194الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

 الفكر اللوجستي في المؤسسة وأسباب ظهوره:-1

ظهر التفكري اللوجسيت  يعود ظهور الفكر اللوجسيت يف املؤسسة يف بداية الستينات من القرن املاضي

باملؤسسات الصناعية، ولكن تطبيقه فعليا كان يف منتصف السبعينات يف الواليات املتحدة االمريكية وأوائل 

 الثمانينات يف أوروبا.

حيث م 7117أن تاريخ مصطلح اللوجستيك يف مؤسسة يرجع إىل عام Lampert et stockويرى كل من 

أجريت دراسة بالواليات املتحدة األمريكية حول التكاليف والعوامل اليت تؤثر يف توزيع منتجات املزارع وهو اعتربه 

أما أول الكتابات  ،J.crowell. وقام بتلك الدراسة 1يف اجتاه ال يعرف اآلن باللوجستيكالكاتبات  أول دراسة 

لتسويق خاصة يف اجلانب املادي من العمليات اليت قام به اليت ركزت على اجلوانب اللوجستية ضمن عمليات ا

clark  م من خالل كتاب7122سنة: 

clack F, principles of marketing 1922)) 

للتوزيع املادي مع تطبيق ن دور اللوجستيك يف النظام الفرعية وهناك عدد من الكتابات حتدثت ع

 حتت عنوان: KOLB.Fصدر كتاب  م7112األساليب الرياضية ويف سنة 

(La logistique : approvisionnement, production, distribution). 

                                                           
دراسة حالة شركة امسنت عني توتة مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  -دور أنشطة االمداد في تحقيق الميزة التنافسية–بوهنتالة نور اهلدى  -1

 .79، ص2111-2114العلوم التجارية ختصص توسيق، جامعة باتنة، السنة اجلامعية 
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حيث يقرتح هنجا ملختلف تقنيات إدارة املخزون والتنبؤ هبا، وتصميم شبكات التوزيع املادي، إذا ميثل 

 1هذا الكتاب بلورة التفكري اللوجسيت الفرنسي.

لوجستيك كمجال إداري متكامل الJames lhesketteهكستم املختص يف اإلمداد 7118أما يف سنة 

 LA Fonctionيف كتابه:LAMBILLOTTEجعل يواجه الرهانات االسرتاتيجية واملشاكل التنظيمية، يقدم 

Logistique Dans L’entreprise 

حدده كميزة تنافسية ممكنة للشركات  7141عام  Porterاللوجستيك يف بعده الوظيفي والتنظيمي أما 

 .(la chaine des valeurs)2وذلك من خالل سلسلة القيمة

 (la logistique d’entreprise)رؤية جديدة ظهرت بفرنسا منن خالل كتاب 7148ويف عام

هي رؤية تقرتح منهج اسرتاتيجي وتنظيمي لتحسني املشاكل colin, J.TixierD.Mathe.Hلكل من 

 Heskttمن خالل فكر  Tixierالتسويقي لـ  النهجخمتلفة: من خالل مجع بني ثالثة أفكار  وأنشأتالتشغيلية 

 .colinمع جتربته كخبري استشاري يف جامعة Mathe، وShapiroو

 أسباب ظهور اللوجستيك في المؤسسة:-1-1

هناك عدة عوامل واسباب ساعدت على ظهور اللوجستيك يف املؤسسة أو باألحرى تطبيق يف األعمال اإلدارية 

 األسباب نذكر ما يلي:ومن بني هذه 

                                                           
1 - historique de la pensée logistique http:// pfeda.univ-lille1. Fr/iaal/does/less /log/multimédia/pense logistique/pensée 

logistiquem,2003, p :20. 
 .8، ص2114مركز املعلومات، غرفة الرتقية،  -مرجع نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجستية–عبد العزيز بن قرياط  -2



 اإلمداد مدخل نظري                                         الفصل األول:                                    
 

 
10 

لقد ظهر مفهوم اللوجستيك أساسا يف املنظمات العسكرية وبصفة خاصة خالل احلرب الخبرات العسكرية:-1

مث خالهلا نقل اآلالف من املعدات واألفراد العاملية الثانية اليت شهدت اكرب وأدق عمليات اللوجستيك العسكري 

 1واألغذية.

تكاليف األنشطة املرتبطة يقوم هذا املفهوم على حتليل عناصر تطور مفهوم التحليل الكلي لعناصر التكلفة: -2

 2ببعضها البعض، حيث ساعد التحليل الكلي لعناصر التكلفة اللوجستية على مزج انشطة اللوجستيك املختلفة.

لتكوين الوظائف إمنا يعتمد يف  مدخل النظم ال يعتمد على التخصيص كأساستطور مدخل النظم: إن -3

تكوين هذه األخرية على جتميع األنشطة ذات عالقات االرتباط القوية ولقد ساهم هذا املدخل بشكل مباشر يف 

حصر خمتلف األنشطة املرتبطة بعملية تدفق املواد ووضعها داخل اطار إداري موحد وهو االطار اخلاص بإدارة 

 3اللوجستيك.

أصبح املستهلكون يطالبون بنوعيات متعددة من السلع وذلك مرور من السلع ستهالك: تغيير انماط اال -4

املنتجات البديلة خلدمة نفس الطلب وبالتايل زيادة حجم الغذائية ويف السيارات، هذا أدى إىل زيادة يف عدد 

 4املخزون.

هذا االهتمام إىل اجتاه رجال التسويق واالنتاج حنو  أدى االهتمام بمستويات الخدمة المقدمة للمستهلك:-5

 نظام اللوجستيك لتقدمي أفضل مستوى ممكن من اخلدمة بأقل تكلفة امجالية.

                                                           
 .74، ص2114الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي االسكندرية، مصر  -إدارة اللوجستيات–حممد عبد العليم صابر  -1
 .28، ص2119-2118الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر  -إدارة اللوجستيات–هنال فريد مصطفى جالل ابراهيم العبد  -2
 .28نفس املرجع، ص -3
 .71مرجع سابق، ص -إدارة اللوجستيات–حممد عبد العليم صابر  -4
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انتشرت الدراسات اليت اهتمت بقنوات التوزيع واليت يرتبط هبا من اعتبارات االهتمام بتنظيم قنوات التوزيع:  -6

ساعدت هذه الدراسات على اظهار أمهية توحيد وجتميع اجلهود بتدفق خاصة بالوقت واملكان ودرجة اخلطر، و 

 1السلع املختلفة سواء الواردة إىل املنشأة أو الصادرة منها.

ساعد ظهور العوملة وحترير التجارة على تالشي فكرة الثورة االقتصادية وثورة التكنولوجيا والمعلومات: -7

اللوجستيك لدى هذه الفجوة كما أن التقدم يف التكنولوجيا تقارب أماكن االنتاج واالستهالك حيث ظهر 

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

 2والتوزيع.

يعود الفضل يف تطور اللوجستيك وظهوره بالشكل احلايل ملسامهة الجمعيات والمجالت المتخصصة:  -8

يف هذا اجملال، وذلك من خالل اجلمعيات واجملالت اللوجستية اليت سامهت بشكل كبري يف اضفاء الطابع  احملرتفني

 3. الرمسي للمعرفة

 مدادف اللوجستيك: اإلتعري-2

نظر لكون  أول ظهور ملصطلح االمداد كان يف امليدان العسكري لذلك ميكن توضيح التعريف مفهوم األمداد: 

تدفقات إدارة أي  4األصل هلذا املصطلح "يكمن اإلمداد يف توفري ما يلزم أين ومىت يلزم"العسكري الذي يعترب 

األفراد واملوارد لدعم اجلهود احلريب عن طريق نقل اجلنود والعتاد واملؤونة والذخائر من املعسكرات واملستودعات يف 

 كن وبأقل تكلفة ممكنة.مممنطقة عسكرية معينة إىل ميادين القتال البعيدة، وذلك يف أقصر وقت 

                                                           
 .29مرجع سابق، ص إدارة اللوجستيات،هنال فريد مصطفى، جالل ابراهيم العبد،  -1
 .8عبد العزيز بن قرياط، مرجع سابق، ص -2
 .7نفس املرجع، ص -3

4
- yves primor –logistique- production- distribution- soutin. 3é Edition. Dunod, paris.2003.page 3. 
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 1وفيما يلي سنورد بعض مفاهيم اللوجستيك حسب التطور التارخيي ومن بينها ما يلي:

حركة ومناولة  م7184سنة » Association American marketing «الرابطة األمريكية للتسويق: 1التعريف 

التعريف ركز على أنشطة التوزيع املادي تاج إىل نقطة االستهالك او االستعمال إن هذا البضائع من نقطة االن

 فقط.

 :7172جملس إدارة االعمال اللوجستية بالو.م.أ سنة :2التعريف 

"اللوجستيك هو تلك العملية اخلاصة بتخطيط، تنفيذ، رقابة، التدفق والتخزين الكفء والفعال للمواد اخلام، 

متطلبات إرضاء  حتقيقالك بغرض ستهإىل مكان اال اإلنتاجوالسلع النهائية واملعلومات ذات العالقة من مكان 

 2العمالء".

: "تقنية مراقبة وإدارة تدفقات املواد واملنتجات من مصدر التموين إىل نقطة 7174سنة  Magee:3التعريف

اللوجستيك جمموعة من التقنيات للمراقبة وحتريك تدفقات املواد واملنتجات من مصادر  Mageeاالستهالك، اعترب 

 من جهة ومن وحدات االنتاج إىل نقاط االستهالك من جهة اخرى.التموين إىل مراكز االنتاج 

 :7112سنة  NCPDMاجمللس الوطين إلدارة التوزيع املادي : 4التعريف 

)أو أكثر( من األنشطة وذلك هبدف التخطيط، التنفيذ ومراقبة التدفق الفعال "مصطلح يصف التكامل بني اثنني 

للمواد اخلام، النصف املصنعة واملنتجات النهائية من نقطة املنشأة إىل نقطة االستهالك، ويكمن أن تشمل هذه 

راقبة املخزون، مناولة التنبؤ بالطلب، االتصاالت املتعلقة بالتوزيع، ماألنشطة على نوع اخلدمة املقدمة للعمالء، 

اقع املصانع واملخازن، املشرتيات، التغليف املواد وإعداد الطلبيات اخلدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، حتديد مو 

                                                           
1

 .7قيراط، مرجع سابق، ص عبد العزيز بين -
2

، 2002: األمداد والتوزيع المادي الدار الجامعية، اإلسكندرية: مصر ، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستيةثابت عبد الرحمان إدريس -

 .20،ص2002
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املعاجلة البضائع املعادة، التفاوض، تنظيم النقل والنقل الفعلي للسلع وكذلك التخزين واملخازن" مبقارنة تعريف 

NCPDM  ميكننا ان نرى بوضوح ان هذا التعريف يعترب اللوجستيك كإدارة )التخطيط  (7172السابق )سنة

 والرقابة(، باإلضافة إىل ذلك يشمل هذا التعريف التموين وإعادة التدوير.

"فقد عرف اللوجستيك بأنه: علم وفن حيدد احلاجات من اجليش كيفية احلصول عليها وتوزيعها  :Stonesتعريف 

 اهزة للتشغيل.واالحتفاظ هبا يف حالة ج

اليت تسهل حركة وتنسيق العرض والطلب يف خلق املنفعة  األنشطة: "إدارة 7114سنة kettsJames He: 6التعريف

 املكانية والزمانية".

: "اللوجستيك هو فن وعلم إدارة وتنظيم االنشطة التقنية املتعلقة 7147مجعية هندسة اللوجستيك  :7التعريف

 التوريد )التموين( وصيانة الدعم خلدمة األهداف والتنبؤات والعمليات".باملتطلبات وتصميم وسيلة 

 : اللوجستيك هو تقنية التحكم يف احلركة املادية لتدفقات 7144سنة G.PacheJ.colin et:8التعريف

 (السلع، سعيا إىل البحث عن تزامن الوترية داخل سلسلة العمليات اليت متيل إىل أن تكون يف الوقت احملدد

(JIT واالختناقات. التعطيلوذلك لتفادي 

: اللوجستيك هو عبارة عن جمموعة من األنشطة املتعلقة بـ: اكتساب، 7117سنة  Ratliff et nulty:9التعريف

حركة، ختزين، وتسليم القطع والسلع يف سلسلة اللوجستيك ويشمل اللوجستيك مهام النقل، التوزيع، التخزين، 

 1بط باإلنتاج والتسويق.و مرت إدارة املواد واملخزون، وه

                                                           
1

العربية للتنمية اإلدارية: بحوث ، د. عبد القادر فتحي الشين، المنظمة 1دراسة تطوير محاور النقل البري والبحري في منطقة العربية: ج -

 .267، ص2012-684ودراسات 
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اللوجستيك هو الوظيفة اليت هتدف إىل أن توفر على األقل من حيث التكلفة واجلودة : Aslog: 11التعريف

حركات املنتجات مثل الطلب وهو يشري إىل حتديد مجيع عمليات  يوجداملطلوبة، املنتج إىل املكان والزمان حيث 

موقع املصانع، املخازن، املشرتيات، إدارة املخزون، املناولة، إعداد الطلبيات، النقل، ورحالت التسليم، يشبه هذا 

 .املنتجات، ولكنه ال حيتوي على خدمات ما بعد بيع وإعادة تدوير 7112سنة  NCPDMالتعريف تعريف 

اقرتحت تعريفني للوجستيك: "للوجستيك هو فعل حتديد املوارد مع : ) ILInstitute of logistics(:11التعريف

مرور الوقت" أو "اللوجستيك هو االدارة االسرتاتيجية لسالسل التوريد" وبعدها يعرف سليلة التوريد على النحو 

وزيع، التايل: سلسلة التوريد هي تسلسل االحداث إلرضاء الزبائن، قد حتتوي على أنشطة التموين، اإلنتاج، الت

ارة االسرتاتيجية اآليل" وهذا اللوجستيك هو اإلد إدارة النفايات والنقل املرتبط هبا، التخزين وتكنولوجيا اإلعالم

 ألنشطة التموين، اإلنتاج، التوزيع، التخزين، إعادة التدوير واإلعالم اآليل.

: "اللوجستيك هو جزء tmanagemen council of logistics-(CLM(جملس إدارة اللوجستيك:  :12التعريف 

منن أنشطة سلسلة األمداد، وهو يغطي عمليات التخطيط، وسائل التنفيذ، الرقابة على أنشطة اللوجستيك، 

الفعال للمواد، ختزين املواد واملعلومات والبيانات ذات عالقة من نقطة املنشأة إىل نقطة االستهالك  االنسياب

 لألغراض توليد القناعة لدى الزبائن أو كسب رضاهم".

: "اللوجستيك هو عبارة عن جمموعة من الوظائف، املعلومات (The Logistics Institutetli : 12التعريف 

ادية، معلوماتية ونقدية( بني موردين من نقطة املصدر حىت نقطة االستهالك هبدف املطابقة واألموال )تدفقات م

 مع متطلبات العميل بكفاءة وتكلفة فعالة.
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 (The LogisticsProcess(: العملية اللوجستية )01الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات نقل اللوجستيات، تأليف فريق من خرباء املنظمة مصدر:

 .881، طبعة 87، ص 2111إشراف: د.عبد القادر فتحي الشني، 

سلسلة االمداد او سلسلة التوريد هي مصطلح اجنليزي وهو االكثر استخداما مفهوم سلسلة اإلمداد: -3

ولقد ظهر مصطلح يف بداية التسعينات عندما بدأ التعاون بني املؤسسات  ،  La Chaine Logistiqueوبالفرنسية 

 واملوردين أي خالل مرحلة اللوجستيك املشرتك.

له منها تبين هذا املنطلق توجه املنظمات األعمال بنية الديناميكية متحركة وغري مستقرة، األمر الذي من 

درة على مواجهة تقلبات بسرعة باإلضافة إىل متكينها من متتلك قاسرتاتيجية متينة متكنها من التكيف وجتعلها 

شبكة من كيانات  وتعرف السلسلة بأهنا .االستمرارجناح احلصول على امليزة التنافسية مستدامة من أجل حتقيق 

 الرقابة تنفيذ تخطيط

 الموارد الطبيعية

 الموارد البشرية

 الموارد المالية

الموارد 

 المعلوماتية

العم

 الء
 إدارة اللوجستيات

بضاعة جاهزة )مخزون ....( مواد 

 خام

التهيئة التسويق 

 ةيالميزة الثقاف

 قائمة مكان والزمان

التحرك بكفاءة نحو 

 العميل

 أصول خاصة

المو

ردو

 ن

 األنشطة اللوجستية 

النقل، العميل )خدمة العميل(، إدارة المخزون، 

 سريان المعلومات، تشغيل

 الطلبات، اتصاالت توزيع، المناولة المواد، التغليف

 للوجستياتامدخالت 

 إجراءات اإلدارة

 للوجستياتمخرجاتا
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نشاط تأمني االحتياجات والتصنيع والتوزيع املتعلقة املستقلة مسؤولة بشكل مجاعي عن شبه االعمال املستقلة أو 

 .العائلة أو أكثر من املنتجات املرتبطةب

بأهنا تسلسل من املنظمات )تسهيالت ووظائفها وأنشطتها املشرتكة باإلنتاج وتسليم  (Steven son)أما 

 السلع او اخلدمة: 

 (Suply Chain): شبكة االمداد (12)الشـكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق المعلومــــــــــاتــــــــــدفـــــــــــــت  

نزبون الزبو المستهلك  

 تدفـــق المــــواد

 مورد المورد المورد المؤسسة

 إدارة العالقة مع الزبــــــون

 إدارة الخدمات مقدمة للزبون

 إدارة تنبؤ بالطلب

 معالجة الطلبيات

 إدارة تدفقات المواد والمنتجات

 إدارة تخطيط الموارد

المنتجات الجديدة تطوير وتسويق  

 إدارة المرتجعات
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 Source : Gilles paché et alain splamjam : la gestion des chaines logistique multi-acteurs : prespectives, 

stratégique,annee 2000 ,opcit. p168. 

 : سلسلـــة اإلمداد(13)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منشأة املعارف االسكندرية، مصر،  اللوجستيك كبديل للميزة النسبية،عبيد علي أمحد احلجازي، : المصدر *

 .74، ص2111

 

 

 تدفق المعلومات

 الموردين المصنع الموزعون

 تدفق السلع

موينالت اإلنتاج التوزيع  

 المادي

 المنبع

Amont 

Aval 

 المصب
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 اللوجستية:األنشطة -4

جستيك إاّل أنه يتسم بالتطور السريع، و بالرغم من حداثة موضوع اللمراحل تطور لمفهوم اللوجستيك: -4-1

املادي إىل إدارة للمواد مث حتول إىل اللوجستيك متكامل بينهم كل من إدارة املواد إذا تطور من وسائل التوزيع 

 SUPPLY CHAINتطور اللوجستيك ليصبح سلسلة األمداد. والتوزيع املادي، ومل يقف األمر عند هذا احلد بل

 Logistique Séposé 1975اللوجستيك المنفصل قبل المرحلة األولى:-1

نسمي كذلك اخلط األساسي حيث كانت أنشطة اللوجستيك منفصلة بني وظائف املؤسسة خاصة يف إدارة 

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

والذي ينصب بصورة أساسية على قيام املادي إدارة املواد حيث كان أول املفهوم كأحد مكونات األمداد وتوزيع 

املنظمة بعملية التنسيق بني أنشطة النقل ولتخزين سياسات التخزين والرقابة على قنوات التوزيع للوفاء بطلبات 

 وتتميز الفرتة بعدة مميزات نذكر منها:1العمالء وحتقيق مستوى خدمة مناسب هلم 

 .الطلب اكثر من العرض 

 ى املنتجني.ليس هناك تأثري للزبائن عل 

  تقليل أوقات التسليم أو حتسني اجلودة. صالحياتهاملنتج ليس من 

 logistique intégrés( 1991-1975المرحلة الثانية: اللوجستيك المتكامل )-2

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

وجتميع األفراد  2تساعد كل يف جمال على تلبية احتياجات التشغيل وحتقيق أهداف املنشأةوأنشطة إدارة املواد اليت 

                                                           
1

 .11، ص2002الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  إدارة األمداد والتوزيع،محمد حسان،  -
2

 .27نهال فريد مصطفى، جالل ابراهيم العبد، مرجع سابق، ص -
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والتوزيع يف مكان تنظيمي واحد، من أجل ممارسة تلك األنشطة بشكل كفاءة، كما واألنشطة اخلاصة باإلمداد 

يف األنشطة اللوجستية شهدت هذه الفرتة زيادة معتربة يف تكلفة اللوجستيك مما أذى إىل الزيادة يف التخصص 

 املختلفة.

االجتاه حنو التخطيط بعيد املدى واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات منا أدى إىل خفض ملحوظ يف تكلفة 

 1األنشطة اللوجستية.

 logistique coopérerالمرحلة الثالثة: اللوجستيك المشترك )التسعينات( -3

تتجاوز الطلب هذا ما أدى إىل زيادة املنافسة يف املقابل ميتاز متتاز هذه الفرتة بطاقة انتاجية امجالية 

الزبائن بسلوك استهالك يصعب تنبؤ به، أي غموض الطلب هو مسة مهمة من مسات السوق، كل هذه األمور 

جعلت من البقاء يف الوسق أمر صعب ولكنه ليس مستحيال وكان على املؤسسات للبقاء يف السوق اتباع ما 

 2يلي:

 عن أسواق جديدة: لدخول سوق جديدة، يتم انشاء التحالفات حىت بني الشركات املنافسة.البحث 

 يتم ذلك حتسني جودة املواد اخلام والسلع الوسيطة )األمداد(. حتسني جودة املنتج:

: التعاون بني املورد والعميل ميكن أن يقلل من تكاليف لكل طرفني، فالشركات تبحث ختفيض تكلفة املنتجات

 البلدان اليت تكون فيها تكاليف العمالة، الطاقة، مواد اخلام والضرائب املنخفضة. عن 

 

 

                                                           
1

 .12، مرجع سابق، صإدارة األمداد والتوزيعمحمد حسان،  -
2

 .5عزيز بن قيراط، المرجع السابق، صعبد ال -
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 : خصائص اللوجستيك خالل مراحل تطوره(11)جدول 

 الفترة
 اللوجستيك المنفصل

Logistique 
Séparée 

 اللوجستيك المتكامل
Logistique intégrée 

 اللوجستيك المشترك
Logistique coopérée 

 التسعينات 7111-7119 7119قبل  السنــــوات
ختفيض تكاليف اللوجستيك وزمن  ختفيض تكاليف اللوجستيك ختفيض تكاليف اللوجستيك أولويـة املدير اللوجسيت

 االستجابة )اآلجال(
 مشرتك متكامل منفصـل املنهج اإلداري

 صغري )شراكة( كبري مبري عدد املوردين
شراكة مع املشرتكني 

 كبرية قليلة ال توجد يف سلسلة اإلمداد

مدة العالقة مع 
املشرتكني يف سلسلة 

 اإلمداد
 طويلة قصرية قصرية

احلاجة إىل مسئول 
 نعـم ال ال سلسلة اإلمداد

 السرعة يف الشراكة بني السرعة يف التخلص تعطل بسبب سرعة تدفق املنتج
 أعضاء سلسلة اإلمداد من املخزونات التخزين من التموين إىل التوزيع
 شبكات اإلعالم اآليل

 منفصلة

CTM مثل: متكاملة 
Computer 
Intrgrated 

Manufacturing 

PDI :شراكة مثل 
Echange des données 

Informatisé 

 7العزيز بن قرياط، مرجع سابق، ص : عبدالمصدر 

 أهمية وأهداف اللوجستيك:-4

يف منظمات االعمال مل يظهر إال عندما بدأت  اللوجستيةإن االهتمام اجلاد باألنشطة أهمية اللوجستيك: -1

تكافته يف تضخم بشكل ملحوظ، وعند تفطنت اإلدارة هذه املنظمات أن طريق حنو تدعيم املركز التنافسي 

 تكاليف النقل وزيادة األرباح إمنا يبدأ من خالل خدمة العمالء وخفض التكاليف. وحتقيق امليزة التنافسية وتقليل
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 تعود لعدة عوامل نذكر منها:أمهية اللوجستيك 

متثل االنشطة اللوجستية أمهية بالغة على مستوى االقتصادي للدول حيث تشري  اعتبارات التكلفة العالية:-7-7

من الثروة القومية يف الواليات املتحدة األمريكية يستثمر يف األنشطة اللوجستية، وأن  %71االحصائيات إىل أن 

من قوة العمل هناك، ومن بني هذه األنشطة نشاط النقل، حيث أن  %78هذه االنشطة تستخدم حوايل 

حوايل  العاملي أيمن اإلنتاج % 71.9االحصائيات تشري إىل أن تكاليف لوجستيك النقل وحده يبلغ حوايل 

 1مليار دوالر. 2111

: إن اجتاه حنو العوملة يف الصناعة والتجارة وكذلك االهتمام بالتسويق الدويل طول خطوط االمداد والتوزيع-7-2

أصبح يعتمد إىل حد كبري على األداء اللوجسيت، هلذا تزيد االهتمام باألنشطة اللوجستية داخل كل منظمة أعمال 

 2اجلنسيات.خاصة تلك الشركات متعددة 

تبدل الشركات وقتا طويال وجهد كبري يف سبيل اجياد سبل اليت ميكن أن  :اللوجستيك مهم لالسرتاتيجية-7-8

متيز منتجاهتا عن غريها من املنافسني أي إن اسرتاتيجية التمايز وخاصة تكلفة )أسعار املنتجات( تتوقف إىل حد  

 3كبري على االداء اجليد لألعمال اللوجستية من بني تكلفة وخدمة العمالء.

 :أهداف اللوجستيك -2

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

 4على النحو التايل:

 

                                                           
1

 .18، ص,2008منشأة المعارف، االسكندرية، مصر اللوجستيك كبديل للميزة النسبية،عبيد علي أحمد الحجازي ،  -
2

 .22ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص -
3

 .20ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص -
4

 .20نفس المرجع السابق، ص -
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 الجودة المناسبة:-1

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

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

 1توفريها.

اعتبارات اجلودة: متارس وظيفة اإلمداد رقابة اجيابية على اجلودة والتكلفة اخلاصة باملواد أو بصفة عامة ميكن ذكر 

 شرتيها الشركة يف األجل الطويل وهي:أربع عناصر أساسية ذات التأثري يف مستوى اجلودة للمواد اليت ت

 أن تضع املواصفات الكاملة املستوى للجودة .-أ

 اختيار املوردين الذين لديهم االمكانيات الفنية إلنتاج هذا املستوى بتكلفة اقتصادية.-ب

تاج وفقا هلذا تنمية العالقات مع املوردين لتحقيق فهم أفضل وواقعي ملتطلبات اجلودة وتنمية احلافز لديهم لإلن-جـ

 املستوى.

 تقييم أداء املوردين من حيث اجلودة والتكلفة وممارسة نوع من الرقابة املناسبة.-د

 السـعر المناسب:-2

قيمة االحتماالت للتكاليف عند املورد فيما يتعلق بإنتاج الصنف املطلوب شراؤه )تكاليف األجور، أعباء  تعريف:

 التصنيع واألعباء العامة(.

عريفه بأنه تلك القيمة اليت ميكن التصفية هبا مقابل الشراء أو توفري االحتياجات املطلوبة وهذه القيمة ميكن ت 

 يف الواقع مرتبطة بكثري من العوامل هي:

 النماذج وقوانني األسعار.-أ

 النشرات اليت تصدرها البورصات.-ب

                                                           
1

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في علوم فعالية وظيفة اإلمداد في المؤسسات االنتاجيةعوالي مسعودة ولغواطي ايمان،  -

 .64، ص2008-2007التسيير تخصص مالية، المركز الجامعي، المدية، السنة الجامعية 
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 مندويب البيع.-جـ

 بطاقات األسعار.-د

 واعه(.العطاءات )املناقصات بأن-هـ

 املفاوضات.-و

 الشراء بالكميات المناسبة:-3

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

االقتصادية واجتاهات العرض والطلب، امكانيات التخزين املتوفرة والتسهيالت اخلاصة به، تكلفيت الطلب 

 والتخزين والظروف املالية للمؤسسة.

 الشراء في الوقت المناسب:-4

دارة الطالبة والذي يضمن يقصد به الوقت الذي يتم فيه توريد املستلزمات غيه وأال يتناسب مع احتياجات اإل 

 عدم تعطيل اإلنتاج حيث توجد جمموعة من العوامل تقوم املؤسسات بأخذها االعتبار عند حتديد توقيت الشراء.

 أوال: عوامل تؤخذ في عين االعتبار عند تحديد وقت الشراء.

 توقيت دورة اإلنتاج.-أ

 النقل.-ب

 طبيعة السلعة املرغوب شراؤها.-جـ

 املادية للمؤسسة.الظروف -د

 ثانيا: سياسات توقيت الشراء.

وأهم السياسات املتبعة، سياسة الشراء يف الكميات أي حسب احلاجة والشراء املقدم للتخزين والشراء للمضاربة 

 وغريها.



 اإلمداد مدخل نظري                                         الفصل األول:                                    
 

 
24 

 اختيار المورد المناسب:-5

علومات اليت سبق مجعها عن تعترب عملية اختيار املورد املناسب من اخلطوات األكثر أمهية، حيث تتطلب حتليل امل

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

تتصف هبا كل من هذه املصادر، هذا باإلضافة إىل ضرورة املعرفة التامة خبصائص ومواصفات املواد  املطلوب 

 املناسب الذي ميكن أن يساعد يف االختيار السليم للمورد.احلصول عليها لذا يتطلب األمر حتديد املعيار 

 اختيار املعيار.-أ

 تقسيم املوردين.-ب

 اختيار أكثر من مورد.-جـ

 أنواع اللوجستيك:-3

 1ميكن التفريق بني عدة أنواع خمتلفة لإلمداد وهذا حسب اختالف طبيعتها وأهدافـها:

  إمداد التموين(logistique d’approvisionnement) 

 يسمح هذا اإلمداد بتوفري املواد األولية الالزمة ألنشطة املصانع واملراكز اإلنتاجية.

  إمداد التموين العام(logistique d’approvisionnement général) 

 كاتب مثال(.يسمح هذا اإلمداد جبلب املواد املختلفة االزمة ألنشطة املؤسسات اخلدمية واإلدارات )مستلزمات امل

  إمداد اإلنتاج(logistique de production) 

 يهتم جبلب خمتلف املواد واملركبات الضرورية لعملية اإلنتاج وختطيط اإلنتاج.

  إمداد التوزيع(logistique de distribution) 

                                                           
1
- Yves Primor. Logistique-production-distribution-soutien. Op cit. page 04. 
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بإمداد املستهلكني النهائيني باحتياجاهتم من املواد والسلع من قبل املوزعني ويتم ذلك إما يف حمالت البيع  يتعلق

 الشخصية أو األسواق التجارية الكبرية.

  اإلمداد العسكري(logistique militaire) 

 املؤونات والعتاد احلريب للجنود يف ميادين املعارك.بتوفري يهتم 

  إمداد الدعم(logistique de soutien) 

ظهر هذا النوع يف امليدان العسكري غري أنه امتد إىل مسادين اخرى مثل: ميدان الطريان، الطاقة، 

 عمل أي نظام معقد.الصناعة...ويقوم بتنظيم كل ما هو ضروري من أجل استمرار 

 (Activité dite Service après-vente)إمداد أو نشاط خدمة ما بعد البيع 

يقرتب مفهوم هذا اإلمداد من اإلمداد الداعم غري أن هناك فرق بينهما يتمثل يف أن هذا النشاط يتم على 

 مستوى األسواق بيع املنتجات وتستعمل غالبا "إدارة اخلدمات" لتشري إىل قيادة هذا النشاط.

  اإلمداد العكسي(Retro-logistique) 

الزبائن إىل املوردين أو املنتجني واملتمثلة يف املواد املسرتدة، غري مباعة، يهتم هذا اإلمداد بالتدفقات اليت تكون من 

 أو املرسلة للتصليح إضافة إىل الفضالت اليت جيب التخلص منها بصفة عقالنية.

 .المطلب الثاني: التخطيط اللوجستي

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

 التخطيط املرحلة احلامسة يف حتديد القرارات واخلطط اللوجستية الالزمة.

ميكن تفريق بني ثالثة مستويات للقرارات يف شبكة اإلمداد للمستوى  مستويات التخطيط اللوجستي:-1

االسرتاتيجي )أثارها على املدى البعيد( املستوى التكتيكي )األجل املتوسط من أسبوع إىل سنة( واملستوى العملي 

 )قرارات يومية(.
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ري على املوقع وحدات يستند على خطة التسويق وتنبؤ طويل مدى، وله تأثري كب التخطيط االسرتاتيجي:-7

االنتاج والتوزيع، حيث يتم وضع خطة اسرتاتيجية وفقا لقدرة تطوير منتجات جديدة، توسيع النشاط واكتساح 

 السوق اجلديدة.

األهداف يكون ملدة عام حيث ينطوي على وضع املوارد اللوجستية الضرورية لتنفيذ  التخطيط التكتيكي:-2

لتخطيط أكثر توضيحا وهنا البد من ضمان توفري املوارد )البشرية، املواد( السنوية للمؤسسة، وتطلب مناذج ا

 وذلك من أجل تلبية الرغبات وحتقيق املخزون اختيار منط النقل، نوع قناة التوزيع متبعة.

يدير ختصيص املوارد على أساس الطلبيات، ويكون على أساس يومي، ويقوم  التخطيط العملي )التشغيلي(:-8

لعمليات الالزمة )تاريخ تسليم منتج معني يف مكان معني( هذه اخلطة تكون من خالل توفري بوضع خطة ا

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

 اللوجستية وفقا للمستويات الثالثة.

 والتكتيكية والتشغيلية لألعمال اللوجستية. أمثلة عن القرارات االستراتيجية: (12)جدول 

 نــــــــــــــوع القــــــــــــــرار
 مســـتـــــــــــــــوى القــــــــــــــــــــــــــــرار

 تشغيلي تكتيكي استراتيجي

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

 جداول الكميات والوقت مزيج اخلدمة الفصلي اختيار منط النقل النقل

 تشغيل األوامر
اختيار وتصميم نظام ادخال 

 األوامر
قواعد االوليات لطلبيات 

 العمالء
تنفيذ  وتعجيلتسهيل 

 الطلبيات
 / / وضع معايري خدمة العمالء خدمة العميل

 الوفاء باألوامر املساحات الفصلية اختيار التنظيم الداخلي واملكان المخازن
 إصدار أوامر الشراء التعاقد واختيار املورد وضع سياسات الشراء الشراء
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 ثابت عبد الرمحن إدريس، مقدمة يف إدارة األعمال اللوجستية: اإلمداد والتوزيع املادي، الدار المصدر :

 .91، ص2112/2118اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

 القرارات اللوجستية.ثانيا: مثلث 

التخطيط اللوجسيت على أربعة مشاكل رئيسية، مستويات خدمة العميل، املوقع، قرارات املخزون وقرارات يرتكز 

 النقل.

 : مثلث اتخاذ قرار اللوجستيات.(14)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 :ترمجة تركي إبراهيم إدارة اللوجستيات: تخطيط وتنظيم ورقابة سلسلة اإلمدادرونالد إتش بالو،  المصدر
 .91، ص2117، دار املريخ، الرياض: السعودية، مسلطان، أسامة أمحد مسل

عملية أنشطة 
 سلسلة

اإلمداد 
 المستمرة

التموين 
 )التوريد(

 تخطيط اإلنتاج

 التوزيع المادي

 التسويق

 استراتيجية المخزون

 مستويات المخزون 

 انتشار المخازن 

 طرق الرقابة 

 

 استراتيجية الموقع

 عدد وحجم وموقع المنشآت 

 ربط نقاط التخزين ونقاط التوريد 

 ربط الطلب بنقاط التخزين ونقاط التوريد 

 المخازن العامة/الخاصة 

 أهــــداف 

 خدمــة العميل
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ميثل الشكل السابق مثلث اختاذ قرار اللوجستيات، الذي يضم ثالث جماالت وهي التخزين، والنقل   
هذه اجملاالت الثالثة بالتداخل فيما بينها، ومن مث جيب أن يتم التخطيط هلا كوحدة واحدة  واملوقع، وتتصف

 وليس بطريقة منفصلة حيث أن كل منها يؤثر بدرجة ملموسة.
على النظام اللوجسيت املتكامل، كما نالحظ أن خدمة العميل ما هي إال نتيجة لالسرتاتيجيات اليت مت صياغتها 

 ث االخرى.يف اجملاالت الثال
 العلميات اللوجستية:-3

 تتكون من العناصر التالية:
حتديد الكميات وأوقات الشراء، حتديد طريقة ونوع التعبئة، حتديد -: تنبؤ بالطلب، اختيار مصادر التوريدالشراء

 املوقع السليم.
النقل، حتديد مواقع : حتديد نوع وأساليب ومعدات النقل، حتديد مسارات النقل، حتديد محوالت وسعر النقل

 نقاط التخزين. التخزين، حتديد
ديد عدد وحجم مواقع نقاط التخزين، حتديد سياسات ختزين املواد اخلام واملنتجات النهائية، حتديد حت التخزين:

شكل املخزون، حتديد مساحة املخزون، حتديد أساليب التنظيم، وترتيب املخازن وتصميم شبكة العبوات ألغراض 
 (Retour)التصرف باملرجتعات  التخزين،
 اختيار املعدات، حتديد إجراءات جتهيز الطلبيات. املناولة:

 جتميع املعلومات، حتديد وسائل االتصال، حتليل البيانات، استخدام النتائج للتخطيط. تدفق املعلومات:
 حتديد االجراءات، تنفيذ الرقابة.اإلجراءات الرقابية: 

 اجتاهات للوجستيك: 8هناك  اتجاهات اللوجستيك:
يركز على األنشطة اليت تغطي احلصول على املواد اخلام من املصدر أو املورد وحىت وصوهلا إىل  االجتاه األول:

 املنشأة، ووصوهلا إىل خط االنتاج.
 يركز على االنشطة اليت تغطي حركة املنتج من املنشأة حىت وصول املنتج إىل العميل أو املستهلك. االجتاه الثاين:

وهو ما يعرف باللوجستيات العكسية ويركز على عودة املنتجات املرجتعة ألي سبب كان من  االجتاه الثالث:
 العميل إىل املنشأة.
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 الرقـــابة اللوجستيكية:
ء مقارنة لألداء الفعلي مع األداء املوضوع، مث الشروع يف إجراء تصحيحي جلعل متثل عملية الرقابة إجرا  

ين يلتقيان قدر اإلمكان يف نقطة واحدة، كذلك تقوم الرقابة بتفسري االحنرافات وحماولة اجياد احللول وتفادي ءاألدا

 املشاكل اللوجستية عند التخطيط.

 أوال: أهمية الرقابة اللوجستية:

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

يؤدي حلدوث تعديل يف أداء اخلطة املوضوعية، ألن األحداث الغامضة اليت قد تقع مستقبال تؤدي إىل تغريات 

وعة وعلى سبيل املثال: تغري الظروف جوهرية يف البيئة اللوجستية، واليت تؤدي هي األخرى إىل تعديل اخلطط املوض

االقتصادية والتغريات التكنولوجية والتحوالت يف أمزجة ومواقف العمالء قد يتعذر التنبؤ هبا يف وقت وضع اخلطط 

 األساسية.

فاملدير يف النظام اللوجسيت يسعى للسيطرة على األنشطة اللوجستية )النقل، التخزين، التحكم يف املواد   

معاجلة الطلبات(، من ناحية ما يعود من وراء ذلك على خدمة العمالء وتكاليف األنشطة، وتتضمن واملخزون و 

لألداء وبعض آلية السيطرة لدى املدير أعمال املراجعة، التقارير عن أداء النظام، األهداف املوضوعة بالنسبة 

 الوسائل لبدء اإلجراء التصحيحي.

اآللية الرقابية من حيث ارتباطها بالعوامل املرتبطة يف تيات، وهذه والذي غالبا ما يقوم به مدير اللوجس  

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

 ثانيا: نموذج الرقابة اللوجستية.

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

 األداء الفعلي لكي يستقيم ويلتقي مع األداء املوضوع.تصحيحي لتعديل 
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 (: نموذج الرقابة اللوجستية.15)الشكل  وذلك ما يوضحه

 
 
 عناصر عملية الرقابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تركي إبراهيم  ترمجةإدارة اللوجستيات: تخطيط وتنظيم ورقابة سلسلة اإلمداد.رونالد إتش بالو،  * المصدر:

 .419، ص2117سلكان، أسامة أمحد مسلم، دار املريخ، الرياض: السعودية، 

 فواألهدا املعايري
 املوضوعة

 تقـــــــارير

األداء   

املقارنة بواسطة املدير، مراقبة 
 املستشار، أو جهاز الكمبيوتر

اإلجراء 
 لتصوييب

دخــــــــالتم مخـــــرجات سلسلة عملية أنشطة  
 اإلمداد املستمرة

 القوى والتغيريات

الداخلية واخلارجية   

أنشطة سلسلة اإلمداد املتصلة للعملية 
 تكلفة النشاط وخدمة العمالء

سلسلة اإلمدادأنشطة   

 ومستويات خدمة العمالء
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إن الرقابة اللوجستية هتدف إىل التأكد من أن األداء يف جمال اللوجستيك يتماشى مع اخلطط املوضوعة 

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

 تتوغل داخل سلسلة اللوجستيك بداية من املوردين وصوال إىل الزبائن.
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 خالصة:

أعترب األمداد ذو دور وأمهية بالغة من بداية ظهوره، حيث عرف عدة تطورات عند تطبيقه يف إدارة 

واالتصال شهد هذا األخري تغريات األعمال، مع ظهور العوملة وتطور عامل االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات 

وحتسينات وجتديد على مفهومه وكذلك جماله وأمهيته، حيث أصبح أحد معايري تطور وخلق امليزة التنافسية يف 

 املؤسسة.
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 تمهيد:

نظرا ألمهية موضوع اللوجستيك والنقل حيث يعترب وظيفتني متداخلتني، معىن أن النقل يدخل ضمن 

تعترب  إذالسلسلة اللوجستية حيث يف هذا الصدد كان اختيارنا على مؤسسة )جممع شاقور للنقل واللوجستيك( 

هذه املؤسسة أهم واالحسن للمؤسسات الرائدة يف جمال النقل واللوجستيك على مستوى والية مستغامن حىت على 

 مستوى اجلزائر.

مع  هطرق كامل الرتاب الوطين، وتعاملعرب تصص  بنقل الضضائع املبعد تسليط الضوء على جممع شاقور 

تعتمد على كذلك اخلدمات املقدمة للعمالء و الرائدة من جهة،  جنضية اما عجعل هذه املؤسسةاأللية و احملشركات ال

تطور والتكنولوجيا العاملية للعامال وكذا مواكضتها  044سنة وأكثر  04ها يف هذا اجملال أكثر خربهتا الطويلة وتارخي

تكلفة وجبودة واعتمادها على أحدث الوسائل اليت تسهل نقل الضضائع يف الوقت املناسب واملكان املناسب بأقل 

 حسنة.

نظرا لألمهية املتزايدة لتضادل السلع واملنتجات بني خمتلف املناطق أصضح نشاط النقل عامال حامسا لقدرة 

ويف هذا  قوية ودائمةالتنافسية امليزة املؤسسة على املنافسة وبالتايل شرط أساسي لنجاحها واستمراريتها وخلق 

إحصائيات  كشفنا عنحول واقع وأفاق النقل واللوجستيك يف اجلزائر،   الدراساتضحوث و الاملنوال تطرقنا لضعض 

كشوف هي دقيقة ال، وكل هذه 0400ديرية التصطيط والتنمية للسنة ملمن وزارة النقل  ةودراسات مستصلص

 .04-9-8-7-6-5-0-3-0-0ائر مالحق رقم ومفصلة حول واقع النقل يف اجلز 

من (Logistical)دويل لنقل واللوجستيك الذي نظم من طرف صالون قمنا بزيارة ميدانية ألول خر األويف 

قرتاحات االاجلزائر العاصمة وخرجنا بضعض  -الصنوبر الضحري -يف قصر املعارض 0406نوفمرب  00-00

 .00-00واالستنتاجات حول حقيقة وواقع النقل واللوجستيك يف اجلزائر. ملحق رقم 
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 واللوجستيك.المبحث األول: مجمع شاقور للنقل 

 المطلب األول: النقل واللوجستيك في الجزائر.

 واقع النقل واللوجستيك في الجزائر: -1

صادرة عن الضنك العاملي واملنتدى االقتصادي العاملي إىل أن النقل العمومي يف الخرة االدراسة الأكدت 

واعتربت الدراسة أن القطاع يواجه  ،والتونساملغرب  جرانهاجلزائر يضقى من بني األضعف يف املنطقة مقارنة مع 

 بالنقل العمومي والنقل اجلوي والضحري، وكذا النقل بالسكك احلديدية. احتديات كضرة بدء

كانت حركة السكك احلديدية ال تزال وفقا لتقدير اهليئة الدولية بعيدة عن القدرات املتاحة نظريا مبعدل  إذ

حركات  04اجلوي أيضا ال يزال بعيدا يف جوانضه عن القدرات مبعدل  حوايل مليون وحدة يف الكيلومرت، فإن النقل

 طران يوميا يف ثالثة أرباع املطارات اجلزائرية.

أن  ساكن، إال 0444كلم لكل 4,3إىل  3,3ورغم تسجيل اجلزائر نسضة تغطية يف جمال شضكة الطرق بلغت

 نسضة منها لغياب الصيانة غر مهيأة يف حالة سيئة خاصة الريفية والضلدية.

 من  %04ميثل قطاع النقل يف اجلزائر حوايلPIB.)1)الناتج الصايف اخلام 

  وظيفة مضاشرة(، أي ما موظفا  0.688.444، قطاع النقل واالتصاالت شغل 0448يف سنة(

 العاملة.من الفئة 24,1%يعادل

  دولة.ل اتمن امليزانية العامة الستثمار  10%ميت  قطاع النقل 

                                                           
1- le section logique sur la rive sud de la méditerranée occidental (diagnostic et proposition pour améliorer 

l’offre du services logistique cas des pays du Maghreb) étude monographique Algérie .CETMO, année 2014.  
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 74مليون طن الداخلة للموانئ مبا فيها  034احلجم الكلي للضضائع املنقولة بكل أنواعها ارتفع ، 0448يف 

مليار  04طاع النقل حبوايل مليون اخلاصة بالنقل الداخلي )طرق وسكك حديدية(، وتقدر ميزانية خمصصة لق

 لمتعاملني يف قطاع اللوجستيك والنقل:ل.دوالر

 يتكون هذا القطاع من األقسام التالية: النقل الطرقي )البري(:

وهي أكثر أمهية يف هذا امليدان  SNTR (Société Nationales Transport Routiers)* شركة النقل الطرقي 

 التوثيق والتصزين.باإلضافة إىل أعمال النقل، فهي تقوم مبهام أخرى مثل إجراءات العضور، 

من احلصة املسؤولة  %84أصضح اخلواص ميتلكون أكثر من ، 0987* متعاملي النقل اخلواص: كنتيجة للتحرير لسنة 

 متعامل، أغلضهم مقاولني أفراد. 195,000يف جمال النقل العمومي للضضائع عرب الطرقات إذ جنحد أكثر من 

من الطلب  40%* شركات متتلك وسائل النقل اخلاصة مبا يضقى هذا القسم جد مهم، نظرا لتغطيتيه حوايل 

 فقط من القطاع العام. 044متعامل بينهم  65,000لـوجتميعه 

 النقل عبر السكك الحديدية:

 SNTF (Société Nationalesهناك شركة السكك احلديدية واحدة فقط، وخاصة بنقل األشصاص والضضائع 

Transport Ferroviaire) . 

 :جمع )سكة، طريق( وهيت* هناك متعاملني خاصني بالنقل امل

 STIM (Société intermodal de Marchandises de Transport) تابع لـ  100%وتعترب فرعSNTF ،

 .% 05Rail Link Algérieو%55بنسضة SNTFواليت متتلكها (Raillink Algérie)و
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 هناك ثالث شركات حبريتان عموميتني تابعة للشركة األم. النقل البحري وقطاع الموانئ:

CNAN (Compagnie Nationale Algérienne de Navigation)  

0- SNTM (Société Nationales de Transport de Marchandises)  

0- ENTMV  Algérie ferries- Transport de passages 

3- SNTM/HYPROC (société national de transport maritime des hydrocarbures et produit 

chimique) 

عون حبري أما ميدان  054وسيط مجركي وحوايل  0544عميل شحن،  054وحسب املعطيات لدى اجلزائر 

 world et(DP)شركات خاصة  0عمومية، و (EP)شركات تابعة للموانئ  8الشحن وتفريغ واملعاجلة، فيجتمع 

porter. 

 يف امليناء املركزي ملستغامن. 0044وظيفة مضاشرة، بينها  00.444* قطاع املوانئ اجلزائري يقدم 

 AIR ALGERIE: هناك شركة وحيدة متمثلة يف:النقل الجوي

مت  0404وكالة مقسمة على الرتاب الوطين  والدويل ويف سنة  054حيث متتلك %044وهي مؤسسة عمومية 

طن من سلع مت نقلها عرب اخلطوط 04.444كلم وحوايل 96.044مليون راكب وهي تغطي حوايل  3,5نقل حوايل 

 اجلوية اجلزائرية، ومن أهم معطيات حول النقل اجلوي يف اجلزائر نلصصها فيما يلي.

 0998  ص.احترير املالحة اجلوية للصو 

 0447  مونريال )كندا( فتح رحالت جوية حنو(Montreal- Canada). 

 0449 )فتح رحالت جوية حنو بكني )الصني (Pekin- Chine) . 

 0403-0407  غ نمقعد من نوع بوي 054جتديد األسطول اجلوي اجلزائري بثالث طائرات جديدة بسعة

744-737 (Boling 737-700 C). 
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 أفاق النقل واللوجستيك في الجزائر:-2

جد نظم نقل ازدهار ألي بلد وعليه فإن تو يعترب النقل واحد من الركائز األساسية للتنمية املستدامة واال

فعالة وشضكات حديثة ضرورية لتحقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي واالنتاج على نطاق واسع ومحاية 

حيث مث إجناز عدد كضر من الضيئة وقد عرف قطاع النقل يف اجلزائر حتوال حقيقيا وتطورا كضرا يف السنوات األخرة 

 هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية للمسامهة يف التنمية االقتصادية للضالد.و يف طور اإلجناز  وآخرياملشاريع 

 شبكة الطرقات: -2-1

ريقية، حيث يقدر طوهلا بـ فتعترب شضكة الطرق اجلزائرية واحد من أكرب الشضكات االكثر كثافة يف القارة اال
طرق كلم   42,000هيكل و 0904ق  الوطين وأكثر من كلم من الطري  29,280كلم من الطرق منها   2180,000

 ثانوية.

إن شضكة الطرق اجلزائرية يف تطور مستمر بفضل برنامج حتديث الطرقات السريعة نذكر منها إجناز الطريق 

مليار دوالر واإلطالق القادم ملشروع إجناز الطريق السيار  00كلم، بتكلفة  0334)السيار شرق غرب( الذي يضلغ 

كلم كما نذكر الطريق السريع العابر للصحراء )مشال جنوب( والذي متت إعادة هتيئته   0404اهلضاب العليا بطول 

يل، بقرار من احلكومة لزيادة تضادل التجاري بني الدول الست املتواجدة على طول هذا الطريق وهي )اجلزائر، املا

 النيجر، التشاد، وتونس، ونيجريا(.

كلم مستغلة،   3850كلم منها   0575تقدر شضكة السكك احلديدية يف اجلزائر  شبكة السكة الحديدية: -2-2

إذ شهدت يف اآلونة األخرة كهربة بعض املقاطع لوضع قطارات ذات سرعة فائقة قريضا من شأهنا أن تربط املدن 

( 0400)ماليني طن  5العاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، وتقدر كمية الضضائع املنقولة الرئيسية للضالد، اجلزائر 
                                                           
2 - http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie
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هذه (SNTF)شركة النقل للسكك احلديدية الوطنية ر شضكة السكك احلديدية من قضل ماليني مسافر تس3و

 حمطة تغطى مشال بالد منها: 007الشضكة جمهزة بأكثر 

 0485  .كلم سكك مكهربة 

 054  .كلم سكك مزدوجة 

 3094  .كلم سكك ضيقة 

 هو كما يلي: SNTFأما األسطول حظرة 

 670-سيارة . 

 14عربة مكهربة 

 Wagons03.444 

  زلايدعربة(Diesel) 050 

  عربةManouvre59 

كلم من السكك   0444ومن بني مشاريع السكك احلديدية يف طور اإلجناز نذكر مشروع كهربائية 

 من السكك احلديدية. كلم 3444احلديدية وإجناز 

 كلم.  04505سيصل طول شضكة السكك احلديدية 0400حبوايل عام 

 

 

 



 الفصـــل الثالث: التطبيقي                                                    مجمع شاقور للنقل واللوجستيك

 

 75 

 : جدول تطور شبكة السكة الحديدية كلم:(40جدول )

 0403 0448 0446 0445 0440 0440 0999 0996 السنة

 0573 3973 3973 3973 3973 3973 0804 0804 سكة حديدية كلم

 source ِ :Cia Word Fact book-version 1/01/2011 

 الخطوط الجوية:-2-3

تطور قطاع النقل اجلوي يف اجلزائر اما جعلته وسيلة حقيقية لالندماج على الصعيدين االقليمي والدويل، 

األسطول اجلوي اجلزائري لتجديد مليون أورو( من ميزانية الدولة 644مليار دينار ) 64إذ أنه يتم انفاق حوايل 

 .3كلم  96.444اجلوية اجلزائرية بـ  تد اخلطوطحيث مت

 مطار هواري بومدين.إحصائيات عدد الركاب ل (:40جدول )

 تطور المجموع التطور الخارجي تطور الداخلي السنـة

2410 1.800.000 +4,00% 5.100.000 +7,9% 6.900.000 +6,8% 

2410 1.730 .128 +2,5% 4.727.667 +11,8% 6.457.795 +9,1% 

2413 1.688 .727 +7,3% 4.229.405 +10,6% 5.918.132 +9,6% 

2412 1.574 .261 / 3.824.009 / 5.398.270 +13,7% 

 source:Transport-de-www.andi.dz/index.php/ar/secteur 

ماليني  6حيث يستقطب األكثر أمهية دولية، إن مطار اجلزائر هو  03مطارا منها  35متتلك اجلزائر 

سوق النقل اجلوي اليت هتيمن على (AIR Algérie)مسافر سنويا، اخلطوط اجلوية هي الشركة الطران الوطنية 

                                                           
3
-http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-Transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/algerie
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حنو  (fret)من السلع والضضائع طن  04.444مليون راكب وكذلك  3,5مت نقل حوايل  0400حيث يف سنة 

 املغرب العريب. وأخراريقيا وأمريكا والشرق األوسط بالد يف العامل من أوروبا واف 34مدن يف  05حمطات دولية 

 شبكة المالحة البحرية: -2-0

 Algérie)واملؤسسة الوطنية للنقل الضحري للمسافرين  (CNAN)تعترب الشركة الوطنية اجلزائرية للمالحة 

ferries). الضحري يف اجلزائر.قطاع النقل امثل 

معظم العضارات )السفينة العابرة( تعمل على ايصال الركاب إىل الشواطئ األوروبية ونقل الضضائع إىل مجيع 

 أحناء العامل.

نقل احملروقات واملواد الكيميائية ميناء خمتلط جتاري واثنني ميناء خمصصة ل 00ا ميناء منه 04متتلك اجلزائر 

 Algérie)مليون طن من السلع، ومتتلك  04(، حيث تقدر كمية العضور يف ميناء أرزو حوايل وهم )أرزو وسكيكدة

ferries)3 مها بواخر: 

 EL DJAZAIR II 

 TARIK IBN ZIYAD 

 TASSILI II 

 االستراتيجية القطاعية للنقل في الجزائر:-3

مقدمة للزبائن حيث هتدف االسرتاتيجية القطاعية إىل زيادة عروض وسائل النقل وحتسني من خدمات 

 نلصصها فيما يلي:

 .تلضية احتياجات النقل األشصاص والضضائع 

 .حتسني نوعية اخلدمة لتقليل الزمن واملسافة 
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 .االستجابة لالحتياجات اللوجستية للمتعاملني االقتصاديني 

  ضمان التنمية املستدامة مع إعطاء األولية للتنوع والرباط بني خمتلف وسائل النقل، وعلى أساس هذا

 (.0400-0404-0449-0445-0440-0999)حددت الدولة اجلزائرية برامج خمتلف لقطاع النقل للفرتات 

 -0404ة املمتدة مليار دوالر لقطاع النقل يف الربنامج الفرت  64ويف هذا السياق خصصت ميزانية قدرها 

 من أجل: 0400

  :مليار دوالر. 34حتديث وتوسيع السكك احلديدية 

  مدينة. 00حتسني النقل احلضاري سيما حتقيق إجناز مشروع الرتاموي عرب 

  مليار دوالر سنة  000طائرة جديدة بقيمة  00حتديث القطاع اجلوي وذلك بتجديد األسطول اجلوي بـ

0449. 

  وذلك بتجديد األسطول الضحري.الضحري حتديث القطاع 

 مدرسة ومركز تكوين يف قطاع النقل نذكر منها: 30هناك مدارس ومراكز التكوين:  -0

  معهد األرصاد اجلوية اهليدرولوجية وهران(IHFR) Oran. 

  جباية  -الضحريمدرسة التكوين التقين والتعليم(ETFIM) 

 الرويضة  -املعهد العاملي لتكوين السكك احلديدية(ISFF) 

 تيضازة  -املعهد العاملي للضحرية(ENSM).بومساعيل 

 مستغامن  -املدرسة التقنية للتكوين وتعليم الضحري(ETFIM) 

 باتنة  -املدرسة الوطنية لتطضيق التقنيات(ENATT) 

 املعهد لتسير خدمات املالحة اجلوية- (EGSA) 
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 75708بـ 2012-0440حيث تقدر عدد املشاريع مسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لفرتة 

 مشروع حسب اجلدول التايل:

 2412-وطنية لتطوير االستثمار لفترةعدد المشاريع مسجلة لدى الوكالة ال: (40جدول )

 المبلغ: مليون دينار جزائري

 مناصب الشغلعدد  املضلغ عدد املشاريع قطاع النشاط

 102704 244233 25202 النقل وملحقات النقل

 إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :المصدر(ANDI)  0405سنة. 

 .2410الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار سنة (:42جدول )

 النـقل

2410 

عدد 

 المشاريع
 النسبة مناصب الشغل النسبة المبلغ النسبة

34.669 50,91% 1.02748 8,88% 158016 15,28% 

  إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(ANDI)  0405سنة. 
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 مؤسسة شاقور للنقل واللوجستيك.مجمع لمحة حول المطلب الثاني: 

من طرف السيد شاقور حممد املدعو ميلود، حبيث كانت منذ تلك الفرتة  0970مت إنشاء مؤسسة سنة 

حمرتمة القواعد واهليئات التنظيمية لشروط النقل (porte à porte)يف نقل الضضائع من الضاب إىل الضاب متصصصة 

 الطرقي.

مصداقية واحرتافية اما مبرور سنوات كسضت املؤسسة مكانة وثقة املتعاملني معها اما تسمح هلا باكتساب 

وتقدمي اخلدمات اللوجستية على مستوى والية  يقمن إحدى املؤسسات الرائدة يف جمال نقل الضضائع الطر جعلتها 

 مستغامن والوطين بصفة عامة.

عضارة عن جممع فهي تقدم خدمات نقل الضضائع من وإىل غاية كل التوجهات داخل الرتاب الوطين، فهي 

 يل:اتو الي للضضائع واللوجستيك وهي على ات هلا عالقة بعمليات النقل الطرقمكون من أربع مؤسس

متصصصة يف نقل الضضائع بكل أصنافها عرب كامل تراب : Transport chakourر للنقل مؤسسة شاقو 

 اجلزائر.

I.  مؤسسةMOSTALEVAGE)متصصصة يف تقدمي خدمات اللوجستية مثل الرفع، التفريغ، )معالجة الرفع :

 املعاجلة.

II.  مؤسسةPLDI  وهي متصصصة يف كراء وبيع وكذا تصليح املركضات من النوع الثقيل (: واالستئجار)البيع

 .Garantieوالضمان (service Après-vente)الضيع وتقدمي خمتلف اخلدمات مثل: خدمات  ما بعد 

III. WAREHOUSE ALGERIA (Chakour sous Douane) يف ختزين واملستودعات حتت وهي متصصصة

كضة التغرات والتوجهات العاملية يف جمال النقل ا ولذلك من أجل مو  إدارة اجلمارك وهذا األخر أنشأ حديثا
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واللوجستيك يف هذا اجملال ميكننا قول أن جممع شاقور من األهداف واالسرتاتيجيات اليت يرتكز هي حتسني 

 .03أنظر امللحق رقم عاملني.توتطوير اللوجستيك وخدمات النقل من أجل إرضاء الزبائن وامل

عامل اجته حممد شاقور إىل األساليب والوسائل احلديثة اليت تتمثل يف  044شاقور أكثر من جممع يوظف   

املنطقي تفكر الالتصطيط االسرتاتيجي على أنه التوجهات الرئيسية للمؤسسة على املدى الضعيد من خالل عملية 

 MESSION)ة ورؤية املؤسسة.رسالحتديد والتشتمل على جمموعة من اخلطوات املنهجية املتتابعة واليت تتضمن 

ET VISION) 

حيث يف هذا اجملال وظف التسير االسرتاتيجي من أجل حماولة إحداث تغرات اسرتاتيجية متس   

 (management stratégique)األهداف على املدى الطويل.

 :جمعتقديم فروع الم -1

 مبصتلف فروعها:مع م بتقدمي تفاصيل أكثر حول اجملسوف نقو 

 :جمعالم تقديم فروع

 Transport chakourتقديم فرع شاقور للنقل:  -1

سنة من  04أي ما يقارب  0970كما سضق وأن ذكرنا فإن مؤسسة شاقور للنقل قد مت انشاءها سنة   

 ي للضضائع.قاخلربة واالحرتافية ومصداقية يف جمال النقل الطر 

 هذا بفضل مؤسسها حممد شاقور.

بعمليات نقل الضضائع والسلع من الضاب إىل الضاب أي من مكان انطالق ويعترب نشاطها األساسي القيام   

 هذا إىل مكان وصول املتفق عليه.
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ولتفادي التأخرات وكل ما شابه من عراقيل أو صعوبات مع تغرات اليت حتدث عن فجأة مت تسصر   

 طاقما فنيا وتقنيا مؤهلني وذوي خربة والركيزة يف هذا اجملال.

كلم من ميناء مستغامن ومصطلح اجلمارك   0تقع على (plate-formelogistique)ة األمداد أرضيخمازن و   

 . m2 45000واليت ترتبع على مساحة 

كذلك هناك خمزن جديد يتموقع على مستوى الطريق السيار الرابط بني مدينيت وهران واجلزائر العاصمة   

 .m2 20,000مع خاصية أن نصف هذا املصزن مغلق أي  m2 40,000حيث يرتبع على مساحة 

 )المعالجة / الرفع ( Mosta levageتقديم فرع  -2

سنة أي  03مؤسسة تابعة جملمع شاقور للنقل واللوجستيك وقد أنشأت منذ  Mosta levageيعترب فرع  

 تفريغ. ، شحن، معاجلة،(Grues)وهي متصصصة يف تقدمي اخلدمات اللوجستية من رفع  0998منذ 

هم يف أي عبإضافة إىل أهنا تضع حتت تصرف الزبائن خمتلف الوسائل اللوجستية لشحن وتفريغ بضائ 

 وقت وأي مكان.

ويرتبع كلم   0 وطين الذي يذهب إىل وهران وعلى اسرتاتيجييف خمزن يقع على طريق Mosta levageتقع  

استأجار املعدات اللوجستية احلديثة حيث من أجل  Mosta levageمنه مت إنشاء 04.4442mعلى مساحة 

 تقين الذي يتميز باخلربة واملهارة.سضب امتالكها معدات وطاقم فين و عرفت تطور مذهل وقفزة نوعية ب

وحتويل مكان احلمولة يف رفع والتحريك Manutentionالرئيسي وهو املعاجلة  نشاطهاميكن تلصي   

 الثقيلة مبساعدة احلامالت املتنقلة.

La location des Grues et des chariots élévateurs la mesure pour la manutention )) 
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 والعربات الرافعة على ظهر السفينة أو الشاحنة أو يف القطار.

 دويلوغالضا ما تقوم هذه املؤسسة مبثل هذه العمليات على مستوى املوانئ وحىت تتمكن من حصول حملي وحتى

 يف أي خدمة يطلب منها، وتعترب التحدي شعارا هلا. ترتاجعت وال هي ال تعرتف بالصعوبا

وعلى سضيل املثال هناك عدة أمثلة على اخلدمات نوعية وقياسية تظهر من خالل مهمات املعاجلة )مثال: رفع 

 محوالت ضصمة أو كميات كضرة جدا(.

 .00أنظر امللحق رقمopération CEVITAL Transport poutres 33mشكل  -0

 .05أنظر امللحق رقم Opération SAMSANGشكل  -0

 .06أنظر امللحق Opération ZAOUIT KOUNTAشكل  -3

 .07أنظر امللحق Opération frontière MALIشكل  -0

من سائقي الرافعات املؤهلني )ذوي شهادات وفق املقاييس التنظيمية للسياقة اخلاصة مستصدمة يف ذلك طاقم 

 بعمليات النقل أو الرفع.

 يشهد عليه عدة شهادات عاملية على حسن األداء والتنظيم.وهذا ما 

 .08أنظر امللحق رقم BORUSAN International- شكل  -0

 .09أنظر امللحق رقم GROUPEMENT Sonatrach-A-Gip-شكل  -0

 .04أنظر امللحق -International Transit Maritimeشكل  -3
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 )البيع واستئجار(:PLDIتقديم فرع -3

PLDI  وهي مؤسسة(Poids lourd distribution industriel) 

متصصصة يف كراء/ بيع وتصليح وكذا توزيع وسائل النقل واملعدات اللوجيستية من النوع الثقيل واليت  

 تونس وبلجيكا.تستوردها غالضا من 

متلك هلذا الغرض  كما تقوم بتقدمي خدمات ما بعد الضيع وتصليح الشاحنات وغرها لكل العالمات فهي  

 (Référence)مرجع 84.444متجر وخمازن لقطاع الغيار من 

وذلك بتوريدهم باملنتجات من النوعية الرفيعة على واص واخلكما تليب لكل طلضات والتطلعات املهنية   

 .IS 9001اليت تعرضها مصنوعة وفق املقاييس األوروبية وشهادات (Semi Remorques)سضيل املثال املقطورات 

 Algerian (Ware House)=(Chakour sous Douane)حضيرة شاقور تحت الجمارك -0

ك ر وهو متصص  يف ختزين واملناولة واملستودعات حتت إدارة اجلما 0405مت إنشاء هذا الفرع حديثا   

(Sous Douane)Entre posage 

كلم من ميناء مستغامن من أجل تقليل وختفيف املناولة   0هذا املصزن يف منطقة سوق الليل عند بعد يقع   

قة وهو جمهز بكل الوسائل والتجهيزات ومقاييس عاملية مغل 1000m2منها 45000m2حيث يرتبع على مساحة 

(Vidéo Surveillance)  .كمرة مراقضة 

système Anti-Incendie).منضه ضد احلرائق 

العميل ميكن  مات ذات جودة عالية من أجل خدمة خديقدم ك ر من هذا املنطلق جممع شاقور حتت اجلما

 تلصيصها فيما يلي:
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 .حتسني جودة اخلدمات وتقلي  التكاليف اللوجيستية 

 .احلصول على املرونة وردالفعل السريعة يف عمليات التصزين الضضائعflexibity) 

 .احرتام آجال التسليمrespect delai de livraison )) 

 ئن يف أي وقت.تلضية طلضات الزباrépondre au commandes des clients ) 

 .االقتصاد يف تكاليف النقل minimisation des couts du transport )) 

 المطلب الثالث: محيط المؤسسة الداخلي والخارجي.

 الهيكل التنظيمي لمؤسسة شاقور للنقل واللوجستيك:-1

رجع دائما ملؤسسها ي، فإن اختاذ القرارات ئليةهي مؤسسة عا مبا أن مؤسسة شاقور للنقل واللوجستيك  

 ومالكها السيد شاقور حممد.

 :تايلي للمؤسسة يكون على الشكل الفاهليكل التنظيم
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 يمثل الهيكل التنظيمي  للمؤسسة المبحوثة (:47)الشكل 

 مجمع شاقور

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثيقة داخلية للمؤسسة المصدر:

 

 مدير العام

 شاقور محمد

 المسير

 شاقور ميلود

 طويل عبد هللا

 مالية ومحاسبة

 نائب المد ير

 شاقور كمال

 رئيس الحضيرة

 شاقور عبد القادر

 ناعيمةشاقور  رئيسة  تجارية

 بوطرفة ريمة  مساعدة تجارية

 مسيوان فاطمة

 سوكرتارية

 نجار حاكيمة

 سوكرتارية

 

 عاتو عدة

 محاسب

 

 سائقون
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 البنيـة التحتية الخاصة بالمؤسسة:

يف تقدمي خدماته من موقعه االسرتاتيجي يستفيد جممع:Plate Forme logistiqueاألرضية األمداد: -1

على حافة الطريق السريع الذي يربط مدينيت وهران واجلزائر العاصمة من جهة  املصتلفة حيث يقع جممع شاقور

 كلم.  0وكذلك من مقربة ميناء مستغامن 

كلم فقط من ميناء   0هكتار، تقع على بعد  2,5كما ميتلك اجملمع حظرة مركضات تقدر مساحتها بـ   

كلم من ميناء   05هكتار واليت تقع على بعد  05تقدر مساحتها مستغامن بإضافة إىل حظرة أخرى جديدة اليت 

وجممع  STROYTRAN-GAZلصاحل مؤسسة  (PIPES)مستغامن واليت يتم استعماهلا لتصزين األنابيب 

SH.AGIP 

 Sous)كل هذه املزايا قرهبا من ميناء مستغامن تسمح بتسهيل شحن الضضائع من حظرة امليناء واجلمارك   

Douane) وجتنب التكاليف اإلضافية اخلاصة بالتصزين على مستوى هاتني األخرتني. 

 ميكننا القول أن جممع شاقور بفروعه األربعة يقدم خدمات نلصصها فيما يلي:

  حتقيق نقل الضضائع من الضاب إىل الضاب(Porte à Porte). 

 ناء مستغامن والورشات واملوانئ القيام بعمليات الشحن، الرفع واملعاجلة والتفريغ خاصة على مستوى مي

 االخرى.

 .كراء وبيع وسائل النقل واملعدات اللوجستية 

  سوف نستعرض بعض نهازبائشاقور لملصتلف عالمات الثقيل النقل اللوجستيك من النوع تصليح وسائل ،

املقدمة واليت منحتها واعرتفت   les Méthodesشهادات )اعرتافات جبودة وكفاءة اخلدمات اللوجستيكية والنقل 



 الفصـــل الثالث: التطبيقي                                                    مجمع شاقور للنقل واللوجستيك

 

 87 

هبا بعض املؤسسات الوطنية والدولية مبجمع شاقور للنقل واللوجستيك اعرتافا منها ال يتم تقدميه، وهي شهادة 

 .06-00.أنظر ملحق(Business initiative Direction)(BID)تقدم من طرف جلنة دولية لالنتقاء 

 لنقل واملعدات اللوجستية اليت مت بيعها ضمان خدمة ما بعد الضيع والضمان لوسائل اService Aprèsvente 

et Garantie. 

 (اقرتح تسهيالت مالية لزبائنها )قروض متوسطة األجل ،(Leasing pour les Société) 

 إمكانيات المؤسسة المادية )حظيرة، المركبات والمعدات(:-2

 أسطوال من وسائل النقل واملعدات سوف نقوم بتصنيفها والتعرف عليها على النحو التايل: ميلك جممع شاقور

 (Transport conditionnel)/ النقل االستثنائي 1

 : النقل االستثنائي(45)الجدول

Capacité Nombres Désignation N° 
054 T 

044T 

344T 

05T 

50T 

84T 

16-18m 

30-47k 

40T 

32T 

48T 

40 

40 

40 

45 

45 

45 

46 

43 

46 

34 

05 

Remorque modulaire Nicolas Remorque 

Nicolas modulaire 

Remorque Nicolas modulaire Porte 

engins 

Porte engins 

Porte-engins 

Remorques extensibles 

Remorques extensibles 

Remorques surbaissé 

Remorques 

Remorques 

40 

40 

43 

40 

45 

46 

47 

48 

49 

04 

00 
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  (Transporte Conventionnel)/ النقل المتفق عليـه 2

 : النقل المتفق عليـه(47)الجدول 

Capacité Nombres Désignation N° 

(4x2) 20T 

(4x6) 30 T 

27 T 

20 P 

30 

15 

02 

06 

Tracteurs avec remarques 

Tracteurs avec remarques 

Semi- remarques frigo 

Chambres froids 

01 

02 

03 

04 

 les Grues Manutention/ Lavageوسائل الرفع/ المعالجة: -3

 : وسائل الرفع/ المعالجة(14)الجدول 

N° Désignation Nombres Capacité 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
 

Grue ( KATO ) 
Grue (TADANO ) 
Grue (TADANO ) 
Grue ( GROVE ) 
Grue ( TEREX ) 
Grue ( LIEBHERR ) 
Grue ( LIEBHERR ) 
Grue ( GROVE ) 
Grue sue CHENILLE CLARK  

Grue ( LIEBHERR ) 
Grue ( LIEBHERR ) 
Grue ( LIEBHERR ) 
Grue ( DEMAG ) 

 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
03 

 

25 T 
30 T 
35 T 
45 T 
50 T 
60 T 
80 T 

113 T 
150 T 
160T 
200T 
350 T 
500T 

 
T : tonnes ;  M : mètres ;   P : pieds 
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 (Grues 4x4)( 0x0)وسائل الرفع -0

Capacité Nombres Désignation N° 

35T 

45T 

01 

01 

 

Grue PETIBONE 

Grue GROVE 

01 

02 

 
 

5-les chariots élévateurs 

Capacité Nombres Désignation N° 

04T 

08T 

12T 

01 

01 

01 

chariot élévateur OM 

 chariot élévateur TCM 

chariot élévateur OM 

01 

02 

03 

 

شاقور مع شركات وطنية ودولية تنشط يف خمتلف القطاعات منها يف يعملمجمعالمحيط الخارجي للمجمع:-0

 القطاع الضرتويل و الضعض األخر يف القطاع اخلاص والعمومي وهي مذكورة و مرتضة على توايل

 -النفط–البترولي / القطاع البترولي والشبه 1

 AGIPAfrica0988 منذ سنة. 
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 AGIP Exportation BV. 

 جممع سونطراكAGIP. 

 (GFT)Total  وجممعTIN-FOUYE TABENKORK 

 SHLUMBERGER (SPES):  .كراء الغرف املربدة 

 BORUSAN. 

 HANOUA. 

 سونطراك(SH/DP). 

 / القطاع الخاص والعمومي:2

 GO-FAST Algérie (GFFT) : مقاوله الفرعي هوBROWN BOOT Condor. 

 (Global Tassili Services) GTS  مقاوله الفرعي هوANADARKO. 

 FILTRANS  مقاوله الفرعيHALLIBURTON. 

 Kou-GC :.اجلزائر العاصمة 

 KOCOGLU A-S 

 MAPA 

 TRANSAHARA .)نقل األنابيب( 

 SIMENS SPA DIVISION PTD. 

 DV Algerie 

 Sarl AfricanLogistic. 

 TEIXERA DUARTE-ENGENHARIA E-S-A 

 ALSTON.)مشروع تارقة وغليزان( 

 TEXEIRA 
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 HARRIS 

 ETCHABASCO ELDJAZAIR 

نظرا جلودة خدمات نقل الضضائع واللوجستيك املقدمة من قضل املؤسسة لزبائنها، سوف نستعرض بعض 

الشهادات )اعرتافات جبودة وكفاءة اخلدمات املقدمة( اليت منحها بعض املؤسسات الوطنية والدولية لشركة شاقور 

 للنقل واللوجستيك اعرتافا منها ملا مت تقدميه. 

 Business)وهي شهادة تقدم من طرف جلنة دولية لاللتقاء BIDات لدينا شهادة واألهم من تلك الشهاد

Initiative Direction).واليت تتكون من جمموعة من املؤسسات املتصصصة وأفراد خرباء 

للمؤسسة اليت تقدم جودة عالية يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات يف إطار ما يسمى  BIDمتنح شهادة 

International QualitySummitأنظر  .06-00سابقة الذكر يف املالحق السابقة  مة العاملية للجودةيمبعىن الق

ملؤسسة شاقور للنقل واللوجستيك، BIDملزيد من التفاصيل حول هذه الشهادات املقدمة من طرف للمالحق 

 جبودة ونوعية عالية. وبذلك تعترب املؤسسة من أفضل املؤسسات اليت تقدم خدمات النقل واللوجيستيك

لقد حتصلت هذه املؤسسة على مكانة جيدة يف السوق اجلزائري بفضل ما تقدمه من خدمات ذات 

جودة وكفاءة عالية، فشعارها هو خدمة العميل وحتدي الصعوبات والعراقيل، وكدليل عن ذلك سوف نرى يف 

اليت تعتمدها لتفادي املصاطر وإيصال  املضحث الثاين كيف حتقق املؤسسة رغضات العمالء، وما هي الوسائل

 الضائع بالطريقة األمثل أي بتطضيق املفهوم اللوجيسيت.

 المطلب الرابع: لوجيستيك نقل البضائع لذى مجمع شاقور لنقل واللوجستيك.

إن اهلدف األساسي من الرتب  الذي قمنا به لدى جممع شاقور للنقل واللوجستيك هو معرفة كيف يتم 

بصورة مثالية وبطريقة لوجيستية وكذلك هي املعاير واآلليات والطرق الناجعة واملعتمدة من قضل هذا  نقل الضضائع
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اجملمع للتقليل من تكاليف النقل، هذا من جهة، من جهة أخرى ما هي الوثائق اليت يستصدمها اجملمع يف ذلك 

وهل يعتمد اجملمع على  -الطريقة -املسار وكيف يتم مراقضة   املتابعة وما هي وسيلة النقل املستصدمة عرب كامل

 ة ومتقدمة تسمح هلا بتقدمي أفضل خدمة لزبائنها.ثوسائل تكنولوجية حدي

هذا اجملمع وحورناهم خبصوص  إطاراتإذن أول ما قمنا به هو العمل يف املصلحة التجارية مع خمتلف 

خدمات هذا  مستوىطريقة نقل الضضائع وما هي اآلليات املستصدمة من أجل تقليل تكاليف النقل وكذا رفع من 

 اجملمع لدى زبائنهم.

استصلصنا نقاط مهمة تتعلق بالعملية وسرها يف اجملمع حيث أخذنا املثال األول: يوضح لنا كيفية نقل 

املستعملة هبا والوثائق الالزمة وأخرا كيف تتم عملية حساب تكاليف النقل وما هي الطرق  الضضائع واالجراءات

 املستصدمة من أجل التقليل منها؟.

 (Exceptionnel)عملية نقل البضائع لدى مجمع شاقور: النقل االستثنائي  -1

ئع وخمتلف العمليات واملهام بعدما قمنا بطرح بعض األسئلة املوجهة ملسرى اجملمع اليت خت  كيفية نقل الضضا

 املرتضطة هبا واليت من شأهنا ختفيض تكاليف النقل وتقدمي أفضل خدمة استنتجنا النقاط التالية:

 مرحلة نقل البضاعة المتبعة من قبل المجمع تكون على النحو التالي:-1

 Bon)جراءات النقل القيام بعقد اتفاق مع صاحب الضضاعة حول االجراءات التنظيمية والقانونية وا-1-1

Commande) 07أنظر ملحق رقم. 

 Tonnage)مواعيد القيام بالعملية والكمية وكل ما يخص البضاعة -1-2

-_Volume et largeur,Date-Heure-départ-Arrivé-( ordre de Mission)07ملحق رقم. 
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 38ملحق رقم تحديد تكاليف بما فيها تكاليف النقل والشحن والتفريغ.-1-3

 34ملحق رقم-(Schéma-cookie)تخطيط مسار أو الطريق-تكاليف النقل-1-4

بالشاحنة ومصاريف السائق من طعام ونزل  ةتتمثل يف تكلفة الوقود اخلاصالتكاليف االضافية:  1-0-1

(Bon-Gasoil/ essence)-( مطعم واألكلrestauration 

 38ملحق رقم (feuille de route)والوصول.انطالقنقطة تكاليف الشحن والتفريغ: -1-5

 أخذ هذه التكاليف بعني االعتضار عدة معاير نذكر منها:تحيث 

من أجل حتديد الطريق املستعمل يأخذ  دة تستصدم األنرتناتعا:)مسار النقل( الطريق المستعمل 1-0-1

 .واحلسضان )الطرق املعضدة والصاحلة للنقل واملستعملة واملعروفة( االعتضاربعني 

العضور وكذلك الكمية اليت يستوعضها هذا اجلسر  هتتم معاينة الطول املسموح ب(Les ponds)الجسور  1-0-2

(hauteur poids autorisé) واجلسر احلمولةتستصدم آلة خاصةلقياس ارتفاع. 

 حمتمل العضور.( Téléphone les fil électrique)األعمدة الكهربائية والهاتف  1-0-3

 (panneaux signalisation)لوحات تنظيم الطرقات  1-0-0

كل هذه العمليات تأخذ بعني االعتضار يف حالة تكون طريق معروفة أما يف حالة عدم الطريق غر املعروفة 

تفادي أي حادث أو طارق ومعاينة يف ق للدراسة ومعاينة الطريق حىت نقطة الوصول هذه من أجل يفر  إرساليتم 

 (équipe d'étude de la route)املكان  عني
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من أجل إجناح هذه العملية ولتجنب أي صعوبات أثناء عملية نقل الضضائع يف حالة االجراءات القانونية: -2

 (Transport Exceptionnel)النقل االستثنائي 

 يقوم اجملتمع بطلب رخصة أو شهادة العضور أو املرور.

 (Attestation de circuler) 30- 08رقمملحق أنظر 

مواصفات وشكل  كلحيث يتضمن هذا الطلب   (DTW)عنية املاألشغال العمومية للوالية  لحةمن مص

الضضائع وكذلك الكمية والوسيلة املستعملة للنقل بتفاصيل دقيقة ونقطة انطالق والوصول مكان والتاريخ احملدد 

 بدقة ولكل التفاصيل.

يتم حتديد يف هذا الطلب مجيع االجتاهات والطرقات املستعملة من طرف هذه القافلة كما هو موضح و 

 .30-08التالية: امللحقاتيف 

حني وصول الضضائع إىل امليناء يتم شحنها وإخراجها يف مدة أقل من ثالثة أيام وذلك  إجراءات النقل:-3

 ون.بيف امليناء لصاحل الز مقابل بقائها  إضافيةلتجنب دفع األموال وتكاليف 

ناء عملية النقل ثيتم ايصال الضضاعة إىل غاية املكان املتفق عليه أي القيام بعملية النقل حيث أ نامن ه

اسم و  ترقيميصيل حول مركضته ولوحة تفاالفيها كل  (Feuille de Route)يتحصل السائق على ورقة الطريق 

 .30أنظر ملحق رقم ولقب السائق.

 ومكان التفريغ.مكان شحن 

 .املر سوإلليهاسم املرسل واسم  -

 مكان وتاريخ بداية عملية النقل. -
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يف هناية عملية النقل أي وصول الضضائع إىل مكان متفق عليه من أجل ايصاهلا وكذلك من أجل معاينة 

 .33أنظر ملحق رقم.(Bon De livraison BL)الفعلية لعملية النقل يتم تسليم وصل االيصال 

 ات االضافية التي يمنحها المجمع لعمالئها هي:الخدم-3-1

، ولذا تقدم هلم جمموعة من اخلدمات االضافية نقل واللوجستيك إىل ارضاء زبائنهيسعى جممع شاقور لل

 fidélisation et qualité des)وهذه اخلدمات جمانية وذلك من أجل ارضائهم من حيث نوعية اخلدمات املقدمة 

services) 

 تجلى هذه اخلدمات فيما يلي:وت

  التصزين(Entreposage): إذ متلك خمازن ذات قدرة استيعابية كضرة جدا حوايلm150.0000. 

 احلمولة إىل املكان املتفق عليه، وهذا مبساعدة نظام عرب  إيصالالتوقف يف أماكن حمددة قضل  إمكانية

 (GPS)أحسن تكنولوجيا حديثة مستعملة يف النقل وهو  حيث يستصدم جممع شاقور(Satellite)لتالسا

 .30أنظر ملحق رقم (suivit Géolocalisation)من أجل مسايرة ويتم حتديد مضاشرة موقع الشاحنة 

  حفظ الضضائع يف حاويات(Conteneurs)  من امليناء. انطالقاخاصة باملؤسسة ونقلها إىل أماكن أخرى 

  جتديد كل مخسة سنوات أسطول النقل جملمع شاقور وذلك من أجل جلب الزبائن وتقدمي هلم خدمات

 مداد.ذات جودة ونوعية عالية من حيث ختفيض تكاليف النقل واإل

  الدعاية واالشهار(publicité et communication)مداد ع من أجل تقليل تكاليف النقل وااليعتمد اجملم

 .qualitéمن جهة وذلك يعمل جاهدا على حتسني اخلدمات وتقدمي نوعية 

  خدمات ما بعد الضيع )ضمانات قطاع الغيار األصلية( حالةPLDI (Garantie et service Apres 

vente) 
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  تأمينات يشرع جممع شاقور إىل إبرام اتفاقيات ومعاهدات مع أكرب الشركات التأمينية وذلك لالستفادة

 مداد.ن أجل تقليل من تكاليف النقل واإلختفيضات وخصوم حتفيزية ممن 

 ات رب يشارك جممع شاقور يف كل تظاهرات ومعارض عاملية حول النقل واللوجستيك من االستفادة من اخل

واملهرات اجلديدة فيما يتعلق بوسائل النقل وكيفية حتكم يف تكاليف النقل على سضيل املثال شارك يف أول 

يل حول النقل واللوجستيك الذي انعقد يف اجلزائر العاصمة يف قصر املعارض من صالون دو 

(Logistical)00/00/03  عارض وطنيا ودوليا يف جمال اللوجستيك أنظر امللحق  54حبضور  0406نوفمرب

35-37. 

تكاليف  وختفيضمواكضة التطور التكنولوجي واستصدام اآلالت احلديثة لتقدمي أفضل اخلدمات جبودة عالية 

 النقل واللوجستيك.

احلديثة، كاألنرتنيت واالتصال عرب الربيد االلكرتوين، وتعتمد  واالتصاليستعمل جممع أنظمة االعالم اآليل 

م من لتتضع الشاحنات  )يتGlobal position système Géo position(GPS)و (Satelite)على نظام الساتليت

تها إذا كانت متوقفة أو حباجة إىل مساعدة تقنية أو معطيات وتوجهات خالله حتديد موقع الشاحنات ومعرفة حال

جديدة ليتم التدخل فورا كما متتلك آالت حديثة جدا عامليا مثل جهاز قياس مدى االرتفاع لتحديد االرتفاع 

 أو اجلسور كما سضق وأن شرحنا يف النقطة السابقة. اإلنفاقاملسموح به حىت تستطيع الشاحنة العضور يف حالة 

 (SystèmeRéseau)فهي تستعمل نظام شضكات  ومراقضتهاأما خبصوص األنرتنيت واحلواسيب 

 قطاع اخلدمات اللوجستية إذ لديه جممع شاقور للنقل واللوجستيك باحتكار السوق يفيتميز ال  المنافسة:-0

مهيمن ومسيطر وحمتكر  (TRANS BAOUCHI)ويعترب جممع ترانسضاعوشي منافسني يف السوق احمللي 05تقريضا 

 السوق يف قطاع النقل يف اجلزائر، هذا ال مينع من أن جممع شاقور ميلك حصة سوقية هامة.
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ا يف تزايد مستمر، وهو ف مسؤويل املؤسسة أهنا رقم إعماهلحيث باعرتا نوعيةاخلدماتنظرا الختالف يف 

حبوايل  0406جممع شاقور يف سنة  (chiffre affaire)حيث قدر جمموع رقم أعمال  ،يف تطور متزايد

 مليار دينار جزائري. 004.444.444.44

 .مجمععاني منها اليالتي  يةكوالجمر  العراقيل القانونية والضريبية-0

اليت تقدمها حة عندما طرحنا على مدير اجملمع حول املساعدات والتحفيزات ااعرتف بكل مصداقية وصر 

ص من أجل امارسة هذا االدولة اجلزائرية من أجل تطوير هذا القطاع وإصدار تسهيالت وامتيازات قانونية للصو 

سلطات أن تأخذه بعني االعتضار وهو مشكلة الضرائب الالنشاط، لكن أشار إىل أمر أو املوضوع الذي على 

من جهة أخرى العراقيل القانونية خاصة من طرف واملضالغ الضصمة جدا اليت يدفعه جممع شاقور من جهة، و 

 من أجل حصول على الرتاخي  أو شهادات العضور أو املرور. املديرية اجلهوية للنقل للوالية

 أو أكثر. (Attestation de circuler)خي  شهرين احيث يف بعض األحيان تصل هذه الرت 

اجتاه اجملمع من تفريغ الضضائع والصعوبات الضغوطات  وأخر مديرية اجلمارك ملستغامن متارس أحيانا بعض

 والسلع من امليناء إىل املستودعات حتت اجلمارك.

(parc sous Douane)  ؤسسات اليت من الصعوبات والتحديات اليت يواجهها اجملمع وغرها من امل وبالرغمإذن

 اجلزائر يضقى املستقضل وعيد من أجل تطوير والنهوض يف جمال النقل واللوجستيك. متارس هذا النشاط يف
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 أنظرا مللحقنقل البضائع في المجمع و اللوجستيكفاتورة نهائية كيفيةحساب تكاليف المطلب الخامس: 

 .38رقم 

من  مؤشر يتم 00من خالل هذا امللحق يتضح لنا كيف يتم حساب عملية النقل واللوجستيك هناك 

 خالله حساب التكلفة وكمية السلع والضضائع حسب فاتورة هنائية مقدمة إىل زبائنها.

 tonnage /km))TKالتكلفة  حساب-

 :ب يتم حساب تكلفة النقل على أساس الكيلومرت و ذلك حسب السلع املنقولة حجما ووزنا

 TTC)=المبلغ)TVA(%17)+النتيجة=طن(/الوزن)لتر)*)عدد الكيلومترات*)سعر الكيلومتر(
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 :خالصة

كان لنا مفيدا، حيث هناك   يف األخر، ميكننا القول من خالل الرتب  الذي قمنا به يف جممع شاقور

تطلعنا واستنتجنا أن اللوجستيك والنقل أمهيته بالغة يف احلياة االقتصادية لكل أنشطة املؤسسات، حيث أصضح 

شغل شاغل لكل مؤسسة تريد حتقيق امليزة التنافسية وحصة سوقية وكذلك حتسني أداء خدماهتا اجتاه زبائنها 

 وذلك من خالل ختفيض تكاليف النقل.

وعامية، حيث  وعرفية واقع األمر أن لوجستيك نقل الضضائع يف اجلزائر يضقى حمدود أو مقيدا بالوسائل يف

 ال تستصدم معظم املؤسسات وسائل تكنولوجية حديثة من أجل تقليل تكاليف النقل بل العكس.

تالحظه فاحلاجة والطلب على مثل هذه اخلدمات مرتفع جدا أو ذلك راجع للتطور االقتصادي الذي 

الضالد وكثرة االستثمارات ودخول عدة شركات متعددة اجلنسيات وحاجة هذه املؤسسات إىل التموين ونقل 

 بضائعها.
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 :تمهيد

اليت تؤدي إىل حتقيق الرتابط ما بني أهداف املؤسسة وما بني األسواق  الوظائفتعد وظيفة النقل من 

وتلبية حاجيات املستهلك النهائي، حيث أهنا معيار ارتكاز االقتصاد، حيث عرب عنه االقتصادي "ألفريد مارشال" 

 وإمنا يف النقل'. اإلنتاجبقوله: 'إن أبرز عامل يف العصر احلديث هو الثروة ليست يف 

لقطاعات الناهضة باالقتصاد الوطين، ال يوفره من تأمني حركة نقل الركاب والبضائع على وهو من ا

النطاق احمللي والدويل، كما يلعب دورا رائدا يف دفع حركة االقتصاد لذلك فإن حجم األنفاق على خدمات النقل 

 اللوجستيات.ال لشحن ميثل احلرب نسبة إنفاق يف جموا

مبناطق التوزيع، فهو  اإلنتاجالرئيسي للوجستيك حبيث يقوم بربط مناطق  كما يعد نشاط النقل احملرك

حيتل املرتبة األوىل يف تكاليف اللوجستيك، حيث تسعى العديد من املؤسسات إىل التقليل من تكاليف النقل من 

اآلليات وأساليب جديدة لتقليل تكاليف النقل  وإجيادتكلفة وأكثر سرعة وفعالية، خالل اختيار أمناط النقل أقل 

 .واإلمداد

حدد سرعة املنافع الزمنية واملكانية للسلعة، حيث تت إضافةوترجع أمهية وظيفة النقل إىل أهنا تساعد على 

  أخر  يف ضو  كفا ة هذه الوظيفة.انتقال املنتجات من نقطة إىل

اللذان تظهر فيها احلاجة إليه فإن املؤسسة قد تعاين من فإذا مل يتوفر املنتج املعني يف املكان والزمان 

 العديد من املشاكل ذات التأثري السليب على األرباح وخلق امليزة التنافسية من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

نقل البضائع من املنظور اللوجسيت، أما املطلب الثاين تطرقنا  األولقمنا بتقسيم هذا املبحث إىل: املطلب 

 إىل عالقة نقل البضائع وتكلفتها.
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 :المبحث األول: مكانة النقل في اللوجستيك

 :المطلب األول: مفاهيم عامة حول النقل 

 للنقل نذكر منها: تعار يفهناك عدة 

ة لتحقيق هدف دون أن يكون ليوس على أنه "على األغلب خدمة وسيطية Thomsonيعرفه االقتصادي 

 1تعبريا يف املوقع سوا  لألشخاص أو البضائع".هدف حبد ذاته، ويكون  اهلدف املقصود 

 2يعرف النقل كالتايل "يتعلق النقل حبركة األشخاص والسلع لغرض معني". Robinson أما

 أن "النقل هو حركة األفراد والسلع واملعلومات واألفكار". Moryadsوير  

، أي يبعضهاواملناطق األهلة بالسكان  اإلنتاجوحسب هانز أجلر "يعرب النقل عن خدمة أو حدث إليصال مراكز 

 هو مراكز االستهالك".

 

 

 

 

                                                           
1 - jacques Pons. Transports et logistique-maillon déterminants de supplychain.op.cit. 
année 2005,p25. 

  .41صمصر 2002,مكتبة أجنلو املصرية للطباعة والنشر،  .أسس جغرافية النقلسعيد عبده. 2



 الفصل الثاني:                                                                   لوجستيك نقل البضائع
 

 
35 

من مكان آلخر باستخدام  واألشخاصالنقل هو كل نشاط خيلق منفعة يف الزمان واملكان بواسطة حتويل السلع 

 وسائل نقل خمتلفة.

  4888ماي  41املؤرخ يف  88/41من القانون رقم  41نقل يف نص املادة عرف القانون اجلزائري ال

كما يلي: "يعد نقال كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من مكان إىل آخر 

 على منت مركبة مهما كان نوعها".

ان آلخر، وكلما كانت كما ينظر للنقل على أنه من اخلدمات املهمة ألهنا توفر لإلنسان سهولة من مك

 وقلة الوقت املستغرق يف الرحلة. األمانوسيلة النقل متطورة ساعدت على سرعة التنقل وحققت 

كما ميكن تعريف النقل على أنه حتويل موضع شي  مادي أو موضع شخص ما حنو موضع آخر 

يا عرب ممر معني كالطرق يطلق عليها وحدة النقل، وذلك ملسافة طويلة نسبباستخدام وسيلة أو مركبة معينة 

والقنوات املالحية، اجلسور وخطوط وحمطات السكك احلديدية واملوانئ واملرافئ واملطارات واليت تشكل هياكل 

 النقل أما على قدرة وسيلة النقل املستخدمة أو على قدرة اهلياكل القاعدية. إمكانياتقاعدية للنقل، لذلك توقف 

تصنيف طبيعة النقل، فمنهم من ير  أن النقل عبارة عن خدمة ومنهم وقد اختلف علما  االقتصاد يف 

 من ير  أنه عبارة عن صناعة.

ملناطق، يعرف نظام النقل على أنه جمموعة من املؤسسات واخلدمات اليت تقوم بتوفري وتوزيع جماالت الوصول 

 ونقل البضائع والركاب.

احد  املسؤوليات اهلامة اليت تقوم هبا احلكومات يف معظم  يعترب اقامة وصيانة شبكة الطرق وخدمات النقل العام

دول العامل، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل وجود مؤسسات عام  ختطط وتنسق لعملية النقل وذلك على مستو  
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ظهرت احلاجة إىل وجود  الدولة الواحدة، أما على مستو  الدول اليت ترتبط فيما بينها بشبكات للنقل فقد

 ط هلا بني الدول.طمسؤولية كل دولة يف منظومة النقل املخ اتفاقيات حتدد

 مفهوم اقتصاد النقل:

يعترب اقتصاد النقل من فروع االقتصاد يهتم بتوزيع املوارد املتاحة داخل قطاع النقل، ويعتمد يف دراسته 

 على النظري والتطبيقي من أجل الفهم اجليد للمظاهر.

استخدام وسائل النقل لتحقيق تطورات أو تغري ملحوظ يف اقتصاد باقتصاديات النقل كيفية كما يقصد 

 أي دولة.

 أهمية النقل: -1

 نشاط النقل في النقاط التالية: أهميةتتجلى 

  ،مما يساهم يف تقدمي وتطور اجملتمعات وذلك من يقدم نشاط النقل خدمات هامة وأساسية للمجتمع ككل

خالله مسامهته يف تقدمي العديد من اخلدمات اهلامة مثل: تأمني انتقال األفراد، توفري فرص عمل، ربط مناطق 

 مبناطق االستهالك، املسامهة يف خلق قيمة اقتصادية واجتماعية للعديد من املناطق النائية. اإلنتاج

 م الكبري يف جمال اإلنتاج هذا األخري فانتشار وزيادة مساحة األسواق يزيد من حصة حتقيق اقتصاديات احلج

املنشآت، مما مينحها فرصة اإلنتاج حبجم كبري، الذي يؤدي بدوره إىل اخنفاض التكلفة وبالتايل اخنفاض أسعار 

 هذه املنتجات لتحقيق درجة من الرفاهية للمجتمع.

 نتجة خارج البالد فتوفر وسائل النقل املتقدمة واآلمنة واملعدة إمكانية احلصول على بعض السلع امل

باإلمكانيات لنقل خمتلف املنتجات يزيد من إمكانية توفري بعض السلع اليت ال تنتج على املستو  احمللي مما يعين 

 زيادة اإلشباع لد  أفراد اجملتمع.
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 املكانية جية، حيث يساهم يف تكوين املنفعة يعترب النقل من أهم العناصر املسامهة يف جناح العملية اإلنتا

بنقلها عرب وسائله املختلفة، من أماكن اإلنتاج والتخزين، إىل أماكن التصريف للسلع قيد اإلنتاج، وذلك 

 واالستهالك.

 كل   يساهم نشاط النقل يف بروز ظاهرة ختصص العمل على املستو  احمللي واإلقليمي، وذلك مبا تتميز به

منطقة من خصائص وإمكانيات جتعلها رائدة يف خلق امليزة النسبية، وحتقيق االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج 

 املختلفة.

 وتنمية املناطق الداخلية كما يلعب قطاع النقل دورا هاما يف تنشيط قطاعات اقتصادية أخر  كالسياحية ،

 قبلية.للبالد، وتطوير املدن احلالية وتفعيل املدن املست

وبصفة عامة ترجع أمهية النقل إىل أهنا تساعد على إضافة املنافع الزمنية واملكانية للسلعة حيث تتعدد سرعة انتقال 

املنتجات من نقطة إىل أخر  يف ضو  كفا ة هذه الوظيفة وال يتم قيام أي وظيفة اقتصادية دون اتصاهلا بوظيفة 

 النقل.

 تنقل لوسيلة النقل:العوامل المؤثرة في اختيار الم-1-1

 الوقت 

 الراحة 

 األمن 

 املعاملة 

 التسعرية 

 تصنيف النقل:-1-2

 هناك عدة معايري لتصنيف النقل:
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 التصنيف حسب التشغيل يشمل النقل الداخلي، النقل اخلارجي، النقل احلضري. .4

 التصنيف حسب املسار ويشمل النقل البحري أو النهري، النقل الربي، النقل اجلوي. .2

 حسب طبيعة اخلدمة ويشمل النقل العام والنقل اخلاص.التصنيف  .3

 أنواع وسائل النقل: -1-3

 النقل اجلوي.-النقل املائي -ينقسم النقل إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي النقل الربي

 النقل البري: -1

ميكن متييز نوعني منن النقل الربي الذي يستخدم لنقل اإلنسان وإنتاجه، ونوع آخر يستخدم لنقل مصادر الطاقة 

 :والغازيةالسائلة 

 الطرق الربية. - أ

 النقل بالسكك احلديدية. - ب

 النقل باألنابيب. - ت

 وينقسم إىل نوعني: النقل المائي: -2

ات والقنوات املائية منذ القدم يف النقل واملالحة، وال يزال النقل النهري: استخدم اإلنسان الطرق النهرية والبحري -أ

 يستخدمها يف الوقت احلاضر، حيث توجد يف العامل أهنار وحبريات وقنوات كثرية استخدمها اإلنسان يف النقل.

من التجارة اخلارجية  %17النقل البحري من أهم وسائل النقل، إذ يتم نقل ما يزيد عن  يعتربالنقل البحري: -ب

 العاملية عن طريق النقل البحري.

 تعترب وسيلة النقل اجلوي من وسائل الشحن احلديثة. النقل الجوي:-3
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 :اإلمدادفي شبكة  إستراتيجيةالنقل كوظيفة  -2

 النقل: وأهميةمفهوم  2-1

 مفهوم النقل:-1

األداة اليت عن طريقها ميكن توسيع السوق واستغالل املوارد البشرية واملادية اليت مل تستغل  بأنهلقد عرف النقل 

اليت تكون فيها  األماكنسابقا باجتاه زيادة اإلنتاج وحتسني نوعيته، فهو يساهم يف انتقال السلع واليد العاملة إىل 

 أكثر نفعا.

  كيبلينجعرفKepling1"النقل بأنه احلضارة"« Transport is civilization » 

  كما عرفAldous Huxley  هلذا ينظر إىل النقل بأنه  2نبال األكثروظيفة النقل على أهنا وظيفة الرجل

مكون مهم من مكونات البنية األساسية لالقتصاد الوطين وركيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 الشاملة يف أي بلد.

 ترويرتاويوضحTrewartha :النقل يف التعريف التايل 

 املنفعة الشكلية يف السلعة، كذلك خيلق النقل املنفعة املكانية هلا"."كما ختلق الصناعة 

 لروبنسون وبامفورد ويف تعريف آخرRobinson &Bamford3 

النقل مشتق "يتعلق النقل حبركة األشخاص والسلع لغرض معني" وبلغة االقتصاد هلذا املفهوم فإن الطلب على 

من الطلب على تسهيل حركة نقل األشخاص والبضائع، ويكون النقل مفيدا طاملا أنه يوفر خدمة ويشري رجال 

                                                           
 .41.ص4888للكتاب. مصر.  مركز االسكندرية مقدمة في اقتصاديات النقل.دكتور محادة منصور.  -1

2 - jacques Pons. Transports et logistique-maillon déterminants de supplychain.op.cit. 
année 2005,p25. 

 .41ص, مص2002. مكتبة أجنلو املصرية للطباعة والنشر. أسس جغرافية النقلسعيد عبده.  -3
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االقتصاد إىل أنه عامل من عوامل اإلنتاج، يركز هذا التعريف على العالقة بني النقل واالقتصاد ولكنه تعريف 

 موال، األفكار واملخرتعات.غري شامل ألنه اغفل باقي أمناط احلركة مثل رؤوس األ

 جون الكسندر  ويلخصJ-Alexander:النقل هو حركة السلع 1وظيفة النقل يف التعريف التايل"

واألشخاص من مكان آلخر وير  بعض الباحثني أن االتصاالت واألفكار تدخل أيضا ضمن النقل" وهو 

 أمناط احلركة.تعريف أكثر قبوال من التعريف السابق ألنه أدخل يف االعتبار مجيع 

النقل ال يعين وجود اختالفات جوهرية تتعلق باملضمون بل إنه من خالل نظرة فاحصة  تعريفإن تعدد       

يتضح وجود اتفاق حول مفهوم النقل وطبيعته والذي يدور حول احلركة مبختلف أمناطها من  التعارفهلذه 

 مكان آلخر.

يف  بيناتعة عشر قرنا يف احلديث عن النقل فكم من آيات ولقد سبق القرآن الكرمي العلما  منذ أرب  

 مواضع كثرية من القرآن الكرمي توضح النقل وأمناطه املختلفة نذكر منها على سبيل املثال:

 .2"وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم االنهار"

 ....3لرؤوف رحيم""وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم 

 أهمية النقل:-2

 االرتكازية لالقتصاد حيث عرب عن ذلك اقتصادي الشهري ألفريد مارشال بقولـه: ةبعد قطاع النقل من البني

فهو يعترب من وجهة نظر  4"إن أبرز عامل يف العصر احلديث هو الثورة ليست يف اإلنتاج وإمنا يف النقل"

االقتصاد بأنه نشاط إنتاجي من حيث تقريبه يف املكان وهو خيلق قيمة اقتصادية بنقله البضائع واألفراد وبدون 

                                                           
 .47نفس املرجع السابق. ص -1
 إبراهيم.من سورة  32اآلية  -2
 من سورة النحل. 8اآلية  -3
 .47. ص2114مكتبة اإلشعاع الفين. الطبعة األوىل. اقتصاديات النقل البحري.أمحد عبد املنصف حممود.  -4
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نشاط نقل ال ميكن ألي منظمة أعمال حديثة أن تعمل وتدبر أمر نقل املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج من 

 هلا إىل مواقع االستهالك )األسواق(.ل املنتجات النهائية مواقعها إىل مواقع اإلنتاج وكذلك نق

وبالتايل فإن أي قصور يف هذا النشاط سيؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي بني املراكز اإلنتاجية 

 تهجت الدول ذات التخطيط املركزي بليال واالستهالكية، وهذا ما يؤثر يف اخلطط التنموية الوطنية لذلك ان

 .1أمهية واضحة وكبرية ملا له من تأثري يف زيادة وترية التنميةهذا القطاع 

  أمهية النقل على مستو  الدولة ككل: جند ان قطاع النقل املتطور يساهم يف حركة التقدم اليت ميكن

 :2أن يصل إليها االقتصاد القومي وذلك من خالل

النقل فإن حجم السوق يقتصر  أنه عندما ال تتوافر وسائلحيث  اإلسهام في خلق الظروف المنافسة: - أ

عنصر املنافسة خيتفي، إذا ميكن القول بأن  نعلى تلك املناطق احمليطة مبراكز اإلنتاج ويف مثل هذه الظروف فإ

توافر قطاع نقل وشحن متقدم يساعد على خلق عنصر املنافسة بني السلع واخلدمات املماثلة باإلضافة إىل توفري 

 ا مثل بعض أنواع الفواكه واخلضروات واليت ميكن توفريها على مدار العام.بعض السلع غري املنتجة حملي

إن اتساع األسواق كنتيجة لتوافر وسائل النقل والشحن  تحقيق اقتصاديات الحجم في مجال اإلنتاج: - ب

د يساعد املنشآت على االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري، باإلضافة إىل ذلك فإن توافر وسائل النقل يساع

 على اختيار مراكز اإلنتاج اليت تساعد املنشآت على التمتع ببعض املزايا اجلغرافية.

تساعد وسائل النقل أيضا على ختفيض تكاليف اإلنتاج وبالتايل تخفيض تكاليف إنتاج السلع والخدمات: -ج

 إعطا  مرونة أكرب يف حتديد السعر ويرجع إىل:

 ظروف املنافسة.انتشار خدمات النقل يساعد على خلق  -
                                                           

 .428ص2000,منشورات كلية العلوم االقتصادية والتسيري. تلمسان.  واقع وأفاق.-السياسات االقتصاديةجملة االقتصاد واملنامجنت.  -1
 .411. مرجع سبق ذكره. صإدارة اللوجستياتهنال فريد مصطفى، جالل العبد.  -2
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هو أن تكاليف النقل هي أحد عناصر التكلفة الكلية لإلنتاج فإذا توافرت وسائل النقل والشحن املنخفضة 

التكاليف استطاعت الوحدات اإلنتاجية أن تنخفض يف املنتجات اليت تستطيع أن نقوم بإنتاجها بأقل تكلفة 

 ممكنة وميكن أن تقوم بنقلها إىل مناطق جغرافية أخر .

 واستقرارها:تساوي األسعار -د

يساعد النقل على حتقيق تساوي أسعار املنتجات واستقرارها حيث إذا ازدادت الكمية املعروضة من منتج  

معني يف منطقة ما فإنه ومن خالل نشاط النقل يتم توزيع املنتجات إىل أماكن أخر  هبا نقص يف املعروض من 

يعمل على نقل املنتجات من االماكن اليت يقل فيها الطلب إىل األماكن اليت  هذا املنتج إضافة إىل ذلك فإن النقل

 .1يشتد فيها الطلب على هذه املنتجات

 2فإن قطاع النقل يساعد على: أما على مستوى المجتمع 

بشري  يعترب العنصر البشري األساس الذي تقوم عليه عملية النقل ملا تتطلبه  من جهد: توفير مناصب الشغل-أ

عد السائق إجناح مهامها وال تقتصر عملية النقل على قائد املركبة بل تناول جوانب خمتلفة ومتعددة كمسا يف

ية وعمال الصيانة ومهندسني مبختلف االختصاصات ومنفذي مشاريع النقل...اخل. إن يكانوموظفي الغدارة وامليك

زيادة يف مهام  النقل أمر مهم وضروري باعتبار أيتوفري يد عاملة كافية لإليفا  مبتطلبات التطور احلاصل يف قطاع 

أن تقابلها زيادة يف العنصر البشري وهذا يعين توفري فرص عمل كثرية ملختلف  هذا القطاع تستوجب

 االختصاصات.

يساهم النقل إىل حد كبري يف إحداث التغري االجتماعي بني أفراد اجملتمع، : إحداث التغير االجتماعي-ب

بط الريف باملدينة بطرق حديثة تسهل عملية االتصال االجتماعي بينهما وذلك كلما ارتفعت وذلك من خالل ر 

                                                           
 .48. مرجع سبق ذكره. صاقتصاديات النقل البحريامحد عبد املنصف حممود.  -1
 .428. مرجع سبق ذكره. صواقع وأفاق -. السياسات االقتصاديةجملة االقتصاد واملنامجنت -2
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قل بني أرجا  البلد الواحد من جهة وبينه وبني أقطار أخر  من جهة ثانية ساهم شبكات وخطوط النوتوسعت 

قيامه، مببدأ تقسيم العمل بشكل فعال يف زيادة التطور االجتماعي، وجند أيضا ان من أثار النقل يف اجملتمع  ذلك

وميكن التعبري عن مبدأ تقسيم العمل بأنه ميكن حتقيق أكف  استخدام لألرض، العمالة،  1اإلقليمي او التخصص

رأس املال واإلدارة إذا قامت كل منطقة جغرافية بإنتاج السلع اليت ميكن إنتاجها ارخص من منطقة أخر  وتنتج  

رب ميزة تنافسية أو أقل تكاليف إنتاج مث تبادل السلع املنتجة هبذه الطريقة عن أككل منطقة السلع اليت يكون هلا 

طريق خدمات النقل ذات التكاليف واخلصائص اليت ال تضيع املكاسب الناجتة عن التخصص االقتصادي غري أن 

 عمل.الضرائب اجلمركية على الواردات والقيود املفروضة على الصادرات حتد من تطبيق مبدأ تقسيم ال

 وظيفة النقل ومكوناتها في شبكة اإلمداد:-3

لإلمداد وهو ميثل أحد أهم عناصر التكاليف لذلك يعد نشاط النقل العنصر احليوي يف النشاط الكلي   

تنقسم التكاليف Bipe/ASLOG، فحسب دراسة قامت هبا منظمة 2يعتربه الكثريون على أنه قلب وظيفة اإلمداد

تكاليف اإلمداد الداخلي وميثل  %1إمداد التموين،  %28 تكاليف إمداد التوزيع، %11اإلمجالية لإلمداد إىل 

 .3النقل يف املتوسط ما يعادل ثلث هذه التكاليف

وميثل النقل مرحلة أو خطوة يف مراحل دورة الشرا  فهو األداة املادية لتحريك املواد من أماكن توريدها إىل   

العملية إىل درجة كبرية من العناية إذا هذه باملؤسسة وإىل أماكن استخدامها يف العمليات اإلنتاجية، حيث حتتاج 

فة النقل وبلوغ البضاعة خمازن الشرا  وما يتطلب ذلك من البد أن توافق وتوازن إدارة الشرا  بني االقتصاد بكل

من  %41خدمات لذلك فقد تعددت الدراسات حول هذا املوضوع وذلك ملا متثله تكلفة اليت قد تتجاوز أحيانا 

                                                           
 .21. مرجع سبق ذكره. صات النقل البحرياقتصاديامحد عبد املنصف حممود.  -1

2 - Yves Primor.logistique-production-distrbution-soutien. 2008, Op.cit.page218. 
3 - jacques Pons. Transports et logistique-maillon déterminants de 
supplychain.op.cit.paris 2005, p22 
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من هذه الدراسات ما اختذت طابعا كميا منها دراسة تقييم املشاريع عن طريق القيم احلاضرة ، 1قيمة املوارد

النقل او االعتماد على شركات نقل لالستثمار واليت تتضمن دراسة املفاضلة بني امتالك اإلدارة ألسطوهلا يف 

اخلطية وهي طريقة لربجمة خارجية تقوم بإدارة نشاطات النقل واحلركة، كما استخدمت بعض املؤسسات منطا ل

 النقل وذلك لتحقيق الوفرات عند نقل املواد بني املخازن الفرعية واملخازن الرئيسية.

، وذلك بالنسبة لغالبية املنظمات املنتجة، حيث 2كما أن النقل ميثل أحد املكونات الرئيسية لنظام التوزيع املادي

السلع املختلفة من مكان تقل فيه درجة احلاجة إليها إىل  يساهم هذا النشاط يف خلق املكانية من خالل حتريك

 :أمههامكان آخر تشتد فيه هذه احلاجة وتتعلق وظيفة النقل باختاذ املسؤول عنها لعدة قرارات أساسية 

حتديد املزيج األمثل لوسائل النقل وترجع أمهية هذه القرارات إىل ارتباط الكفا ة يف  -اختيار وسيلة النقل-

النقل بدرجة مباشرة بالوسيلة املستخدمة كما ترجع هذه األمهية إىل أن تكاليف النقل حتتل نسبة ملموسة عمليات 

من تكاليف التوزيع املادي حيث تشري نتائج أحد الدراسات بأن تكاليف التوزيع املادي ميكن أن نصنفها على 

ومن مث فإن الزيادة  الطالبياتجتهيز وإعداد  %41إدارة املخازن،  %21املخزون،  %27النقل،  %17النحو التايل: 

 يف كفا ة النقل سوف تعكس أثرها على مستو  كفا ة نظام التوزيع املادي والكفا ة شبكة اإلمداد بوجه عام.

من ناحية أخر  فإن الكفا ة يف نشاط النقل تؤدي إىل حتسني املوقف التنافسي للمنظمة وذلك من خالل تأثريها 

 العمال  وعلى سياسات تسعري املنتج وكذلك على اإلدارة الفعالة للمخزون. على مستو  أنشطة

 

 

 

                                                           
 .227. مرجع سبق ذكره.صمدخل حديث -واإلمدادإدارة الشراء مهدي حسن زويلف.  -1
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 :مكونات نظام النقل في شبكة اإلمداد 

ملا هلو من دور حيوي وبالغ األمهية يف توفري املواد األولية  1يعترب النقل الوظيفة االسرتاتيجية يف شبكة اإلمداد

واملنتجات التامة الصنع وكذا يف التنسيق بني خمتلف الوظائف وأنشطة اإلمداد الرئيسية اليت تقوم هبا 

وذلك لتواجده يف  (cycle de transport)املؤسسات، فهو يشكل ما يعرف حبلقة النقل يف شبكة اإلمداد 

ويتكون نظام النقل من الشبكة 2ها )إدارة التدفقات من املوردين إىل العمال  والتدفقات العكسية(مجيع مراحل

)الطرق، خطوط سكك احلديدية...(، املركبات املتحركة )وسائل النقل املختلفة( واحملطات وعندما نتحدث 

ط النقل يلي ذلك األنشطة عن النقل يف شبكة اإلمداد فإننا جند أن وسيلة النقل هي املكون الرئيسي لنشا

املساعدة األخر  مثل التحميل واملناولة وكذلك ما إذا كانت هناك مؤسسات أو وكاالت تساعد على 

 .تسهيل وتنظيم عمليات النقل

 

 

 

 

 

                                                           
1 - André Marchal. Logistique globale-supplychainmanagement.annee 2007,op.cit.page 
296. 
2 - Philippe Vallin. La logistique-modéles et méthodes du pilotage des fluxannee 
2001,.Opcit.page 107. 
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 .1"مكونات نظام النقل في شبكة اإلمداد"( 60)الشكل 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

من خالل الشكل السابق جند أن نشاط النقل ينتج من التفاعل بني املؤسسات اليت تعمل يف جمال النقل )شركات 
الشحن ونقل البضائع، مجعيات النقل، وكاالت شحن ونقل البضائع، وكاالت التعامل مع نقل الطرود( وبني 

لتقدمي خدمة النقل املنتجات ذات خصائص معينة بالنسبة للوقت والتكلفة الوسائل املختلفة املتاحة للنقل وذلك 
 ومستو  اخلدمة وذلك لتحقيق اهلدف النهائي وهو حتقيق أقصى إشباع للعمال .

                                                           
 .11. مرجع سبق ذكره. صالمفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات -1
 

 النقل الجوي النقل باألنابيب النقل المائي السكك الحديدية الطرق

 نظام النقل

المعتمد على 

 وسيلة واحدة

 نظام النقل

المعتمد على 

 أكثر من وسيلة

 مؤسسات النـقل

Transport Agencies 

(Time) لوقتا  (Service) خدمة النقل 

 

(Cost) تكلفة النقل 

 

 مستوى اشباع العميل

 نقل مختلط

نقل متعدد 

 الوسائط
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عن خمتلف وسائل النقل ومعايري املفضلة واالختبار فيما واملستهلكني للسلعة املنقولة، وقبل االنتقال إىل احلديث 
وضح بعض األمثلة على استخدام أكثر من وسيلة نقل واحدة لنقل البضائع فمثال قد يتم نقل بينها نود أن ن

البضائع برا مث تستكمل الرحلة بأي وسيلة أخر  مثل النقل اجلوي، وهنا تكون التكلفة النهائية باستخدام 
هو ما يعرف بالنقل الوسيلتني أقل من تكلفة استخدام وسيلة واحدة، وقد يتم استخدام أكثر من وسيلتني و 

وال شك يف أن  (multimodal transport)أو النقل املتداخل، املتعدد الوسائط  (combined transport)املختلط 
استخدام النقل املختلط يكون اهلدف النهائي منه هو ختفيض تكاليف النقل لتصل السلعة إىل املكان النهائي 

 الستهالكها بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب.

 وسائل النقل:- 4

 أنواع وسائل النقل:-1

املناسبة من حيث التكلفة، السرعة للنقل يتيح للناقل إمكانية اختيار وسيلة النقل  وأنواعإن تواجد عدة أشكال 
إضافة إىل معايري أخر  وذلك يف ظل األهداف املسطرة وخصائص وطبيعة كل وسيلة، وطبيعة املواد املنقولة 

لطائرات، األنابيب( وتنقسم وسائل النقل حسب الوسائل املستعملة )القطارات، السيارات، الشاحنات، البواخر، ا
إىل النقل الربي، املائي واجلوي، هلذا ميكن أن خنتار وسيلة نقل واحدة من الوسائل املذكورة أعاله أو جنمع بني 
أكثر من وسيلتني نقل مبا حيقق ختفيض التكلفة والسرعة يف النقل وهذا ما يعرف بالنقل املركب، ويالحظ أن 

 :1تغيري ترتيب وسائل النقل من حيث درجة اعتمادها أو استخدامها وهيعوامل ميكنها أن تؤدي إىل هناك عدة 

 .نوع املنتج الذي يتم شحنــه 
 .املسافة اليت يتم النقل خالهلا 
 .طريقة إدارة الوسائل لد  أصحاهبا 
 .العالقة بني شركة النقل واملستخدم 
 .الظروف اجلوية...اخل 
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 النقل البري:-أ

يشتمل النقل الربي على وسيلتني تتمثل يف السكك احلديدية )قطارات( والنقل عن طريق السيارات )أو 
الشاحنات( ويف حني توجد فروق كبرية ما بني وسائل النقل الربي ووسائل النقل األخر  سوا  من حيث التكلفة 

به من حيث خطوط السري كما أو من حيث كفا ة مستو  اخلدمة املقدمة جند أن وسائل النقل الربي تتشا
 .1تتقاربان أيضا من حيث التكلفة

  النقل بالسكك احلديدية: لقد أحدثت السكك احلديدية ثورة يف األحوال اجلغرافية على كوكب األرض
 .2حيث أكسبت اإلنسان القدرة على كسب الوقت وإمكانية وصوله إىل أي مكان واختزال املسافات

 واسرتاليا واجلهات اجلديدة اليت اكتشفها وعرفها اإلنسان  وكندا.ا مو  كل انت السكك احلديدية يفولقد ك
مواردها وبسببها  واستثماراليت اعتمدت يف كشف هذه اجلهات  الرئيسيةوتزايد نشاطه فيها بعد من الوسائل 

لسكك كمراكز لتجمع ولتوزيع خطوط السكك مع بداية القرن العشرين شاع استعمال اظهرت الكثري من املدن  
احلديدية كواسطة نقل الركاب والبضائع يف معظم أقطار العامل وتتميز منتصف القرن بتباين املواقف فقد تعاظمت 

لسكك احلديدة غري إن حتسينات اليت طرأت عليها جعلتها دون منافس وخاصة  األخر املنافسة وسائل النقل 
بالنسبة للبضائع وما خيص النشاطات االقتصادية، وتكمن امليزة األساسية الستخدام السكك احلديدية ألغراض 

ضافة إىل الشحن ونقل البضائع ويف مقدرهتا على نقل كميات كبرية ملسافات طويلة وبتكلفة منخفضة نسبيا باإل
مما يساعد الناقل واملنقول إليه من حتقيق  التوقف يف حمطات خمتلفة نسبيا باإلضافة إىل التوقف يف حمطات خمتلفة

 .3مرونة يف عملية االستالم والتسليم

 من ناحية أخر  فإن أهم ما يعيبها يتمثل يف:

  خدماهتا قد ال متتد لكثري من املناطق اقتصار خدماهتا على املناطق اليت توجد هبا خطوط هلا ومن مث فإن
 واملدن خاصة الصغرية منها.
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  تتصف السكك احلديدية بالبطي  نسيب وطول فرتة تسليم البضاعة ويرجع ذلك إىل تعدد نقاط توقف
القطارات خالل الطريق للتفريغ أو إضافة بضائع أخر  أو اضطرارها للتوقف حىت تتمكن القطارات 

 السريعة من املرور.
 ة املرونة مبعىن أهنا مقيدة بالسري يف خطوط معينة ال ميكن جتاوزها كما أن هناك حاجة يف غالبية قل

األحوال الستكمال عملية النقل من خالل استخدام وسائل نقل أخر  مكملة حىت تصل البضاعة إىل 
 املخازن أو املصانع املستلمة مما يرتتب عنه زيادة يف تكاليف الشحن والنقل.

بالرغم من اجلوانب السلبية املذكورة الستخدام السكك احلديدة كوسيلة للنقل إال أهنا تتحمل اليوم القسط  
األكرب من متطلبات النشاط االقتصادي وستبقي حىت املستقبل املنظور يف مكانة متقدمة حيث متثل نسبة النقل 

 .1من إمجايل النقل %31هلذه الوسيلة 

 :)الشاحنات )أو المقطورات 
قد ازدهرت صناعة الشاحنات خالل العقدين املاضيني نتيجة لتطور اإلنفاق على الطرق وامتداد تلك الطرق  

قد  نصيب الشاحنات من حجم حركة السلعومجيع األسواق تقريبا، ويقرر بعض اخلربا  أن إىل مجيع املدن 
من  األكربتضاعف خالل الفرتة املشار إليها على حاب الشحن عن طريق السكك احلديدية، حيث ميثل النسبة 

الشحن الكبرية واملتوسطة والصغرية  السيارات أنواعومتثل الشاحنات مجيع 2%14النقل اإلمجايل إذا بلغت حصته 
قل األخر  وخاصة السكك احلديدية السيما يف تنافس شديد بينها وبني وسائل الن األخريةولقد شهدت العقود 

حىت انتشر استعماهلا ويعود ذلك جلملة من  األخر األقطار الصناعية وقد انعكس هذا التنافس يف األقطار 
 3األسباب الفنية واالقتصادية.

وارتفاع  قياسا على السكك احلديدية تعترب الشاحنات من وسائل النقل اليت تتصف باخنفاض تكاليفها الثابتة-
اخلاصة كما هو احلال عند بنا  الطرق احلديدية وهي  الطرق تكاليفها املتغرية، فال تتطلب الشاحنات مثال مد

التكاليف إذ تتطلب شرا  أراضي ومد اخلطوط عليها وصيانتها، كما تتطلب بنا  احملطات وجتهيزها  باهظةعملية 
 للجميع.بل تعتمد هذه الشاحنات على الطرق العامة املتاحة 
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خبالف الطائرات وهو ما يفيد لالستجابة للظروف الطارئة  األخر السرعة النسبية قياسا على بقية وسائل النقل -
 أو نقل السلع السريعة التلف إىل األسواق البعيدة منها.

 نقطة أي من مركز اإلنتاج إىل « Door to door service »تسمح هذه الوسيلة بنقل املنتجات من الباب للباب -
 االستهالك ودون أن حيتاج األمر إىل إعادة شحن او تفريغ.

تتعاقد مع الشركات املتخصصة يف عملية النقل وبالتايل حتصل على خدمات النقل والشحن  إن للمنشأةميكن -
واملشاكل اإلدارية املرتبطة بامتالك املنشأة ألسطول النقل اليت تتناسب مع ظروفها دون أن تتحمل التكاليف 

 اخلاص هبا.
حيث تعترب من أهم املزايا اليت تزيد من قوة املنافسة هلا فمن  1تتميز اخلدمات اليت تقدمها هذه الوسيلة املرونة-

 العاجلة. الطالبياتاملمكن بواسطتها مواجهة الطوارئ اليت تواجه املنتجني واألسواق حيث من السهولة تلبية 
ما يسهل أثنا  احلركة وهذا وحتديد موقع شاحنات نقل البضائع كل هذه املزايا نضيف سهولة متابعة وإىل جانب  

اليت تواجه صعوبات ومشكالت يف  األخر للشاحن والزبون التدخل يف احلاالت الطارئة عكس وسائل النقل 
 2عمليات الرقابة واملتابعة.

 النقل الجوي:-ب
من  %4تعترب هذه الوسيلة من وسائل النقل احلديثة وبصفة عامة ال تزيد نسبة ما يتم شحنه عن طريقها  

والشاحنات بارتفاع تكاليفها املتغرية واالخنفاض النسيب  جمموع السلع وتتشابه هذه الوسيلة مع وسيليت النقل املائي
ا ال يلزم استخدامها أي اتفاق استثماري كما هو لتكاليفها الثابتة وذلك ألن الطرق اجلوية تستخدم جمانا كم

 معلوم يف حالة شق الطرق إضافة إىل تكاليف تشييد املطارات تستخدم فيها األموال العامة للدولة.
ولقد قدمت خدمة النقل اجلوي كخدمة إضافية للخدمة األساسية لنقل املسافرين واليت تقدمها شركة الطريان  

 استغاللعندما أدركت هذه الشركات وجود حيز كبري غري مستغل عند قيامها برحالهتا العادية مما جعلها تفكر يف 
 .3هذه الطاقة وحتقيق عائد مغري من ورائها
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، قامت شركة الطريان من ختصيص جز  من أسطوهلا األخريةلشحن اجلوي يف السنوات ومع زيادة معدل ا 
لنقل البضائع حبيث يساهم هذا النشاط يف حتقيق التوازن يف نشاط الشركة وخاصة عندما تواجه رحالت نقل 

 الركاب ضغوطا أو عوامل تؤدي إىل عدم حتقيق االستغالل االقتصادي هلا.
كلفة املرتبطة هبذه الوسيلة إىل اقتصار استخدامها على بعض املنتجات ذات طبيعة أد  ارتفاع معدالت الت 

ذات خصائص خاصة مثل املعدات اإللكرتونية الدقيقة والزهور واخلضروات الطازجة والفواكه وهذه السلع إما أهنا 
هناك ما يربر أن يتحمل املنتج خاصة يف عملية توزيعها وبالتايل ف أمهيةمما يعين أن يكون لعنصر الشرعة يف التسليم 

تكاليف النقل املرتفعة خاصة وإن نسبة التلفيات واخلسائر تكون منخفضة يف حالة النقل اجلوي عنها يف حالة 
 الوسائل األخر .

 :1أما عن أسباب ارتفاع أجور )تكاليف( النقل اجلوي فهي تعود لعوامل اقتصادية وفنية أمهها
استهالك الطائرات لكميات كبرية من الوقود ومن األنواع العالية األسعار وارتفاع تكاليف الصيانة الدورية  -

 الواجب توفريها يف الطائرة. األمانلألجهزة وكذلك تكاليف احتياجات 
شركات سعر الطائرات: فهو سعر عال جدا بفعل التكاليف العالية لصناعتها، كما أن صناعتها ما زالت بيد -

 حمدودة ودول حمدودة.
 النقل المائي:-ج

 يعد النقل املائي أقدم وسيلة نقل بعد احليوان حيث ينقسم إىل النقل النهري والنقل البحري:
 يعترب من أهم وسائل النقل املستخدمة يف حالة السلع ذات احلجم الكبري مثل الفحم النقل النهري :

واحلديد الصلب واالمسنت...وتتميز هذه السلع باخنفاض قيمتها )مقارنة حبجمها( كما أهنا ال تتعرض لعوامل 
بل االستفادة من معدل منخفضة مما ميكن من التضحية بعنصر الزمن يف مقاالتلف، بالتايل تكون تكاليف ختزينها 

 .2التكلفة املنخفض
من الناحية التارخيية فإن النقل النهري كان األسبق من النقل البحري حيث أن اإلنسان تعلم من الزمن القدمي  

، فمعروف أن املصريني استخدموا النيل فصنعوا واالتصالأن يستفيد من األهنار الصاحلة للمالحة كطرف للنقل 
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ولعله من التأكيد أن اإلنسان استخدم البحريات واألهنار قبل استخدامه البحر ألغراض النقل  القوارب ألجل ذلك
 .1تيةاآليرجع ألسباب 

العمق احملسوس للبحريات واألهنار والعمق الغري معروف وغري احملدود للبحار واحمليطات فابتعد اإلنسان عن -
 البحار حىت ازدادت أسباب قوة ركوبه.

النهر وإمكانية رؤية اجلانب املقابل منه مما حفز اإلنسان على استسهال عبوره والوصول إىل الضفة حمدودية حميط -
 األخر .

عدا مواسم الفيضانات بينما تتسم البحار حبركة األموال القوية والعالية اليت منعت  األهنارهدو  جريان مياه -
 اإلنسان من املخاطرة يف استخدامها للنقل لعهود طويلة.

تفرض العوامل االقتصادية تأثريها يف التوجه الستخدام النقل النهري فهو أرخص انواع النقل للسلع الثقيلة  
ذات الوزن الثقيل واحلجم الكبري واليت ال تتلف بسرعة غري أنه يتسم بالبط  الشديد أكثر من أي وسيلة أخر  

 صناف اليت تتحمل التأخري.تكون السلع والبضائع املنقولة به من نوع األ إنمن ذلك البد 
 واحلقيقة أن مجيع دول العامل تستخدم النقل النهري فهو يستخدم بشكل بسيط وحمدود وبدائي يف الدول 

املتخلفة ويستخدم بشكل متطور وخمطط يف الدول املتقدمة حيث يستخدم بنطاق واسع ألغراض نقل خمتلف 
القارة بنصيب كبري من حجم اإلنتاج الصناعي يف العامل فلقد  احلموالت واملواد الثقيلة يف أوروبا حيث تسهم هذه

 يف أملانيا على سبيل املثال على تطورها الصناعي والتجاري. األهنارساعدت شبكة 
 :النقل البحري 
يعترب النقل البحري من أنواع النقل القدمية هو والنقل النهري ورغم وجود منافسة للنقل البحري من قبل  

وسائل النقل احلديثة كالطائرات وذلك بالنسبة لنقل السلع والبضائع اليت حتتاج إىل عناية كبرية وكذلك بالنسبة 
العاملي سوا  يف ميدان اإلنتاج الصناعي أو الزراعي مع تطور االقتصاد  أمهيتهللسلع املرتفعة الثمن فقد تزايدت 

حيث يعتمد اقتصاد أي بلد بصفة أساسية على هذا النوع  2من جهتني االقتصادية والتجارية أمهيةوللنقل البحري 
واردات، وقد ازدادت يف العصر احلديث حجم البضائع املنقولة حبرا فالدول  أومن النقل سوا  بالنسبة لصادرات 

عية تفتقر يف الغالب إىل املواد اخلام فتستوردها بالتايل من الدول اليت تتوافر فيها كذلك فإن ازدياد عدد الصنا
والشرق األوسط وآسيا وعدم كفاية ما تنتجه تلك البلدان من مواد غذائية  إفريقياالسكان يف بعض املناطق مثل 
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 هلا فائض منها حيث إن جانب كبري من هذه املواد لسكاهنا يدعوها إىل استرياد ما يفي حباجتها من الدول اليت
 ينقل عن طريق البحر.

 :1يوجد وسيلتني للنقل أساسيتني من وسائل النقل البحري
النقل املائي الداخلي أو النقل بواسطة املراكب: وتعترب هذه الوسيلة هي األفضل يف نقل السلع كبرية احلجم -

 البنا  واحلبوب..اخل ويتم اعتمادها داخليا.ومنخفضة القيمة مثل احلديد ومواد 
الناقالت البحرية: وهي سفن كبرية اليت تطوف بالبحار واحمليطات وتستخدم يف نقل البضائع بني دولة وأخر  -

وعادة ما تكون تكلفة النقل بواسطتها أعلى من تكلفة النقل باملراكب وذلك بالنسبة للطن/ ميل وختتص هذه 
عادن أو اخلاصات املعدنية، الغازات السائلة، املواد الكيماوية... إضافة إىل خمتلف البضائع الناقالت يف نقل امل

حاويات اليت انتشر استخدامها منذ اخلمسينات  األخريةاليت متثل يف صادرات الدول وتستخدم يف هذه  األخر 
الصلب وهي ذات مقاييس عاملية  الفوالذعبارة عن صناديق كبرية احلجم مصنوعة عادة من احلديد أو واليت هي 

لتسهيل عملية التفرغ والشحن وتربز أمهية استخدام هذه  2حمددة من طرف املنظمة العاملية للتوحيد القياسي
 الناقالت للحاويات فيما يلي:

تعمل على تسهيل نقل خمتلف البضائع على نطاق عاملي وبالتايل تؤدي إىل تقليل عملية الشحن وتفريغ البضائع -
سائل متعددة وهذه الطريقة تؤدي إىل ختفيض تكاليف النقل كما ال حتتاج الكثري من البضائع إىل التغليف ألن بو 

 احلاويات نفسها عبارة عن غالف حيافظ على البضاعة.
إن تفريغ احلاويات من السفن هو أسهل وأسرع من تفريغ البضائع االعتيادية مما يؤدي إىل قلة انتظار السفن -

 .3هلا قرب املوانئالناقلة 
إن أهم  Transitإن استخدام احلاويات حيافظ على البضاعة من السرقة أو التلف خاصة اليت تشحن بطريقة -

 ما مييز النقل املائي:
 .4ميزة هلا قياسا على بقية وسائل النقل االخر  أهمالتكلفة املنخفضة هلذه الوسيلة وتعترب -
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4 - jacques Pons. Transports et logistique-maillon déterminants de la 
supplychain.2005,op-cit. p 13.  
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ة السلع اليت تشحن بكميات ضخمة واليت تتصف باخنفاض قيمتها تصلح هذه الوسيلة بصفة خاصة يف حال-
النسبة مقارنة حبجمها واليت ميكن شحنها وتفريغها بالوسائل امليكانيكية وذلك مثل البرتول والفحم والقمح 

 واألخشاب ومواد البنا ...اخل إضافة إىل النقل ملسافات طويلة جدا )بني القارات والدول(.
 :1ه تتمثل يفأما فيما خيص عيوب

مواجهة ظروف  أوطول الفرتة اليت تستغرقها عملية النقل وبالتايل يصعب استخدامها يف تلبية األوامر الطارئة -
 النقص املؤقت يف العرض.

اخنفاض املرونة حيث ال ميكن عن طريق هذه الوسيلة الوصول إىل املراكز التجارية مما يضطر إىل استخدام وسيلة -
 البضاعة من املينا  إىل مراكز االستهالك أو التخزين.نقل أخر  لنقل -
 هذه الوسيلة. على استخدام واألهنارتأثري الظروف املناخية واجلوية وحالة البحار -
 :األنابيبخطوط -د

على الرغم من احتالل هذه الوسيلة املكانة الثانية بعد السكك احلديدية من حيث عدد األطنان اليت يتم  
الكثري من الناس ال يعملون حىت بوجودها واملعروف تارخييا إن اإلنسان استخدم األنابيب بوساطة لنقل نقلها فإن 

املياه من مكان إىل آخر منذ زمن بعيد ولكن استخدام األنابيب وساطة للنقل مل يعرف على صعيد التجاري ومل 
ي واسع حيث أن زيادة الطلب عليه يف تزدد أمهيته إىل بعد اكتشاف النفط والبد  باستغالله على نطاق جتار 

 .2السوق العاملية دفع بالتفكري بنقله وإيصاله مبختلف الوسائل
يف الوقت احلاضر تعترب خطوط األنابيب من أهم وسائل النقل خاصة يف املسافات الطويلة ولكنها ال تصلح  

استخدام خطوط األنابيب يكاد يقتصر  إال يف حالة السلع ذات الطبيعة السائلة أو الغازية وهلذا السبب جند أن
، وعلى الرغم من أن النقل خبطوط األنابيب يتميز 3على نقل البرتول اخلام ومنتجات البرتول والغاز الطبيعي

ساعة وعلى مدار األسبوع مما يعين أن هذا األسلوب يستطيع أن  21بالبطي  الشديد إال أن عملية النقل تتم ملدة 
  من حيث عنصري السرعة والتكلفة يف نفس الوقت خاصة وأن احتماالت غري متوقعة ينافس األساليب األخر 

 حمدودة نسبيا حيث ال تتأثر خطوط األنابيب بالظروف اجلوية مثال، كما تتميز هذه الوسيلة باخنفاض حجم
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تؤثر  إناليت ميكن  اخلسائر أو التلفيات املرتبطة هبا وهذا راجع إىل طبيعة املواد املنقولة من جهة وحجم املخاطر
 على خط األنابيب حمدودة نسبيا من جهة أخر .

وتعترب خطوط األنابيب شأهنا يف ذلك شأن السكك احلديدية من الوسائل النقل اليت متيز بارتفاع تكاليفها  
اليت تتطلبها مد خطوط األنابيب إضافة إىل  الباهظةويرجع ذلك إىل التكاليف  1الثابتة واخنفاض التكاليف املتغرية

هذا فإهنا تتطلب مواصفات قياسية يف اجلودة والدقة الشديدة يف طرق مدها ويد عاملة ماهرة تسهر على الصيانة 
 اليت ميكن أن حتدث. االنفجارياتأو  التسريباتملنع 

 معايير وأسس االختيار والمفاضلة بين وسائل النقل في اإلمداد:-5
 نشاط النقل إىل كل الطرق والوسائل اليت ميكن بواسطتها نقل مستلزمات اإلنتاج واملنتج النهائي لذلك يشري 

حيث جتد  2البضائع هباوفإن القرارات اخلاصة بتحديد األسلوب األمثل للنقل تنطوي على حتديد كيفية اليت تنقل 
 :3تندرج حتت العناصر التالية إمامهااملؤسسة اختيارات عدة 

 استخدام أي وسيلة من وسائل النقل الرئيسية.-
 االعتماد على وكال  النقل املختلفني ليقدموا خدمة نقل البضائع للمؤسسة.-
 االعتماد على مزيج من الوسائل املختلفة مثل استخدام أكثر من وسيلة لنقل السلع.-

خلدمات اليت تقدمها وسائل النقل هذه القرارات جيب أن تؤدي إىل حتقيق التوازن املطلوب ما بني نوعية ا 
 املختارة وما بني التكاليف املرتبطة باستخدام هذه الوسائل لنقل املواد والسلع من وإىل املنظمة.

النقل األمثل ميكن أن تعتمد على جمموعة وعند قيام إدارة اإلمداد باختاذ القرارات املرتبطة بتحديد أسلوب  
 :4يف من املعايري الرئيسية واليت تتمثل

 التكلفة، السرعة، املصداقية، املقدرة والقدرة على النفاذ، األمان...
على املكلف بنظام اإلمداد أن يقرر ما إذا كانت اخلدمات املصاحبة الستخدام أي وسيلة ما  :(Cost)* التكلفة 

قياسا على الوسائل األخر  وبافرتاض تشابه اخلدمات املقدمة، فإن عامل  هباوتربز الزيادة يف التكلفة املتعلقة 
التكلفة يصبح أهم املعايري املستخدمة يف املفاضلة بني بدائل النقل، ومن اجلدير بالذكر أنه ال جيب اختيار فقط 

تأثريها على تكاليف الوسيلة اليت حتقق وفرة يف التكاليف، بل جيب على املنظمة دراسة الوسائل البديلة من جهة 
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على سبيل املثال فإن قرار املنظمة باستخدام النقل اجلوي لتصدير سلعة إىل سوق  1وظيفة اإلمداد األخر 
خارجي معني قد ترتتب عليه حتمل التكاليف املرتفعة هلذه الوسيلة إال أنه قد ميكن من ناحية أخر  من حتقيق 

استخدام نوعيات معينة من األغلفة باإلضافة إىل االقتصاد يف ملموسة من حيث تقليل احلاجة إىل وفرات 
 تكاليف التأمني والتخزين وغريها من البنوك التكاليف املتصلة بنقل السلعة إىل ذلك السوق.

ويشمل صايف التكلفة األساس املقارنة بني البدائل املختلفة للنقل من حيث التكلفة ويف دراسة أجريت يف  
األمريكية يف أوائل الثمانينات تبني أن النقل اجلوي هو أكثر الوسائل تكلفة يف حني أن النقل الواليات املتحدة 

النهري هو أقل تكلفة كما ظهر أن النقل الثقيل تبلغ تكلفته ضعف تكلفة النقل بالسكك احلديدية كما أن 
نابيب وهذه املؤشرات ميكن أن التكلفة بالسكك احلديدة تبلغ أربع إىل مخس أضعاف النقل النهري أو النقل باأل

 تصلح كأساس لتقييم التكاليف النسبة لكل وسيلة ضد الوسائل املتاحة.
يؤثر الوقت على مقدرة املسؤول على وظائف اإلمداد على تقدمي اخلدمة الفعالة  :(Time)السرعة أو الوقت * 

املخازن أو األسواق )العمال ( أحد الوقت املستغرق يف نقل البضاعة من حمطة الشحن إىل للعمال ، حيث ميثل 
املعايري املستخدمة يف املفاضلة بني وسائل النقل املختلفة ومن املالحظ أن هناك عالقة طردية بني طيعة الوسيلة 

 الذي تتقاضاه نظري أدا  اخلدمة. األجرمن حيث السرعة ومعدل 
املباشر ما بني النقل، لذلك فاألغراض وختتلف وسائل النقل من حيث قدرهتا على حتقيق الرتابط واالتصال  

املقارنة واختاذ القرار األفضل تتم مقارنة الفرتة الالزمة )الوقت( من الباب حىت لو كان األمر متعلق باستخدام أكثر 
 من وسيلة نقل يف نفس الوقت.

النتظام يف عملية يشري مفهوم االعتمادية إىل مد  الثقة والقدرة على حتقيق ا :(Reliability)االعتمادية * 
على تكلفة التخزين، مبا فيها تكلفة  واالعتماديةاإلمدادات من قبل وسيلة النقل ويؤثر كل من عامل الوقت 

اليت مت فقداهنا لعدم توافر السلعة إضافة إىل تأثريه على مستو  اخلدمة املقدمة لعمال  ويؤثر ذلك  الفرص البيعية
 يف جمموعه على درجة كفا ة نظام اإلمداد ملنظمة.

مقدرة وسيلة النقل على حتريك السلع إىل مناطق  هباوويقصد  :(Accessibility)القدرة على تغطية السوق  *
معينة يعين حمددة بذاهتا مثل املخازن واألسواق، وعليه فإن عدم وجود البحر أو السكك احلديدية يف مناطق 
 صعوبة خدمة تلك املناطق من خالل تلك الوسائل وهو ما يعين استبعادها كبدائل خلدمة هذه املناطق.
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إن وصول البضاعة بنفس الظروف اليت شحنت هبا يعكس مستو   :(Capability)التسهيالت -القدرات* 
أمان وسيلة النقل على رغم أن البضاعة املنقولة قد يتم التأمني عليها من مجيع املخاطر كالتلف، السرقة،... فإن 

 حدوث هذه املخاطر قد يؤثر على العالقة مع العمال .
على توفري اإلمكانيات والظروف املناسبة لنقل نوعيات معينة من السلع : وتعين مد  قدرة وسيلة النقل األمان

فهناك بعض املنتجات اليت حتتاج إىل درجة حرارة أو برودة مثل املواد والغازات فإذا مل تستطيع وسيلة النقل من 
 توفري هذه املتطلبات فإهنا ال تعترب مناسبة للغرض من عملية النقل.

 سابقة الذكر فإهنا ال تعترب مناسبة للغرض من عملية النقل.إضافة إىل االعتبارات ال
 :1إضافة إىل االعتبارات السابقة الذكر يتوقف اختيار وسيلة النقل على عوامل أخر  أمهها

 اخلصائص اللوجستية للسلع املنقولة ومد  مرونة الطلب عليها. -
 طبيعة املنافسة السائدة.-
 أن حيصل عليها العميل.قيمة السلعة واخلدمات اليت يتوقع -

 اجلدول املوايل يلخص اهم العوامل املؤثرة يف اختيار وسيلة النقل.
 "العوامل المؤثرة في اختيار وسيلة النقل" - (63) الجدول
 عوامل متعلقة بالمنظمة عوامل متعلقة بوسيلة النقل عوامل متعلقة بالسلع المنقولة

 حجم املنظمة وأهدافـها التكلفة وزن السلع
 اسرتاتيجيات التسويق باملنظمة السرعة )الوقت الالزم للنقل( أحجام السلع

 اهليكل االداري للمنظمة مد  االعتماد على الوسيلة مد  انتظام الشحنات
 طبيعة املنافسة السائدة املد  اجلغرايف الذي تغطيه الوسيلة قابلية البضائع للتلف من عدمه

السلع أثنا  مرحلة مد  الرقابة على  نوعية التغليف
 النقل

 

 الدقة يف حترير مستندات النقل 
 

 :18مرجع سبق ذكره، ص المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات. المصدر. 
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تبين  وعلى العموم فإن أيا كانت املعايري اليت يتم على أساسها اختيار وسيلة النقل، فإن املنظمة جيب ان 
سياستها يف هذا اجملال على أساس املوازنة بني هذه العوامل خاصة التكلفة والسرعة واألمان، ومن املهم اإلشارة يف 
هذا اجملال إىل أن حتقيق مثل هذا التوازن إمنا يتم يف ضو  النظر إىل النقل على أنه جمرد عنصر من عدة عناصر 

الية لوظيفة اإلمداد قد تفشل إذا متيزت خدمات النقل بالعشوائية يشتمل عليها نظام اإلمداد وأن اجلهود اإلمج
 .1وعدم االنتظام

وحمددة لد  املنشأة فيما يتعلق مبن سيقوم بعمل التأمني املورد ام املؤسسة وأيضا نوع وثيقة التأمني وهنا جيب 
 2اختيار هل تقوم املنشأة بإجرا  التأمني على املواد املنقولة:

 وعلى حسابه، لصاحل املؤسسة وعلى حساهبا أو لصاحل املؤسسة وعلى حساب املورد.لصاحل املورد 
وتتأثر تكلفة النقل مبجموعتني من العوام ترتبط اجملموعة األوىل فيها خبصائص وطبيعة املنتج املطلوب نقله،  

والرقابة على هذه  أما اجملموعة الثانية فرتتبط بظروف وخصائص سوق هذا املنتج، وجيب على أي مؤسسة التحكم
 .3العوامل
 :العوامل المرتبطة بالمنتج 

 تؤثر خصائص املنتج يف تكاليف النقل وهذه اخلصائص تشمل كل من:
إىل نسبة وزن املنتج إىل حجمه فنجد على سبيل املثال أن املنتجات احلديد يشري هذا العنصر  الكثافـة:-

بالنسبة حلجمها وذلك على عكس منتجات أخر  مثل املالبس واملعلبات والورق تتميز بارتفاع نسبة وزهنا 
 واألجهزة اإللكرتونية، بصفة عامة جند أن املنتجات ذات الكثافة املنخفضة تتحمل تكلفة نقل أكرب.

النقل يشري هذا العنصر إىل قدرة املنتج على شغل املسافة املتاحة يف وسيلة  :معدل استغالل المسافة )الحجم(-
هناك العديد من السلع واملنتجات اليت ميكنها أن متأل الفراغات بالكامل ويتوقف هذا العنصر على  نأمعينة حيث 

 حجم وشكل املنتج على قابلية للكسر.
إن املنتجات اليت تتميز بصعوبة املناولة تتحمل تكاليف نقل مرتفعة أما املنتجات  سهولة المناولة: أوصعوبة -

...( فهي حتتاج إىل معدات مناولة ذات طبيعة خاصة وبالتايل تكون واملذابانذات شكل املطر )مثل املواد اخلام 
 تكلفة نقلها أقل.
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و السرقة )اجملوهرات مثال...( كلما زادت كلما تزايدت احتماالت تعرض املنتجات املنقولة للتلف ا  القيمة:-
 أعبا  النقل وبالتايل زادت التكلفة.

 :العوامل المرتبطة بالسوق 
 باإلضافة إىل خصائص املنتج تتأثر تكلفة النقل أيضا ببعض االعتبارات املرتبطة بظروف السوق مثل:

سيلة الواحدة، فكلما زادت حدة املنافسة درجة املنافسة السائدة: بني الوسائل املختلفة واملنافسة يف عرض الو -
بني وسائل النقل املتاحة كلما قلت أسعارها والعكس، أيضا قلت أسعارها والعكس، أيضا متثل املنافسة بني 
املنتجات املعروضة عامال هاما يف حتديد سعر وتكلفة النقل، فعامل النقل هو الذي خيلق هذه املنافسة إىل حد  

وال ميكن غزو قل السلع من مكان آلخر فإن كل منتج سيعتمد على السوق القريبة منه كبري فبدون إمكانية ن
 األسواق البعيدة.

أما مع توافر وسائل النقل احلديثة فقد أد  ذلك إىل توسيع رقعة السوق وهذا عام بالنسبة جلميع املنشآت،  
املنتجات كلما اهتمت هذه املنشآت، لذلك فكلما زادت املنافسة بني املنتجات  لذلك فكلما زادت املنافسة بني 

كلما اهتمت هذه املنشآت بوسائل النقل السريعة واآلمنة حىت ميكنها احلفاظ على حصتها يف السوق، مما يؤثر 
 على سعر وتكلفة هذه الوسيلة.

ليت ستنقل املنتجات خالهلا لذلك فكلما وهذا العامل حيدد طول املسافات ا موقع السوق )مسافة النقل(:-
 بعدت األسواق عن مراكز اإلنتاج كلما زادت تكلفة النقل والسحن والعكس صحيح.

إن طبيعة القيود احلكومة املفروضة على وسائل النقل  القيود الحكومية المفروضة على وسائل النقل:-
جة ضرورة استيفا  بعض الشروط، مما قد يزيد ومستخدمي هذه الوسائل قد تؤدي إىل إضافة تكاليف جديدة نتي

من تكلفة وبنفس املنطق قد اكون هذه القيود بتحديد أسعار وسائل النقل مثال مما قد خيفض تكلفة النقل بالنسبة 
 للمنشأة وهكذا.

والشحن كلما أد  ذلك : فكلما استقرت تعريفة النقل مدى استقرار تكلفة النقل والشحن في إقليم معين-
 اخنفاض تكلفة النقل والعكس صحيح.إىل 
يف حالة املومسية عملية النقل أي تركيز النقل يف فرتة معينة فإن ذلك ميثل  درجة الموسمية في عمليات النقل:-

ضغطا على وسائل النقل املتاحة مما قد يرفع أسعارها، وبالتايل يزيد من تكلفة النقل والعكس يف حالة اخنفاض 
 حركة النقل.
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 إدارة نقل البضائع :الثانيالمطلب  
 إدارة خدمات النقل في اإلمداد:1- 

نظرا ألمهية خدمات النقل فإن مسؤولياهتا عادة ما تقع على عاتق قسم أو إدارة مستقلة تعرف بقسم النقل  
من حتديد ملعدالت وأسعار النقل مثل تصنيف  ويقع عليها مسؤولية حتديد طريقة النقل وحركتها وما يرتبط هبا

األسعار والتنسيق بني تواريخ الشحن وإمكانية النقل  بأقلالشحن إىل جمموعات متشاهبة فضال عن احلصول على 
لإلمداد فقد اتسعت مسؤوليات املتاحة، كذلك متابعة ورود الشحنات إضافة إىل هذا فإنه يف ظل املفهوم احلديث 

ل وظائف أخر  مثل التغليف واملناولة والتخزين وهذا عكس املاضي الذي كانت مسؤولية مدير النقل لتشم
 خدمات النقل فقط.تقتصر على شرا  

وبصرف النظر على نطاق مسؤوليات إدارة النقل فإنه يف ظل مفهوم اإلمداد سوف جند ان مدير النقل يرتبط  
ج والتمويل ويرجع ذلك إىل أن إدارة النقل متثل أحد بالضرورة مبجاالت وظيفية عديدة مثل "التسويق واإلنتا 

وميكن القول أن إدارة خدمات النقل متارس نوعني رئيسني من املهام .1العناصر الرئيسية يف النظام املتكامل لإلمداد
 .2والوظائف اإلدارية واملهام املرتبطة بالبحوث

  :النقل بكفا ة وذلك يف الوقت واملكان املناسب  تلتزم إدارة حركة النقل بتقدمي خدماتإدارة حركة النقل
. وتشتمل مهام 3أهداف وظيفة اإلمداد مع أعلى مستو  للخدمة وبأفضل األسعار املمكنة ومبا يؤدي إىل حتقيق

 :4التالية األنشطةإدارة حركة النقل مبجموعة 
وشحنها إىل جمموعات متشاهبة يشري هذا النشاط إىل عملية تصنيف البضائع اليت يتم نقلها تصنيف البضائع:-

تصنيف على حتديد معدالت أو أسعار الشحن بشكل مباشر  وذلك يف ضو  خصائص كل منها ويساعد هذا ال
إذا كان العاملني يف إدارة النقل على خربة كافية  الوافراتكما يالحظ أنه ميكن حتقيق حجم ال بأس به من 

 بقواعد وأسس التصنيف.
يعترب هذا النشاط أهم األنشطة بالنسبة إلدارة حركة النقل حيث  السحن والنقل:الحصول على أقل أسعار -

الشحن والنقل أن اهلدف النهائي لإلدارة هو ختفيض تكلفة النقل والشحن إىل أقل ما ميكن، وحيث أن أسعار 
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الشحن يؤدي حتما متثل التكلفة األساسية واألهم بالنسبة لتكاليف النقل، فإن احلصول على أقل األسعار للنقل و 
البد من اإلشارة هنا  وألكنالنقل مع احلفاظ على مستو  اخلدمة املرغوب، لتحقيق اهلدف وهو ختفيض تكلفة 

إىل أن أقل تكلفة النقل قد ال تؤدي بالضرورة إىل الوصول إىل إمجايل تكاليف اإلمداد إىل حدها األدىن إذ البد 
 تؤدي بالضرورة إىل الوصول إىل إمجايل تكاليف اإلمداد إىل حدها من اإلشارة هنا إىل أن أقل تكلفة النقل ال

 األدىن إذ البد من اختيار وسيلة النقل اليت تقدم املستو  املطلوب من اخلدمة بأقل سعر ممكن.
 جدولة أزمنة النقل:-
هذه الوظيفة إىل أن أي تأخري يف عمليات الشحن أو التفريغ يؤدي إىل عدم الوفا  مبواعيد التسليم  أمهيةترجع  

سوا  لعمليات التشغيل أو العمال  مما يرتتب عليه مشاكل خطرية لإلنتاج، وأيضا مشاكل مع العمال  قد تصل 
 إىل حد انصرافهم عن التعامل مع املنشأة.

 إدارة مستندات للشحن:-
اليت تتمثل يف مستندات الشحن منها على سبيل املثال بوليصة  األدواتدم إدارة حركة النقل العديد من تستخ 

ومتثل األوىل وصفا كامال للمواد املشحونة وتستخدم كإيصال استالم وعلى أساسها يتم  1الشحن وفاتورة الشحن
تعترب املستند الذي يدفع على  ة الشحن(تقدير التعويضات يف حالة حدوث خسائر او تلفيات أما الثانية )فاتور 

 .*أساسه تكلفة النقل والذي قد يكون مقدما أو عند استالم البضاعة املشحونة
 متابعة خطوط السير:-
وذلك بغرض التأكد من دقة وانتظام عمليات وأزمنة النقل حىت ميكن لإلدارة التدخل يف الوقت املناسب عند  

 خطوط السري.حدوث أي مشاكل أو معوقات يف 
اخلاص باألنشطة السابقة كلها وذلك بغرض التأكد من سالمـة  األدا ويعين هذا النشاط متابعة  المراجعـة:-

 .األدا القرارات وإجرا  التصحيحات والتعديالت يف هذه األنشطة عند ظهور أي احنرافات أو أخطا  يف 
يف حالة عدم مطابقة خدمة النقل مع املعايري احملددة من قبل إدارة اإلمداد وذلك عند المطالبات والتعويضات: -

وقوع اخلسائر أو التلفيات أو اختالف مواعيد التسليم عن املواعيد املتفق عليها أو أي احنراف عن املعايري 
لبة بالتعويضات وعادة ما يتم والشروط املتفق عليها بني املنشأة واجلهة املسؤولة عن النقل والشحن، ميكن املطا
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التعويضات ما بني املنشأة والشركة الناقلة ويالحظ أن ارتفاع كمية التعويضات اليت حتصل االتفاق على حجم 
 دليل على عدم كفا ة قرارات النقل. األحيانعليها املنشأة يعترب يف معظم 

 لنقل ببعض األنشطة البحثية اليت تنقسم إىل : باإلضافة إىل املهام ذات الطبيعة اإلدارية تقوم حركة االبحوث
 .1نوعني حبوث تتعلق مبستو  خدمة النقل وحبوث متعلقة بكفا ة الوظيفة املتكاملة لإلمداد

هذا النوع من البحوث بتوفري أفضل خدمات النقل والتوصل إىل أفضل يهتم  بحوث تطوير خدمات النقل:-أ
ويالحظ أن قياس أدا  وسائل النقل املختلفة يعترب من أكثر األسعار لشحن عند مستو  معني من اخلدمات 

 اجملاالت اليت حتتاج إىل حبوث ودراسات هبدف التوصل إىل أفضل أدا  ومن املقاييس املستخدمة يف هذا اجملال.
 .مد  توافر معدات ووسائل النقل والشحن 
 .مد  تتابع واستمرار عملية النقل 
  النقل والشحن.القدرة على اإلسراع بعمليات 
 .تناسق عمليات النقل والشحن عند استخدام عدة وسائل نقل 

 بحوث تطوير كفاءة نشاط اإلمداد:-ب
متثل إدارة النقل أحد مكونات إدارة اإلمداد حيث متثل تكلفة النقل أهم وأكرب نسبة من إمجايل تكاليف  

  نشاط النقل يؤدي إىل حتقيق أقل تكلفة  اإلمداد لذلك فإن هذه الغدارة تكون مسؤولة عن التأكد من أن أدا
كلية لنشاط اإلمداد ويتم ذلك بإجرا  البحوث املستمرة لدراسة العالقة بني تكلفة خدمات النقل والتكلفة الكلية 

 .2لنشاط اإلمداد وكيفية التوصل إىل ادا  أفضل يؤدي إىل حتفيض هذه التكلفة الكلية
 خصائص تكاليف وسائل النقل:-2

قبل احلديث عن أسس وأساليب تسعري خدمات النقل يف اإلمداد، يهمنا أن نشري إىل اخلصائص الرئيسية 
لتكاليف النقل، وذلك ألن التسعري يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكاليف ومن مت فإن خصائص التكاليف قد تؤثر يف 

ف النقل ختتلف من وسيلة نقل إىل نظام التسعري املتبع يف نقل البضائع. ومن ناحية أخر  فإن خصائص تكالي
وسيلة أخر  من وسائل النقل ويتبع هذا ان نظام التسعري قد يتأثر بذلك فنجد مثال أن سعر نقل نفس الكمية 

معني لنفس املسافة خيتلف بني النقل الربي والنقل بسكك احلديدية اختالفا كبريا، ويرجع هذا بطبيعة من منتج 
 يف النقل لكل وسيلة.احلال إىل طبيعة عناصر تكال
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 :1وميكن تقسيم تكاليف النقل عامة إىل
 (indirect costs or fixedcosts)تكاليف ثابتة ويطلق عليها أيضا التكاليف الغري مباشرة -
 (direct costs or variable costs)تكاليف متغرية ويطلق عليها التكاليف املباشرة -

فالتكاليف الثابتة هي التكاليف اليت ال تتأثر مع زيادة أو إنقاص اخلدمة املقدمة أي أهنا ال ترتبط حبجم احلركة أو 
بكميات خدمات النقل، أما التكاليف املتغرية فهي عناصر التكاليف اليت ترتبط حبجم املقدم من خدمة النقل، 

ة للنقل )خطوط سكك احلديدية، الطرق...اخل( وصيانتها ومن أمثلة التكاليف الثابتة تكاليف البنية األساسي
وتكاليف احملطات واالهتالك لآلالت والوسائل النقل فيما بينها، من حيث خصائص التكاليف فبعض وسائل 

من التكاليف ثابتة والقدر القليل منها متغري وينطبق هذا متام على النقل  األكربالنقل يتميز بكون اجلانب 
ية والعكس بالنسبة للشاحنات على الطرق حيث جند أن اجلانب األكرب من التكاليف متغرية بالسكك احلديد

ومن ناحية أخر  جند ان معظم التكاليف اخلاصة بالنقل باألنابيب تكاليف ثابتة أما النقل البحري واجلوي فتكاد 
اليف الثابتة مقارنة بالتكاليف نسبة التكاليف املتغرية والثابتة أن تكون واحدة، وميكن القول أن ضخامة التك

 وتؤدي إىل وجود مربر إىل خفض تعريفة النقل يف حالة احلموالت الكبرية. 2املتغرية للنقل تعطي مرونة
 التنسيق بين وسائل النقل في شبكة اإلمداد:-3

لتحقيق الكفا ة والفعالية يف استخدام وسائل النقل فإن املؤسسات )الشاحنني( تقوم يف الواقع العملي باستخدام 
أكثر من وسيلة إال أنه توجد بعض املشكالت اليت تواجه هذا املدخل والنامجة بصفة أساسية عن عمليات 

وسائل النقل وال تؤدي تلك املشكالت إىل ارتفاع تكاليف  واحملطات اليت تتوقف هباالتحميل والتفريغ يف املواقع 
وظائف اإلمداد فحسب بل قد تتعرض املنظمة خلسائر ملموسة نتيجة عملية التلف أو السرقة اليت تتعرض إليها 

من أهم احملاوالت النامجة لعالج مثل (centenaire)الشحن أو التفريغ املختلفة وتعد احلاويات البضاعة يف موقع 
 ه املشاكل حيث تضمن السالمة الالزمة والكافية للبضاعة املنقولة.هذ

بدأت بعض الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية تستخدم ما يعرف  األخريةيف السنوات 
النقل وذلك ويف هذه اخلدمة يتم التزاوج بني وسائل  coordinated transport services »3 »بـــخدمة النقل املنسق 
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لتنفيذ عملية النقل من مكان آلخر يف منط فعال من جودة اخلدمة والتكلفة وحتقيق املزايا املرتتبة من استخدام كل 
 :1وسيلة بشكل منفرد وأهم صيغ هذا التنسيق

يتم من خالله فإن الشاحنات )املقطورات( تقوم بتفريغ أو تسليم محولتها من  :« Birdy back »خدمة-أ
 ت بينما تقوم الطائرات بعملية النقل ملسافات طويلة واليت عادة ما تكون بني عدة دول.املطارا

وتتمثل يف خدمة نقل الشاحنات أو املقطورات على عربات السكك احلديدة أهم هذه :« Piggy »خدمـة -ب
على حتقيق ميزة حيث أن املزج بني النقل عن طريق السكك احلديدية والنقل بالشاحنات يساعد الشاحن صيغ لا

اخنفاض التكلفة والنقل السريعة ومها ميزتان ال حتققان ألي وسيلة منفردة إضافة إىل خدمة النقل من الباب إىل 
 الباب.

على البواخر  بالشاحناتويتم عن طريق نقل عربات السكك احلديدية احململة  :« Fishy back »خدمة -ت
 ثالثة أنواع من وسائل النقل أال وهي النقل الربي )الشاحنات(، ومن خالل هذه الصيغة للتنسيق يتم اجلمع بني
يف نفس الوقت وبدون احلاجة إىل تفريغ البضاعة يف أي مرحلة النقل البحري، النقل عن طريق السكك احلديدية 

 من هذه املراحل حيث توجد السفن جمهزة لتقوم هبذا النوع من اخلدمات.

 اإلمداد:أسس تسعير خدمات نقل في -4-

يقصد بتعريفة أو تسعرية النقل حتديد السعر الذي ترغب املنظمة يف دفعه مقابل احلصول على خدمة النقل، وميثل 
حتديد سعر خدمات النقل أحد أهم املشاكل اليت قد تواجه وظيفة اإلمداد مثله مثل املشاكل اليت تواجه املؤسسة 

 .2يف تسيري اإلنتاج واملخزونات

 :3عار نقل البضائع أشكاال عديدة، وهناك أسس يتم على أساسها حتديد أسعار النقل وهيتأخذ هياكل أس

 السعر باحلجم املنقول من البضائع:  ارتباط(Volume related rates) 

يف هذه احلالة يتم حتديد أسعار النقل وفقا حلجم املنقول، فكلما كرب احلجم املنقول من البضائع كانت أسعار 
للوحدة املنقولة، ويتم عادة فرض حد أدىن من السعر يسمى باحلد األدىن املفروض على أقل كمية أقل النقل 

                                                           
 .214اإلمداد والتوزيع املادي. مرجع سبق ذكره.ص -مقدمة في إدارة األعمال اللوجستيةثابت عبد الرمحن إدريس.  -1

2-Yves Primor. Logistrique-production-distribution-soitien.op.cit.page234. 
 .214املادي. مرجع سبق ذكره.صاإلمداد والتوزيع  -مقدمة في إدارة األعمال اللوجستيةثابت عبد الرمحن إدريس.  -3
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منقولة، فإذا كان احلجم املنقول أقل من حجم معني متعارف عليه يكون هناك سعر معني وهو احلد األدىن 
 حلجم.للسعر، ومع زيادة احلجم املنقول تزداد األسعار ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة ا

  :ارتباط السعر مبسافة النقل(Distance ralated rates) 

 هنا يرتبط سعر النقل مبسافة النقل، ويوجد أربعة أنواع من التسعري هنا:

 وال يتغري مع طول أو قصر النقل. :(Uniform rates)يسمى سعرا موحدا ألي مسافة  النوع األول

وفيه تزداد أسعار النقل مع طول مسافة النقل للبضائع  :(Proportional rates)يسمى سعرا تناسبيا  النوع الثاني
 بنفس النسبة.

حيث جند أن سعر النقل يتزايد مع زيادة مسافة  :(Tapering rates)يسمى سعرا تناسبيا متناقصا  الفرع الثالث
للمسافات الطويلة النقل ولكن مبعدل متناقص، وجند يف النهاية أن السعر املتوسط للنقل الطن/ كم. يكون أقل 

 منه للمسافات القصرية.

هذا النوع من التسعري يتم حتديد أدىن سعر بغض النظر  ويف :(Blanket rates) الغطاءالنوع الرابع ويسمى سعر 
عن املسافة اليت بعدها يتزايد التسعري للطن، كم مع زيادة املسافة وال كن ليس بانتظام، فمثال قد يصل السعر حلد 
معني يضطر بعدها مقدم خدمة النقل إىل تثبيته مع زيادة مسافة النقل، وذلك لوجود عدد املنافسني يف سوق 

 نقل وهكذا.ال

 أشكال املوالية تبني أنواع األربعة للتسعريات النقل حسب املسافة.
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 "أنـواع تسعيرات النقل حسب المسافة" (: 60)الشكل 

 11املفاهيم احلديثة يف إدارة خدمات النقل واللوجستيات. مرجع سبق ذكره. ص المصدر:

  :ارتباط السعر بالطلب على البضائع المنقولة(Demandrelated rates) 
مثن على البضائع املنقولة واألسعار النهائية لبيع تلك البضائع فالفرق بني قد يرتبط سعر خدمة النقل بالطلب  

سعر خدمة النقل بغض النظر السلعة يف مكان اإلنتاج ومثنها يف مكان االستهالك يعترب عامال أساسيا يف حتديد 
يضاف إىل ذلك مد  وجود منافسة بني وسائل النقل من عدمه، فمثال إذا كانت هناك أكثر عن تكلفة النقل، 

والعكس صحيح. من هذا جند أن ظروف  باالخنفاضمن وسيلة نقل فيؤدي ذلك إىل ضغط على أسعار النقل 
 الطلب أو ما ميكن أن تتحمله السلعة يكون عامال مؤثرا يف تسعرية نقل البضائع.

 والعوامل المؤثرة عليها: تكلفة النقل -5
إن املؤسسات هتتم أساسا بعامل التكاليف كأحد اهم العوامل اليت تؤثر يف رحبيتها لذلك فإن قياس تكلفة  

النقل وحماولة ختفيضها مع احلفاظ على مستويات اإلنتاج، واملبيعات وخدمة العمال  تعترب من األهداف اهلامة 
  يربز تأثري تكلفة النقل على املبيعات وعلى التكلفة اإلمجالية لإلمداد.إلدارة شبكة اإلمداد، الشكل املوايل
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 "تأثير تكلفة النقل على التكلفة اإلجمالية لإلمداد" (:60)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Alexandre K.samii.stratégie logistique-supplychain management.Op-cit.p55. 

 

 

التكلفة الفعلية قد إن تكلفة النقل ليست جمرد السعر الذي تدفعه املؤسسة للحصول على خدمة  بل إن 

تكلفة استخدام وسيلة النقل هي تكلفة وفق املسافة واحلمولة  تفوق بكثري جمرد هذا الثمن أو السعر حيث ان

مثل تكلفة خدمة املناولة والشحن يف منطقة  1مضاف إليها أي تكلفة أخر  ألي خدمة إضافية تقدمها الوسيلة

 الشحن أو تكلفة املناولة والتفريغ يف مناطق االستالم أو تكلفة تغليف وإعداد وجتهيز البضاعة للسحن إضافة إىل

تكلفة عنصر هام جدا وهو التأمني على املنقوالت، حيث أن أخذ هذا العنصر يف االعتبار عند القيام بعملية 

 النقل املواد من مصادر التوريد املختلفة إىل املنشأة يتطلب العديد من األمور اليت جيب أن تكون واضحة.

 

                                                           
 .417مرجع سبق ذكره. ص إدارة اللوجستيات.هنال فريد مصطفى، جالل العبد. -1

 حتسني مستو  خدمة النقل

داد
إلمــ
ف ا
اليـــــــ
 تك
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 :الخالصة

اإلنسان   حياة تسهيل يف أمهيتهمو  اإلمدادمفهوم النقل والعالقة بينه و بني  إىلتطرقنا يف هذا الفصل 

 النقل متعدد و متنوع و هذا لتعدد وسائل وطرق النقل إنكما رأينا 

من خالل هذه الدراسة يتضح لنا مد  أمهية النقل يف اللوجستيك ودوره الكبري يف حتقيق الفعالية يف 

و ختفيض تكاليف النقل من جهة و من جهة  ري الزماين و املكاين للمنتجاتاللوجيسيت من خالل التوف لنضام

و خاصة تلك املسؤولية عملية النقل اليت تقدر  اإلمدادأخر  ختفيض نسبة التلوث البيئية الناجتة عن األنشطة 

 يف العامل مبختلف أنواعه من التلوث %25حبويل 

 و الذي يسمى ا  املؤسسات أو األفراد و هذا ما حتم علينا االهتمام باجلانب النيئ سو 

 ) النقل األخضر  أو اإلمداد األخضر (



 

 شكــــــر  و التقديــــــر
 

وفقني لإلنجاز هذا العمل المتواضع فما كان من توفيق فمن    إنأحمد اهلل كثرا مباركا فيه على  

 كان من تقصير فمن نفسي و من الشيطان . اهلل و ما

, وإلى  مختارالكريمين أمي و المرحوم األب    الوالدينأتقدم بالشكر في المقـام األولو اإلهداء  إلى  

 . أخواتيو    أخواتيزوجتي على مساعدتها و  

 و الشكر و عرفـان ألستاذي الفـاضل بن شني عبد القـادر على تفضله باإلشراف على هذه المذكرة  

. كما أتقدم بخالص الشكر و العرفـان للسادة األساتذة     بهاوو نصائحه و توجهات التي أفـادني  

 المشاركة في تقييم هذا العمل المتواضع.على قبولهم   أعضاء لجنة المناقشة  

 واشكر كل من ساعدني للقيام بهذا العمل من قريب أو بعيد.

 

 

 محمد                                                           

 

 

 



 
 

 إهـــــــــــــــــــداء
 
 

 في إعداده إلى: ناواجتهد ناهدي هذا العمل المتواضع الذي تفانين
بالعون والدعاء وكانا لي نعم السند في إنجاز هذا  ناالعزيزين الذين لم يبخال علي الوالدين

 العمل.
 وخاصة إلى األستاذ "بن شني عبد القادر" لمساعدته ودعمه لي بالنصائح

 
ناوأخوات انناإلى كل إخو   

لى كل األهل واألقاربو  ا   
 

 إلى كل الزمالء والزميالت
كل األصدقاء الذين ساعدوني من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل دون استثناء إلى  
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 مقدمـة:

يعترب موضوع األمداد من املواضيع اهلامة واحلديثة حيث أصبح الشغل الشاغر للشركات واملؤسسات يف 

حلول خلفض التكاليف خارج نطاق االنتاج  بيئة املنافسة احلالية، إلجياد نظم واألساليب العلمية وطرق لبحث

حيث أدى تطور املؤسسات وظهور العوملة وزيادة املنافسة الشرسة يف األسواق العاملية يف تفكري املنظمة بدأت 

 هتتم بعناصر تكلفة أنشطة اللوجستيك.

رحبية من وتسعى إىل ترشيدها على النحو الذي يساعد على ختفيض التكاليف الكلية وبالتايل زيادة ال

جهة، ومن جهة أخرى حتسني اخلدمات للزبائن من ناحية الكم والنوع من أجل حتقيق مردودية عالية وإرضاء 

 زبائنها.

فاألمداد أصبح وظيفة مهمة من وظائف املؤسسة اإلنتاجية والتجارية فيما يتعلق باحتياجات املادية 

 علومات.املتمثلة يف التموين، اإلنتاج، التوزيع وكذلك تدفق امل

ومن بني األنشطة الرئيسية لألمداد جند النقل الذي يعترب احملرك الرئيسي لإلمداد حيث يقوم بعملية ربط 

 مناطق االنتاج مبناطق التوزيع وهو حيتل املرتبة االوىل يف تكاليف األمداد.

نقل أقل ويف هذا الصدد تسعى خمتلف املؤسسات للتقليل من تكاليف النقل من خالل اختيار أمناط 

 تكلفة وأكثر سرعة يف الوقت املناسب وجبودة حسنة.

 إذن من خالل هذا الفصل سنقوم بالتطرق إىل ماهية شبكة األمداد مث إىل وظيفة النقل. 
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 بالنظر إىل أمهية النقل يف اإلمداد ودوره الكبري فيه جاءت اشكالية البحث كما يلي: إشكالية البحث:

 المعتمدة من قبل المؤسسة للتقليل من تكاليف النقل واألمداد؟الناجعة ما هي اآلليات والطرق 

 التساؤالت الفرعية:

 ما هو اإلمداد ودوره يف املؤسسة؟ 

 ما هي الوسائل والطرق اليت تستعملها املؤسسة من أجل تقليل تكاليف النقل واألمداد؟ 

 للنقل؟ وهل تعمل على حتسني خدماهتا وتطوير عمليات النقل؟ كيف يتم النقل يف مؤسسة شاقور 

من أجل معاجلة اإلشكالية سابقة الذكر قمنا بطرح عدة فرضيات سيتم اختيار مدى  فرضيات البحث:

 صالحيتها من خالل الدراسة.

 .؟اختيار وسيلة النقل املناسبة برفع من أداء اللوجسيت للمؤسسة 

 ؟ اهلوظيفة النقل عملية تسري على مدى متكن املؤسسة من  اعتماد الطرق واآلليات يتوقف. 

 ؟واقع وأفاق النقل واللوجستيك يف اجلزائر هو ما 

  ول أج هبا اليت خر  واللوجستيك يف اجلزائر االقرتاحات واالستنتاجات حول حقيقة وواقع النقلماهي

اجلزائر -الصنوبر البحري -يف قصر املعارض 1122نوفمرب  12-12من  (Logistical)صالون دويل 

 ؟العاصمة

 أهمية الدراسة:

تعريف األمداد والتطور الكبري الذي عرفه يف السنوات االخرية ونظر ألمهيته يف منظمات األعمال احلديثة 

 وجب علينا معرفة هذا النظام ودراسته.
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 واالرتباط املتمثل بينهما . ية.سافالتن ؤسسة وأمهيته يف زيادة امليزةالدور الكبري للنقل يف وظيفة األمداد داخل امل

 .للمجتمع  االقتصاديةمن خمتلف أنواعه و أمهيته يف احلياة هذا البحث يف إظهار دور قطاع النقل  أمهيةكما متثل 

 أهداف الدراسة:

من خالل هذه الرسالة هتدف دراستنا إىل توضيح العالقة بني النقل واألمداد من خالل توضيح األهداف 

 التالية:

 .حماولة اإلملام مبختلف املفاهيم اليت هلا عالقة باإلمداد والنقل 

 سة حماولة إبراز امهية عملية النقل يف اإلمداد وذلك من خالل توضيح وحتديد النماذج اليت ميكن للمؤس

 و حساب تكاليف إمجالية من عملية النقل . من خالهلا ختفيض تكاليف النقل

  بني وسائل النقل .أسس و معايري املفاضلة 

 ة اليت تتوفر بالدنا اجلزائر .كياملسامهة يف إعطاء صورة حية عن القدرات اللوجستي 

 . تأكيد قدرات أمهية قطاع النقل يف اجملال املتاح لالستثمار يف هذا القطاع 

 منهج الدراسـة:

ولدراسة , لبعضها البعض بناء على طبيعة املوضوع مث االعتماد على جمموعة من املناهج العلمية املكملة 

و التحليل للظاهرة أو موضوع موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا املنهج الوصفي الذي يرتكز الوصف الدقيق 

 االستقرائيي و االعتماد على املنهج التحليلالدراسة و العوامل اليت أترت يف معطيات البحث و فرضيته . كما مت 

 املعلومات املتوفرة عن املوضوع حمل الدراسة.و وفق توضيح وتفسري وحتليل الكمي 
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هذا و كذلك من خالل حتليل البيانات و جداول و معطيات رقمية اليت مت إعتماد عليها يف هذا البحث 

إىل جانب تعزيز و مقارنة النتائج العلمية موضوعة للبحث من خالل الدراسة و البحث امليداين التطبيقي ) جممع 

 شاقور للنقل ( . 

اجملالت و مذكرات املاجستري السابقة و و ومن جهة أخرى مت االعتماد على جمموعة متنوعة من املراجع 

فضال عن ذلك سيكون لألنرتنت دورها يف إثراء الدراسة استناد إىل مواقع وصفحات غنية باملعلومات اهلادفة 

 .(Actualisé)واملتجددة حديثا 

 الدراسات السابقة :

أخذا موضوع ) اإلمداد و النقل ( حّيز كايف و كبري من البحث برغم وجدنا صعوبات و نقص   لقد

مراجع املتخصصة حول اللوجيستيك اليت تبقى حمدودة و غري متوفرة حلداثة املوضوع . برغم وجود بعض 

 .اللوجيستيكالدراسات اليت تناولت بشكل  منفرد موضوع إمداد  

وحدة  -  SNTRبعنوان النقل واإلمداد دراسة حالة الشركة الوطنية للنقل الربي مذكرة نيل شهادة املاسرت 

 . 1121/1122 -سنة باتنة  -جامعة  احلاج خلضر   من إعداد الطالب حواس فاتح، -باتنة 

السياحة من إعداد الطالبة عمور  مذكرة شهادة املاسرت بعنوان أمهية لوجيستيك النقل يف تنمية و تطوير

 . 1122/1122سنة  -مستغامن  -حليمة جامعة عبد احلميد بن باديس 
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 هيكل البحث:

 تقسيم الدراســــــــــة:

من أجل اإلملام جبوانب املوضوع واإلجابة على اشكالية واإلحاطة بتساؤالهتا الفرعية واختيار الفروض املصاغة 

 إىل ثالث فصول حيث تناولنا يف: السابقة مت تقسيم الدراسة

  :مدخل نظري  مداداإلالفصل األول 

  يتناول لوجستيك نقل البضائع الفصل الثاين: أما 

 .الفصل الثالث هو اجلانب التطبيقي لدراسة حالة جممع شاقور للنقل 

 

 

 


