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 مبادئ التوريد

 هـ1434 – 1433العام الدراسي 

 جهاد عفانه. د

 

 

وىل  احملارضة الأ

 الزتويد و سالسل التوريد 

Logistic & Supply Chain 

 

 مقدمة:  

ك في بناء ,  دكرًا رئيسيًا في االقتصاديات المعاصرة Supply Chain ك سبلسل التوريد  Logistics يلعب التزكيد أك اإلمداد 

 . ك في تطوير المنظمات الصناعية ك الخدمية بشكل خاص , اقتصاديات الدكؿ بشكل عاـ 

 بضركرة تكامل عناصر التوريد إليجاد إدارة 1962 عاـ Peter Druckerاشار الباحث اإلستشارم العالمي بيتر دركر  -

 .كاحدة هدفها قناعة المستهلك 

 

  انسياب المواد ك المعلومات بدءن من المصدر ك انتهاءن بالمستهلك اك الزبوف 
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  األهمية األكاديميه ك المهنيه ك االقتصادية لموضوع التزكيد ك سبلسل التوريد :  

حيث أشارت الدراسات بأف نسبة كبيرة من إجمالي الكلف للمواد , تؤثر عناصر التزكيد ك سبلسل التوريد على الكلف  -

المصنعة يتم امتصاصها من قبل إدارات سبلسل التوريد المختلفة ك تضاؼ إلى الكلف اإلجمالية لغرض إيصالها إلى 

 .الزبوف المستهدؼ 

ك جدكلة عمليات االنتاج إستنادًا , ك سرعه تلبية الطلبية , ك يمتد تأثير عناصر التوريد بشكل كاسع إلى استراتيجية المنافسة  -

ك سبلمة انسيابية المواد الخاـ ك المصنعة حسب ,  بالوسائل الحديثة المتطورة Data Flowإلى سبلمة انسيابية البيانات  

 . جدكلة مخطط لها 

تعتبر عناصر التزكيد ك سبلسل التوريد مفتاح نجاح لئلدارات الحديثة األخرل ضمن الخطة االستراتيجة للمنظمة لبلوغ  -

 .األهداؼ المرجوة 

ال بد من الموائمة بين المدخبلت ك المخرجات بحيث تتناسب مع حجم الطلب كمواعيد التسليم مع األخذ بعين االعتبار  -

 . ك بما ينسجم ك عمليات اإلنتاج , ناهيك عن جدكلة اإلنتاج بما يضمن خدمة ك قناعة المستهلك , فترة النقل كالتخزين 

 . يعتبر هذا الموضوع مصدرًا مهمًا لطلبة الدراسات العليا ك الشهادات األكلية  -

 .يعد هذا الموضوع من األدكات الناجعة لحاضرنا ك مستقبلنا بغية إحداث التنمية  -

 .لقد كجد هذا الموضوع االهمية القصول في قناعة المستهلك ك المنتج  -

أعطت الدكؿ الكبرل أهمية خاصة لهذا الموضوع لكونه يمثل البنى التحتية إلقتصاداتها ك تطورها من حيث التوجه نحو  -

 .... , ك الميزة التنافسية , المستهلك 

 

  الفرؽ بين التزكيد ك سبلسل التوريد:  

ك هي تختلف من مؤسسة إلى اخرل , حدد الباحثين في مجاؿ التوريد ثماف إدارات أساسية تشكل بمجملها إدارة سبلسل التوريد 

 : حسب األنشطة ك تتمثل هذق اإلدارات بما يلي 

 . إدارة عبلقات الزبوف  .1

 إدارة خدمة الزبوف  .2

 إدارة الطلب .3

 إنجاز أك تنفيذ الطلب .4

 إدارة مسار تدفق التصنيع  .5

 إدامة التوريد  .6

 تطوير المنتج ك المتاجرة  .7

 إدارة عملية المرتجعات  .8

 

  اإلختبلؼ بين إدارتي التزكيد ك سبلسل التوريد :  

 : مفهوـ التوريد 

اإلنجاز الدقيق أك االدارة الدقيقة التي دائمًا تصاحب المواد األكلية حتى الوصوؿ إلى المستهلك أك المستعمل عبر مركرها " 

 " بعمليات التصنيع ك التغيير 

ك من التعريفات . ك التي تذهب أبعد من التزكيد أك اللوجستك . يشير هذا المفهموـ إلى تكامل مهمات االعماؿ في التوريد 

 : األخرل 
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باإلضافة إلى المعلومات التي , سواء أكانت منتجات أك خدمات , التكامل في عمليات اإلدارات ك حتى المستخدمين النهائيين " 

 " تشكل القيمة المضافة للزبائن 

  ( إدارة العمليات اللوجستية –التزكيد  )المفهوـ الحديث إلدارة اإلمداد :  

باإلضافة إلى ضماف , اإلدارة المتكاملة التي يتركز عملها في الحصوؿ على المواد ك ضماف انسيابها قبل ك اثناء ك بعد االنتاج " 

ك قد تكوف هذق العمليات , العمليات المساندة من أنشطة الشراء ك النقل ك التخزين ك التوزيع ك الحركة داخل ك خارج المنظمة 

 " محلية اك اقليمية اك دكلية ك بما يحقق قناعة الزبوف ك يحقق العوائد المناسبة للمنظمة 

  فعاليات التورريد 

 مفهوـ إدارة اللوجستك / التسويق 

 

 

 (  تابع)  اإلختبلؼ بين إدارتي التزكيد ك سبلسل التوريد :  

 : ك الذم قد يكوف أكثر شمولية ككصفًا دقيقًا إلدارة العمليات اللوجستية  :  7Rsتعريف الػػ 

 Right Productالمنتج الصحيح             .1

 Right Quantity        الكمية الصحيحه  .2

 Right Condition        الحالة الصحيحه .3

      Right Place              المكاف الصحيح .4

 Right Timeالوقت الصحيح                  .5

   Right Customerالزبوف الصحيح         .6

 Right Costالتكلفة الصحيحه                .7

بل ك تمتد إلى التخلص من النفايات ك إعادة , يتضح اف العمليات اللوجستية تشمل أنشطة متعددة تبدأ بالمنتج ك تنتهي بقناعة المستهلك 

 .التصنيع 
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  نطاؽ أك مدل إدارة العمليات اللوجستية : 

 : يتمثل هذا النطاؽ باإلطار العاـ الذم تندرج ضمنه مجموعة كاسعة من األنشطة عالية التنوع ك التي تشمل 

ن   : ك تشمل , األنشطة األساسية : أكال

 معايير خدمة المستهلك بالتعاكف مع التسويق  .1

 النقل  .2

 إدارة المخزكف  .3

 . ك عملية األمر أك الطلب  (اك المعلومات  )تدفق البيانات  .4

 : ك تشمل , األنشطة المساعدة : ثانيا 

 المستودعات  .1

 مناكلة المواد  .2

 الشراء .3

 تصميم التغليف الوقائي  .4

 العمليات / التعاكف مع اإلنتاج  .5

 إدامة ك تحديث المعلومات  .6

 

  تدفق المواد ك المعلومات: 

ك يمكن القوؿ بأف هذق التكنولوجيا أصبحت . إلى تحقيق تدفق جيد للمعلومات  (تكنولوجيا المعلومات  )أدت الثورة التكنلوجية 

ك لعمليات اإلحبلؿ ك التزكيد ك التوريد ك ما ... ك لعملية البناء ك التطور ك اإلنتاج ك اإلستهبلؾ , تمثل العمود الفقرم لؤلداء المتميز 

 . شابهها 

  تكامل سبلسل التوريد : 
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  نظم المعلومات اللوجستية: 

حيث يعتمد , لضماف استمرار العملية األنتاجية أك لصرؼ المواد األكلية  (قاعدة البيانات  )من الضركرم تأمين تدفق المعلومات 

 ك ك يجب أف تتكامل المعلومات المعطاق بوصولها إلى ثبلثة مواقع تشغيلية. تدفق المعلومات أساسًا على مصادر طالبي الخدمة 

 : هي 

 . األهداؼ األكلية للتطوير  .1

 .متطلبات تخطيط العمليات  .2

 .متطلبات حركة البضائع  .3

أك بين , ك قد يكوف التدفق داخليًا ضمن حدكد المنظمة الواحدة . هذا التدفق يجب أف يفي بمتطلبات النظاـ اللوجستي 

 . كقد يكوف للمنظمة أكثر من مركز إنتاجي كاحد , المنظمات ك الزبائن 

 مهمه في تعزيز أداء إدارات اللوجيستك من خبلؿ السرعة كسعة اإلتصاؿ لتبدأ حركة النقل ك الشحن ( IT )تكنولوجيا المعلومات 

 . ك المناكلة ك خاصة عند حاالت البلمركزية في التخزين 

تتعدد كسائل اإلتصاؿ ك نقل المعلومات الهادفة لحل المشاكل المرتبطة بحركة المنتج ك البلمركزية الجغرافية بالنسبة للمخازف ك 

  : من أهم هذق الوسائلك . المصانع أك مصادر التوزيع 

 .إستخداـ الذبذبات الراديوية  .1

 . االتصاؿ من خبلؿ األقمار الصناعية  .2

  . (فاكس  )عمليات نقل صورة  .3

 .الهاتف ك شبكات األنترنت  .4

 .كفرت هذق الوسائل الوقت ك منحت المركنة ك االستجابة السريعة لتقديم خدمة أفضل 

 .تعتبر هذق الوسائل من أكلويات االستثمار الرأسمالي األساسي للحصوؿ على العوائد 

كما ك أف الخدمة المتحققة هي التي تعطي . إال انها تحقق ميزة تنافسية أفضل للزبوف , إف هذق الوسائل ليست منخفضة الكلف 

ن مناسبًا ك حقيقيًا للمهاـ اللوجستية من حيث سرعة الشحن ك االنتقاؿ للمبيعات ك معلومات المخزكف   . شكبل

 .ك أهمية الوقت الحقيقي في انتقاؿ المعلومات , في ظل هذق الوسائل يدرؾ الزبوف المنافع التنافسية 

  الترميز السلعي :Bar Coding ( BC )  

ك تظهر أهميته في العمليات التسويقية ك التخزينيه ك أعماؿ اللوجستك ,  أحد كسائل االتصاؿ الحديثة  BCيعتبر الترميز السلعي 

 . حيث دخلت عملية الترميز السلعي في كثير من تفاصيل حياتنا اليومية . األخرل 

كما ساهم في , ك قد لعب دكرًا في التقدـ التكنولوجي ك انتقاؿ المعلومات , امتد الترميز السلعي إلى مختلف ميادين العمل 

 . استبلـ النقود ك تسريع عملية محاسبة الزبائن 

حيث يمكن تفسير الخطوط السوداء على السلع بواسطة جهاز خاص يعرؼ , تتميز المنتجات بين الدكؿ بترميز سلعي مختلف 

  . Scannerبالػػ 
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 .  على مشترياتها الدكلية  BCتشترط بعض الدكؿ تثبيت الػ 

كما . ك التعرؼ على أماكن تواجدها , كهو ضركرم لمتابعة حركة المواد ,  سهل التمييز بين الكم الهائل من السلع  BCيعتبر الػ 

ك متابعة ,  (حيث يمكن مراقبة العمل من أماكن ثابتة  )ك سهل الترصيد ك الترحيل ك المراقبة في المخازف ك المعارض الخارجية 

  BCكما ك قد سهل الػ . ناهيك عن العبلقة السريعة لمحاسبة الزبائن ك تسيير طوابير المتبضعين , عمليات الشحن ك التوزيع 

 . ك متابعة إجراءات التسليم , في الموانئ  (الحاكيات  )االستدالؿ على مواقع البضائع 

 على المتاجر عملهم إلتماـ ك تسريع العملية البيعية ك تعويض األرفف ك ترصيد المبيعات اليومية ك السجبلت  BCسهل الػ 

 .المخزنية 

من المهم للمستخدـ تحديث األجهزة ك استخداـ المعرفة الحديثة لما لذلك من أهمية في زيادة الطاقة اإلنتاجية ك كسب ميزة 

 . تنافسية 

 . فهو يميز بين أحجاـ العبوات ك صفاتها ,  األخطاء عند التسليم ك االستبلـ كالمبادلة أك شحن المنتجات  BCيقلل الػ 

ك قد يأخذ حيزًا كبيرًا على حساب البيانات المراد إظهارها على عبوة ,  على شكل العبوة ك الناحية الجمالية لها  BCقد يؤثر الػ 

إال اف هذق المشكله عولجت عن طريق اختصار الرمز عبر استخداـ الرمز متعدد األبعاد الذم يسمح بنقل مقدار كبير من , المنتج 

 . المعلومات فوؽ بعضها البعض في عمود الرمز 

كما ك يظهر األصناؼ التي اقتربت من مخزكف .  الكتركنيًا األصناؼ التي أكشكت على النفاذ ليتم التزكيد أك األحبلؿ BCيبلّغ الػ 

 .األماف لتأمين تدفقها أك تصنيعها 

  إدارة تدفق الموارد : 

ك المواد تامة الصنع من نقطة األصل , اإلدارة التي تهتم بدكاـ استمرار تدفق المواد بكفاءة عالية سواء في عملية المخزكف " 

 " .أك تدفق المواد عبر خط صناعتها حتى تتحوؿ إلى منتج نهائي قابل للتخزين أك الشحن أك التسليم . إلى نقطة اإلستهبلؾ 

ك االجزاء تامة , ك الوحدات التجميعية , إدارة المواد هي الجزء المتكامل في عملية اللوجستك ك التي تشمل إدارة المواد الخاـ 

 . ك هي األساس في النجاح ك دكاـ العملية االنتاجية . ك المخزكف تحت التصنيع , ك مواد التعبئة , الصنع 

 : أهمية إدارة الموارد 
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  اللوجستك / عملية إدارة التزكيد : 

 

 

  أنواع النقل : 

ك بالتالي تتحقق , يستخدـ عندما يوجد لدينا حركة نقل كافية سواء في حالة اإلستخداـ أك اإلستغبلؿ :  النقل المنتظم – 1

الخطوط المنتظمة بمراعاق أكقات , النقل الدائرم بين األقساـ , األحزمة الناقلة  )ك من أشكاله . الجدكل اإلقتصادية للنقل 

  . (اإلستغبلؿ الناقص  )ك قد تتضاعف الكلفة بسبب استخداـ كسيلة النقل باتجاق كاحد .. , التوقف 

 . مزيج من النقل المنتظم ك غير المنتظم :  النقل شبه المنتظم – 2

 .ك ظركؼ استثنائية , كميات مختلفة :  النقل غير المنتظم – 3

 .يمكن تطبيق أحد اك مجموعة من هذق األنظمة في المصنع الواحد 

  الميزة التنافسية : 

ك التي قد يتم انجازها أك احرازها من خبلؿ , موقع تفوقي ثابت أك مستمر يفوؽ المنافسين في فترة تفضيل المستهلك " 

 " اللوجستك 

  : 3Csالمثلث التنافسي / من أهم قواعد النجاح في األسواؽ 
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إف البحث عن دكاـ الدعم ك المؤازرة  كالدفاع عن الميزة التنافسية جاءت من اهتماـ المدراء اليقظين لحقيقة أك لواقع السوؽ 

حيث تلعب  . (تطلع الشركات الناجحة  )فالنجاح التجارم يأتي من ميزة التكاليف ك ميزة القيمة ك بكليهما معًا يكوف اإلنتاج مثاليًا . 

 .إدارة اللوجستك دكرًا مهمًا في إيجاد تلك الميزة 

ك التي تظهر بشكل أكبر في منحنى الخبرة الذم .  تقود إلى حصة أكبر بحكم انخفاض تكلفة الوحدة الواحدة : الميزة اإلنتاجية 

 .ك بالتالي تتأثر القيمة المضافة  . (إنتاجية أكبر ك مهارة أعلى ك تكلفة أقل  )يعتبر إمتداد لفكرة منحنى التعلم 

بل انه يشترم المنافع ,  تشير الحقائق التسويقية إلى اف المستهلك ال يشترم المنتج من أجل ذلك المنتج فحسب :ميزة القيمة 

 .فبل بد من إضافة قيمة تفاضلية للمنتج باالعتماد على مدخل تجزئة السوؽ . سواء الملموسة أك غير الملموسة 

هنالك أنواع عديدة من المنتجات استفادت من تجربة االستخدامات السابقة لتخرج بنوع جديد يحمل اسمًا جديدًا يميزها عما سبق 

 . من إنتاج 

ك هذا . ك بازديادها تصبح األسواؽ أكثر حساسية لخدمة الزبوف , تعتبر القوة المتساكية من كسائل القيمة المضافة في الخدمة 

فبل بد من تنمية العبلقة مع الزبائن لعػرض مزيد من الخدمات بُغية اكتساب قوة أثناء , بالطبع يشكل تحديًا إلدارة اللوجستك 

 . عملية المفاضلة 

  اللوجستك ك الميزة التنافسية : 

غير مستحسن لما يشكله من التزاـ مادم إضافي  (الذم يأتي غالبًا من خبلؿ اقتصاديات حجم المبيعات  )يعتبر خط قيادة الكلفة 

 . مقارنة بمسار قوة القيمة التي تأتي من خبلؿ إدارة اللوجستك عبر إجراء إعادة هيكلة أساسية لتلك العملية . 

إال أف التحدم االستراتيجي الذم تواجهه اإلدارة هو تعريف استراتيجية اللوجستك , بالرغم من حساسية األسواؽ تجاق الخدمة 

 .حتى تتمكن من تحقيق الريادة ك الميزة التنافسية في السوؽ , المبلئمة التي تأخذ المنظمة إلى قيادة الكلفة ك الخدمة 
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 لثاهيةاحملارضة ا

 

 مقدمة:  

ك بالتالي فهي أساس لنجاح , تُعد قناعة الزبوف القوة المؤثرة التي تحدد مستول قبوؿ الخدمة التي تقدـ له من قبل المنظمة 

 . المنظمة ك زيادة حصتها السوقية 

  مفهوـ ك طبيعة خدمة الزبوف : 

كما ك تعتبر خدمة الزبوف , أصبحت خدمة الزبوف تمثل المرتبة األكلى في سلم أكلويات المنظمات في اإلنتاج ك الخدمات  -

 .مؤثرًا في دكرة حياة المنتج 

ك .. حيث سيحدد ذلك فشلها أك استمرار نجاحها أك توقفها , اإلدارة الحديثة جعلت من الزبوف ك خدمته هدفها ك مبتغاها  -

 . خاصة في زمن تفاقم المنافسة حيث التطابق ك المعيارية في المنتجات 

ك كيفية أداء عمله من حيث إعطاء منفعة الوقت ك  (اإلمداد  )تعتبر خدمة الزبوف مقياس لمدل فاعلية نظاـ اللوجستك  -

 . المكاف لئلنتاج ك الخدمات المقدمة 

  (ك التوزيع , ك التركيج , ك السعر , المنتج  )تمثل قناعة الزبوف تقييم شامل لكل عناصر المزيج التسويقي  -

 

  تتمثل خدمة الزبوف لدل أغلب المنظمات اإلنتاجية ك الخدمية بػػ :  

 .. ك معالجة الشكاكم , المراد إدارته كتلبية الطلبيات  (النشاط  )الوظيفة  -

 . مثل القدرة على شحن الطلبيات . مقايسس أداء محددق  -

 . فلسفة مشتركة بين النشاط ك مقاييس األداء  -

إف رؤية المنظمات لفلسفة خدمة الزبوف على األرجح تُعد كظيفة أساسية ذات منهجيه عالية ك لها قياسات أداء متعددة للوقوؼ 

 . على أفضلها ك اجداها 

 

  الرؤيا الحالية لخدمة الزبوف : 

 : مفهوـ خدمة الزبوف 

ك العملية التي تنتج قيمة مضافة إلى تبادؿ المنتج , هي تلك العملية التي تأخذ موقعها بين المشترم ك البائع ك الشخص الثالث " 

 " .ك التي يمتد أثرها إلى العبلقات التعاقدية , أك الخدمة 

 : الرؤيا العملية لخدمة الزبوف 

 " .عملية إضافة قيمة مضافة ذات أهمية في سبلسل التوريد ك بطريقة فاعلة ك بمردكد عاؿٍ " 

 : كيف تعرؼ خدمة الزبوف 
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أم اف الزبوف يجب . بشكل بسيط ك كاضح يمكن أف تنعكس من ابتسامة الزبوف ك رضاق على ما حصل عليه خدمة من المنظمة 

 . أف يدرؾ أف هذا المنتج قد حقق له منفعه معينه لكي يُقبل على شراؤق 

ك كذلك الحصوؿ على , إف الوسائل الناجعة لمفهوـ التسويق الحديث تتطلب من الشركات الربح ك اإلحتفاظ بالزبائن  -

 .زبائن جدد ك كسب مالي جديد 

إال أنه يجب على المنظمة أف تأخذ مكانها ك أف تضع سياسات الخدمة , بالرغم من أف تحقيق الربح هو هدؼ للمنظمة  -

 . ك أف تحقق اإلدارة الفاعلة لكلف خدمة الزبوف , ك برامج قناعة الزبوف 

 

 :   هنالك عدة أشكاؿ من األمثلة لخدمة الزبوف منها :أنواع خدمة الزبوف 

 . الشركط المالية ك شركط اإلئتماف  .1

 .ضماف  التسليم ضمن فترة زمنية معينة  .2

 .تجانس ممثلي المبيعات  .3

 . تركيب المنتج  .4

 .الصيانة المقنعة ك المواد االحتياطية لئلصبلح  .5

 الخ ...  .6

 

  لذا يجب أف تُخطط , بحكم كوف خدمة الزبوف ذات تأثير كبير ك هاـ في ثقافة ك أدبيات المنظمة :  سياسة خدمة الزبوف

كما ك أنه قرار طويل األمد , فمشركع برنامج خدمة الزبوف يُعد استراتيجيًا . هذق العملية ك تُدار بكفاءة ك ذكاء عاليين 

 . ك بالتالي فإف ذلك يتطلب التعرؼ إلى خدمات المهمة في األعماؿ . مع أهمية بلوغه 

: العوامل األساسية التي يجب مراعاتها لضماف نجاح برنامج خدمة الزبوف   

 . تعهد من اإلدارة العليا في المنظمة نحو البرنامج  .1

 .التغييرات الثقافية لدل العاملين  .2

 .تطوير المهارات الشخصية بُغية التنفيذ الدقيق لتوقعات الزبوف  .3

 .األنظمة ك اإلجراءات التي تضمن تقديم خدمات جيدة  .4

 .خطة رئيسة تبين التغيرات الداخلية للنهوض بالتوقعات المستقبلية للزبوف  .5

 : عناصر خدمة الزبوف 

 ... , خدمات إدارية  , مثل كشف توضيحي للعقد : عناصر ما قبل الشراء  .1

 .. , ك مبلئمة الطلب , خدمات النقل ك الشحن : عناصر أثناء الشراء  .2

 ...., ك معالجة الشكاكم , ك اإلصبلح , ك الضماف , مثل التركيب : عناصر بعد الشراء  .3

: القواعد الثبلث لخدمة الزبوف كفقًا العتقاد الكتّاب ك الباحثيين   

ك , مثاؿ معالجة الطلب , تعتبر خدمة الزبوف كمهمه محددة ينبغي القياـ بها لتلبية حاجات الزبوف : خدمة الزبوف كنشاط  .1

 إلخ ... , ك إدارة المرتجعت , توثيق القوائم 

مثل نسبة مئوية لتسليم الطلبات , ك هنا يتم قياس الخدمة من خبلؿ مقاييس أداء محددة : خدمة الزبوف كمقياس أداء  .2

 .أك عدد الطلبات المعالجة بحدكد قبولها , في كقتها 

ك هذا المستول ينشط خدمة الزبوف من خبلؿ تعهد كاسع لتوفير قناعة الزبوف بأعلى المستويات : خدمة الزبوف كفلسفة  .3

  .(يتناغم في المنظمات المعاصرة التي تركز على إدارة الجودة الشاملة  )
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  العبلقة بين خدمة الزبوف ك سبلسل التوريد ك التسويق :  

ن من الربحية ك  (اإلمداد  )في السنوات األخيرة أُدرؾ بأف إدارة اللوجستك  - الفاعلة هي المفتاح األساسي لتحسين كبل

 . األداء التنافسي للمنظمة 

 . يشير مفهوـ التسويق إلى قيادة الزبوف ك التطلع إلى تلبيه احتياجاته  -

 : تهدؼ العبلقة بين اللوجستك ك التسويق للوصوؿ إلى ثبلث عناصر حاسمة ك هي  -

 . قناعة المستهلك  .1

 (طريق النظم  )جهود متكاملة  .2

 . ربحية مشتركة  .3

ك بالتالي , يمكن للمنظمة السيطرة على العديد من عناصر خدمة الزبوف من خبلؿ إدارة سبلسل التوريد ك التسويق  -

 .إمكانية تحقيق ميزة تنافسية 

 

  اللوجستك ك خدمة الزبوف : 

 : يمكن أف ترتبط خدمة الزبوف باللوجستك بأبعاد رئيسية أربع هي 

 الوقت : أكال 

كما ك أف المشترين ك , عادةن هو كقت دكرة الطلب خاصةن من البائعين الذين يملكوف رؤيا مستقبلية تصب نحو خدمة الزبوف 

ك عمليات اللوجستك الناجحة تعطي درجة عالية للنجاح في . الموردين يعطوف الوقت اهتمامًا كبيرًا خاصةن في فترة التوريد 

 ... , فترات التوريد الموجه لئلنتاج أك لتلبية طلبات العمبلء 

 : يشمل الوقت على العناصر التالية 

 . ك هو الوقت الذم ينجز فيه الطلب من بدايته إلى نهايته اعتمادًا على كسيلة االتصاؿ المستخدمة : كقت تنفيذ الطلب  .1

هذق العملية التي تشمل . أم كقت معالجة الطلب من قبل البائع لجعل طلب الزبوف جاهز للشحن : معالجة الطلب  .2

كما ك أف العديد من هذق العمليات يمكن أف تحدث في كقت كاحد من ... , ك تحضير سندات الشحن , شيك الزبوف 

تلك الوسائل التي تؤدم إلى التوفير اإلجمالي في كلف التشغيل لدل , خبلؿ استخداـ الوسائل ك األجهزة اإللكتركنية 

 .البائعين 

ك المناكلة المخزنية بأشكالها , ك التغليف الحمائي , ك التغليف للشحن , ك الذم يشمل كقت التعبئة : تهيئة الطلب  .3

  .(أك اإللكتركنية , اليدكية أك الميكانيكية  )المختلفة 

 . الوقت الممتد من تهيئة البائع المواد للنقل حتى تفريغها لدل المشترم : شحن الطلب  .4

 اإلعتمادية : ثانيًا 

فالزبوف باستطاعته أف يخفض مستول المخزكف إلى الحد األدنى إذا تم تثبيت . غالبًا ما تكوف للزبوف أكثر أهمية من فترة التوريد 

 . ك في هذق الحاله تقل التكاليف المخزنية , فترة التوريد 

 : ك من النقاط الواجب مراعاتها هنا 

 فترق التوريد  -

 .الذم يُعد الهدؼ النهائي , التسليم السليم  -

 . الطلبات الصحيحة  -
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 اإلتصاالت : ثالثًا 

 .  تم التطرؽ إليها في المحاضرة األكلى –تتم بوسائل مختلفة 

 المبلمة : رابعًا 

كما ك أف تقسيمات  . (عدد الزبائن  )تشير إلى إدراؾ متطلبات الزبائن المختلفة ك تلبيتها استنادًا لرغباتهم اك حجم مشترياتهم 

 . السوؽ تجعل من مدير اللوجستك متفهمًا ك قادرًا على تلبية متظلبات الزبائن بشكل اقتصادم قدر اإلمكاف 

يمكن اف تعزل الحاجة إلى المبلئمة ك التنوع في مستوة خدمة اللوجستك إلى االختبلؽ في أهمية مستول الخدمة كفقًا  -

 . الختبلؼ أنواع الزبائن 

يمكن اف يزداد مستول الخدمة في ظل أجواء تزداد فيها حدة المنافسة السوقية ك تنخفض مع انخفاض درجة  -

 . ك قد تلجأ المنظمة لتوفير مستول ادنى من الخدمة لخطوط أنتاجية ذات مستول متدني من الربحية . المنافسة 

باإلمكاف تقديم سياسة خاصة لكل زبوف بحيث تتبلئم مع مكانته ك موقعه ك اهميته دكف االخبلؿ في السياسة االنتاجيه ك  -

كما ك , سيخلق فوضى تشغيلية  (مسالك غير مبرمجة  )حيث أف اإلخبلؿ في السياسات الذم ينتج عن إتباع . التشغيلية 

ك هنا يجب على مدير . أف االفراط في سياسات مستول الخدمة سيعيق مدير اللوجستك عن تحقيق األداء األمثل 

 . اللوجستك أف يقارف بين التكاليف ك األرباح لكل حالة 

 . صفوة القوؿ أف على مدراء اللوجستك كضع عامل المبلئمة في الموقع الصحيح استنادًا للتطلعات التشغيلية  -

 

  خلق القيمة للزبوف : 

تكمن الغاية الحقيقة ألم عمل في زيادة أك رفع قيمة ذلك العمل للمعنيين به ك ما يتبع ذلك من مساندة ك تدعيم للميزة 

األمر الذم قد يخلق ما يسمى بالقيمة المضافة لزيادة أك تحسين قناعة , التنافسية عن طريق إيجاد مجهزين مفضلين للزبائن 

 . الزبوف ك بطرؽ متعددة 

  القيمة المضافة لزيادة أك لتحسين قناعه الزبوف :  
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  إدارة العبلقة مع الزبوف : 

ك بلوغ أعلى قناعة للمستهلك عن طريق التركيز , هي إستراتيجية كاسعة في أداء الشركة المصممة إلى تحقيق أفضل األرباح 

 . حيث يتم ذلك من خبلؿ تقسيمات الزبائن . على مفاهيم محددة ك تحليل دقيق لمجاميع الزبائن 

ك التفاعل في نظاـ العمل , يهدؼ نظاـ العبلقات مع الزبائن إلى تفهم ك تفاعل الزبائن بشكل مباشر أك غير مباشر  -

 . بهدؼ تقديم المنتجات كفقًا لطلب الزبوف ... , ك تجار جملة ك تجزئة , ك مصنعين , الداخلي من مجهزين 

ك هذا ببساطة يستلزـ التعلم . للبدء بدكرة عبلقات الزبوف فإف الشركة يجب أف تؤسس عبلقات الزبائن مع المنظمة   -

ك ذلك بهدؼ تحديد مستول ... , ك ماهي المنتجات ك الخدمات التي يستخدمونها , ك أين يتواجدكف , من هم الزبائن 

 . التفاعل بين الشركة ك زبائنها 

تلك .. , من حيث توفير البيانات ك خزنها ك تكاملها حوؿ الزبوف , تلعب التكنولوجيا دكرًا رئيسيًا في نظاـ خدمة الزبوف  -

ك , ك قوائم الشراء , ك كركت الضماف , البيانات  التي يمكن الحصوؿ عليها من خبلؿ عذة أساليب منها استبانات الزبائن 

ك بالتالي ك على ضوء هذق البيانات يمكن للمنظمة تصنيف زبائنها كفقًا لمعيار الربح ك الخدمة ك ... , سجبلت الزبوف 

 . المخاطرة 

ك جزء , لقد توسعت هذق الفلسفة عبر مراحل زمنية معينة حتى أصبح الجزء األكبر من اإلنتاج يعتمد على طلب الزبوف  -

 .بسيط من اإلنتاج يعتمد على توقعات المبيعات 

ك , يُبلحظ بأف الشركات لجأت لهذق الطريقة من أجل تعظيم ربحيتها من خبلؿ الضغط على المصاريف اإلدارية ك الفنية  -

ناهيك عن خفض المخزكف ك مخاطر النقل ك , االستغناء عن بعض الفعاليات التسويقية المعتمدة على التوقعات 

 . التقادـ ك تجنب تجميد جزء من رأس الماؿ في المخزكف 

 

 : العوامل التي يمكن أف تحدد شكل استراتيجية إدارة خدمة الزبوف 

مفهوـ ذاتي يؤدم إلطالة تفضيل الزبوف لمنتج الشركة ك تكرار شراؤق الذم يستخدـ كدالله على ذلك : كالء الزبوف  .1

 . الوالء 

فعندما تعطي المنظمة قيمة لموظفيها فإف ذلك سينعكس على أداء أؤلئك الموظفين مقدمين : قناعة الزبوف  .2

 .أفضل ما لديهم من خدمة للزبائن 

حيث تبرز هنا إدارة عبلقات الزبوف . ك التي تقاس من خبلؿ كجهات نظرق تجاق المنظمة : إدراؾ الزبوف للقيمة  .3

 . بحكم كونها عملية كاسعة للشركة مقارنة بالتسويق 
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 اثلثةاحملارضة ال

 القمية و لكف الزتويد

 

 مقدمة:  

  . لنظاـ التوزيع جزءن أساسيًا من سبلسل التوريديشكل المنظور الشامل  -

ك تدفق , ك عمليات الطلب . ك النقل , خدمة الزبوف  )بالرغم من تعدد الوظاؼ األساسية للتزكيد ك إدارة التوريد  -

هذق إال اف ... ( , ك التغليف الحمائي , ك الشراء , ك مناكلة المواد , المخازف ) ك الوظائف المساندة ,  (... المعلومات 

.  أك أنه قد يُبلحظ كجود تلك األنشطة بشكلها التقليدم دكف كجود ارتباط بينها الوظائف في العديد من الشركات مجزأة

ن عن أعماؿ التوزيعكما ك أنه   ك تسند مسؤكليته لبعض كحدات المنظمة المختلفة التي قد قد ال تحدد الشركة مسؤكال

مما قد تؤدم ... ,ك المبيعات , ك المالية , تتضارب بأهدافها مع أهداؼ اإلدارات األساسية في المنظمة مثل إدارة اإلنتاج 

المنظمات ك بالمقابل تقوـ العديد من . هذق األهداؼ المتضاربة لعدـ تدفق اإلنتاج بشكل يحقق أهداؼ الشركة 

 . عبر إدارة كاحدة تسمى إدارة سبلسل التوريد الكبيرة بتأسيس أقساـ مستقلة مسؤكلة عن أنشطة اإلمداد

هذا المفهوـ الذم يستوجب القياـ  , مفهوـ التكلفة الكلية كونه جزء من إدارة سلسلة التوريد ك التزكيديبرز هنا  -

 )بتشخيص األنشطة التي تحقق أفضل عبلقة بين األرباح ك التكاليف بُغية تحقيق نظاـ التوزيع المادم بشكله المتكامل 

  . (توظيف عناصر المزيج التسويقي لخدمة أهداؼ المنظمة 

حيث يمكن تحديد أنشطة اللوجستك ك اإلمداد بالشكل الذم  , تلعب كسائل التوزيع المادم دكرًا مهما في تحديد التكاليف -

, ك من أمثلة ذلك القدرة على تحسين عمليات التسليم في الوقت المحدد . يحقق أعلى ربح عن طريق خفض التكاليف 

 . ك تقليل المخزكف إلى الحدكد الدنيا ك استثمار هذا الجزء من األمواؿ في المجاالت األخرل 

 لسنوات طويلة (طويلة األجل  )تعاقدات العديد من منظمات العالم الصناعي إرتبطت بشركات امداد أك تزكيد عبر  -

ناهيك  ,  BC يبرز بداخلها نظاـ الترميز السلعي بشبكة داخليةكما ك رُبطت هذق المنظمات . لغرض تجهيزها أك تزكيدها 

  .اإلنترنتعن تلقي طلبات الزبائن ك الموردين عبر 

مما يسمح  ... , أك تقديم خدمات النقل للموظفين أك توزيع المنتجات , للقياـ بدكر العبلقات العامة امتدت كظائف التزكيد  -

كما ك تجعل األمور المتعاقد عليها تحت ,  للمهاـ األكثر تعقيدًا ك تأثيرًا على سير أعمالها ك ربحيتها للشركة األـ التفرغ

 . إشرافها ك رقابتها ليكوف األداء أكثر فاعلية ك انسيابية 

 

  أنماط كلف التزكيد : 

 : ك من أبرز تلك الكلف , تتعدد أنماط كلف التزكيد كفقًا للمراحل التي تمر بها عملية التزكيد ك التوريد 

 .تكلفة الطلب ك اإلتصاؿ  -

 .تكاليف مناكلة ك نقل المخزكف  -

 .تكاليف النقل  -

 .تكاليف المخازف  -

 .تكاليف معالجة الطلب ك المعلومات  -

 الخ .... 

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 15  

 

  مفهوـ تحليل إجمالي الكلف : 

 يمكن أف تؤدم إلى فمثبل القرارات المأخوذة غالبًا في مجاؿ كاحد, مشاكل عدّق تواجة التشغيل في إدارة اللوجستك  -

التغيرات في ك من األمثلة األخرل أيضًا , ك قد تؤثر على شكل طلب الزبوف ك تؤدم إلى كلف إضافية , نتائج غير متوقعة 

 بهدؼ تحسين كفاءة اإلنتاج التي قد تؤدم إلى تذبذبات في المخزكف السلعي للمواد تامة الصنع مما يؤثر جداكؿ اإلنتاج

 . على خدمة الزبوف 

  .من المشاكل الضخمة ذات التأثير على إجمالي الكلفتعتبر المشاكل المصاحبة لعملية التوزيع المادم  -

 

 صعوبات مجتمعة لوظائف متعددة تؤثر على إجمالي كلف اللوجستك 

 (عناصر كلف مختلفة )

 

 

 : مفهوـ تحليل إجمالي الكلف  (تابع  )

 . الذم يُرمى في البركة تشبه الحجرإف طبيعة اللوجستك  -

  .بتوليد كلف مناسبة أك مبلئمةتسهم قرارات اللوجستك  -

ن إضافة المزيد من المخازف إلى شبكات التوزيع سيجلب تغيرات  , التغير في إجمالي الكلف يسبب تغير في النظاـ - فمثبل

 ... , في النقل ك استثمارات المخزكف ك اإلتصاالت 

 

  مبادئ تكلفة اللوجستك : 

فالمطلوب هنا هو زيادة  . تحتل المرتبة االكلى في التركيزإف مشكلة تنمية أك تطوير نظاـ ذك توجهات لوجستية مبلئم  -

 .القدرة في التركيز على النظاـ الذم يتحدد جوهرق بخدمة الزبوف 

ك في ضوء ذلك البد , هي تدفق المواد  في كلف اللوجيستك ك التي تعد مرآة هذا النظاـ الركيزة األساسية األكلىإف  -

 :من مراعاة ما يلي 

 .كجوب أف يعرؼ النظاـ الكلف الناتجة عن خدمة الزبوف  -

 .حيث يتم اإلستفادة من تقسيمات السوؽ لبلوغ ذلك . كجوب أف يكوف النظاـ قادرًا على توفير الكلف ك تحليل اإليرادات  -
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 : برزت في الفترة األخيرة فكرة التقسيم المستند على األسس الرئيسة الثبلث التالية  -

 

 .الوالء  .1

 .الربحية  .2

 .مقدار نمو السوؽ أك الزبوف  .3

 

لكي يتم البحث عن تعريف للكلف , على ضوء ذلك البد من معرفة المخرجات المطلوبة ضمن نظاـ اللوجستك  -

ك تحت أم قيود , فالمهمة في بيئة اللوجستك يمكن تعريفها حسب نوع السوؽ الذم يُخدـ ك بأم منتجات . المصاحبة لها 

 .من التكاليف ك الخدمة 

 .ك الذم يسهم في تحقيق ك تدعيم الميزة التنافسية للمنظمة ,  المادم الدكر اإلستراتيجي في إستخداـ التوزيعيبرز هنا  -

 

  (بينما اللوجستك يهدؼ إلى تخفيض الكلف ك بالتالي يمكن تعظيم األرباح  , األرباحالتسويق يهدؼ إلى تعظيم  )

  الدكر االستراتيجي للتوزيع: 

ك التي سبق التطرؽ ,  في التعامل الفعاؿ مع اللوجستك  7Rsفالزبوف يتوقع الػػ: تحسين خدمة الزبائن  _ 1

 :حيث نبلحظ . لها في المحاضرة األكلى 

 

 

 يتمثل شعار الجودة لدل شركة سيمنس بػ  -

 " . ك ال ترجع إلينا منتجاتنا , الجودة هي عندما يعود إلينا زبائننا " 

 

ك خدمة الزبائن بالشكل ,  اعتمادًا على عمليات تطوير المنتجات تستطيع الشركة خلق القيمة لسلسلة التوزيع -

ك بالتالي فإف ذلك سيدفع .. , الذم يضمن استمرار الشركة ك انخفاض نسبة الشكاكم ك زيادة عقود التوريد 

 . بإنتاج الشركة لبلستمرار ك بمعدالت عالية 

 

كما ك . كثيرًا من المنتجات الجيدة فقدت قناعة الزبوف بها نتيجة لسوء نظاـ توزيعها : خفض كلف التوزيع  _ 2

مما يجعل , قد تفقد بعض مؤسسات اللوجستك مصداقيتها نتيجة إمدادها بالبضائع بالوقت غير المناسب 

ك لذا عمدت الشركات في اآلكنة االخيرة , الشركة البائعة للمنتج في حرج كبير ك بالتالي تفقد زبائنها تدريجيًا 

ك تمثلت نتيجة , على إيجاد مراكز توزيع قريبة من أسواقها ك أصبحت عملية اإلمداد سهلة ك منخفضة التكلفة 

 . ك زيادة الدكراف الفاعل لرأس الماؿ , ذلك بإنخفاض رأس الماؿ المجمد في المخزكف 

 

 

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 17  

 

 على ظهر السفن ك الشاحنات ك الطائرات مما أدل زادت شركات النقل األحجاـ المنقولةك من جهه أخرل 

كخاصة النقل بواسطة الشركات البحرية الناقلة بالحاكيات ك بالتحديد الجيل , لتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة 

 . الرابع منها ذات الحمولة األكبر 

 عن طريق تخفيض تكاليف الوقود المستهلكة بواسطة فقد تم تخفيض كلف النقل البرمإضافة إلى ذلك 

ك خاصة استخداـ المقطورة , كالجمع بين الشاحنات ك القطارات , التداخل أك الجمع بين كسائل النقل البرم 

 .ك يضاؼ لذلك مساهمة النقل األخضر في حماية البيئة من التلوث . األقل تكلفة 

 

 

, تقدـ بعض المنظمات الخدمة اآللية لزبائنها بغية إضافة منفعه زمانية : توليد المنافع المكانية ك الزمانية _ 3

 . ك غيرها ATMمثل تقديم اااألطعمة ك المشركبات ك آالت الصرؼ اآللي 

 

نقل المنتجات من أماكن إنتاجها كما ك قد حقق اللوجستك منافعه زمانية ك مكانيى أخرل للزبائن عن طريق 

ك , مثل حفظ المنتجات الزراعية لتقديمها في فصوؿ أخرل  , إلى أماكن استهبلؾ مغايرة في المناخ ك الزراعة

 . ك غيرها حيث يتطلب ذلك دفع كلف خزف ك نقل لتوفير المنفعة للزبائن ... , توزيع الصحف اليومية صباحًا 

 

 

 : حيث أف : توازف األسعار ك ثباتها _ 4

 

 

 

في حين اف  , الستخداـ التسويق المباشريلجأ البعض من الشركات : التأثير على قرارات القنوات التوزيعية _ 5

 : البعض اآلخر يستخدـ قنوات توزيعية أخرل مثل 

 السماسرة  -

 الوكبلء -

 الوسطاء -

 (ك خدمات محدكدة , خدمات كاملة  )تجار الجملة  -

ك قد تتحمل الشركة كلف  , سيقلص المخزكف المركزم لدل الشركةحيث أف التوجه إلى هذق القنوات التوزيعية 

كما كقد يتم اختيار عددًا من العناصر التوزيعية لغرض االنتشار الكثيف على . التخزين لدل هذق الحلقات التوزيعية 

 . مناطق جغرافية كاسعة 
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 ك التفريغ هي التي تتقيد بمواعيد الشحن ك الوصوؿ أفضل شركات الشحنإف : السيطرة على كلف الشحن _ 6

ترتبط بعبلقات تجارية ك مصالح تبادلية مع غير أف شركات الشحن ك خاصة البحرم منها . إلى نقطة التسليم 

. مما جعل هذق الشركات تمنح خصمًا خاصًا للمنتجين ,  بحكم التوزيع المباشر للمنتجات ك بكميات كبيرة المنتجين

  .(التكلفة ك أجور الشحن  )ك يبلحظ أف معظم التجار في الدكلة النامية يعتمدكف في استيرادهم على طريقة 

حيث اف الشاحن له ,  في مسائل الشحن يجب اف يتمتعوف بمهارة عاليةمديرم الشحن في الشركات اإلنتاجية  -

ن فإف أجور الشحن تحتسب , طرقه الذكية في استيفاء أجورق  فعندما يكوف الحجم كبير ك الوزف صغير مثبل

. ك عندما يكوف الوزف كبير ك الحجم صغير فإف أجور الشحن تحتسب على أساس الوزف , على أساس الحجم 

 ... , ك من األمور المهمه هنا الدقة ك السرعة ك كقت االستبلـ ك توفر كسيلة الشحن ك كلف الشحن 
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 رابعةاحملارضة ال

 اللوجس تك و مطابقة التوريد مع الطلب 

 

 مقدمة:  

حيث أف إدارتي الطلب ك التوريد من مكونات إدارة اللوجستك ك  , مطابقة التوريد مع الطلب أحد أكلويات إدارة اللوجستك يعد 

 . سبلسل التوريد 

 . الجودة ركنًا أساسيًا في إدارة اللوجستك ك سبلسل التوريد تعتبر  -

ن إلى مفهوـ إدارة الجودة الشاملة تطورت مفاهيم ك فلسفة الجودة على مر العصور  - فبعد  , ( TQM )كصوال

أف كاف التركيز في المراحل األكلى على جودة المنتج النهائي أصبح ينصب على جودة العملية من خبلؿ ضبط 

 .ك مراقبة هذق العملية لتقليل نسبة العيوب 

تصب نحو التركيز على رغبات ك طموحات يتطلب نظاـ إدارة الجودة الشاملة جهودًا كبيرة ك طويلة المدل  -

ناهيك عن التوجه نحو تحقيق تكامل , ك الرؤيا طويلة األمد , ك العمل بركح الجماعة , الفئة المستهدفة 

 .للوظائف داخل المنظمة 

 

  إدارة الجودة: 

 : مفهوـ نظاـ إدارة الجودة الشاملة  -

ك " . لتحقيق جودة عالية المخرجات  (... , األفراد ك األساليب ك السياسات ك األجهزة  )تفاعل المدخبلت " 

 :يمكن تعريفها بكونها 

فلسفة إدارية تهدؼ لتحقيق التحسين المستمر في جودة أداء العمليات ك المنتجات ك الخدمات في المنظمة " 

. " 

 . نهج إستراتيجي لتصنيع ك تقديم الخدمة األفضل فهي 

 

 :تعتمد فلسفة نظاـ إدارة الجودة الشاملة على المبادئ األساسية الثبلث التالية 

 .التركيز على رضا الزبائن تجاق المخرجات  .1

 .المساهمة الجماعية ك فرؽ العمل  .2

 . التحسينات المستمرة تجاق نوعية العمليات ك المنتجات  .3
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 :البنى التحتية لنظاـ إدارة الجودة الشاملة 

 .القيادة  .1

 .التخطيط اإلستراتيجي  .2

 .إدارة البيانات ك المعلومات  .3

 .العملية اإلدارية  .4

 .إدارة التوريد  .5

 .إدارة الموارد البشرية  .6

 

حيث أف ثقافة الجودة يجب أف تكوف جزءًا , تلعب الثقافة دكرًا بارزًا في تطبيق نظاـ إدارة الجودة الشاملة  -

 . حيويًا من الحياة الثقافية للمنظمة 

 : أهم مبادئ الحيوية لثقافة الجودة الشاملة 

 .من المخرجات  (السوؽ  )المعرفة الحقيقية لحاجات المستهلكين  .1

 .ك التي تتطلب معلومات ك بيانات إحصائية ك تحسين مستمر . عمل األشياء الصحيحة بصورة صحيحة  .2

 ك الوصوؿ إلى أهداؼ المنظمة , التركيز على تحسين ك تطوير أنظمة العمليات لرفع درجة الرضا لدل الزبائن  .3

 .العمل على رفع دافعية األفراد عبر توفير ظركؼ عمل مبلئمة  .4

 

  تطور الجودة من خبلؿ إدارة الجودة الشاملة : 

 : إستنادًا لما تقدـ فإف مفهوـ الجودة الشاملة يشير للعديد من األمور أهمها  -

ك المساهمة الجماعية للعاملين ك , ك القبوؿ الجماعي لفلسفات إدارة الجودة الشاملة , تظافر جهود جماعية 

ك تدعيم القدرة التنافسية , ك تحقيق رضا الزبائن , الزبائن في التحسين المستمر للعمليات ك المنتجات 

 ... , ك تحسين فاعلية ك مركنة المنظمة , للمنظمة لضماف بقائها 

 تقود األفراد نحو تعلم الطريقة الصحيحة للقياـ بالعمل في تتطلب إدارة الجودة الشاملة تحقيق ثورة ثقافية -

 . المنظمة 

 ( ك إدارة نظاـ الجودة – شاملة –جودة  ): يتكوف مصطلح إدارة الجودة الشاملة من ثبلثة أجزاء ك هي  -

 .كالبد من التهيئة المسبقة لها داخل المنظمة , حيث تعتمد هذق العناصر على بعضها البعض , 

 .ك التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات , التشخيص المبكر لئلنحرافات تقوـ إدارة الجودة الشاملة على  -

 التي قد تعاني ليست بالعبلج الناجح لجميع أمراض أك مشاكل اإلنتاجيةيشار هنا الى اف إدارة الجودة الشاملة  -

 . بل انها تقدـ أساليب ك أنماط التغيير الضركرية في المنظمات , منها المنظمة 

 التي تقود إلى تحسين جودة العمل بُغية تحسين أداء يتم التركيز في إدارة الجودة الشاملة على اإلجراءات -

 .ك لذلك ينبغي تفعيل برامج التدريب ك اإلعداد للعاملين . المنظمة 
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  لنظاـ إدارة الجودة الشاملة  (األنظمة الفرعية  )عناصر : 

 

 

 

  إجراءات التنفيذ إلدارة الجودة الشاملة : 

فالجودة الشاملة تعتمد على العمل الجماعي ك تقوـ على .  من األمور البالغة األهمية :التنظيم  .1

فخطة الجودة الشاملة يجب أف تشمل كافة , تنظيم جميع العاملين ك اإلدارات في المنظمة ككل 

حيث اف تحديد الجودة في قسم كاحد من أقساـ المنظمة يعني فقداف عملية  , مرافق المنظمة

 . التنسيق مع األقساـ األخرل 

كما ك يعتمد , التزاـ عملي من اإلدارة العليا ك بشكل كاضح ك فعاؿ  يشير إلى :اإللتزاـ اإلدارم  .2

فالجودة الشاملة تتطلب نظاـ إدارم جديد خاصة في  . االلتزاـ إلى جميع العاملين في المنظمة

 . المراحل المبكرة من عملية تنفي النظاـ 

 : فالجودة تشكّل 

 ألف السلوؾ سيختلف بإختبلؼ األهداؼ, أداء فارؽ 

 

 .تحقيق النجاحات من دكف اإللتزاـ االدارم المتطابق مع تطوير سلوؾ إيجابي لئلدارة  يصعب -

 .المطلوب بالتأكيد   إف الرغبة الصادقة في قبوؿ التغيير سوؼ تحقق االلتزاـ -

 

لذا فإف , نظرًا لكوف نظاـ إدارة الجودة الشاملة نظاـ جديد تظهر مقاكمة التغيير الثقافي : تغيير الثقافة  . 3

تقلل من .. , ك الشعور بعدـ اليقين , ك امتبلؾ الشعور بتأدية األشياء بطريقة مختلفة , فقداف السيطرة على األداء 

ك بالتالي تظهر ضركرة فتح باب الحوار مع العاملين ك . مقدرة الفرد على اإلندماج ك تؤدم إلى مقاكمة التغيير 

بُغية تسهيل عملية تنفيذ ... , ك مشاركتهم في حل المسائل المتعلقة بتنفيذ إدارة الجودة الشاملة , التشاكر معهم 

 .هذا النظاـ 
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:العوامل المؤدية إلى تحسين الجودة   

  . دراسات ك أبحاث السوؽالتركيز على  .1

 .رفع كفاءة هندسة العمليات ك تصميم المنتج  .2

 . كفاءة الشراء ك عمليات اختيار الموردين  .3

 .تفعيل دكر إدارة الموارد البشرية  .4

 .اإلدارة الفاعلة لئلنتاج لضماف تأمين التدفق المنتظم للعمليات ك الموارد  .5

 .تفعيل عمليات الفحص ك التفتيش للمنتجات ك الخدمات  .6

  .تقديم الخدمة للمستهلك بجودة عاليةالعمل على  .7

 

  مشاركة التوريد ك الشراء في تطوير المنتج : 

, تلعب المشاركة المبكرة لكل من التوريد ك الشراء دكرًا رياديًا في تطوير انظمة سبلسل التوريد 

بحكم المزايا العديدة التي تحققها المنظمة ك المتعلقة بمفهوـ الكلف ك الجودة ك التطوير ك ذلك 

كما ك أف الشراء يلعب دكرًا مهمًا في إختيار مصادر التوريد ك في إدارة التوريد بحد  . ك اإلبتكار

  :تمتاز مشاركة الشراء في تطوير المنتج بعاملين رئيسين هما حيث . ذاته 

 . للمنظمة بتحسين الموقف االستراتيجيالمساهمة  .1

  .الميزة التنافسية للمنظمةالمساهمة بتطوير المنتج إليجاد ك استمرار  .2

 : مساحات مشاركة الشراء في تطوير المنتج 

 .إدارة التطوير  -

 .إدارة العبلقات مع المورد  -

 .إدارة المشركع  -

 .إدارة المنتج  -

 

  مطابقة التوريد مع الطلب : 

 JIT ك الجدكلة اآلنية  MRP في إدارة المواد مثل تخطيط المتطلبات المادية أدل تطور األساليب الحديثة من البرمجيات

  . إلى تقليل مدة التوريد ك اختزاؿ مستويات المخزكف, .. 

 : تصنيف الموجودات المخزنية 

 : ففي المنظمات الصناعية يمكن تصنيف الموجودات على النحو التالي , يعتمد التصنيف على الحالة قيد الدراسة 

 .المواد األكلية ك الخاـ  .1

 .األجزاء نصف المجمعة  .2

 .المنتجات النهائية  .3

 ... , ك القرطاسية , ك الشحوـ ك الزيوت , المواد االستهبلكية مثل مواد التنظيف  .4
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: يمكن تصنيف المخزكف كفقًا لعدة معايير على النحو التالي   

ن   : التصنيف من حيث األهمية : أكال

 .التي يؤدم فقدانها إلى توقف عمل اآللة بالكامل : المفردات الحيوية  .1

 . التي ال يؤدم نفاذها إلى توقف نظاـ التشغيل : المفردات اإلحتياطية  .2

 ... , ك قطع الغيار , مثل المواد اإلحتياطية : المفردات المساعدة  .3

 :  التصنيف من حيث معدالت الطلب :ثانيًا 

 .مفردات ذات معدالت طلب عالي  .1

 .مفردات ذات معدالت طلب منخفض  .2

 

 :  التصنيف من حيث قيمة المخزكف :ثالثًا 

من مجموع  % 70 – 60ك تشكل من . ك بأعداد قليلة , مفردات باهظة الثمن  :  Aالمجموعة  .1

 .القيمة الكلية للمخزكف 

من  % 30 – 20ك تشكل من . ك بأعداد كبيرة , مفردات متوسطة الثمن  :  Bالمجموعة  .2

 .مجموع القيمة الكلية للمخزكف 

من  % 20 – 10ك تشكل من . ك بأعداد متوسطة , مفردات رخيصة الثمن  :  Cالمجموعة  .3

 .مجموع القيمة الكلية للمخزكف 

: صفوة القوؿ ك ألغراض استخدامات سلسلة التوريد يمكن تصنيف المخزكف إلى   

 .المخزكف األكلي  .1

 .المخزكف المساند  .2

 

  مصادر المعلومات ك التوريد : 

 : مستويات مصادر التوريد 

ك يمتاز بالقرارات البعيدة األمد التي تحقق , يتعلق باإلدارة العليا في المنظمة : المستول اإلستراتيجي  .1

ك تمتد أيضًا إلى المفردات التي تمثل نقطة , معدالت ربحية عالية ك بمعدؿ مخاطرة عاؿٍ للموردين 

كما ك تتعلق أيضًا بإدامة . ذات الربحية األقل ك المخاطرة العالية للتوريد  (عنق الزجاجة  )االختناؽ 

ك يمكن القوؿ بأف هذا المستول األكثر حساسية تجاق توليد القيمة . سياسات الشراء على األمد البعيد 

 .المضافة بهدؼ تحقيق الميزة التنافسية 

يتعلق بالقرارات غير الحرجة ك قصيرة األمد ذات المستول اإلدارم األدنى : التشغيلي / المستول المرحلي  .2

 . قياسًا بما جاء في النقطة السابقة 
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 : مصادر المعلومات 

 : يمكن تصنيف مصادر المعلومات على النحو التالي 

تهم المستويات العليا في المنظمة ك تُستخدـ في عملية صنع القرارات : المصادر اإلستراتيجية  .1

في سلسلة  (عنق الزجاجة  )كما ك تتعلق هذق المعلومات بنقطة اإلختناؽ , اإلستراتيجية لؤلمد البعيد 

ك القرارات ذات الصلة , ك تبرز أهميتها عند صياغة القرارات المتعلقة بالجدارات المحورية , التوريد 

ك غيرها من القرارات اإلستراتيجية في ... , ك بالشراكة مع الموردين .بإستراتيجية الصنع أـ الشراء 

 .المنظمة 

ك تتعلق , تهم القرارات ذات المستول األدنى ك على المدل القصير : التشغيلية / المصادر المرحلية  .2

 .بالمفردات ذات الربحية العالية ك المخاطرة المنخفضة في آف كاحد 

 . ك الموردين , البائعين , تبدأ عملية جمع المعلومات المطلوبة بالتعرؼ إلى المشترين  -

 

  مصادر معلومات التوريد : 

 : البد من التركيز على عدة أمور متعلقة بمصادر معلومات التوريد ك هي 

 .قدرة الموردين  -

 .تقييم الموردين  -

 . معدالت التوريد  -

 : ك من مصادر المعلومات حوؿ الموردين 

 .الكتالوجات  .1

 .األدلة التجارية  .2

 .الصفحات التجارية  .3

 .قواعد البيانات اإللكتركنية  .4

 

  إختيار السعر المناسب للشراء : 

 : مفهوـ السعر 

 "قيمة السلعة أك الخدمة التي تقاس بالوحدة النقدية المعيارية المستخدمة " 

نقطة التعادؿ  )ك قد اثبتت النظرية االقتصادية بأف السعر المكافئ يشير إلى النقطة التي يتعادؿ بها العرض ك التوريد 

  .(مابين الطلب ك التوريد 

 : إتفاقيات السعر 

تعتبر عملية التفاكض من أجل الحصوؿ على السعر المناسب من أهم كظائف إدارة الشراء في البحث عن الموردين 

 .الكفؤين 
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 : من األمور التي يجرم مناقشتها من قبل المورد عند التفاكض بُغية عقد الصفقة 

 .الموقف في السوؽ  .1

 (درجة المركنه  )طبيعة الطلب من المنتج  .2

 (سوؽ المشترم أـ البائع  )مستول السوؽ  .3

 .أسعار المنافسين  .4

 .حاجة المورد إلى العرض  .5

 (... , ك تسهيبلت الدفع , ديمومة الطلب  )القيمة االقتصادية للمشترم في األمد الطويل  .6

 . موقع المنتج في دكرة حياته  .7

 : من األمور التي يركز عليها المشترم عند دراسة األسعار 

 .خاصة عندما يكوف المورد احتكارم , موقف المشترم في السوؽ  .1

 .مستول المخاطرة المرافقة لعملية الشراء  .2

 .طريقة التسديد  .3

 .عدد الموردين في السوؽ  .4

 .أسعار المنافسين اآلخرين  .5

 .العبلقة ما بين السعر ك القيمة بمفهوـ الميزة التنافسية  .6

 .الفترة الزمنية التي يجرم االتفاؽ عليها بالسعر  .7

 .السعر المعقوؿ نتيجة القياـ بتحليل األسعار  .8

 .الكميات الممكن شراؤها خبلؿ مدة االتفاقية  .9

 

 : تحليل السعر 

 . عملية تجزئة سعر العطاء إلى عناصر أساسية لغرض تبرير المبلغ المدفوع أك المقترح 

ك يأتي هذا التحليل بهدؼ التأكد من أف السعر يغطي كلفة المنتج باإلضافة لكونه يحقق الربح الهامشي الذم 

 .يغطي المخاطرة المتعلقة بهذا العمل 

 :األمور التي تعتمد عليها عملية تحليل السعر 

 .خبرة المشترم في مجاؿ التكلفة  .1

 .تقديرات الكلفة التي تهيأ عادةن من قبل أقساـ التكلفة لدل المشترم ك تقديراتهم  .2

المعلومات ك البيانات المقدمة من قبل المورد ك التي يمكن أف تختلف من كقت آلخر بسبب العوامل  .3

 :التالية 

  (خصم الكمية  )الكميات المشتراق  -

 .شركط الجودة  -

 .الزمن  -

 .شركط الدفع  -

 .شركط النقل  -
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 ــخــامـســةاحملارضة ال

دارة الرشاء و اختيار و تقيمي املوردين  اللوجس تك و ا 

 

 مقدمة:  

 : يمكن التمييز ما بين المنتجات االستهبلكية ك الصناعية من خبلؿ 

 .المنتجات اإلستهبلكية تُشترل من قبل األفراد لتلبية احتياجات شخصية  .1

المنتجات الصناعية تُشترل من قبل المنظمات ألغراض إنتاج مواد أخرل بهدؼ تحقيق الربح أك  .2

 .ألهداؼ أخرل 

 .المنتجات الموجهه نحو إعادة البيع تُشترل من قبل المنظمات لغرض إعادة بيعها ك تحقيق الربح  .3

 .سيتم التركيز على النوعين الثاني ك الثالث بحكم تاثيرهما في األعماؿ اللوجستية ك سبلسل التوريد  -

 

  أنواع المنتجات الصناعية : 

ن   ك تشمل المعدات المفردات التي تعود إلى مجموعة األصوؿ الثابتةك هي تلك : الوحدات الرأسمالية االستثمارية  : أكال

 . ك غيرها ... , . ك األثاث , ك معدات النقل , باإلضافه إلى ادكات اإلنتاج , ك االجهزة الصناعية ك المكتبية , 

 : أقسامها  

 .ك من امثلتها المعدات المختلفة , ك تستخدـ في اإلنتاج  , تأخذ نمط األصوؿ الثابتة:  السلع الرأسمالية  -

مثل قدرات التوزيع ك الخدمات التي تمتلكها المنظمة لعدة  , تستخدـ في توليد العوائد: األصوؿ الرأسمالية  -

 . سنوات 

 .ك التي ينتج عنها الخدمة ما بعد البيع  , موجهة نحو شراء األصوؿ اإلنتاجية الملموسة: النفقات الرأسمالية  -

 : مزايا المعدات األسمالية 

 باهضة الثمن  .1

 .تستخدـ في اإلنتاج ك ليست جزء من المنتج النهائي  .2

 .تمويل بعيد األمد  .3

 .تخضع إلى معايير ضريبية خاصة  .4

 .تقوـ الحكومة عادةن في المساعدة بتمويل ك شراء مثل هذق المفردات  .5

 .تعتمد قرارات شراؤها على أسس المبيعات ك المخرجات ك العمالة  .6

 

 مواد اإلنتاج : ثانيا ن 

 :ك تقسم إلى ثبلث فئات ك هي 

ك ,  مثل األخشاب تورّد مباشرة من الحقوؿ الزراعية ك الصناعيةكهي المواد االكلية التي : المواد الخاـ  .1

 . الموجهه إلى العمليات اإلنتاجية .... , النفط ك الحليب ك الفواكة ك الخضار 
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المفردات المنتجة التي أجريت عليها بعض العمليات كهي : المواد نصف المصنعة ك المواد تحت الصنع  .2

ك ,  ك التي تصبح تامة الصنع فقط عند إكتماؿ العمليات اإلنتاجية البلحقة عليها مثل الحديد ,اإلنتاجية 

 ... , ك األسبلؾ , الهياكل 

ك التي تستخدـ ,  (المخرجات  )المفردات التامة الصنع ك هي : األجزاء ك المكونات ك الوحدات المجمعة  .3

, ك العجبلت , ك هي ال تفقد شكلها االكلي عند المعالجة مثل محركات المركبات  , كمدخبلت لمصانع أخرل

 كغيرها ..

 

  المدخل إلى المشتريات : 

كافة ك في الواقع فإف  . من المسؤكلية المباشرة إلدارة المشترياتيقصد بها عملية الشراء التي تعتبر  :  المفهوـ

ك تمتلك إدارة المشتريات المسؤكلية كما .  في عمليات الشراء بصورة فاعلة الدكائر ك األقساـ بالمنظمة تشارؾ

 .ك كذلك األسعار التفاكضية بمساعدة األقساـ األخرل ,  في تحديد المصادر المناسبة للتوريد الرئيسة

 : المشتريات ك القدرة المكتسبة للربح 

 مبيعاتها في شراء المواد الخاـ ك المكونات ك األجزاء ك المواد من% 50تنفق المنظمات الصناعية كمعدؿ حوالي 

تلك األرباح التي تزداد بزيادة المبيعات  . مما يجعل إدارة الشراء تلعب دكرًا كبيرًا في زيادة األرباح, االستهبلكية 

 . المرتبطه بإنخفاض تكلفة الشراء 

  أهداؼ المشتريات : 

 . المطلوبة بالكمية ك الجودةالحصوؿ على السلع كالخدمات  .1

 . المناسبة باألسعارالحصوؿ على السلع ك الخدمات  .2

 .من قبل المورد أفضل خدمة ممكنه للتوريد الحصوؿ على  .3

 . عن الموردين الذين يتمتعوف بالقدرات المناسبة ك البحث, تطوير ك إدامة العبلقات مع الموردين  .4

 

 : الوظائف األساسية للمشتريات 

 (ك التوريد الصحيح , ك السعر , ك الجودة , الكمية  )إعداد مواصفات المشتريات  .1

 .اختيار المورد المناسب  .2

 .صياغة عملية التفاكض ك شركط الشراء  .3

 .إصدار ك إدارة أكامر الشراء  .4

 : دكرة الشتريات 

 : تحتوم دكرة المشتريات على الخطوات التالية 

 .استبلـ طلبات الشراء  .1

 .اختيار الموردين  .2

 .تحديد السعر المناسب  .3

ك الذم يعتبر بمثابة العقد الرسمي للتوريد عند قبوله , العرض الرسمي للشراء  )إطبلؽ أك إصدار أمر الشراء  .4

  .(من قبل المورد 

 .المتابعة للتحقق من تلبية مواعيد االستبلـ  .5

 .استبلـ المواد ك قبولها  .6

 .المصادقة على قوائم الشحن لغرض تسديد القيمة  .7
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  استبلـ ك تحليل طلبات الشراء: 

 : تحتوم طلبية الراء على المعلومات التالية كحد أدنى 

 .شخصية الجهة الطالبة للمواد مع المصادقة عليها ك القيود المتعلقة بها  .1

 . مواصفات المواد  .2

 .الكمية ك كحدة القياس  .3

 .تاريخ التوريد المتوقع  .4

 . أية معلومات ملحقة أخرل  .5

 : اختيار الموردين 

فالمفردات الركتينية أك التي يجرم طلبها ألكؿ مرة يُحتفظ بكشوفات . من المسؤكليات الضركرية إلدارة المشتريات 

ك بالنسبة للمفردات التي لم يسبق ك أف طلبت سابقًا يجرم البحث عن موردين جدد . الموردين المعتمدين لتأمينها 

 . لتأمينها 

 

ك الذم يتم إرساله إلى عدد ,  الذم يحتوم على جميع المفردات المطلوبة الطلب المحرر تعني العركض المقدمة 

 .كاؼٍ من الموردين لغرض تأمين تلك المفردات 

 

 : المتابعة ك التوريد 

 بتذبذب األسعار أك تغير موعد التي ينبغي عليها اتخاذ اإلجراءات الضركرية عند الشعور, من مسؤكلية إدارة الشراء 

أك , أك التعاكف مع المورد لحل هذق المشكلة , أك إيجاد المورد البديل , ك قد تشمل هذق العملية متابعة النقل , التوريد 

 ... , إعادة جدكلة العمليات 

 

 : استبلـ ك قبوؿ المواد 

فضبلن عن التأكد من , ك هنا يقوـ قسم االستبلـ بفحص المواد للتأكد من مواصفاتها ك كمياتها المحددة بأمر الشراء 

حيث تجرم عملية الفحص باالعتماد على نسخة أمر الشراء ك قائمة الشحن المرفقة للشحنة ك . خلوها من األضرار 

 . ك يكتب القسم بذلك تقرير اإلستبلـ , التي يرسلها عادةن المورد 

 

  المصادقة على قوائم الشحن ك تسديد الفاتورة : 

أمر : فبعد استبلـ قائمة الشحن من المورد تظهر ثبلثة أمور تتطلب المصادقة ك هي , من اختصاصات إدارة الشراء 

حيث يفترض تطابق المعلومات بين هذق الوثائق الثبلث لكي يتم اإليعاز . كقائمة الشحن , ك تقرير االستبلـ , الشراء 

 . بتسديد الفاتورة 
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 : تحديد المواصفات 

 .المهمة األكلى ذات االهمية  الكبيرة إلدارة الشراء 

: األمور التي ينبغي دراستها بُغية التحديد الدقيق للمواصفات   

ك تحديد , ك هي العامل المؤثر في تصميم السلعة  , التي تُحدد كفقًا لطلب السوؽ: متطلبات الكمية  .1

ك الميزة التنافسية من خبلؿ , ك طريقة تصنيعها بالتكلفة األقل بُغية تحقيق االختيار األفضل , مواصفاتها 

 . اقتصاديات الحجم 

حيث أف القيمة اإلقتصادية التي يضعها المشترم على المفردة يجب اف تتناسب مع القيمة : متطلبات السعر  .2

 .االستخدامية لها 

تمثل  ). ك كذلك باألداء المتوقع من المفردة , باإلستخداـ النهائي للمفردة  تتعلق :المتطلبات الوظيفية  .3

ك . كما ك أف المواصفات الوظيفية هي األكثر صعوبة في تحديدها  . (األهمية األكبر من بين الفئات الثبلث 

لضماف النجاح في ذلك البد ك أف تحقق المواصفات الوظيفية الرضا الكامل في الحاجات الحقيقة أك الهدؼ 

 . من  المفردة 

 : المواصفات الوظيفية ك الجودة 

فمن الممكن القوؿ بأف المفردة تمتلك الجودة المحددة أك , ترتبط المواصفات الوظيفية بصورة كبيرة مع الجودة 

 . المطلوبة إذا ما لبّت حاجات المستخدـ 

 : توجد أربع مراحل للوصوؿ إلى مواصفات المستخدـ ك هي 

 . من قبل اإلدارة العليا باالستناد إلى متطلبات السوؽ : تخطيط الجودة ك المنتج  .1

 .  على ضوء الدراسات السوقية بُغية تحقيق النجاح :تصميم الجودة ك المنتج  .2

 الجودة ك التصنيع  .3

 .الجودة ك اإلستخداـ  .4

 . تقوـ المواصفة الناجحه ك النهائية للمنتج على الدراسة الموامة لكل من الوظيفة ك الجودة ك الخدمة ك السعر 

 

 : طرؽ توصيف المواصفة الوظيفية 

ك , ك هنا يعتمد المشترم على السمعة ك المكانة التي يتمتع يهما المورد : التوصيف بواسطة العبلمة التجارية  .1

ك استخداـ العبلمة التجارية في التوصيف ال يعني عدـ . التي يرغب البائع في المحافظة عليها في السوؽ 

 :ك يلجأ المشترم إلى هذق الطريقة في الحاالت التالية  . استخداـ الطرؽ األخرل 

 .أك اف العملية تمتاز بالسرية , كوف المفردة تشمل على براءة اختراع  -

 .كوف المورد يمتاز بخبرة ال يمتلكها المشترم  -

 .كوف الكميات المشتراق صغيرة  -

 .امتبلؾ المورد افضلية إبداعية لقسم معين من الزبائن اك المشترين  -
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 :  تستخدـ في كاحد أك أكثر من األمور التالية :التوصيف بحسب المواصفات  .2

 .مثل المنتجات النفطيةك المواد الصيدالنية : الخصائص الفيزيائية أك الكيميائية  -

 . مثل تصنيع الحديد بطريقة الكبس البارد أك الحار : مواد ك طرؽ التصنيع  -

 . ك هنا يشترم المشترم مباشرة بتحديد متطلبات المنتج : األداء  -

 : مصادر المواصفة 

I.  كعادةن ما تكوف غالية التكلفة ك باهظة الثمن : مواصفات المشترم . 

II.  تمثل نتائج الدراسات ك الجهود المكثفة التي تبذلها عادةن الحكومات ك مراكز البحث : المواصفات المعيارية

 . ك التطوير ك المعايير الحكومية 

 

, التي تأتي بهدؼ الوصوؿ إلى الشكل الدقيق ك المضبوط لؤلجزاء ك الوحدات التجميعية : الرسومات الهندسية  .3

 . مع مراعاة نسبة التفاكتات المسموحة 

 . مثل التوصيف بالعينات ك غيرها : الطرؽ األخرل  .4

 

  إختيار الموردين : 

 .يعتبر اختيار المورد الصحيح الخطوة التالية لقرار المشتريات ك التي تحتل أهمية بالغة 

 : مصدر التوريد 

 ..., مصدر كاحد فقط كالذم يمكن احتكاريًا بسبب االختراع أك الموقع : المصدر القاعدة  .1

 .استخداـ أكثر من مورد كاحد لتوريد المفردة بحكم المنافسة بين مصادر التوريد : المصدر المتعدد  .2

ك هذا ما يدعوا إليه نظاـ . أم عقد شراكة طويلة األمد ما بين المشترم ك المورد : الواحد / المصدر المنفرد  .3

 .إدارة الجودة الشاملة 

 

 

 : عوامل إختيار الموردين 

 المقدرة الفنية  .1

 القدرات التصنيعية  .2

 .المعولية أك االعتمادية  .3

 .خدمات ما بعد البيع  .4

 .موقع المورد  .5

 ... , مثل تسهيبلت الدفع ك التسليم : عومل أخرل  .6

, يتم اإلختيار النهائي للمورد باالعتماد على عدة طرؽ مثل التحليل الكمي ك القيمة النقدية ك األكزاف المرجحة  -

 ... 
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  تحديد األسعار : 

 

 . يتم تحديد السعر على أساس السعر العادؿ 

 .  أسلوب تحليل الكلف للوصوؿ إلى نقطة التعادؿ من األسس الهامة لتحديد السعر العادؿ استخداـ

 

 : مثاؿ 

 : ك قد كفرت اإلدارة البيانات التالية حوؿ ذلك المنتج , شركة صناعية تريد أف تقدـ منتج جديد 

  $5000التكاليف الثابتة السنوية        

  $6.5كحدة        / التكاليف المتغيرة 

 : المطلوب 

 .كحدة  ( 1000 )التكلفة لتصنيع الكمية البالغة  (معدؿ  )ك متوسط , أكجد التكلفة الكلية  .1

 فما هي نقطة التعادؿ لهذا المنتج ؟ , دكالر للوحدة  ( 15 )إذا كاف سعر البيع هو  .2

 .كحدة  ( 1000 )المنتظر من تصنيع  (الربح  )أكجد العائد  .3

 

 : الحل 

 التكلفة المتغيرة + التكلفة الثابتة = التكلفة الكلية  ( 1

                        =5000+ ( 6.5 * 1000)  

                        =11500$  

 عدد الوحدات المنتجة / التكلفة الكلية = متوسط التكلفة  

                       =11500 / 1000 

                       =11.5$  

 

 التكاليف الكلية = اإليرادات الكلية = نقطة التعادؿ  ( 2

                       
 

  التكاليف الكلية –اإليرادات الكلية ( = الربح ) العائد  (3

  التكلفة الثابتة ك المتغيرة –عدد الوحدات المباعة أك المنتجة * سعر البيع                         = 

 =                        15  * 1000(  –5000 + 6.5 * 1000)  

                         =15000 – 11500 

                         =3500$  

 

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 32  

 

 ــسـادســةاحملارضة ال

دارة سلسةل التوريد  الأدوات املساهدة يف ا 

 

 مقدمة:  

ك بإعتبارها إحدل , المرتجعات ألهميتها الخاصة في إدارة سبلسل التوريد التركيز في هذا الفصل على إدارة سوؼ يتم 

حيث أف اإلدارة الكفؤة . ك التي تشكل مصدر مهم للتغذية الراجعة , العمليات األساسية الفاعلة المكونة لسلسلة التوريد 

  .للمرتجعات تمكن المنظمة من التعرؼ على فرص التحسين لئلنتاجية ك اختراؽ األسواؽ

 
 .تم اإلشارة إلدارة المرتجعات في الفصل األكؿ من المقرر 

 

 : العملية اإلستراتيجية إلدارة المرتجعات 

 مثل الحاجة بالنظرة العامة للشكل البيئي لئلدارة الحديثة لعملية استراتيجية المرتجعات الخطوة األكلىتتمثل  -

 .بُغية تجنب المرتجعات ... , ك قوانين االتفاقيات التجارية , لفهم القوانين المنظمة للعملية اإلنتاجية 

 عند نقطة اإلدخاؿ في عمليات اللوجستك العكسية تستوجب التخطيط ك المرتجعات التجارية غير المجازة -

 .ك تقديم الخدمة األفضل للزبوف , التصميم ك البرمجة الجادة بهدؼ تحسين الجودة 

 يتولى القياـ بعدة أمور هامة منها التبويب تأسيس فريق متخصصك من األمور الهامة في إدارة المرتجعات  -

اتخاذ قرارات ناهيك عن  , ك التصرؼ بالمواد المرتجعة بوضوح, الصحيح لضماف انسيابية التدفق العكسي 

ك تطوير اإلجراءات , ك إدارة العبلقة مع الموردين , برامج النقل ك تفعيل ,  تجاق المرتجعات تنظيمية سريعة

 ...,  للوقوؼ على مسببات إرجاعها الخاصة بتحليل نسب المرتجعات

 

  العمليات التشغيلية : 

حيث قد يكوف . ك أف يتحدد مسار المنتج المرتجع اك المعاد  , ال بد ك أف تُدار أنشطة المرتجعات أكؿ بأكؿ -

 . ك قد يقوـ الموزع أك تاجر التجزئة بإعادة مادة لم تباع , الزبوف هو الذم يعيد المنتج 

 حتى ال تهبط قيمة ذلك المنتج أكثر من ال بد من إجراء عملية المعاينة ك الفحص ك  العبلج بالسرعة الممكنة -

ك من ثم إعادة بيعه عبر , لتجديدق أك إعادة تصنيعه  (المجهز  )حيث قد يُعاد المنتج إلى المورد , الحد المعين 

ك قد يقوـ , ك حالما تعالج المرتجعات فإف المبلغ سيعاد إلى الزبوف . األسواؽ الثانوية أك المزادات اإللكتركنية 

 .المورد بتقييد المرتجعات لحساب ذلك الزبوف 

أما .  في تحسين عمليات المنتج استخداـ بيانات تلك المرتجعات إلدارة المرتجعات الخطوة النهائيةتستوجب  -

  .تجنب المرتجعاتك في تطوير دليل , إدارة العبلقة مع المورد فيتم االستفادة منها في تطوير المنتج 

 

 

  التفاكض : 

بحيث يتشاكر الطرفاف للوصوؿ إلى اتفاؽ تبادلي , العملية الديناميكية للتوافق بين طرفين لكلٍ منهما أهدافًا خاصة " 

 " مقنع بينهما 
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 : المميزات الشائعة للتفاكض 

 .كجود طرفين أك أكثر  .1

 .اك تباين في الرغبات بين األطراؼ , أك خبلؼ , كجود نزاع  .2

 .االعتقاد بإمكانية الحصوؿ على مكاسب أفضل تؤخذ طواعية من الطرؼ اآلخر  .3

ن من التناحر العلني  .4  .تفضيل البحث عن اتفاقية بدال

 .الذم يتطلب التعديل في المطالبات , " خذ ك هات " استخداـ مبدأ  .5

 .التفاكض الناجح يستخدـ إدارة البلملموس في حل الملموس  .6

 

 .ك خاصةن عندما يحصل تباين في بنود العقد , تلجأ بعض المنظمات للتفاكض عند الشراء  -

 

  التفاكض في الشراء: 

.  التي تضمن لها اإلنتاج المربح تعتمد المنظمات على المفاكضين التابعين لها للحصوؿ على أفضل األسعار -

 . بُغية اتخاذ القرارات المواءمة ألهدافها اإلستراتيجية اإلدارة الجيدة بتطوير قدرات المفاكضينحيث تقوـ 

ك , ك الجودة المناسبة , ك االتفاؽ حوؿ جداكؿ التسليم ,  عملية تحديد األسعار تتعدد مجاالت التفاكض لتشمل -

 .الخ ... , طرؽ التعبئة 

 : تبرز عملية التفاكض بُغية تثبيت القيمة في عدّة حاالت منها  -

I.  حدكث تغير في تصميم السلعة. 

II.  حدكث مشاكل حوؿ عملية التغليف. 

III.  تغير حالة السوؽ التي تتطلب تغيير في الكميات ك األسعار . 

IV.  .... الخ 

 

  الخطوات الرئيسة في تنمية أك تطوير استراتيجية التفاكض :  

  .مطلوب للتفاكضتطوير هدؼ محدد  .1

 . التساكمي المجهزتحليل موقف  .2

 . تحليل الكلف من خبلؿ جمع البيانات ذات الصلة  .3

  .(مكاسبه  )محاكلة التعرؼ على احتياجات المجهز  .4

 .تحديد الحالة الفعلية التي يتوقع عدـ الموافقة عليها  .5

 . ك البيانات الداعمة , توضيح موقف المشترم  .6

  .(ترتيب القضايا  )كضع خطة إستراتيجية للتفاكض  .7

 . تسوية سلوكيات المفاكضين  .8

 .الهدكء ك رباطة الجأش  .9

 : في التفاكض عادةن هناؾ ثبلث نتائج ممكنة 

حيث يشعر , كاحدة من األمور التي يهدؼ لها التفاكض  . (كبل الطرفين يكسب ك النزاع يُحل  ):  رابح –رابح  .1

 .كل طرؼ بسعادة كبيرة لتغلبه 

  .(أحد األطراؼ يكسب ك الثاني يخسر  ):  خاسر –رابح  .2

  .(ك ال يتم التوصل إلى اتفاؽ , كبل الطرفين يخسر  ):  خاسر –خاسر  .3
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  المؤهبلت ك القدرات الشخصية : 

 : هناؾ ثبلثة متطلبات أساسية ينبغي توفرها في الشخص لكي يكوف مؤثر في التفاكض ك هي 

, ك قانوف األسعار , ك قانوف المحاسبة , ك تشير لضركرة إلماـ المفاكض بشكلٍ جيد لقانوف العقود  : المعرفة .1

 . ك لديه المعرفة الهندسية ك القانونية ك اإلدارية 

ك هو عامل مهم يشمل المعرفة الشخصية ك النفسية لؤلشخاص ك التي تحدد طريقة  : الفطنة ك الذكاء .2

 .تفاعلهم مع المجاميع 

 ... , ك اإلتصاؿ ك االقناع المؤثرين , مثل التكتيك لحل المشكلة الموكلة إلى التفاكض  : المهارات الشخصية .3

 : خواص أخرل يجب أف يتمتع بها المفاكض 

 ك خاصة كسط المفاكضات المعقدة  : القدرة على التفكير . 

 بمعنى التقييم الموضوعي لكل الخيارات المطركحة  : القدرة على التحليل . 

 القدرة على التغيير.  

 بمعنى القدرة على اختراؽ استراتيجية المفاكض المعارض  : القيادة. 

 االتزاف العاطفي.  

 الصبر.  

 ركح الدعابة ك الفكاهة .  

 

  بحوث الشراء ك األداء ك األخبلقيات : 

عملية مهمة ك ... , ك من سيقوـ بالشراء , ك مصادر توريدها , تُعد المعرفة التامة بالمواد المراد شرائها  -

لذا توجه . ضركرية بالنسبة للمنظمات اإلنتاجية لكي تتمكن من تخفيض المصاريف ك النفقات التشغيلية 

  . موضوعات البحث اإلجرائية ضمن أنظمة الشراء لتحسين نظاـ إدارة المشتريات

 

: مساحات الموضوعات المحددة للبحث ضمن إدارة الشراء   

ك التي تعطي قوة كبيرة ك خفض في , أم البحث في طرؽ التعاقدات ذات الصيغة الشاملة  : طلبات شاملة .1

 . مثل استخداـ االتفاقيات طويلة األجل , المصاريف اإلدارية 

أم دراسة مزيج السعر الفعلي المدفوع للمشتريات أك مزيج أسعار السوؽ الفعلية ك  : صيغة مؤشر السعر .2

 . القابلة للمقارنة كونها أحد عناصر تقييم أداء قسم المشتريات 

 .بهدؼ الحصوؿ على المنافع المرتبطة بتوفير الكمية ك خصومات الدفع  : تحليبلت الخصومات السعرية .3

 .بهدؼ تحديد مجاميع المواد المراد شرائها ك بالكلف األدنى  : (األسعار  )تحليل العطاءات  .4

قوائم أك بيانات المواد ك ملفات   الذم يتطلب أف تكوف  MRP أم استخداـ نظاـ: تخطيط المتطلبات المادية  .5

. ك الضغط عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة , بهدؼ سرعة التعامل مع الموردين  , المخزكف مبرمجة آليًا

 . باإلضافة إلى تخفيض حجم المخزكف بالشكل الذم يمنع تجميد رأس الماؿ بالمخزكف 

حيث اف استخداـ هذا المنحنى يُعطي مساحة أكبر في تخفيض السعر عند اإلنتاج األكبر بحكم  : منحنى التعلم .6

مما يعطي قوة , استخداـ المعرفة في زيادة اإلنتاج بالشكل الذم يؤدم إلى تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة 

 . أكبر في التفاكض مع الموردين 
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ك يجب أف تتضمن الكلف ... , ك كلف التملك , ك كلف اإلدارة , مثل كلف البناء  : الكلف اإلجمالية للمالك .7

ك كلف الخردة ك كلف , اإلجمالية للمعدات ك األصوؿ الثابتة تقديرات لعناصر أخرل ككلف التوقف أك العطل 

 . إعادة العمل 

 .المدفوعات اك إجراءات الخصم النقدم  .8

 . مع مراعاق طريقة الشحن ك النقل  : أنظمة مسارات أك مسالك المورد .9

 .أنظمة االستبلـ  .10

 .إجراءات الطلبات الصغيرة ك العاجلة  .11

 .أنظمة التعاقدات  .12

  .(المورد  )مساهمة أك مشاركة بيانات المجهز  .13

 .طريقة تقييم أداء المشترم  .14

 . طريقة تقييم أداء المجهز  .15

 

 

  تطبيقات الحاسب : 

إثراء ك بالتالي ,  في الوقت المناسب ك معالجة بارعة, دقة أعلى للبيانات يمكّن استخداـ الحاسب من الحصوؿ على 

 حيث يتم اإلعتماد في العادة على موظفي نظم المعلومات لتطوير البرامج اإللكتركنية التي يمكن أف .قرار الشراء 

ك من تلك  . ك بحوث المشتريات, ك إدارة المواد , استنادًا إلى مخرجات دراسة المشتريات تدعم تلك اإلستخدامات 

 . ك نظاـ تقييم القرار إلكتركنيًا , النماذج اإللكتركنية نظاـ اتخاذ القرار إلكتركنيًا 

 

  المشتريات ك األخبلقيات : 

 الماسح الضوئي في المتاجر مثل استخداـ استخداـ التقنية الحديثةتم التوجه في اآلكنة األخيرة إلى  -

Scanner  لقراءة الرمز السلعي BC  في الشراء  الفيزا كاردك كذلك استخداـ ,  المثبت على المنتج ,... 

 لدل البائعين ك من أمثلتها قياـ بعض البائعين بعمل خصومات دكف إال أنه كجدت بعض الممارسات السيئة -

) ك بالتالي ال يقرأ الماسح الضوئي ذلك الخصم , تثبيت ذلك الخصم على البرامج المغذية للحاسبات الخارجية 

ك من . سواء أكاف ذلك بطريقة مقصودة أك غير مقصودة  , (اإليحاء للزبائن بوجود الخصم دكف القياـ به 

ك من ثم يقوـ  , بتجهيز قوائم المشتريات األصلية بأسعار أكبر من األسعار الحقيقيةاألمثلة أيضًا قياـ المتجر 

استقطاع مبالغ أكبر أك أسعار أعلى من ك في بعض الحاالت يتم . بإجراء التخفيضات الموسمية لتلك البضائع 

 , ...تلك المعلنة في الحاسب عند استخداـ الفيزا كارد 
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 ــسـابـعــةاحملارضة ال

دارة سالسل التوريد يف ظل العوملة   ا 

 

  تطبيقات التوريد عالميًا : 

على أف كل سلسلة توريد تمتلك قنوات عالمية ك أبعاد دكلية ؤكد االعتماد المتبادؿ في اإلقتصاد العالمي م -

 . عديدة ترتبط  بقرارات سبلسل المواد األكلية ك مركبات اإلنتاج أك التسويق العالمي 

 , P&G ك شركة  IBM العالمية مثل شركةإيراداتها السنوية من العملياتهناؾ العديد من الشركات التي تتاتى  -

 ... , ك شركة كوكا كوال 

حيث أف التغيير أصبح لزامًا عليها لمواكبة التطورات العصرية  , ال بد للشركات أف تعمل ضمن نطاؽ العولمة -

 : ك في ظل ذلك كجدت ثبلثة أنواع من الشركات ك هي . الحديثة لضماف االستمرار ك البقاء 

 .الشركات التي تجعل األشياء تحدث  .1

 .الشركات التي تشاهد األشياء تحدث  .2

 .الشركات التي تندهش لما حدث  .3

 : هنالك قوتاف هائلتاف تحدداف خارطة االقتصاد العالمي اليوـ هما  -

  التقنية 

  العولمة 

ك من األمثلة على ذلك التطورات التي حصلت في مجاؿ اإللكتركنيات  , الثورة الرقمية تقود العولمةأصبحت  -

 ..., ك أجهزة الحاسب , مثل أجهزة الهاتف النقاؿ 

فبمجرد تقديم رقم بطاقة  , يستطيع أف يشترم ما يشاء من أم بقعة في العالممن نتائج العولمة كوف الفرد  -

 .اإلئتماف فإف البضاعة ستشحن على الفور بالبريد المستعجل 

. حيث عجز القطاع العاـ عند أداء يواكب الثورة الرقمية  , امتاز العصر الحالي بالتوجه إلى القطاع الخاص -

كما ك أصبح التغير ميزة تنافسية بين الشركات التي اتجهت إلى استقطاب عقوؿ قادرة على التغيير ك التفاعل 

 .مع التغيرات الحديثة ك إجراء التحسينات التي تؤثر على العمبلء ك المنافسين ك الموزعين ك الموردين 

: اإلتجاهات الحديثة للربح في ظل العولمة ك التغيرات الحديثة   

 . الربح عن طريق الجودة العالية  .1

 .الربح عن طريق خدمة أفضل  .2

 .الربح عن طريق أسعار أقل  .3

 .الربح عن طريق نصيب أكبر من السوؽ  .4

 .الربح عن طريق تكييف المنتج مع إحتياجات العمبلء  .5

 .الربح عن طريق التطور المستمر للمنتج  .6

 .الربح عن طريق االبتكار في المنتج  .7

 .الربح عن طريق الدخوؿ إلى األسواؽ ذات النمو العالي  .8

 .الربح عن طريق استباؽ توقعات العميل  .9

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 37  

 

 

:من أهم العوامل التي يمكن أف تؤثر على قرار الشركة للدخوؿ إلى األسواؽ العالمية   

 .قدرة أك طاقة السوؽ  .1

 .التنوع الجغرافي  .2

 .طاقة المنتج  .3

 .دكرة حياة المنتج  .4

 .مصدر المنتجات ك األشكاؿ الجديدة  .5

 .المنافسة األجنبية في األسواؽ المحلية  .6

 .مدل توفر المواد األكلية  .7

 

  إستراتيجيات دخوؿ األسواؽ العالمية : 

 .التصدير  .1

 .إذف أك ترخيص حرية العمل  .2

 .المشاريع المشتركة  .3

 .االستحواذ / التملك  .4

 .اإلستيراد  .5

 .التجارة التبادلية  .6

 

  التوجهات المستقبلية لسبلسل التوريد عالميًا: 

 

 بالتطورات (سواء أكانت أنشطة رئيسة أك مساندة أك معلومات  )ترتبط التوجهات المستقبلية لسبلسل التوريد  -

 .الواسعة ك السريعة ألنشطة التسويق 

 ك التوجه نحو المدخل ظهور المنظمات المتخصصة بالتوريد أغنت الشركات عن إتباع المدخل اإلنتاجي -

 .المتكامل الذم يعتبر الزبائن محورق الرئيس 

 بُغية تطوير إنتاجها كفق أجبرت الشركات التقليدية أف تتماشى ك الخطوات الذكية لسبلسل التوريد الحديثة -

ك قد استفادت هذق الشركات من التغذية الراجعة لتصميم منتجاتها استنادًا لحاجات الزبوف , المفاهيم الحديثة 

كخاصة في مرحلة مكننة التوزيع ك المبيعات اإللكتركنية مثل فتح الصفحات اإللكتركنية للقياـ بالتجارة 

ك , حيث مكّن االنترنت المستهلك من القراءة ك التصفح ك الشراء بمفردق دكف الحاجة لوسيط . اإللكتركنية 

فضبلن عن توفير , اختفت الكتالوجات الورقية ك أُضيفت تكاليفها إلى األرباح بعد طرح قيمة اإلعبلف اإللكتركني 

 . قاعدة بيانات خاصة بالعمبلء للتعرؼ على احتياجاتهم 

ك بالتالي فإف اإلهتماـ بتلك القنوات ك مواجهة التحديات , تُعد قنوات التوزيع شريك مهم للعمليات التسويقية  -

 .المستقبلية امر هاـ جدًا 

يحصلوف من خبللها اتجهت بعض الشركات لمنح الزبائن خصمًا إضافيًا عن طريق اشتراؾ الزبائن ببطاقات  -

كسيلة الستخبلص بعض  (البطاقات  )ك التي أُعتبرت بدكرها , على نسبة ارباح تتناسب ك مشترياتهم السنوية 

ك بناءًا على ذلك أصبحت إدارة اللوجستك تهدؼ . المعلومات عن الزبائن ك بالتالي توقع المبيعات ك األرباح 

ك التعامل مع شكواهم ك مقترحاتهم بمسؤكلية عالية ك , إليصاؿ الخدمة بالشكل الذم يحقق قناعة الزبائن 

 .حل مشاكلهم بطريقة مرضية ك مقنعة 
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 :العوامل التي يجب أف تُبنى عليها االستراتيجية العالمية للوجستك ك سبلسل التوريد 

 .السرعة في تقديم المنتج  .1

 .التركيز على السوؽ  .2

 .االستجابة السريعة في التوزيع  .3

 ..., ك التوصيل , كخدمات التعبئة : خدمات منتشرة  .4

 بُغية الوصوؿ إلى الزبائن بأسرع كقت ممكن ك عبر استخداـ أدنى الحلقات التوزيعية: قنوات إبداعية  .5

 . بتكاليف متواضعة 

 

  التحديات التي تواجه سلسلة التوريد عالميًا : 

جميع أشكاؿ الدخوؿ لؤلسواؽ العالمية تتطلب معرفة كاسعة بالمتغيرات التي يمكن أف تؤثر على نظاـ  -

حيث أف بعض تلك المتغيرات يمكن السيطرة عليها من قبل إدارة التوريد . التوزيع في سلسلة التوريد للمنظمة 

ال يمكن السيطرة عليها ك التي تؤثر على استراتيجية  (المتغيرات  )ك البعض اآلخر من هذق العناصر , 

 .اللوجستك ك سبلسل التوريد للمنظمات العالمية 

 : العناصر التي ال يمكن السيطرة عليها ك التي تشكل تحديات للمنظمة 

 .األنظمة القانونية ك السياسية لؤلسواؽ األجنبية  .1

 .األنظمة اإلقتصادية  .2

 .درجة المنافسة في السوؽ  .3

 .مستول تكنولوجيا التوزيع المتوفرة أك التي يمكن توفيرها  .4

 .التركيب الجغرافي لؤلسواؽ األجنبية  .5

 .المعايير ك القواعد الثقافية ك اإلجتماعية لؤلسواؽ المستهدفة األخرل  .6
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 :  فيليب كوتلر –التحديات التي تواجه التسويق في القرف الحالي كما أكجزها 

 .نمو التسويق غير الربحي  .1

 .العولمة السريعة  .2

 .ك خاصة اإلنترنت , االتساع أك التعاظم السريع لتكنولوجيا المعلومات  .3

 .التغيرات اإلقتصادية العالمية  .4

 .الدعوات إلى أخبلقيات ك مسؤكليات اجتماعية أكثر  .5

 

   تنظيم سبلسل التوريد عالميًا: 

 بُغية إيجاد ك تتطلب تنسيق تاـ, تمثّل سبلسل التوريد العالمية شبكة من العبلقات لشركاء الداخل ك الخارج  -

الشركات ك هنا تبرز , طريقة لتشغيل المنظمات تحت اختبلؼ تاـ في السياسة ك االقتصاد ك البيئة المادية 

تلك الشركات التي تدخل السوؽ من خبلؿ آلية ,  كأساس اك حجر زاكية في سبلسل التوريد المتخطية الحدكد

 .تحويل األسعار 

 :تستطيع المنظمة أف تقدّـ إنتاجًا عالميًا إذا ملكت 

 .ميزة الملكية المحدكدة  .1

 .ميزة الموقع العالمي المحدد  .2

 .أك إعطاء االمتياز لآلخرين , ك هي منفعة تتحقق من خبلؿ بيع المنتجات في األسواؽ المفتوحة : الذاتيّة  .3

 : هنالك ثبلثة مستويات تؤثر على أنظمة التوزيع العالمي ك هي 

ن : الشركة  .1  .حيث يجب فهم ك تحليل الوضع الداخلي للشركة أكال

ك , ك الشركاء , المجهزكف : ك هنا يجب التركيز على العامل المهم الذم يضم : شبكة القيمة / مستول الشركة  .2

 .ك الزبائن , المنافسوف 

ك التي يمكن , ك يشير إلى المتغيرات التي تحدث في البيئة الكلية الخارجية : المستول الكلي العالمي  .3

 :  أم PESTاختصارها بػػ 

  العوامل القانونية ك السياسية. 

  العوامل اإلقتصادية. 

  العوامل الثقافية ك االجتماعية. 

  العوامل التكنولوجية. 

 :التصميم التقليدم لتنظيم سبلسل التوريد عالميًا لغرض تحقيق األهداؼ التشغيلية 

 .التكنولوجيا  .1

 .التسويق  .2

 .التصنيع  .3

 .اللوجستك  .4

فنظاـ اللوجستك يعمل كالبنى , تتمثل الخطوة األكلى في هذق المساحات بوجوب أف تعمل بشكل متزامن  -

ك الشركات تُدرؾ أف أنظمة اللوجستك العالمية نفسها يمكن أف تكوف , التحتية عند تشغيل األنظمة األخرل 

 . مصدر مهم إليجاد الميزة التنافسية للشركة 
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 ــثـــامـــنــةاحملارضة ال

 اللوجس تك و مّدة التوريد

 

   مقدّمػػة : 

 النجاح في سلسلة كحدها ال تضمن, ك التكنولوجيا , ك الجودة , إف المؤشرات األساسية مثل التكلفة األدنى  -

 . لذا ال بد للمنظمات أف تكوف قادرة على تحقيق المنافسة المعتمدة على الزمن , التوريد 

الزمنية المطلوبة لنقل إف اسلوب إدارة التوريد الفعّاؿ ك المبدع يسعى لتحقيق التخفيضات المؤثرة في الدكرة  -

ن إلى المستهلك النهائي  (األعضاء  )ك توزيع المواد على المشتركين   .في سلسلة التوريد كصوال

 

  دكر الزمن في تحقيق الميزة التنافسية : 

ك قد أظهرت التطبيقات العملية  . المقصود بزمن الدكرة هو مجموع الزمن المطلوب إلكماؿ العملية التجارية -

من مجموع الزمن المطلوب النجاز العملية التجارية ليس له أم  ( % 5 – 3 )بأف نسبة صغيرة فقط بحدكد 

كهذا يعني أف تحديد ك تحسين ك كذلك إختزاؿ هذق الفعاليات المستهلكة للزمن . عبلقة مع العمل الحقيقي 

 . بما يقود إلى الفاعلية ك التميز في زمن الدكرة , تمثل كاحدة من المساحات األساسية إلدارة سلسلة التوريد 

 

  األسباب التي تؤدم إلى إطالة زمن الدكرة في سبلسل التوريد:  

لذا ال بد من تحديد أطوؿ زمن لئلنتظار ك مسبباته ك اإلجراءات الممكن أخذها . ك ذلك بين المراحل  : اإلنتظار .1

 .إضافة طاقات أخرل , لتقليل أك اختزاؿ هذا الزمن مثل 

 

مما يتطلب دراستها ك تجديدها بهدؼ تعظيم المنفعة الشاملة  : الفعاليات التي ال تضيف قيمة ك كظيفة .2

حيث يمكن اختزاؿ تلك , المعتمدة على مقدار القيمة المضافة المتحققة من نظاـ سلسلة التوريد بأكمله 

  .بالتحليل الوظيفيالفعاليات التي ال تضيف قيمة كظيفية من خبلؿ القياـ 

 
 

فمعظم فعاليات عملية سلسلة التوريد يجرم تنفيذها بشكل متسلسل  : التسلسل أك التوازم في أداء العمليات .3

 .حيث أف أداء أكثر من فعالية في آف كاحد قد ال يوجد بينهما عبلقة أسبقية , ك متتابع 

 

حيث أف العملية هنا تكوف قد أُنجزت بطريقة . التي تعتبر من مشاكل الجودة  : الفعاليات المتكررة في العملية .4

ك هنا ال بد من البحث . ك هذا يعني تكرار نفس الخطوة الحقًا , غير سليمة أك صحيحة أك حتى بطريقة خاطئة 

 .عن المسببات ك اإلجراءات الضركرية الممكن اتخاذها لحل المشكلة 

 
 

أم طلب المواد في بعض األحياف على شكل دفعات ك خاصة عندما تكوف الكمية  : الشحن بالدفعات .5

... , أك مدل توفر المادة لدل المورد , أك بسبب حدكث بعض المشاكل في جدكلة الشحن , المطلوبة صغيرة 

 .لذلك ال بد من البحث عن الدفعات الرشيدة المراد شحنها 
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فبل بد من معرفة الزمن الضائع عبر القياـ , أم السيطرة على زمن دكرة سلسلة التوريد  : السيطرة المحكمة .6

. بمتابعة القواعد ك التعليمات المتبعة في المنظمات األعضاء في السلسلة مثل عدد التواقيع على أمر الشراء 

ك هنا البد من تصميم آلية ألداء عملية اصدار أمر الشراء ك التوسع بإستخداـ تكنولوجيا المعلومات ك االنترنت 

 .في ذلك 
 

فهل تسير حركة المواد خبلؿ السلسلة بصورة تحقق كركد الكميات المطلوبة  : العجز في انسيابية حركة المواد .7

 .من المنتج المعني إلى المكاف المحدد ك بالزمن المحدد 

 
 

تُعبّر عن مدل كضوح ك فهم المنظمات األعضاء في سلسلة التوريد لؤلهداؼ العامة ك  : غموض األهداؼ .8

 . ك مقدار مساهمتها في إنجاز السلسلة , الفرعية للسلسلة 
 

تؤدم  (ركتين العمل  )بمعنى هل هذق األساليب ك النماذج  : التصميم السيء لؤلساليب ك النماذج المستخدمة .9

إلى زيادة كاضحة في مقدار الزمن المطلوب إلنجاز العملية من خبلؿ توليد أعماؿ ك خطوات إضافية ال تضيف 

 . قيمة لعملية الشراء 
 

 

 .إستخداـ التكنولوجيا المتقادمة  .10

 .اك عدـ كفايتها لدل صُنّاع القرار في السلسلة : النقص في المعلومات المتاحة  .11

 .التنسيق المحدكد ما بين أعضاء سلسلة التوريد  .12

 .التعاكف المحدكد لدل األعضاء في السلسلة  .13

 .الذم يؤدم إلى ضعف المهارة في العمل ك بالتالي إلى ضعف األداء  : النقص في التدريب .14

 

  معايير قياس الفجوة الزمنية في دكرة التوريد : 

 : تقليل زمن دكرة التوريد 

 يوجد عدد قليل من المنظمات التي ال تمتلك الفرص الكفؤة لتحسين زمن دكرة سلسلة التوريدفي الحقيقة  -

 .ألنه حاليًا أصبح من المألوؼ زيادة اهتماـ األفراد ك المنظمات على األداء المعتمد على الزمن 

حتى تمتلك المنظمات القدرة التنافسية في سلسلة التوريد عليها البحث عن أماكن تقليل زمن دكرة السلسلة  -

 .استنادًا إلى أسس داخلية ك خارجية للمنظمة 
 

  ك لبلوغ هذا الهدؼ ال بد من القياـ بالتحليل الشامل لفعاليات سلسلة التوريد التي تشمل : 

  تخطيط ك جدكلة المواد. 

  دكرة إصدار أمر الشراء. 

  النقل الداخلي ك الخارجي. 

  استبلـ ك فحص المواد. 

  فعاليات مراجعة المواد. 

  العمليات التصنيعية. 

  عمليات تنفيذ استبلـ أكامر الطلب الواردة من الزبائن. 

  عمليات التخزين. 

  عمليات إعادة المواد. 
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  الطرؽ المستخدمة في تقليل الفجوة الزمنية من خبلؿ تقليل أزمنة عمليات سلسلة التوريد:  

 

حيث يجب أف يشتمل الفريق على ممثل لكل مساحة : تأسيس الفريق المختص بتقليل زمن الدكرة  .1

 .كيطلق عليه اسم فريق متعدد الوظائف . كظيفية في المنظمة من ذكم العبلقة بهذق العملية 

حيث تستخدـ طريقة خارطة : تطوير الفهم الكامل لعملية سلسلة التوريد ك األداء الحالي لزمن الدكرة  .2

 )العملية التي تعني رسم مخطط التدفق من قبل أعضاء الفريق المختص للقياـ بفحص الوثائق 

ك , ك من ثم القياـ بتجميع األجزاء بُغية تصميم ك تطوير الخارطة الشاملة للعملية بأكملها ,  (الخرائط 

ك هنا ال بد من كجود مقاييس لقياس متوسط زمن الدكرة ك .للفعاليات المختلفة المكونة لهذق العملية 

 .الزمن األقصر ك الزمن األطوؿ ك اإلنحراؼ المعيارم لتلك األزمنة 

 ك ينتج ذلك عن طريق الفحص األكلي للعملية ك تطوير مجموعة من :تحديد فرص تقليل زمن الدكرة  .3

 هنا على أجزاء العملية التي يستغرؽ ينصب التركيزك . الفرص الممكنة لتحسين زمن دكرة سلسلة التوريد 

 .انجازها الزمن األطوؿ في متوسط أزمنة الدكرة 

 حيث يتوجب على الفريق المختص القياـ :تطوير ك تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تقليل زمن الدكرة  .4

الجزء  )بتطوير تلك الفرص ك تنفيذ المقترحات ك التوصيات الواردة بشأنها بهدؼ تقليل زمن الدكرة 

  (اإلبداعي من مهمة الفريق 

 بمعنى كجوب تحديد الفوائد الناجمة عن التغير في أداء الزمن الفعلي :قياس أداء عملية زمن الدكرة  .5

 .ك الذم يتوجب أف يؤدم إلى تقليل متوسط أزمنة دكرة العملية , لدكرة سلسلة التوريد 

ليس  ك هذا يعني أف عملية تقليل زمن الدكرة :تحديد جهود التحسين المستمر لتقليل زمن دكرة العملية  .6

 )ك إنما تمتاز هذق العملية بالديناميكية ك الفعالية المتجددة دكمًا  , بالحدث الذم يُنفّذ لمرة كاحدة فقط

  .(التحسين المستمر 

 

 

 لتقليل زمن دكرة سلسلة التوريد عوامل النجاح الحرجة : 

 

 .مساندة اإلدارة العليا  .1

 .اإللتزاـ التاـ بأهداؼ تقليل زمن الدكرة  .2

 .استخداـ الفرؽ متعددة الوظائف  .3

 .تطبيقات إدارة الجودة الشاملة  .4

 .تدريب األفراد العاملين على طرؽ تقليل زمن الدكرة  .5

 .تأسيس الرقابة ك تقديم التقارير المستمرة حوؿ معايير قياس زمن الدكرة  .6

 .تطبيق نظاـ المعلومات الفعاؿ ك التكنولوجيا الحديثة  .7

 .التنسيق بين أعضاء سلسلة التوريد  .8
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  معايير قياس أداء سلسلة التوريد : 

 :تتمثل أهم معايير قياس األداء في سلسلة التوريد بما يلي 

ك التي ,  كمدخل جديد في قياس األداء 1996 التي بدأ استخدامها عاـ :استخداـ بطاقة األداء المتوازف  .1

حيث . تعكس كل معايير قياس األداء المالية ك العملياتية التي تستخدـ في جميع المستويات بسلسلة التوريد 

 .تربط بطاقة األداء المتوازف جميع اهداؼ سلسلة التوريد الشاملة مع معايير قياس أداء تلك السلسلة 

 : مساحات األداء األساسية لبطاقة األداء المتوازف 

  البعد المالي. 

  بُعد الزبوف. 

  بُعد العمليات. 

  بُعد التعليم ك النمو. 

 .حيث يراعى هرمية األهداؼ في البطاقة 

 : معايير القياس عند استخداـ بطاقة األداء المتوازف في إدارة سلسلة التوريد 

 .رضا الزبوف ك الجودة  .1

 .سرعة التوريد  .2

 .الكلف  .3

 .الموجودات  .4

من الطلب في التوقيت % 100 يشير إلى مقدرة سلسلة التوريد على تحقيق :معيار الطلب المثالي أك الكامل  .2

 :ك يمكن كصف مفردات الطلب المثالي باآلتي . باإلضافة إلى خلو عملية تنفيذ الطلبات من األخطاء . المحدد 

  توريدات الشحنات في الوقت المحدد من قبل الزبوف. 

  توريدات الشحنات بالكامل من دكف تجزئتها إلى أجزاء. 

  دقة قوائم الشحن. 

  بالنقل بالعبور  (البضائع  )سبلمة الشحنات. 

 

فالطلبات غير الكاملة تعني بركز كلف إضافية .  تعني التكلفة الكلية لنظاـ التزكيد الشامل :معيار التكلفة الكلية  .3

 : ك تشمل هذق الكلف على عدة أمور منها  . ذات صلة بعملية توريد الشحنات

  كلف التأخير في التوريد. 

  كلف الطلبات المرتدة. 

  كلف الضرر الذم قد يصيب البضاعة. 

  كلف تغيير الكميات. 

  .... الخ 

 

حتى يمكن اعتماد ك تنفيذ نظاـ ال بد من فهم سبلسل التوريد الجارية أك القائمة ك العمليات ذات الصلة بها  -

 . القيمة 
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  سبلسل التوريد المتعددة : 

ك كذلك شراء المواد ك األجزاء التكميلية المختلفة , تعني قياـ المنظمة الواحدة بتقديم العديد من المنتجات ك الخدمات 

حيث يستوجب على المنظمة تركيز جهود . من مساحة كاسعة من الموردين كمن ثم بيعها إلى الزبائن المتعددين 

ك ال يتم ذلك إال من , إدارة سلسلة التوريد العائدة لها على العمليات التي تصب تجاق تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة 

 .ك من ثم مفاضلة ذلك بين سبلسل التوريد الداخلية ك الخارجية , خبلؿ البدء بدراسة القضايا المتعلقة بخارطة العملية 

 

 : خارطة العمليات 

سلسلة منطقية من " : ك يمكن تعريفها على أنها  , األساس في فهم سبلسل التوريدتعتبر هذق الخارطة األداة 

  ."اإلجراءات ذات الصلة التي تحوؿ المدخبلت إلى نتائج أك مخرجات 

 :ك تعرؼ عملية األعماؿ على أنها 

ك التي تحقق االنتفاع من الموارد , سلسلة من الفعاليات المنطقية المتكررة المترابطة بعضها مع البعض اآلخر " 

 (اك مخرجات  )المتاحة بالمنظمة بهدؼ تحويل الشيء الملموس ك غير الملموس إلى نتائج محددة قابلة للقياس 

  " .للزبائن الداخليين ك الخارجيين على حدٍ سواء

 :ك من االمثلة على العمليات الشائعة في عالم التجارة ك األعماؿ 

  تطوير المنتج الجديد. 

  التمويل ك التزكيد. 

  التصنيع ك التجميع. 

  الحصوؿ على الزبائن الجدد. 

  التخطيط ك السيطرة على اإلنتاج. 

  المبيعات ك تلبية الطلبات. 

  ... الخ 

يعتبر توثيق العملية الخطوة االكلى في فعاليات حيث , في ضوء ذلك تسعى المنظمات جادة لتحسين عملياتها 

 ك الجزء المحورم في عملية توثيق العملية هو تطوير ما يسمى بخارطة العملية.  التي تقوـ بها المنظمة التحسين

 : التي تهدؼ إلى تحقيق العديد من األغراض ك التي منها 

 .ك كذلك نتائجها ك ادائها , الفهم الشائع لمحتول العملية ك فعالياتها  .1

 .تحديد ك توضيح مدل العملية  .2

 .تحديد القاعدة التي تستخدـ في قياس التحسينات المتحققة ك المتوقعة للمستقبل  .3

 .تمتد خارطة العملية من المورد إلى الزبوف  -
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 ــتـــاســـعــةاحملارضة ال

دارة سلسةل التوريد و الرشالة  ا 

 

   إدارة سبلسل التوريد ك اإلستجابة الفعالة للزبوف : 

 

 األخيرة إلسناد عملية التوزيع إلى شركات خارجية أخرل عُرفت بشركات لجأت بعض الشركات في السنوات -

ناهيك عن إعداد كشوفات , ك أمتد األمر إلسناد مهاـ التعبئة ك التغليف ك الشحن ك النقل للمنتجات , اللوجستك 

ك بالتالي أُتيحت للشركة األـ فرصة التركيز على أدائها ك , الركاتب أك العبلقات العامة أك نقل موظفي الشركة 

ك هذا ما أصبح يوصي به , أعمالها التجارية ك اإلنتاجية لزيادة فعاليتها ك تحقيق عائد استثمارم أكبر بكلف أقل 

  . بالخصخصةبعض اإلقتصاديين ك المختصين في بعض البلداف النامية ك هو ما يعرؼ 

حيث قدّرت التعاقدات اللوجستية مؤخرًا , عمدت أكثر من ثلثي الشركات األمريكية إلى التعاقد الخارجي  -

  .1994أم ثبلثة أضغاؼ ما كاف عاـ ,  بليوف دكالر 500بحوالي 

 عن طريق رفع أحد األهداؼ المهمة الدافعة بالمنظمات إلى التعاقد الخارجي هو تحقيق رضا الزبائن -

ك التنبؤ الدقيق بالطلب , ك خفض كلف التشغيل إلنعكاس ذلك إيجابيًا على حجم الطلبية , مستول الخدمة 

 .ك بالتالي تخفيض حجم المخزكف , المرغوب 

 المستهلكة مستفيدة من بعض امتيازات إيجاد مراكز توزيع لها قريبة من األسواؽعمدت بعض الشركات إلى  -

 .المناطق الحرة في العالم 

 مخازنها التي تستوعب الفائض من االنتاج تعمل اإلدارة اللوجستية على خلق االستقرار السعرم عن طريق -

 .كما ك يمكن للنقل أيضًا أف يوجد هذا التوازف ,  (العرض ك الطلب  )حتى استقرار التوازف السوقي 

 

  اإلستجابة للطلب : 
 

 

المناسبة لتجنب المزيد من تتمثل الخطوة األكلى ألنظمة التوزيع المادم بتلبية الطلبات بالسرعة ك الدقة  -

 بتسهيل عملية الطلب ك التطورات التكنولوجيةك قد أسهمت . المخزكف ك تجميد أطوؿ لجزء من رأس الماؿ 

ك من األنظمة الهامة للموردين ك المستفيدين نظاـ تبادؿ المعلومات , التحويل النقدم بين المستفيدين 

  .( EDI )إلكتركنيًا 

حيث , إف جميع إجراءات الطلب ك دفع اإلئتماف ك اإلببلغات تتم من خبلؿ الكمبيوتر بإختبلؼ األماكن ك األزمنة  -

ك ظهرت , ك خفّض من العمل المكتبي الركتيني , مكّن ذلك من اختصار الزمن ك تسريع إجراءات الطلب 

ن من الكتالوجات   .صفحة المنتج بدال

 .ك الزبائن بالمنتجين ك بالعكس , ك بين الزبائن ,  بين المنتجين أنفسهم سهّلت شبكات االنترنت االتصاالت -
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 :أنواع شبكات اإلنترنت التي تخدـ العمليات التسويقية 

 التي تربط أجهزة حاسب شخصية ك محطات عمل أك هواتف ك بحدكد أك : ( LAN )شبكات المناطق المحلية  .1

 .مساحات جغرافية محددة كأبنية أك مجموعات بمساحة ال تزيد عن ميل أك ميلين فقط 

صممت لربط اثنين اك  (كمبيوتر أك هاتف  ) شبكات ذات سرعات عالية : (MANs)شبكات المناطق المركزية  .2

 .  بحدكد إقليم جغرافي محدد  LANsأكثر من 

ك تربط المئات من ,  تمتد لمساحة جغرافية كبيرة لتشمل عموـ البلد  :(WANs)شبكات المناطق الواسعة  .3

 .ك بانتشار كاسع لشبكات الهاتف , أجهزة الكمبيوتر 
 

ناهيك عن , فبل بد من مراقبة حجمه ك تكوينه بهدؼ جدكلة اإلنتاج إلرضاء الزبائن , تمثل المواد المخزكنه استثمار مالي كبير  -

 .التوقعات المستقبلية للتقلبات السعرية 

 

 
 

 

  اإلستجابة الفعالة أك السريعة للزبوف : 
 

  .(JIT)يكمن الحل األمثل لبلستجابة الفعالة للزبائن بتطبيق نظاـ الجدكلة الزمنية  -

 عن طريق طلب المواد عندما التالف اك الضائع اك الفائض إلى تخفيض (JIT)يهدؼ نظاـ الجدكلة الفورية  -

 ضمنًا ك بشكل عميق في نظاـ سبلسل التوريد ك اللوجستك التي تتطلب (JIT)ك يدخل . تحتاجها المنظمة 

 . بين احتياجات الطلب ك الناقلين ك المجهزين ك المصنعين على حدٍ سواء التنسيق التاـ

 إستراتيجية قطاع التجزئة التي تضم عددًا من التكتيكات لتحسين (QR)لطلب الزبوف االستجابة السريعة تعتبر  -

 .إدارة المخزكف ك رفع كفاءته 

 

  (الشركات  )العبلقات بين الموردين ك الزبائن :  
 

حيث يمكن أف توجد بعض المنافع المادية ك . تحتاج الشركات الى تطوير العبلقات مع زبائنها على االمد البعيد  -

كاالستفادة من منحنى التعلم ك الخبرة ك  , غير المادية نتيجة استخداـ استراتيجية العدد المحدكد من الموردين

 .من اقتصاديات الحجم ك التي تعتبر ميزات تنافسية يتقرب بها المورد من الزبوف 

ناهيك عن إمكانية االستفادة  , (JIT) العبلقة مع الموردين بتوقيع عقود تنفيذ سياسة الجدكلة الفورية قد تُثمر -

 . ك العبلقات المتينة بينهما الثقة المتبادلةعدا عن تدعيم .  المتراكمة لدل الطرفين الخبرات التكنولوجيةمن 

حيث أصبح الموردين  , شركات السيارات باعتماد عقود إنتاج تمتد طوؿ مدة بقاء الموديلك مثاؿ ذلك قياـ  -

 .ك بالتالي ازدادت قوة الشركات في السوؽ , شركاء مع شركات التصنيع 
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  التنبؤ ك التطبيق : 
 

التنبؤ بحجم مبيعات لتهيئة مستلزمات انتاجها ك تعتمد العديد من الشركات االنتاجية ك تجار التجزئة على نظاـ  -

 حاسمة فقد يكوف التنبؤ نتائج التنبؤ ال تُعداال اف .  في حجم المشتريات ك تجنب المبالغة, مشترياتها ك مبيعاتها 

 .أكثر مما هو متوقع أك اف العكس قد يحدث 

 درجة الثقة الممنوحة لمصادر المعلوماتإف النجاحات التي اعتمدت عليها عملية التنبؤ تعتمد إلى حدٍ كبير على  -

 .المتبادلة ك المتوفرة لدل أطراؼ القنوات التسويقية 

ك , ك تلبية الطلبات في موعدها , ك خفض احتمالية نفاذق ,  مثل خفض المخزكف تتعدد الفوائد للتنبؤ الدقيق -

 .... , زيادة العوائد 

 بهدؼ كضع مقاييس ك برامج ال بد من التوافق التاـ بين الشركات المنتجة ك الشركات الموزعة لنفس المنتج  -

 .مشتركة ك العمل كفق نظاـ متكامل دقيق 

 

  التجارة اإللكتركنية ك االنترنت : 
 

ك ظهور الناقبلت الضخمة من السفن التجارية ,  آثار فاعلة على تشغيل المعدات الضخمة للثورة الصناعيةكاف  -

 .ك فتح أسواؽ جديدة مما دفع المؤسسات لتطوير ك تحسين منتجاتها , ك اكتشاؼ مناطق نائية , 

ك كاف للتسويق نصيبه الكبير في إجراء  , زادت أهمية االتصاؿ ك التفاعل البشرممع زيادة التوسع في االنتاج  -

 . التغييرات الجوهرية بحكم التغيرات البيئية المستمرة 

 أدت بُعد مصادر االنتاج ك تنوعها ك تزاحم المنتجات ك اختبلفها ك ازدياد حدة المنافسة ك اختبلؼ كسائلها -

جميعها إلى ضركرة إيجاد كسائل حديثة تخدـ البائعين لبلوغ الشرائح المستهدفة من المشترين أينما كانوا 

التجارة كما ك ظهرت . التي لعبت دكرًا مهمًا في التسويق بشكلٍ خاص  (الكمبيوتر  )فكانت اآللة الحديثة 

 حيث ازدياد حجم WTOك  , GATT تلك التجارة مثل منظمة المنظمات لتنظيمك قد كجدت بعض  , االلكتركنية

 .األسواؽ ك تعدد المنتجات ك الرغبة في اختصار الزمن ك المسافات 

ك أصبحت الشركات تتسابق بفتح ,  في السبعينات الذم سهّل ربط العالم لجعله قرية صغيرة برز االنترنت -

ك أنظمة تبادؿ المعلومات , ك بوابات التصفح , ك كجدت األدلة اإللكتركنية ك محركات البحث , صفحات لها 

 ..., الكتركنيًا 

 . عبر التجارة اإللكتركنية Webكمحصلة لذلك كجدت إمكانية الشراء المباشر من موضع الشركة على  -

تقدّـ منتجاتها ك تتعامل مع أصبحت الشركات ال تحتاج إلى مساحات شاسعة لتُقيم عليها معارضها بل صارت  -

 .زبائنها من خبلؿ الشبكة العنكبوتية 

عذا عن كونه ك سيله ,  من خبلؿ استخداـ االنترنت تخفيض تكاليفها التشغيليةتمكنت العديد من الشركات من  -

 .مريحة في البيع ك الشراء 

 التي كانت تشكل حاجزًا معرفة أفضل البائعين ك المنتجين ك اختصار الزمن ك المسافاتأصبح باإلمكاف  -

 .للتجارة السابقة حيث الكلف العالية لبلوغ مكاف الشراء 

 .ك صار سهل عليها الوصوؿ إلى األسواؽ العالمية  , أصبحت الشركات ليست بحاجة إلى رأس ماؿ ضخم -

 . على الشركات إلعادة النظر في تلك العمليات التي يتم بموجبها إيصاؿ القيمة للزبوف زاد الضغط -
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 ــعـــاشـــرةاحملارضة ال

 اللوجس تك و تقيمي و قياس اخملزون

 

  مفهوـ إدارة المخزكف: 

 

األساليب ك المبادئ التي تستخدـ في إعداد خطة المواد ك التنسيق ك السيطرة ك المراجعة لتدفق أك حركة " 

 " .المواد خبلؿ المنظمة 

 . ك الشائعة في جميع المؤسسات االقتصادية السيطرة على المخزكف ك إدامته من المسائل المشتركةتعتبر  -

 :المخزكف 

ك االستخداـ في العمليات ,  منها إعادة البيع يتم إدامته ألغراض مختلفةهو عبارة عن مخزكف السلع ك األصوؿ الذم " 

 " .ك المواد ك األصوؿ الضركرية إلدامة العمليات التشغيلية في المنظمة , ك قطع الغيار , التجارية 

 " .جميع األبعاد التي تمارسها إدارة المخزكف ك التوزيع  : " سياسة المخزكف

 

: إدارة المخزكف الشاملة تشتمل على عدّة أمور أهمها   

  .(ك تامة الصنع , ك نصف مصنعة , مواد أكلية  )تدفق المخزكف ك أنواعه  .1

 .أنماط الطلب ك التوريد  .2

 .كظائف المخزكف  .3

 .أهداؼ إدارة المخزكف  .4

 .الكلف ذات الصلة بالمخزكف  .5

ك ,  المخزكنة المفردات التي تتخذها حوؿ تأسيس قواعد للقراراتك من ناحية أخرل يتوجب على إدارة المخزكف 

 :تشمل هذق القواعد على 

 .تحديد المفردات المخزكنة األكثر أهمية  .1

 .تحديد كيفية السيطرة على المفردات المخزكنة  .2

 .تحديد كمية الشراء في الدكرة الواحدة  .3

 .تحديد توقيت إطبلؽ أمر الشراء  .4

 

  أنواع المخزكف : 
 

مثل , ك ليست جزءًا من السلع الجاهزة , التي تستهلك من خبلؿ كظائف المنظمة  : المواد التموينية .1

 ... , القرطاسية ك مصابيح اإلنارة 

ك التي يتم تحويلها إلى منتجات , بغرض استخدامها كمدخبلت للعملية االنتاجية  : المواد األكلية ك الخامات .2

 ..., مثل األخشاب , جاهزة 

 .ك هي المنتجات النهائية الجاهزة للبيع ك التوزيع ك الخزف ك االستخداـ  : السلع الجاهزة .3

 .ك هي المواد التي تستخدـ ألعماؿ الصيانة المختلفة  : قطع الغيار ك المواد االحتياطية .4
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  إستراتيجية المخزكف : 

 

 

  أهداؼ ككظائف المخزكف : 

 : تصب اهداؼ ك كظائف المخزكف تجاق الموائمة بين 

  التوريد ك الطلب. 

  طلبات المستهلكين ك المنتجات الجاهزة. 

  المنتجات الجاهزة ك توفير مكوناتها ك اجزاءها. 

  متطلبات العمليات ك المخرجات من العملية السابقة. 

  األجزاء ك المواد البلزمة لبدء عمليات اإلنتاج ك توريد المواد من الموردين. 

 : أقساـ المخزكف / ك من اهم انماط 

ك اختبلالت , الذم يهدؼ إلى تغطية التذبذبات ك االنحرافات فير المتوقعة في التوريد ك الطلب : مخزكف األماف  .1

 .عملية التصنيع 

حيث يجرم شراء المفردات بكميات اكبر من الحاجة اآلنية لها مما ينشأ عن ذلك : المخزكف بالدفعات الكبيرة  .2

ك االعماؿ , ك تقليل كلف الشحن ك النقل , ك ذلك بغرض االستفادة من خصم الكمية , تراكم المخزكف 

 .ك غيرها ... , الورقيه 

 . اك مراكز توزيع أخرل , ك ذلك إلى مواقع اخرل للمنظمة : المخزكف المنقوؿ  .3

خاصةن لبعض المنتجات في سوؽ التجارة الدكلية مثل الحبوب ك المواد الطبيعية كالحديد ك : المخزكف الواسع  .4

فإذا توقع المشترم حدكث زيادة , المعادف الثمينة التي تتذبذب أسعارها في ضوء العرض ك الطلب العالميين 

 . في األسعار فإنه يلجأ إلى شراء المخزكف الواسع عندما تكوف األسعار منخفضة 
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 : تتمثل أبرز اهداؼ إدارة المخزكف بما يلي 

  .(الداخلي ك الخارجي  )تحقيق الخدمة العالية للزبوف  .1

 .اختيار الكمية االقتصادية للمخزكف  .2

 .تقليل تكلفة االحتفاظ بالمخزكف  .3

 . االستثمار األمثل لرأس الماؿ  .4

 .تجنب حاالت التقادـ  .5

 .تحقيق التكلفة األقل للعمليات  .6

 

  طرؽ تقييم المخزكف : 

  طرؽ تدفق الكلف : 

تعتمد طرؽ تدفق الموجودات على األسلوب الذم بموجبه يتم اإلضافة أك السحب من أرصدة 

 : ك توجد أربعة انواع من تدفق الموجودات ك هي . الموجودات في المستودعات 

ن  .1 ن يخرج أكال ك شيوعا في االستخداـ , من أكثر الطرؽ بساطة في التطبيق : قاعدة ما يدخل أكال

ك بموجب هذق الطريقة يتم صرؼ المواد ك المنتجات المخزكنة . لؤلغراض المحاسبية الداخلية 

تلك الوحدات التي يتم احتساب تكلفة تخزينها , التي كصلت إلى المتودع قبل غيرها لتلبية الطلبيات 

ك تستخدـ هذق الطريقة أيضًا في . بموجب قوائم التكلفة السابقة في حساب األستاذ العاـ 

مما يجعل استخدامها يحقق بساطة في تسجيل القيود , األنظمة الدكرية للسيطرة على المخزكف 

 .المخزنية 

 

ن  .2 ك . تفترض هذق الطريقة بأف بيع السلع يتم باألسعار الجارية : قاعدة ما يدخل أخيرًا يخرج أكال

كما ك . بموجب هذق الطريقة يتم تقييم الوحدات بآخر سعر تم بموجبه شراء الكميات األخيرة به 

 الجارية  (أك الكلف  )تهدؼ هذق الطريقة إلى تطابق العوائد الجارية مع األسعار 

 

تستخدـ في محاكلة للتطابق ما بين الرصيد الحقيقي في نهاية : التكلفة  (معدؿ  )طريقة متوسط  .3

ك تهتم هذق الطريقة بتحديد متوسط التكلفة لكل مفردة . المدة ك بين تكلفة السلع المباعة 

 : ك تُستخدـ عادةن ثبلثة انواع من متوسط الكلف هي . مخزكنة خبلؿ الفترة الزمنية المحددة 

  المتوسط البسيط 

  المتوسط الموزكف 

  المتوسط المتحرؾ 
 

تعتبر من أفضل الطرؽ في إبراز القيمة الحقيقية للمخزكف في آخر : طريقة التكلفة المحددة  .4

حيث تقوـ على ترقيم الوحدات المخزكنة كما هي في  . المدة باإلضافة إلى كلف السلع المباعة

ك هذا يؤدم الى تساكم التكلفة ك التدفق . ك تقرأ لكل كحدة التكلفة الحقيقية لها , التخزين 

 .للمخزكف  (الفعلي  )المادم 
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  السيطرة المحكمة على المخزكف: 

 : تساعد في ذلك العديد من العناصر أهمها 

 .نظاـ الترميز الجديد للمخزكف  .1

حيث توجد عادةن أربع خطوات للعمليات المخزنية تتعلق  : نظاـ مبسّط لتوثيق اإلجراءات .2

 :بحركة المواد في المستودعات هي 

I.  تعريف ك تحديد المفردة. 

II.  التحقق من الكمية. 

III.  تسجيل قيود العملية اإلجرائية. 

IV.  بمعنى إجراء عملية النقل : التنفيذ الفعلي للعملية اإلجرائية. 

 

.  ال يسمح لغير األشخاص المخولين بالدخوؿ إليها يتوجب االحتفظ بالمخزكف بصورة سليمة في أماكن آمنة -

 .كما ك يتوجب تخصيص العاملين من ذكم التدريب ك الخبرة الكافية في المستودعات ك إجراءاتها 

 

  الدقة في تسجيل قيود المخزكف: 

ك التي تعتبر , تعتمد الدقة في قيود المخزكف على مقدار ك درجة الدقة المتوخاق في تسجيل هذق القيود  -

 .األساس لتحديد صافي المتطلبات للمفردة الواحدة 

 

 : ك لتحقيق الدقة في هذق العملية ال بد من توفر ثبلث مفردات من المعلومات الدقيقة ك هي 

  توصيف المفردة. 

  تحديد الكمية. 

  تحديد الموقع. 

 

 :تساعد قيود التخزين الدقيقة المنظمة على 

 .التشغيل الكفؤ لنظاـ إدارة المواد  .1

 .إدامة مستول مقبوؿ من الخدمة  .2

 .التشغيل الفعاؿ ك الكفء .3

 .تحليل المخزكف  .4
 

 : تؤدم قيود التخزين غير الدقيقة إلى 

 .فقداف المبيعات  .1

 . بالمخزكف بما يؤدم إلى تشويش الجدكلة العجزحدكث حاالت  .2

  .المخزكف الخطأحدكث  .3

  .اإلنتاجية في مؤشرات انخفاض .4

 .  المواد المطلوبة  من المستهلكين األداء الضعيف ك غير الكفء في توريد .5

 . بسبب ردكد فعل الزبائن المتابعة الزائدة .6
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.بعض األمثلة التي تسبب حدكث األخطاء في قيود المخزكف   

  السحب غير المخوّؿ للمواد المخزكنة. 

  قلّه التدريب للعاملين. 

  ضعف نظاـ تسجيل القيود. 

  ضعف جوانب التخزين األمنية. 

  القيود اإلجرائية غير الدقيقة. 

  القصور في قدرات التدقيق . 

  .... الخ 

 : دقة قياس قيود المخزكف 

يجب تحديد مستول التفاكت ك هنا . ك هي تمثل الحالة المثالية % 100ال بد ك أف تكوف دقة قياس المخزكف  -

. حيث يتم كضع نسب التفاكت المسموح به إلى قيود المخزكف ك جرد كمياته الفعلية  , المسموح به لكل مفردة

على القيمة ك طبيعة األهمية الحرجة للمفردة ك درجة توفرها ك مدة توريدها ك أهميتها ك يعتمد هذا التفاكت 

 . بالنسبة للعمليات األساسية ك مسائل األماف أك الصعوبة في الوصوؿ إلى مقياس دقيق للمفردة 

 

  مثاؿ : 

 

  إدارة المستودعات : 

صلة مما جعل كل من المخزكف ك المستودعات ذات , يُحفظ بالمخزكف في المستودعات على اختبلؼ أنواعها  -

 .فهما متناظراف من حيث الوظائف , كثيقة ك متبادلة فيما بينها 

 

  أهداؼ إدارة المستودعات : 

 , تقليل الكلف ك تعظيم خدمة المستهلكتهدؼ المستودعات حالها بذلك حاؿ كافة مكونات نظاـ التزكيد إلى 

 :آلتي حيث أف تحقيق هذا الهدؼ يكوف من خبلؿ ا
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 .تحقيق خدمة المستهلك بالسرعة المطلوبة  .1

 . مما يسهل عملية الوصوؿ إليها المحافظة على مسار الترميز للمفردات .2

 . ذات الصلة بنقل السلع ك المواد إلى داخل ك خارج المستودعات تقليل الجهد العضلي ك المادم ك الكلف .3

 .تأمين قنوات االتصاؿ مع المستهلكين  .4

 

 

 

:  األمور الواجب القياـ بها من قبل إدارة المستودعات لغرض زيادة اإلنتاجية ك تقليل التكاليف   

 .تعظيم استخداـ المساحات المخزنية  .1

 :ك لهذا الغرض تحتاج إداة المستودعات إلى : االستخداـ الكفؤ للعمالة ك المعدات  .2

  اختيار المزيج االنسب من العمالة ك المعدات. 

  تأمين الوصوؿ السهل إلى مواقع خزف كافة المفردات. 

  نقل ك مناكلة المفردات بصورة كفؤة. 

 

 : العوامل المؤثرة على اختيار مواقع المستودعات 

 .العوامل الطبيعية  .1

 .الخصائص السكانية  .2

 . الضرائب ك التجارة  .3

 .خدمات النقل  .4

 .المستهلكوف  .5

 .كفرة المواد ك الطاقة  .6

 .التدفق السلعي  .7
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 ـحــاديـــة غـشـراحملارضة ال

قتصادي   منوذج اخملزون ال 

 

  مقدمة: 

 

 :كذلك للعديد من األسباب منها , تحتاج المنظمات بإختبلؼ انواعها إلى اإلدارة الكفؤة للسيطرة على المخزكف 

 . في الموارد المالية استثمارًا كبيرًاتمثل الموجودات المخزنية  .1

 .تؤثر مستويات المخزكف عادةن على جميع أبعاد العمليات اليومية للمنظمة  .2

 . قوم لدل الكثير من المنظمات سبلح تنافسيكوف المخزكف يمثل  .3

 .ك التي ينبغي السيطرة عليها , من أكثر المسائل أهمية يعتبر المخزكف  .4

 

  السيطرة على المخزكف : 

ك يقاس . تحتاج إدارة المخزكف إلى استخداـ بعض الطرؽ بُغية الرقابة ك السيطرة على الموجودات المخزنية 

 : المخزكف عادةن بثبلث طرؽ هي 

  القيمة الكلية للمخزكف  (معدؿ  )متوسط: 

 2 / (مخزكف آخر المدة + مخزكف أكؿ المدة  )= 

  فترة البيع: 

   تُقاس عادةن باالسابيع تكلفة المبيعات خبلؿ الفترة  / متوسط القيمة الكلية للمخزكف = 

  دكراف المخزكف: 

 .متوسط القيمة الكلية للمخزكف / المبيعات السنوية = 

 
  مثاؿ : 

 :توفرت لديك البيانات التالية 

 .مليوف دكالر  ( 5451 ) 2008قيمة المخزكف في نهاية عاـ 

 .مليوف دكالر  ( 5538  ) 2009قيمة المخزكف في نهايه عاـ 

 .مليوف دكالر  ( 85168 ) 2009المبيعات لعاـ 

 . ك دكراف المخزكف , احتساب فترة البيع : المطلوب 

 
 : الحل 

 2 ( / 558 + 5451 )= متوسط القيمة الكلية للمخزكف 

 . مليوف دكالر 5495                                         = 

 . أسبوعيًا 3.35 ( = 52 / 85168 / ) 5495= فترة البيع 

 . مرة 15.5 = 5495 / 85168= دكراف المخزكف 
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  من أهم كظائف إدارة المخزكف : 
 

 .االحتفاظ بالمخزكف لمواجهة الطلب غير المتوقع  .1

 .لمستلزمات اإلنتاج  (التدفق المنتظم  )تأمين اإلنسيابية المنتظمة  .2

 .تحقيق الموائمة المزدكجة بين أنظمة اإلنتاج ك أنظمة التوزيع  .3

 .الوقاية من حاالت نفاذ المخزكف  .4

 .تحقيق الميزة في دكرات الطلب  .5

 .ك االستفادة من خصم كمية الشراء , الوقاية من ارتفاع األسعار  .6

 

  كلف المخزكف : 

 : تكلفة أمر الشراء 

ك إصدار امر , ك التي تشمل كلف تثبيت الطلبية , ك هي التكلفة التي تتعلق بطلب شراء المخزكف ك نفقات استبلمه 

 ... , ك التأمين ك االستبلـ , ك الفحص , ك الشحن , الشراء 

 : تكلفة االحتفاظ بالمخزكف 

, ك االندثارات , ك الضرائب , ك هي تلك الكلف التي ترتبط بالمفردات المخزكنة في المستودعات ك تشمل كلف التأمين 

 ... , ك كلف الفرص البديلة , ك االضرار , ك التخريب , ك االتبلؼ , ك التقادـ 

 : كلف نفاذ االمخزكف 

مثل تكلفة . تلك الكلف الناجمة عن الحاالت التي يزيد فيها الطلب عن الكمية المخزكنة الفعلية في المستودعات 

 التي تدفعها المنظمة بموجب ك الغرامات, فقداف الزبوف ك تكلفة ,  (فقداف العائد المتوقع  ) فقداف فرص البيع

  . فقداف القيمة المستقبليةك , اإلخبلء بالعقود المبرمة 

ن  )يعتبر نوع الطلب  -  .المفتاح الرئيس في عملية تخطيط المخزكف ك السيطرة علية  (معتمدًا أك مستقبل

 أك كحدات نصف مصنعة تستخدـ في إنتاج المنتجات النهائية, اك أجزاء تكميلية ,  مواد أكلية الطلب المعتمد  -

 تلك األجزاء أك المواد أك المنتجات النهائية التي يجرم شحنها على أساس كونها منتجًا نهائيًا الطلب المستقل  -

 . إلى الزبائن 

 

  أنظمة الطلب المستقل في حالة التأكد : 

ال بد من من توفر المعلومات ك البيانات الكافية بخصوص كل من المؤشرات  : لغرض تحديد السياسة المثلى للمخزكف

 : التالية 

  معدالت الطلب. 

  كلف المخزكف المناسبة. 

  فترات التوريد ك مددها. 
 

عبر تحقيق التكلفة الكلية الدنيا  , إف الهدؼ من نظاـ السيطرة على المخزكف هو تقليل الكلف الكلية لنظاـ المخزكف -

 . لكل دكرة 
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  نظاـ كمية الطلب الثابت : 

 
 

  المخزكف اإلقتصادم : 

بنقطة التعادؿ لكل من  أك للشراء هي كمية الطلب المتعلقة ( EOQ )يُقصد بالكمية االقتصادية للمخزكف 

بحدكدهما  باعتبارهما تمثبلف التكلفة الكلية لبلحتفاظ بالمخزكف كلف االحتفاظ بالمخزكف ك كلف امر الشراء

مما يتوجب توجيه االهتماـ الكبير على تقليل التكلفة الكلية ألف الكمية االقتصادية للشراء تعتبر العامل  . الدنيا

 . الحاسم الذم يؤدم إلى بلوغ التكلفة الدنيا للمخزكف 

 

 
 

 : حاالت نفاذ المخزكف ك مخزكف األماف 

  :ال بد من معرفة بعض االمور الهامة منها لغايات معرفة حاالت نفاذ المخزكف ك تحديد مخزكف األماف 

 .ذلك المستول من المخزكف الذم يجب عند الوصوؿ إليه القياـ بإطبلؽ امر الشراء : نقطة إعادة الطلب  .1

حيث تقوـ الشركة باالحتفاظ بكميات , الذم يستخدـ عادةن لتبلفي حاالت نفاذ المخزكف : مخزكف االماف  .2

 .احتياطية تبلفيًا لذبذبة مدة التوريد 

ك المدة الزمنية البلزمة لوصوؿ المواد من الموردين هي ,  كحدة يوميا 200إذا كاف الطلب على المواد يعادؿ   : مثاؿ

 . كحدة 300ك مخزكف االماف يساكم , ثبلثة اياـ 

 .أكجد نقطة إعادة الطلب : المطلوب 

 (مدة التوريد * حجم الطلب في كحدة الزمن  )+ مخزكف األماف = نقطة إعادة الطلب 

 . كحدة 900 (  = 3 *  200 + ) 300                          = 
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  أنظمة الطلب المستقل في حاالت عدـ اليقين : 

 : حاالت كلف نفاذ المخزكف 

بسبب الطلبات تلك الكلف التي تظهر إما  . تعتبر كلف نفاذ المخزكف من أكثر كلف المخزكف تعقيدًا ك من اصعبها تحديدًا

ك التي يمكن تحديدها على أساس المفردة المخزكنة الواحدة أك على اساس  . أك بسبب فقداف المبيعات, المرتدة 

احتواءها على حالة ك من االمور االخرل التي تؤدم إلى زيادة تعقيد تكلفة نفاذ المخزكف . حالة التوقف أك االنقطاع 

  .عدـ التأكد بخصوص تأثير إجراءات عدـ الرضا لدل الزبائن حوؿ حجم الطلب المتوقع أك المستقبلي

 

ن   : ثبات الطلب مع ثبات فترة التوريد : أكال

لذا ال توجد هنالك حاجة لبلحتفاظ بمخزكف  . (أك اليقين  )تحت ظركؼ التأكد ك هنا تتخذ القرارات المتعلقة بالمخزكف 

حيث اف كمية المخزكف تصل . ك تكوف نقطة إعادة الطلب مساكية إلى معدؿ الطلب مضركبًا في مدة التوريد . األماف 

 .ك عادةن ما تكوف هذق الفرضية غير كاقعية . إلى الصفر عند كصوؿ المفردات المطلوبة إلى المخازف 

 : الطلب متغير مع ثبات فترة التوريد : ثانيًا 

 (قسم إنتاجي يزكد بالمفردات إلى قسم إنتاجي آخر داخل المنظمة  )عندما يكوف التوريد أك التجهيز من مصدر داخلي 

 .من السهولة السيطرة على مدة التوريد هنا يصبح , 

مخزكف  )في ظل بيانات التوزيع التاريخي لسلوؾ الطلب يصبح باإلمكاف تحديد كمية المخزكف اإلحتياطي  -

إال انه نتيجة , بواسطة اختيار مستول ذلك المخزكف الذم كلما ارتفع زادت كلف االحتفاظ بالمخزكف  (األماف 

ك .  ك هذا ما يسمى باالهداؼ المتعاكسة اك المتضادة ك العكس صحيحلذلك تنخفض كلف نفاذ المخزكف 

 .تكمن خطورة ذلك في حالة نفاذ المخزكف فقط خبلؿ فترة التوريد 

 تكلفة نفاذ المخزكف : حالة الطلب المرتد : ثالثًا 

للحصوؿ على مفردات طلبه متى يصبح  (أك قبوؿ الزبوف باالنتظار  )المقصود بالطلب المرتد هو انتظار الزبوف 

ك ينبغي القياـ بإعادة احتساب مخزكف األماف عبر , ك هذق الحالة ال تعني فقداف المبيعات , .. المخزكف منها متوفرًا 

 .طرؽ رياضية مختصة بذلك 
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هنالك حاالت أخرل يتوجب معالجتها باستخداـ طرؽ رياضية مناسبة بُغية اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص كلف نفاذ 

 : ك من تلك الطرؽ التي يُكتفى باالشارة إليها , المخزكف 

 

 .حالة الطلب المرتد مع تكلفة نفاذ المخزكف في حالة انقطاع المخزكف : رابعًا 

 .حالة فقداف المبيعات مع تكلفة نفاذ مخزكف المفردة الواحدة : خامسًا 

 .حالة فقداف المبيعات مع تكلفة نفاذ المخزكف في حالة االنقطاع : سادسًا 

 .حاالت الطلب الثابت مع مدة التوريد المتغيرة : سابعًا 

 .حاالت الطلب المتغير ك مدة التوريد المتغيرة : ثامنًا 

 

 

  تحديد مستويات الخدمة : 

تجهل الشركات في معظم األحياف معرفة كلف نفاذ المخزكف الحقيقية لديها اك على األقل تشعر بعدـ اهمية تقديرات 

ك تحت مثل هذق الظركؼ تقوـ اإلدارة يإعداد مجموعة من المستويات المقبولة في تقديم الخدمة . هذق الكلف 

حيث يشير مستول الخدمة إلى القدرة على مواجهة ك تنفيذ . ك التي يتم بلوغها من خبلؿ نقاط إعادة البيع لزبائنها 

 . طلبات الزبائن من مخزكف المواد 

% ( . 100 )ففي الحاالت التي يستلم الزبوف كامل طلباته من دكف تأخير فإف مستول الخدمة في هذق الحالة يكوف 

ك هذا يعني بأف أم انخفاض عن مستول  (% 100 )كما ك أف مستول الخدمة مع مستول نفاذ المخزكف يساكم 

حيث أنه من الصعوبة ضماف تلبية , يشير إلى كجود بعض االختبلفات في مستويات المخزكف  (% 100 )الخدمة 

 .كما ك أف تحقيق مثل هذا النظاـ قد يكلف المنظمة مبالغ طائلة قد ال تكوف قادرة على ذلك , الطلب بالكامل دكمًا 

 

 : يشار هنا إلى انه قد اتسع استخداـ نوعين من أنواع مستول الخدمة هما 

 .مستول الخدمة لدكرة الطلب الواحدة  .1

 . مستول الخدمة للمفردة المخزكنة  .2
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 ــثـاهيــة غـشـراحملارضة ال

 أأهواع الطلب و أأهظمة الرشاء

 

 مقدمة:  

كما ك أف ,  مما يؤدم إلى خسارة كبيرة في خدمة المستهلك التأخير  في إصدار طلبات الشراء تُظهر حاالت نفاذ المخزكف-  

الموازنة بين كلف فبل بد من . سوؼ يؤدم إلى تراكم المخزكف اإلضافي أك الزائد شراء المواد المخزكنة قبل ظهور الحاجة إليها

 .االحتفاظ بالمخزكف الزائد ك بين كلف نفاذ المخزكف 

 

 : تستخدـ ثبلثة أنواع من األنظمة في تحديد توقيت إطبلؽ أمر الشراء ك هي 

  نظاـ نقطة إعادة الطلب. 

  نظاـ المراجعة الدكرية. 

  تخطيط المتطلبات المادية. 
 

 .يجرم عادةن احتساب كمية الطلب على أسس ك مفاهيم الكمية اإلقتصادية للشراء  -

 تلبي الطلب من لحظة إطبلؽ امر الشراء ك يجب إطبلؽ أمر الشراء عندما بكوف المخزكف المتاح بكمية كافية -

  .(بفترة التوريد  )ك تسمى هذق الفترة , حتى كركد الكمية أك المخزكف 

في تأمين جزءًا من الحماية اك الوقاية من حاالت نفاذ  (مخزكف األماف  ) يستخدـ المخزكف اإلحتياطي -

 .المخزكف 

 

  مستويات المخزكف: 

 
 

 : نظاـ نقطة إعادة الطلب  (تابع  )

 :الفركض التي تقوـ عليها نقطة إعادة الطلب 

 .ثبات كمية الشراء  .1

 .احتساب النقطة بواسطة معدؿ الطلب خبلؿ فترة التوريد  .2

إال أف هذق الحاالت تتغير على أساس الطلب الفعلي , أف الفاصل الزمني ما بين حاالت إعادة الطلب ثابت  .3

 .خبلؿ دكرة الشراء 

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 60  

 

 :مثاؿ 

 . كحدة 300ك مخزكف األماف ,  كحدة 1000أكجد معدؿ المخزكف إذا عملت أف كمية الشراء 

 

 :الحل 

 مخزكف األماف  + ( 2/ كمية الشراء  )= معدؿ المخزكف 

 ( =                      1000 / 2 + ) 300 

  كحدة  800                      = 

 
 

  مخزكف األماف : 

 : لغرض تحديد مخزكف األماف ال بد من معرفة بعض األمور ك هي 

 .نقطة إعادة الطلب  .1

 .مدة التوريد  .2

 .الذم يعني عدـ كفاية الكمية المخزكنة لتلبية الطلب خبلؿ مدة التوريد : نفاذ المخزكف  .3

 .الذم يقدّر عادةن في ضوء الخبرة ك سلوؾ احتمالية التوزيع الزمني لفترة التوريد : المخزكف االحتياطي  .4

 

 
 

 
 

  تباين الطلب خبلؿ مدة التوريد : 
 

 : لسببين هما  (أك المتنبأ به  )يتباين الطلب الفعلي عن الطلب المتوقع 

 .الخطأ أك الفشل في التنبؤات بمعدؿ الطلب  .1

 .التباينات العشوائية بالطلب حوؿ معدله  .2
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 :تباين الطلب حوؿ المعدؿ 

 : مثاؿ 

 .فما هو متوسط توزيع الطلب ,  كحدة خبلؿ مدة عشرة اسابيع 10000إذا كاف مجموع الطلب على أحد المفردات 

 : الحل 

 عدد األسابيع / مجموع الطلب = متوسط الطلب 

  كحدة 1000   = 10 / 10000= 

 : التشتت 

 (σ)ك يمكن قياسه بعدة طرؽ أهمها بإعتبارق االنحراؼ المعيارم  . هو تباين معدالت الطلب الفعلي حوؿ معدلها 
 

  تحديد مخزكف األماف ك نقطة إعادة الطلب : 

 : معامل األماف 

ك التي تسمى , إف مستول الخدمة ذك عبلقة مباشرة بعدد االنحرافات المعيارية التي تستخدـ بمثابة مخزكف األماف 
 .عادةن بعامل األماف 

فما هو مخزكف األماف الواجب االحتفاظ به للحصوؿ على ,  كحدة 200 بإفتراض اف االنحراؼ المعيارم يبلغ : مثاؿ 

فما هي نقطة ,  كحدة 1500ك في ظل كوف الطلب المتوقع خبلؿ فترة التوريد  . (% 90 )مستول من الخدمة يبلغ 

 .إعادة الطلب 

 :إذا علمت بأف معامبلت األماف كانت على النحو التالي 

 

 : الحل 

  (معامل األماف  )االنحراؼ المعيارم = مخزكف األماف 

 .  كحدة 256 ( = 1.28 ) 200                    = 

 مخزكف األماف + الطلب المتوقع خبلؿ فترة التوريد = نقطة إعادة الطلب 

  كحدة 1756   =  256 + 1500                         = 

 

  نظاـ المراجعة الدكرية: 

أم في , .. كمية المخزكف الفعلية ألية مفردة معينة تحدد كما هي بإستخداـ نظاـ المراجعة الدكرية فإف 

ك ليس بالضركرة اف تكوف تلك الفواصل . ك بعد ذلك يجرم إطبلؽ أمر الشراء , خبلؿ فواصل زمنية ثابتة 

 .ك لكن فترة المراجعة ثابتة , متساكية في الكمية 
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 :مثاؿ 

تقوـ شركة األمل لصناعة اإللكتركنيات بتخزين مشترياتها من الدكائر الكهربائية التي تشتريها من مورد محلي 

ك قد حددت الشركة بأف  . يومافك تبلغ مدة التوريد  , (أم كل عشرة أياـ عمل  )مرة كاحدة كل اسبوعين 

كما ك ترغب الشركة  , (خمسة أياـ عمل  ) كحدة في األسبوع 150يساكم معدؿ الطلب على منتجها 

كما ك أف المخزكف الفعلي للدكائر الكهربائية يساكم  , ثبلثة أياـ عملباالحتفاظ بمخزكف األماف الذم يكفي 

 . كحدة 130

.تحديد المستول المستهدؼ من المخزكف : - المطلوب   

.ماهو  عدد الدكائر الكهربائية الواجب شراؤها هذا األسبوع                          -   

 : الحل 

 مخزكف األماف  + (مدة التوريد + مدة المراجعة الدكرية  )الطلب في كحدة الزمن  = (الحد األقصى  )المستول المستهدؼ 

  كحدة في يوـ العمل الواحد 30 = 5 / 150= كمية الطلب في كحدة الزمن 

  يوـ 2= مدة التوريد 

  يوـ 10= مدة المراجعة 

  كحدة 90 ( = 3 ) 30 يوـ ك الكمية هي 3= مخزكف األماف 

  كحدة 130= كمية المخزكف الفعلي 

 90 ( + 10 + 2 ) 30= المستول المستهدؼ 

  كحدة 450                            = 

  المخزكف الفعلي –المستول المستهدؼ = كمية الطلب 

  كحدة 320 = 130 – 450                 = 

 

  توزيع مواقع المخزكف : 

  .ك كذلك تقليل تكلفة النقل, تحقيق القرب من الزبوف يهدؼ هذا التوزيع إلى 

 :أهداؼ إدارة توزيع المخزكف 

 .من خبلؿ القرب من الزبوف  , المستول البلزـ لخدمة الزبوفتحقيق  .1

 .تقليل كلف النقل  .2

 .تقليل كلف المناكلة  .3

 . لتقليل ك حل مشاكل الجدكلة التعاكف مع الموردين .4

 

كما ك يمكن توريد الطلب إلى المصنع من قبل المورد , قد يقوـ المصنع بتوريد المنتجات مباشرة إلى الزبوف  -

 .المركزم 

 .تعتمد الطلبات إلى المصنع أساسًا على الوقت الذم يقوـ فيه المورد المركزم يإطبلؽ أمر الشراء  -

 

 



شجون   :                                                                                                                                                                 إعداد جهاد عفانه . د      /  مبادئ التوريد 63  

 

  نموذج تخطيطي لنظاـ التوزيع: 

 

 

  أنظمة التوزيع البلمركزية : 

ك ذلك بشكل مستقل عن مراكز التوزيع , يقوـ كل مركز توزيع هنا بتحديد مدل احتياجاته ك متى يتوجب توريدها 

حيث يتم إصدار أمر . ك بغض النظر مقدار المخزكف المتاح لدل المورد الرئيس ك عن جدكلة إنتاج المورد , االخرل 

  .(المورد الرئيس  )الشراء ك إرساله إلى المركز الرئيس 

هذا عيب  أما .تقليل كلف االتصاؿ ك التنسيق ك هنا فإف كل مركز بمقدكرق تشغيل عملياته لوحدق مما يؤدم إلى 

 كميات المخزكف ك خدمة الزبائن ك مما قد يؤثر على, الخلل الذم يمكن أف يحدث في التنسيق النظاـ فيعود إلى 

 ك لذلك توجهت الكثير من المنظمات إلى تطبيق النظاـ المركزم في المخزكف ك التوزيع . كذلك جدكلة اإلنتاج ك التوريد 

  أنظمة التوزيع المركزية : 

كما ك أف مراكز التوزيع ال تمتلك . اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنبؤات الشراء ك الخزف ك التوزيع بشكل مركزم يجرم 

 .أية اعتراضات فيما يخص المفردات ك كمياتها التي ترد إليها 

ك كذلك مواجهة الحاالت الخاصة , تعزيز المخزكف الذم تم بيعه أك استخدامه تتجه المحاكالت هنا بصورة عامة إلى 

الموازنة بين المخزكف المتاح ك بين حاجات كل من  ك تحاكؿ أيضًا هذق األنظمة .مثل الموسمية أك خصومات الكمية 

 .مراكز التوزيع 

عدـ القدرة على التفاعل مع الطلبات  في العيب ك لكن يكمن التنسيق بين تلك الجهات  هذا النظاـ مزاياك من 

  . تدهور مستول خدمة الزبوف مما يؤدم إلى, المحلية 

 

  تخطيط متطلبات التوزيع: 

يقصد به ذلك النظاـ الذم يتنبأ بوقت الطلبات المختلفة التي سوؼ يجرم إطبلقها ك إرسالها إلى المورد المركزم من 

حيث تعطي هذق الحالة لكل من المورد المركزم ك المصنع الفرصة بإعداد خطة المنتجات التي تظهر . قبل النظاـ 

 .التفاعل مع طلبات الزبائن ك مع خطة التنسيق ك السيطرة ك كذلك , الحاجة الفعلية لها كقت كركدها 

تعتبر األكامر التي يجرم إطبلقها ك الواردة من المورد المركزم بمثابة مدخبلت لتنبؤات الطلب عند الجدكلة الرئيسة  -

 .لئلنتاج في المصنع 
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 ــثـالـثـة غـشـراحملارضة ال

 (JIT)  هظام اجلدوةل الفورية 

 

 مقدمة:  

يشكل , .. ففي الماضي كاف اإلنتاج الواسع ك االستفادة من اقتصاديات الحجم  . اختلفت معايير تحقيق الميزة التنافسيةلقد -  

اما اليوـ فقد أصبح معيار الزمن الهاجس األكبر الذم يحتله فكر ك توجهات , الميزة التنافسية القوية للمنظمات المختلفة 

المنظمات المختلفة في العالم أجمع ك خاصة بعد االختراقات التي حققتها المنظمات اليابانية لؤلسواؽ العالمية من خبلؿ الزمن 

 .كميزة تنافسية باإلضافة إلى المزايا األخرل 

 ,  في العمليات ك األنشطة المختلفة للمنظمات أكجد التقدـ التكنولوجي المركنة العالية- 

  . ( Just – in – Time )حيث ظهر نظاـ الجدكلة الفورية 

 

  مفهوـ ك أهمية نظاـ الجدكلة الفورية : 

ك , ناهيك عن تقليل األخطاء , الضائع أك الفاقد الذم ال يضيف قيمة للمنتج أك الخدمة  (أك تقليص  )فلسفة موجهة لتقليل " 

 " .ك تقليص الزمن غير المنتج , ك تقليل مستويات المخزكف , ك المشاركة الجماعية , التحسين المستمر 

ن بالتطبيق - يتركز هدؼ النظاـ في توفير الكمية المطلوبة حيث ,  .. بالرغم من بساطة هدؼ هذا النظاـ إال أنة ليس سهبل

الجدكلة كما ك يهدؼ نظاـ .  من المواد ك األجزاء في الزمن المحدد للعمليات ك خاصة التجميعية ك التصنيعية فقط

حيث يقوـ هذا النظاـ على بناء عبلقة قوية مبنية على الثقة  , الفورية في إدارة المخزكف إلى تحقيق المخزكف الصفرم

 .ك المورد  (المشترم  )العالية بين المنتج 

 فإذا لم ,إف ضعف أك عدـ التعاكف في مجاؿ التوريد الفورم يجلب معه الكثير من المشاكل المعقدة بالنسبة للمنتج  -

 .المخزكف  (أك تأخر توريد  )يتوفر مخزكف األماف في مثل هذق الحالة سوؼ تتوقف العمليات بسبب نفاذ 

 

 : المسائل المتعلقة بالتوريد الفورم 

يقوـ بعض الموردكف بتعبئة المواد المطلوبة بموجب نظاـ الجدكلة الفورية في حاكيات متينة مستردة ك  : الموردكف .1

ك يمتد األمر إلى , ذلك لغرض اختزاؿ ضجيج المواد ك تقليل التلف أك األضرار التي تصيب المواد عادةن أثناء عملية التعبئة 

 .تسهيل عملية المناكلة ك التفريغ 

 .ك خاصةعندما يكوف الموردين بالقرب من مواقع المنظمات الطالبة للمواد : النقل  .2

 .عبر تطبيق نظاـ المعيب الصفرم : الجودة  .3

من خبلؿ استخداـ أنظمة المعلومات المحوسبة ذات المستول التكنولوجي المتطور ك المتصلة من خبلؿ : اإلتصاالت  .4

 .شبكات مترابطة ما بين المورد ك المشترم 

 ..., أم الجدكلة المبكرة التي تحتاج إلى زمن قصير إلنجاز عملية التهيئة ك النصب ك تحقيق الجدكلة العالية : الجدكلة  .5

 : يمكن تبسيط مفهوـ نظاـ الجدكلة الفورية لئلنتاج على أنه , صفوة القوؿ 

 المنتجات النهائية ك السلع الجاهزة في الزمن المحدد لبيعها بالضبط إنتاج ك توريد . 

 المفردات نصف المجمعة في الزمن المحدد لها بالتماـ تجميع .  
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 األجزاء في الزمن المحدد تصنيع . 

 األخرل في الزمن المطلوب ألغراض تصنيع األجزاء بالتماـ التكميلية شراء المواد ك األجزاء . 

 ك عدـ التأخير أك التعجيل كذلك عن الزمن المطلوب ,  اإلنتاج أك التجميع كلو حتى لمفردة كاحدة عدـ زيادة أك نقصاف

 .كلو حتى ليوـ كاحد 

 

 :يهدؼ نظاـ الجدكلة الفورية لئلنتاج إلى تقليل ك اختزاؿ الضائع الذم يحدث بسبب 

  الزيادة في كمية اإلنتاج. 

  زمن االنتظار. 

  النقل. 

  تراكم المخزكف. 

  الخلل في أداء العمليات. 

  اإلنساف. 

  (الخردة  )اإلنتاج المعيب أك التالف.  

 

 

 (  تابع)  مفهوـ ك أهمية نظاـ الجدكلة الفورية :  

 ك الذم هو عبارة عن نظاـ صناعي يقوـ  Pull Approach يرتكز تطبيق نظاـ الجدكلة الفورية على مدخل السحب -

 .على تصنيع المنتج المطلوب من قبل المستهلكين فقط 

تمكنت العديد من الشركات الصناعية ك من بينها الشركات اليابانية عبر تبنّي الجدكلة الفورية من تحقيق ميزة تنافسية  -

 : بالتركيز على مبدأين أساسيين هما 

 ...  من خبلؿ تقليص الزمن الكلي المتصل بالمواد ك العمل ك المعدات تقليص الفاقد . 1 -

 . ك العمل على تدريػبػهم بما يحقق أهداؼ المنظمة استخداـ القدرات البشرية للعاملين . 2 -

 ك التي تأتي من خبلؿ تقليص زمن ,تعتبر االستجابة السريعة الحتياجات المستهلك مفتاح الميزة التنافسية للمنظمة  -

 .التصنيع الكلي بالتركيز على استخداـ الجدكلة الفورية 
 

 

  أهم فوائد نظاـ الجدكلة الفورية : 

 .تقليل المخزكف  .1

 .تحسين الجودة  .2

 .تقليل الكلف  .3

 . تقليص المساحات المخصصة للتخزين  .4

 .تقليص المهل الزمنية للتصنيع  .5

 . زيادة اإلنتاجية ك المركنة  .6

 

 

  مكونات الجدكلة الفورية: 
 

التي تقوـ على بناء عبلقة كثيقة مع الموردين بهدؼ زيادة جودة الطلبات المستلمة من خبلؿ  : الجدكلة الفورية للشراء .1

 .تقليص الموردين 

 .ك تعني محاكلة تقليص ك اختزاؿ التعقيدات في العمليات التحويلية : التركيز على المؤسسة  .2

 .تقليص زمن التهيئة ك نصب المكائن ك المعدات عند التحوؿ من منتج إلى آخر  .3

 .بهدؼ زيادة المركنة : تكنولوجيا المجاميع  .4
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 .تطبيق أنظمة الصيانة الوقائية عبر زيادة الخبرات : بناء نظاـ الصيانة المنتجة  .5

 .من خبلؿ التدريب : قياـ الفرد بأداء كظائف متعددة  .6

 .من خبلؿ استقرار اإلنتاج ك ثباته بين مختلف محطات العمل : تماثل عبء العمل  .7

 ..تحتوم معلومات حوؿ رقم الجزء ك مكوناته ك األسبقيات : استخداـ نظاـ البطاقة  .8

 .عير جعل األسبقية األكلى ألهداؼ المنظمة : السيطرة الشاملة على الجودة  .9

 .حلقات الجودة  .10

 

    التحسين المستمر من خبلؿ نظاـ الجدكلة الفورية(JIT):   

ك تقليص األنشطة التي ال تضيف , ك تقليص مستويات المخزكف ك الزمن المتصل به , اإلستجابة السريعة إلحتياجات المستهلكين 

 .جميع ذلك ينعكس على عمليات التحسين المستمر ... , ك الترابط األفقي ألجزاء التنظيم , قيمة للمنتج 

 

 :اهم مجاالت التحسين المستمر في أداء المنظمة بإستخداـ نظاـ الجدكلة الفورية 

ك تقليل الزمن المستغرؽ لتهيئة ك نصب , من خبلؿ انسيابية األجزاء عبر محطات العمل  : تحسين مؤشرات اإلنتاجية .1

 ..., ك تقليص المخزكف في محطات العمل , المكائن ك المعدات 

 .من خبلؿ تقليص المساحة المخزنية : تحسين مؤشرات استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية  .2

 . ك خفض عدد األفراد العاملين في إدارة المخزكف , من خبلؿ كلف المخزكف ك االستثمار فيه : تقليل الكلف  .3

 

  الجدكلة الفورية للشراء : 

ك علية يمكن القوؿ بأف الجدكلة .  التابعة للمشترم الصناعي يعمل المورد بموجب هذا النظاـ كجزء من إدارة المشتريات

مما يؤدم لتقليص الفاقد , نظاـ تجهيز المتطلبات المادية في الوقت الصحيح ك بالكميات الصحيحة الفورية للمشتريات عبارة عن 

 ناهيك عن كونها عملية لربط األقساـ داخل المنظمة ك في العمليات اإلنتاجية ك السيطرة على مستول مناسب من المخزكف ،

 .بناء عبلقات قوية مع الموردين لضماف التدفق المنتظم للمواد 

 

:العوامل المؤثرة على نظاـ الجدكلة الفورية   

ك االعتماد على عدد , من حيث طبيعة العبلقة الجديدة مع المورد ك التي تقوـ على تبادؿ المعلومات  : التأثير المباشر .1

 ...., ك خلق الوالء التاـ , قليل من الموردين 

 .حيث أف التغيرات الجديدة أثرت على دكر المشترم الصناعي : التأثير غير المباشر   .2

 

 :تطبيق الجدكلة الفورية في ظل الفلسفة القديمة للمشترم سيواجه العديد من المشاكل أبرزها 

 .مما يؤدم إلى زيادة كلف إصدار أمر الشراء  ,  مرات في السنة6 – 5تقديم طلبات الشراء بحدكد    .1

 .  ما بين المشترم ك المورد حوؿ األسعار المفاكضات الطويلة .2

 .اإلحتفاظ بكميات كبيرة من المخزكف  .3

 .مما يتطلب من المورد إعادة جدكلة الشحنات المرسلة  , التغير في أكقات التسليم .4
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  اإلختبلفات ما بين عمليات الشراء التقليدية ك بين نظاـ الجدكلة الفورية للمشتريات :  

 

 

  تطبيقات نظاـ الجدكلة الفورية : 

ك الترتيب الداخلي ,  ك من بينها التركيز على التخطيط يحتاج تطبيق هذا النظاـ إلى إحداث تغييرات جذرية في المنظمة -

 .ك العبلقات مع الموردين , ك طرؽ السيطرة على اإلنتاج , للمصنع ك العمليات اإلنتاجية 

 :أثّرت الجدكلة الفورية على استراتيجية المنظمة من خبلؿ التركيز على ما يلي  -

 ... , ك الجودة العالية , كالتكلفة : أسبقيات التنافس  .1

 .لضماف تتابع ك تسلسل العمليات ك تأمين تدفق المواد : الموقع اإلستراتيجي  .2

 

 :الخبلصة 

 من أجل زيادة حصتها السوقية بعدما ازدادت حدة المنافسة بين المنظمات أف المنظمات بدأت تُعطي الزمن بعدًا استراتيجيًا

 .حيث أف تطبيق الجدكلة الفورية يوفر مثل هذق الميزة . المختلفة 

فالهدؼ كاحد ك هو ,  عن المطبق في المنظمات الصناعية اف تطبيق نظم الجدكلة الفورة في المنظمات الخدمية ال يختلف كثيرًا

 .التحسين المستمر من خبلؿ اعتماد الزمن كميزة تنافسية 

 

  معوقات تطبيق نظاـ الجدكلة الفورية: 

 

  .(عمليات تشغيلية قديمة لسنوات عديدة  ) العديد من المنظمات ال تتصف بالمركنه العاليةكوف  .1

 JITفي تطبيق العقلية الرافضة للتغيير  .2

كما ك أف كلف التطبيق تكوف عادةن في بدايته , فتطبيق هذا النظاـ ال يُعطي نتائجه على األمد القصير  : العائق المالي .3

 .عالية نتيجة لبناء عبلقات طويلة األمد مع الموردين 

 . المشترم ك البائع كجود تناقض بين أهداؼ كبل الطرفين .4

 . قد ال تتوفر لدل المنظمات يتطلب استثمارًا عاليًا ك خبرة متراكمةكوف النظاـ  .5
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 رابــعــة غـشـراحملارضة ال

دارة النقل   ا 

 

 مقدمة:  

 , يشكّل الجزء األكبر من كلف عناصر اللوجستكحيث ,  التوريد يُعد النقل حجر األساس في إدارة اللوجستك أك إدارة سبلسل-  

حيث يتم النقل المادم للمواد األكلية ك للمواد المنتجة من أماكن إنتاجها إلى المناطق , كما ك يُعد من ضمن الخدمات اإلنتاجية 

 .التي تحتاجها 

كما ك انه عامل هاـ في خلق المنفعة ,  مضافة يمكن إرجاعها إلى المنفعة المكانية يضيف النقل كلف إلى المنتج أك قيمة- 

 .الزمانية عبر كصوؿ البضاعة بالوقت ك المكاف المحدد غير تالفة ك غير منقوصة 

 

  العوامل المؤثرة على كلف النقل ك التسعير:  

 : العوامل التي تعود إلى المنتج 

 .كالحديد ك المنتجات الورقية مقارنة بحقائب السفر ك لعب األطفاؿ , تعود إلى نسبة كزف ك حجم المنتج  : الكثافة .1

ن الحبوب ك الخامات ك . ك هي درجة المنتج الذم يمكن أف يملئ الفراغ المتوفر في قاطرة النقل : التخزين  .2 فمثبل

ك تخزين المنتج يعتمد على الحجم ك الشكل ك . المنتجات البتركلية باإلمكاف ملئ األكعية بها في الشاحنات الحوضية 

 .درجة الهشاشة 

 .حيث أف المواد صعبة المناكلة ذات تكلفة أكبر في النقل : سهولة أك صعوبة المناكلة  .3

ك نسبة كبيرة منها قابلة , فالمنتجات ذات القيمة العالية بالنسبة ألكزانها قد تكوف سهلة التلف : المسؤكلية القانونية  .4

 .. ك البعض منها يحتاج إلى تغليف كقائي . ك بالتالي تكوف تكلفة نقلها أكبر , للسرقة 

 : العوامل التي تعود إلى السوؽ 

 .درجة المنافسة الداخلية ك الخارجية  .1

 .موقع األسواؽ التي تحدد المسافة للبضاعة المنقولة  .2

 .طبيعة ك مدل القوانين الحكومية للناقل  .3

 .توازف أك عدـ توازف أجور النقل داخل ك خارج السوؽ  .4

 .موسمية نقل المنتج  .5

 .ما إذا كاف المنتج نقل محلي أك عالمي  .6
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  تأثيرات النقل على خدمة الزبوف:  

 :أهم مميزات النقل التي تؤثر على مستول خدمة الزبوف 

  اإلعتمادية. 

  زمن النقل بالعبور. 

  تغطية السوؽ ك القدرة على توفير الخدمة. 

  المركنة في المناكلة. 

  خسارة االداء ك تكلفة األضرار. 

  قدرة الناقل. 

 

  مكونات النقل: 

 : يمكن أف يقسم النقل إلى ثبلثة مكونات أساسية ك هي 

 .البُنية التحتية للنقل  .1

 .األشكاؿ أك النماذج المتاحة  .2

 .اختيار األشكاؿ أك النماذج  .3

 

  البُنية التحتية للنقل : 

أم تعهد أك , فالطرؽ أك المسالك لقنوات النقل يجب أف تُحدد مسبقًا . أم الطرؽ ك الجسور ك شبكة السكك الحديدية ك ما شابه 

 .اتفاؽ بسلوؾ طرؽ محددة خاصة إذا كاف المنتج يخضع لظركؼ نقل محددة 

 

  األشكاؿ أك النماذج المتاحة للنقل:  

 : التقل البحرم  .1

.  خاصة ك أف اربعة أخماس التجارة الدكلية مقاسة بأكزاف البضائع التي تنقل بحرًا يُشكل الجزء األكبر من اجمالي النقل

 ك قد شهدت السنوات األخيرة تطورًا سريعًا لهذق الصناعة ك ازداد حجم ك انواع السفن الناقلة 

 

ك انواع اخرل للنقل , كما ك أف هناؾ سفن للنقل الساحلي , هناؾ سفن مخصصة لنقل الحمولة الجافة ك أخرل للسائلة  -

 .عبر البحار 

ك , ك حامبلت الغاز الطبيعي ,الناقبلت : قامت المنظمة البحرية العالمية بتصنيف شحن النقل البحرم إلى عدة انواع منها  -

 ..., ك سفن الحاكيات , ك السفن التقليدية للبضائع العامة , ك سفن نقل الحموالت الجافة , حامبلت غاز البتركؿ المسيل 

 

 :النقل الجوم  .2

 .ك غالبًا هو مسألة اعتبار أك هيبة كطنية عند تشغيل الخط الوطني , متوفر في أغلب الدكؿ بما فيها دكؿ العالم المتقدـ 

 غالبًا ما تشحن أك تنقل جوًا ك خاصة إذا كانت عالية تنقل جوًا بمواد عالية الثمن (قيمة  )من التصنيع العالمي % 40اآلف  -

  .(ثقيلة بالنسبة للحجم  )الكثافة 
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  إختيار األشكاؿ أك النماذج المتاحة للنقل:  

 :يجب أف يأخذ المدير باالعتبار أداء كل نموذج أك شكل كفقًا لؤلبعاد التالية 

طوؿ كقت اإلنتظار له تأثير كبير على مجمل حيث أف .  ك هو الوقت المحصور بين المغادرة ك الوصوؿ :كقت اإلنتقاؿ  .1

ك بالتالي تقليص فترة تجميد رأس , حيث أف هذا الوقت قد يخفض أك يتخلص من الحاجة للمخزكف .عمليات المنظمة 

كما ك يلعب كقت االنتقاؿ دكرًا رئيسًا في حاالت . الماؿ أك زيادة فاعليته عن طريق استغبلؿ الفرص األخرل لئلستثمار 

فأم اختبلؿ في كقت اإلنتقاؿ أك كصوؿ البضاعة سيكلف التاجر . ك في تقدير كصوؿ الشحنات الموسمية , الطوارئ 

 .الكثير أك ال يحقق التاجر األرباح المخططة أك المتوقعة 

 .إال أف ذلك له تأثير كبير على ثمن المنتج المباع , قابلية التلف تتطلب كقت انتقاؿ قصير  -

 

 

 ,فالنقل الجوم ك البحرم لهما طبيعة تجعل من الصعب التنبؤ بهما لحدكث تقلبات تفرض بعض الخيارات  :قابلية التنبؤ  .2

حيث باإلمكاف أف يقل مخزكف األماف هنا إلى الحد , إال اف كقت كصوؿ الشحنات عبر الجو يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر 

 .باإلضافة إلى القدرة على إعطاء مواعيد دقيقة للزبائن , األدنى 

.فعند كجود التسهيبلت المبلئمة يكوف الشحن الجوم هو األفضل   

 

 :ك من مزايا النقل الجوم 

 .ك اقلها ضررًا أك فقدانًا للبضاعة , أسرع كسيلة نقل ك أكثرها سبلمة  .1

 .انخفاض العناية الفائقة في المناكلة  .2

 .أقل تكلفة في التغليف الحمائي  .3

ك التقادـ , ك أثر ذلك على تكاليف التخزين , سرعة إدخاؿ البضاعة إلى السوؽ دكف الحاجة لوقت كبير في التخزين  .4

 ... , ك التلف , 

 

 .ك أسعار الشحت الجوم غالبًا ما تعتمد على فيمة الخدمة المقدمة ,  فالمنتجات العالية القيمة ستشحن جوًا :الكلف  .3

ك هذا , المسوقين الدكليين يجب أف يحددكا فيما إذا التكاليف العالية للشحن الجوم يمكن تبريرها أك تنظيمها كجزء  -

 .يعتمد على صفة أك خاصية البضاعة المنقولة 

 : يشار أيضًا إلى اف خدمات السفن النظامية تعتمد على  -

  الكلف. 

  طاقة التشغيل. 


