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 وتقديرشكر 
كام ينبغي جلالل وهجك وعظمي سلطانك شكرا ريب عىل  امحلد هللوقل امحلد هلل 

 توفيقي وجنايح

عالمه ونس بة الفضلتسجيل الشكر  عىلأ رى لزاما   ل حصابه، اس تجابة لقول النيب واإ

 عليه وسملمحمد صىل هللا  

 «.من مل يشكر الناس مل يشكر هللا»

 :وكام قيل  

عالن   كمت املعروف مهنم مفا شكر محــــده مفنعالمة شكر املرء اإ

ن اكنالعمل  والتش به بأ هلأ ن هداين لسلوك طريق البحث  وجل عىلفالشكر أ ول هلل عز  بيين  واإ

 .وبيهنم مفاوز

وال س تاذ املرشف عىل هذا البحث ادلكتور  ومعلمي الفاضلكام أ خص ابلشكر أ س تاذي الكرمي 

وأ لطف وليد فقد اكن حريصا عىل قراءة لك ما أ كتب مث يوهجين اإىل ما يرى بأ رق عبارة  العايب

 .وخالص ادلعاء، فهل مين وافر الثناء اإشارة

م قدم يل فائدة أ و أ عانين مبرجع، أ سأ ل هللا أ ن جيزهي ولك من ولك الزمالءكام أ شكر السادة ال ساتذة 

 معلهم يف مزيان حس ناهتم. وأ ن جيعلعين خريا 

 



 

 الإهداء
ل بشكرك ول يطيب الهنار اإىل  لهيي ل يطيب الليل اإ ل  بطاعتك.اإ ول  بذكرك.ول تطيب اللحظات اإ

آخرة اإل  ل  بعفوك.تطيب ال  برؤيتك.ول تطيب اجلنة اإ

 اهدي هذا العمل املتواضع اإىل معمل البرشية أ مجعني الهادي ال مني محمد صىل هللا عليه وسمل.

ىل من لكهل هللا ابلوقار اإىل من علمين العطاء بدون انتظار اإىل من أ محل امسه بلك افتخار اسأ ل هللا  اإ

ا بعد طول انتظار معرك لرتى مثارا قد حان قطفه وميد يفأ ن يبارك فيك وحيميك وأ حسن معكل 

ىل ال بد  وستبقى لكامتك براهمي(.ونصاحئك النجوم اليت أ هتدي هبا اليوم ويف الغد واإ  )وادلي العزيز اإ

ىل من اكن دعاهئا رس  ىل معىن احلنان والتفاين اإىل بسمة احلياة ورس الوجود اإ ىل معىن احلب واإ اإ

 احلبيبة(. أ يم) جرايحجنايح حناهنا بلسم 

ثرأ هديه للك من اكن هل  لهايم  اإ يف بلوغي ما أ ان عليه اإىل لك العائةل اليت اكنت س ندا يل ومصدر اإ

 اىل اإخويت رعامه هللا.

ىل أ عز من يسكن قليب اإىل من حهبم جيري يف عرويق ويلهج بذكرامه فؤادي.  اإ

آخرين اإىل لك الشهداء والوطنيني. ىل لك من حضى حبريته من اجل حرية ال  اإ

من أ صدقاء  تشكرايت لل س تاذ املرشف العايب وليد وللك من شارك يف هذا العمل وأ هدى لك

خوة وأ حباب  .واإ
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 مقدمة:
 أكبروالتفوق على المنافسين لتحقيق  العالميةتسعى المنظمات الكبرى حول العالم غزو االسواق       

النظر في مختلف الجوانب  بإعادةربح ممكن لذلك تلجأ المؤسسات الى تحسين ادائها كما تقوم 
نشطتها االقتصادية حتى يتسنى لها استغالل الفرص متاحه اتيجيات التي تتبناها في مختلف اواالستر 

 .بشكل جيد

االهمية  جاءتومع تالشي فكره تقارب اماكن االنتاج والتوزيع بسبب كبر حجم المنظمات وتعدد االسواق 
وجستية التي شهدت تطور مذهل في السنوات االخيرة حيث تعتبر من المظاهر الحديثة لال لإلدارةالكبرى 

ها في صميم النشاط في مواجهة تحديات العصر فهي الوظيفة التي تسمح للشركة في وضع نفس لإلدارة
 .الصناعي او التجاري 

والن المنتجات العالية الجودة ال تتدفق من المنتجين الى المستهلكين بطريقة تلقائية، بل البد ان تتحرك 
باعتبار قنوات النقل والتوزيع . من خالل قنوات للتوزيع التي يتحقق من خاللها المنفعة الزمنية والمكانية

وينظر الى قنوات التوزيع اليوم على انها ال تقوم  ؤسسة ومحيطها الخارجي.الوصل بين المهي حلقة 
بدور التوزيع فقط بل تتعداه الى دعم القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل ميزة تواجد وحضور المنتجات في 

 .جميع القطاعات السوقية

والتوزيع فجوهر ما يميز ادارة  من بينها النقل األنشطةمن  تشمل العديدان المنظومة اللوجستية  باعتبار
اللوجستي هي ضرورة التنسيق والتكامل بينها للحصول على نظام لوجيستي كفؤ  اإلطارفي  األنشطةهذه 

 اللوجستية. األنشطةوتتكامل انشطة االمداد والتوزيع معا لتشكيل ما يعرف ب وفعال،

ونظرا التساع االسواق وشدة المنافسة للحصول على الحصص او الفرص السوقية من طرف المنظمات 
تتجلى لنا األهمية الكبرى للخدمات اللوجستية التي اصبحت حلقة الوصل بين مواقع االنتاج واالستهالك 

الة جيدة سواء من حيث الوقت او المسافة فجل ما يطمح له العميل هو الحصول على طلبياته في ح
 مناسب.وسرعة قصوى وسعر 

 
 اآلتي. الرئيسي السؤال أثارة خالل من الدراسة مشكلة إظهار يمكن ذكر لما استنادا 
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  رئيسية: مشكلة
 االتصال) والتوزيع النقل قنوات فعالية في CONDOR مؤسسةل اللوجستية اإلدارة كفاءة تساهم كيف

  (؟الخارجي
 

 منها: الفرعية التساؤالت من مجموعة ذهننا في يدور االشكالية خالل ومن
 

 الفرعية: األسئلة
 

  اهميته؟ هي وما باللوجستيك؟ المقصود ما -
 والتوزيع؟ النقل بقنوات اللوجستية االدارة تربط التي العالقة هي ما -
 ؟والتوزيع النقل قنوات لتحسين اللوجستية االنشطة على كبير بشكل كوندور مؤسسة تعتمد هل -

  :التالية الفرضيات وضعنا الفرعية واألسئلة االشكالية هذه على لإلجابة 
 فرضية رئيسية:

تساهم االدارة اللوجستية في فعالية قنوات النقل والتوزيع من خالل التخطيط اللوجستي الكفء ومعالجة  
 .التكاليف وتحقيق أفضل اداء للتسليم

 الدراسة: فرضيات

اللوجستيك هو مجموعة من االنشطة التي تسهل من عملية نقل المنتجات وتوفيرها في الزمان  -

 اداء تسليم المنتجات للمستهلك ه في تحسينوالمكان المحددين وتكمن اهميت

 هناك عالقة بين ادارة اللوجستيك وقنوات النقل والتوزيع اال ان هذه العالقة ال تساهم بشكل كبير -

 في التحسين من كفاءة المؤسسة

 وذلك والتوزيع النقل قنوات لتحسين اللوجستية االنشطة على كبير بشكل كوندور مؤسسة تعتمد -
 ’’لوجيستكس كوندور ’‘ باللوجستيك خاص لفرع اشائها خالل من

 
 الدراسة: أهداف

 
 نشاطات ابراز ومحاولة والتوزيع النقل وقنوات اللوجستيك بين العالقة توضيح الى تهدف الدراسة هذه

 الجيد التسيير وإظهار ادائها تحسين خاللها من للمؤسسة يمكن التي جوانب تحديد خالل من االمداد

 الوقت بمرور استخدامها على التعود يتم عملية مجرد هي االخيرة هذه فكره من للتخلص األنشطة لهذه

 .للمنظمة الخارجي االتصال اداء تحسين من تمكن التي التوصيات من مجموعة استنتاج وكذلك
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  الموضوع: اختيار أسباب

 
 الحديثة المظاهر من العتباره ومهم النشأة حديث موضوع دراسة في الرغبة الشخصي: الدافع -

 العصر تحديات مواجهة في
 على أفضل عائد لتحقيق يسعى االدارة فن مثل اللوجستيك واالقتصادي: المعرفي الدافع  -

 والطلب. العرض بين بالتوافق ويسمح االستثمار
 للدراسة: العام اإلطار

 
 االول الفصل فصول ثالثة الى الدراسة تقسيم على ارتئيت البحث هذا اشكالية على لإلجابة 

 وفي اللوجستية لإلدارة سنتطرق  األول الفصل خالل من النظري  الجانب سيتناوالن والثاني

 ميدانية دراسة عن عباره سيكون  الثالث الفصل اما والتوزيع النقل لقنوات سنتطرق  الثاني الفصل

 المطروحة التساؤالت عن ةواإلجاب اإلبهام إزالة خاللها من نحاول جزائرية مؤسسة او كيان حول

 .والتوزيع النقل بقنوات اللوجستية اإلدارة واقع وتوضيح
 

 :منهج الدراسة

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على الوصف الدقيق للموضوع وصفا كميا ونوعيا، 
االعتماد على المنهج التحليلي من اجل تحليل المعطيات المتوفرة على الموضوع محل الدراسة، كما تم 

وذلك بهدف استخالص النتائج ومعرفة كيفية ضبط والتحكم في مدى تأثير مختلف العوامل على أحداث 
 الظاهرة محل الدراسة.

 

 دراسات سابقة:

اللوجستية في رضا  اإلدارة هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر (فهد إبراهيم جورج حوا)دراسة  -
 .االردن-ينزالفي شركة باسيفيك انتر ناشيونال  الزبائن

 من األولية المعلوماتلجمع  ( فقرة24)ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بتصميم استبانة شملت 

 وتحليل البيانات واختبار الفرضيات. وفي ضوء ذلك جرى جمع ( مفردة422)من  المكونةعينة الدراسة 
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 اإلحصائية األساليبوتم استخدام العديد من  spss للعلوم االجتماعيةاإلحصائية باستخدام الحزمة 

 متعدد والبسيط واالرتباط القانوني. وبعد إجراء عمليةلا لتحقيق أهداف الدراسة، منها تحليل االنحدار

 :ت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزهاالتحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصل

 الزبائنفي تحقيق رضا  (والتوريد والتخزينالنقل )اللوجستية  لإلدارةإحصائية  داللةوجود أثر ذي  -1
 (0.0.) داللةعند مستوى  (الخدمة جودة)

 في تحقيق رضا الزبائن (والتوريد والتخزينالنقل )اللوجستية  لإلدارةإحصائية  داللةوجود أثر ذي  -4
 (0.0.) داللةمستوى  د( عنالوقت لتقلي)

 في تحقيق رضا الزبائن (النقل والتخزين والتوريد)اللوجستية  لإلدارةإحصائية  داللةأثر ذي  وجود  -2
 (0.0.) داللةمستوى  د( عنالتكلفة)

 :وقد أوصت الدراسة بما يلي

في تحقيق رضا  اللوجستية وأنشطتها مال لها من أثر كبير باإلدارةتوصي الدراسة بضرورة االهتمام  * 
 ٠التنافسية للشركة  الميزةالزبائن ودعم 

 ،المقدمةاالردن بزيادة االهتمام في جودة الخدمة -ينزالتوصي الدراسة شركة باسيفيك انترناشونال  * 

 على خدماتها. المستمرةوالعناصر التي تؤثر عليها وإدخال التحسينات 

اللوجستي  االداء تحسين فيالمعلومات "استخدام تكنولوجيا  ( بعنوان4.11)محمود, دراسة  -
 الخدميةبالمنظمات 

 اللوجستي ءاألداهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على تحسين "

حيث توصل الباحث  المصريةبورسعيد  للمنظمات حيث طبقت الدراسة على القطاع الجمركي في مدينة
لدائرة الجمارك  اللوجستي األداءفي تحسين  األكبر األثرتطبيقات التكنولوجيا الحديثة كان لها  إلى أن
 وقلة االخطاء في العمليات الجمركية المعامالت تنفيذاجراءات النظم الجمركية من حيث سرعة  وتطوير
التكنولوجيا يؤدي إلى تطوير عالقة جيدة مع بينت الدراسة أيضا إلى أن تطبيق انظمة  ، كماالمختلفة

 قنوات البيع. رإلى تطويويؤدي  متطلباتهم الزبائن وفهم أفضل
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 اإلنتاجاللوجستية على تسهيل التدفق بين مناطق  أثر اإلدارة" ( بعنوان4.14العوضي، )دراسة  -
مدى  ة علىدارة اللوجستياال أثر ممارسات على التعرف ىالدراسة إلهدفت هده ، كالستهواال

الى ان تصل  المختلفةمرورا بالقنوات  المصانعوقت خروجها من  من تدفق السلع وسرعة مرونة
اللوجستية من ناحية عملية  اإلدارةاتباع وظائف  إذ بينت الدراسة إلى أن النهائي، المستهلكالى 

الدراسة إلى أن باإلضافة النهائي  المستهلكلوصول السلع إلى  الالزميؤدي إلى تقليل الوقت 
 بالعناصر البشرية كمجال حديث يزود السوق  اللوجستية اإلدارة ةأهمية دراسالضوء على  تألق

 اللوجستية.ات العملي مختلف إدارة القادرة علىالمناسبة 

 

 :األجنبية ثانيا: الدراسات

 (enterprise logistic) بعنوان   (  (GREGORY,ET AL2001 دراسة -

and supply chain structure    اللوجستية المشاريع متطور ومفهو  استكشاف إلى الدراسةهدفت هذه 

من حيث التكامل اللوجستي وسلسلة التوريد التابعة لها وتم تطبيق هذه  المنظمةالضوء على قدرات  وألقت
التوصل وتم  كارولينا الشمالية، يةوال في التجارة الدوليةفمنظمة  ذات العضويةالمنظمات الدراسة على 

التنظيمي. وتشير النتائج إلى  األداءتحقيق مستويات أعلى من  قادرة على اللوجستية الممارساتأن  إلى
موزعة جغرافيا في  التي هي دسلسلة التوريعمليات  لتنسيق ضروريةأن مشروع الخدمات اللوجستية أداة 

 العالم أنحاء جميع

- (enhancing internal customer srevice through procurement) بعنوان  croom & johnston5002  

مع التركيز  العمالءالتجارية والتطورات التجارية وأثرها على خدمة  األعمالتناولت هذه الدراسة قضايا 
التجارية  لألعمالالنظام الداخلي  تديناميكياوقد ركزت الدراسة على  المشترياتتوريد  على سلسلة

وألقت الدراسة الضوء على  الداخلي،وخصوصا العميل  للعمالء األساس باعتبار أن عملية التوريد هي
 األساسي األمرمنظمة على التأكيد على أن  77أجريت على  زيادة مساهمة زبائن. الدراسة التي أهمية

 ضوء في والتكاليف الشركة تاالستراتيجيا عتباره محددا هاماالالتوريد هو رضا العميل،  لنجاح عملية
 التوريد. بين شركاتالمنافسة 

- (the role of transporatation on logstics chain ((yang & et al) ن( بعنوا  2500   ةدراس (
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التوريد.  لسلسة الهدف من هذه الدراسة هو تحديد دور وسائل النقل في تحسين الخدمات اللوجستية التابعة
وسائل النقل لتحديد وفهم ل والمخططينمديري الخدمات اللوجستية، والباحثين  لمساعدةهذا البحث  وأجري 

والعالقات بين الخدمات اللوجستية  المختلفةمن الخدمات اللوجستية وتطبيقاتها  األساسية وجهات النظر
إلى أن النقل يحتل  باإلضافة المجتمعاللوجستية لها حيز كبير في أنشطة  األنظمة النتائج إلى أن وأشارت
 ٠ األداء تحسين لقدرة على ولها اللوجستية األنظمةأهمية في  األكثر المركز
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 تمهيد
 اإلدارية العلوم في والمهتمين الباحثين من العديد سعى اللوجستيك لعبهالذي  الكبير نظرا للدور

 السباقة باو وأور  مريكيةاأل المتحدة الواليات وكانت واالقتصادي، اإلداري  المجال في تطبيقه محاولة إلى
 واالهتمام االستهالك أنماط تغير :منها المؤسسات في ظهوره على عوامل عدة ساعدت كما .لذلك

 اللوجستية الجهود إن، المعلومات تكنولوجيا وثورة االقتصادية العولمة له، المقدمة الخدمة بمستويات
 اللوجستية، العملية مخرجات على الرقابة عملية بعدها لتأتي المحكم والتنظيم الجيد التخطيط إلى تحتاج

 .العالمية الشركات كبرى  هياكل في هامة إدارة منه جعل هذا كل
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 مفاهيم حول النظام اللوجيستي  األول:المبحث 

ك كثيرا حيث كان في األول يقصد به نقل الجنود والعتاد العسكري يلقد تطور مصطلح اللوجست
ذلك في مجاالت عديدة نظرا ألهميته البالغة خاصة مع تزايد تركز  واستخدم بعدالقتال، إلى ميادين 

اجهة الشركات في مناطق صناعية معينة بعيدة عن العمالء والموردين، حيث يساعد اإلمداد في مو 
مختلف التحديات، ويعتبر فن من فنون إدارة األعمال، يهدف إلى توفير األشياء المناسبة بالكميات 

 .مناسبين وكذلك بالتكلفة المناسبةالمناسبة في الوقت والمكان ال

    مطلب األول: ماهية النظام اللوجستيال

  سنحاول في هذا المطلب التعرف على مفهوم اإلمداد وأهميته واألهداف التي يسعى إلى
 تحقيقها 

  كيتعريف اللوجست أوال: 

 منها:كر ذلقد قدمت عدة تعاريف للنظام اللوجستي ن 

 جيمسهسكت  اللوجستيكفي  قام المختص 3791في سنة  التعريف األول:      
(Heskette.L.James بتعريفه على أنه )"  التي تسهل حركة المنتجات وتنسيق  األنشطةإدارة جميع

  1العرض والطلب في خلق المنفعة المكانية والزمانية وذلك بتوفير المواد في المكان والوقت المحددين."

ول عرف ستون اللوجستيك بأنه: "علم وفـن يحـدد الحاجـات مـن حيـث كيفيـة الحص :التعريف الثاني    
  ."2عليها وتوزيعها واالحتفاظ بها في حالة جاهزة للتشغيل

اللوجسـتيك  التالي:التعريف  3791قدم مجلس إدارة األعمـال اللوجسـتية بـالو.م.أ سـنة التعريف الثالث:  
والسـلع هـو تلـك العملية الخاصة بتخطيط، تنفيذ، رقابة التدفق والتخزين الكـفء والفعـال للمـواد الخـام، 

                                                             
1 Pierre Médian. Anne Gratacap. La Logistique Et Supply Chain Management DUNOD. Paris, 2008.P11 

-باتنة-، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضرواإلمدادحواس فاتح، النقل  2 
 12، ص 4.11/.4.1الجامعية  السنة

 



دارة اللوجستية  الفصل ال ول   الإطار ملفاهميي لالإ

17 
 

النهائية والمعلومات ذات العالقة مـن مكـان اإلنتاج إلى مكـان االسـتهالك بغـرض تحقيـق متطلبات إرضاء 
 3العمالء.

المتناسقة والمتكاملة لتسهيل  األنشطةمجموعة من  هو:ك ياللوجست أن السابقة نستنتجمن التعريفات       
االستهالك في الوقت المناسب والمكان المناسب وبأقل  عملية نقل المواد األولية والمنتجات إلى مكان

، االختيار الجيد للمخازن والموردين، النقل ونظام إعادة الرقابة، المناولة األنشطةالتكاليف، وتشمل هذه 
 السلع.

 النظام اللوجستي  مفهوم: ثانيا

عن النظام اللوجستي، "إن المصطلح يصف  االتيالمفهوم  قدم المجلس الدولي إلدارة التوزيـع المـادي     
وعمليات التخزين  للتدفق الفعال للمواد األوليـة، تكامل نشاطين أو أكثر بهدف التخطيط والتنفيذ والسيطرة

الداخلية والسلع النهائية من المكان الرئيسي إلى مكان االستهالك، إذ أن هذه النشاطات يمكن أن تشتمل 
المواد، وأوامر العمليـات، واالختيار الصائب للمخازن والمصانع والتغليف، ونظام على الرقابة، ومناولة 

 4إعـادة الـسلع، والنقـل والمرور والتخزين الجيد."

يتضمن المنتوج المناسب من حيث الذي وليكون هذا النظام فعاال ال بد من اعتماد أسلوب اإلنتاج       
لزبون، كذلك التنسيق الجيد بين مختلف أنشطة اإلنتاج، إضافة الكمية والوقت من اجل التسليم السريع ل

إلى خفض تكاليف المواد األولية والتخزين واإلنتاج ومختلف التكاليف األخرى هذا من جهة ومن جهة 
 والمنتجات.العالي في جودة المواد  أخرى التحكم

  

                                                             

إلسكندرية: مصر، ثابت عبد الرحمن إدريس، مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية: اإلمداد والتوزيع المادي، الدار الجامعية، ا 3 
 4، ص2..4/4..4

4 Bower,Sox,J , Donald "Logistique Management" Mac Millan Publishing Company 2nd Edition New 

York , 1991  
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 وأهدافها اللوجستيك إدارة أهمية الثاني:المطلب 

 أهمية إدارة اللوجستيك أوال:

اللوجستية في منظمات األعمـال لـم يظهـر إال عنـدما بـدأت تكلفتـه في  األنشطةإن االهتمام الجاد ب
التضخم بشكل ملحوظ، وعندما أيقنت اإلدارة فـي هـذه المنظمـات أن الطريـق نحـو تـدعيم المركز التنافسي 

وأهمية  وتحقيق الميزة التنافسية وزيادة األرباح إنمـا يبـدأ مـن خـالل خدمـة العمـالء وخفض التكاليف.
 اللوجستيك تعود لعدة أسباب نذكر منها:

اللوجستية أهميـة بالغـة علـى المسـتوى االقتصـادي للدول، حيث تشير  األنشطة: تمثل بالنسبة للتكاليف-1
 األنشطةمـن الثـروة القوميـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكية يستثمر في % 37اإلحصـاءات إلى أن 

نشاط  األنشطةمـن قـوة العمل هناك. ومن بين هذه % 31تسـتخدم حـوالي  األنشطة اللوجستية، وأن هـذه
مـن % 0.35النقل، حيـث أن اإلحصـاءات تشـير إلى أن تكـاليف لوجستيك النقل وحـده يبلـغ حـوالي 

 5مليـار دوالر. 1555اإلنتاج العـالمي أي حـوالي 

ولمـة فـي الصـناعة وكـذلك االهتمـام بالتسويق الدولي : إن االتجـاه نحـو العبالنسبة لخطوط التوزيع-2
اللوجستية داخل كل  األنشطةأصبح يعتمد إلى حـد كبيـر علـى األداء اللوجسـتي، لهـذا تزايـد االهتمـام ب

منظمـة أعمـال وخاصـة تلـك الشـركات متعـددة الجنسـيات أو الشركات كبيرة الحجم التي ال يقتصـر إنتاجهـا 
 6ألسـواق المحليـة وذلـك بسـبب تكلفـة خطوط اإلمداد والتوزيع الطويلة.علـى ا

تبذل الشركات وقتـا طـويال وجهـدا كبيـرا فـي سـبيل إيجـاد السبل التي يمكن أن  :لالستراتيجيةبالنسبة - 3
التمـايز وخاصة في التكلفة )أسعار  استراتيجيةتميز منتجاتهـا عـن غيرهـا مـن المنافسـين. أي إن 

المنتجـات( تتوقـف إلى حـد كبيـر علـى األداء الجيـد لألعمـال اللوجستية من حيث التكلفة وخدمة العمـالء، 
فالشـركات التـي نجحـت فـي إدراك التميـز فـي الخدمة اللوجستية تكون قادرة علـى بنـاء ميـزة تفضـيلية 

فسـة لهـا، وتساعد المنظمة على التوسع في السوق وزيادة حصتها السوقية وربحية مقارنـة بالشـركات المنا
 7المؤسسة.

                                                             

 11، ص ...4كبديل للميزة النسبية، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر،  كاللوجستيعبيد علي احمد الحجازي،  5 
 42، مرجع سابق، ص إدريسثابت عبد الرحمان  6 
  .2، مرجع سابق، ص إدريسثابت عبد الرحمان  7 
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مما الشـك فيـه أن أي سـلعة أو خدمـة ال تتمتـع إال بقيمة قليلة عندما ال تكون متاحة  بالنسبة للعميل:-4
ظمة جهودا متميـزة فـي سـبيل للعمالء المحتملـين فـي الوقـت والمكـان المناسـبين. ولكـن عندما تبذل المن

تـوفير هـذه المنتجـات أو الخـدمات لعمالئهـا الحاليين والمحتملين في الوقت والمكـان المناسـبين مـن خـالل 
تجهيـز الطلبـات والمعلومـات والتخزين والنقل وغيرها فإن ذلك سوف يزيد من القيمـة المضـافة إلى هـذه 

رضا العميل يتوقف بصفة أساسية على االطمئنـان إلى تـوفير المنتجـات مـن الخـدمات بالنسـبة للعمالء. ف
 8اللوجستية المختلفة. األنشطةخـالل انسيابها وتدفقها بواسطة 

إن نجـاح سالسـل األكـل السريع أو الجاهز، توصيل الطلبات  بالنسبة لسرعة استجابة العمالء:-5
واإلقبـال علـى استعمال االنترنيت والبريد االلكتروني في السنوات للمنازل، انتشار ماكينـات الصـرف اآللـي، 

قصـير. األخيـرة جعـل العمـالء يتوقعـون الحصـول على احتياجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات في وقت 
، إلى ذلـك فـإن تطـور أنظمة المعلومات، وعمليات التصنيع اآللي، والمرونة فـي اإلنتاج والتنمـيط إضـافة

سـاعد المنظمـات على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو الحجم الكبير، وكـذلك التسـويق ذو الحجـم الكبيـر. وفـي 
اللوجستية تمثل أهمية خاصة والتـي تجسـدت فـي تسـهيل االسـتجابة  األنشطةظـل كل هذا أصبحت 

ت التـي تتفـق مـع احتياجاتهم السريعة للعمالء في السوق من خالل السـرعة فـي تـوفير السـلع والخـدما
 9ورغباتهم، والتي تعتمد على تدفق المعلومات والتعبئة والنقل والتخزين وغيرها.

 أهداف اللوجستيك ثانيا:

ينطوي اإلمداد على أهداف معينة تسعى المؤسسة بواسطتها إلى بلـوغ مردوديـة أكبـر ونشـاط مستمر ودائم 
 على النحو التالي:

 المناسبة:الجودة - 1

يقصد بالجودة تلك النوعية التي يجب الحصول عليها بأقل تكلفـة لتناسـب الحاجـة التـي من أجلها يتم 
الشراء بمعنى أن مفهوم الجودة هنـا مرتبطـة بمالئمـة ومـدى إمكانيـة الحصـول على مستوى معين من 

 المواد المطلوب توفيرها. 

                                                             

 .2نفس المرجع، ص  8 
  21- .2نفس المرجع، ص  9 
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علـى الجـودة والتكلفـة الخاصـة بـالمواد، ومن اجل الوصول إلى اإلمداد رقابة إيجابية  وتمارس وظيفة
مستوى عال من الجودة يجب على المؤسسة أن تضع المواصفات الكاملة المستوى للجودة من حيث 
متطلبات تصميم المنتج وتوفير عوامل اإلنتاج مع مراعات االعتبارات الخاصة بالشراء والعوامل السوقية، 

دين المناسبين من حيث الكفاءة والقدرة على المواد بالمواصفات ر ختيار المو كلك على المؤسسة ا
  10المطلوبة

 :السعر المناسب- 2

يقصد بالسعر المناسب قيمة شراء االحتياجات والمواد المطلوبة حيث تتعرف المؤسسة على هذه 
البورصات إذ تقوم المؤسسة القيمة من خالل قوائم يرسلها الموردون أو من خالل النشرات التي تصدرها 

بتعين مندوبين للحصول على المعلومات السعرية مع العودة إلى بطاقات األسعار التي تسجل فيها 
المؤسسة أسماء الموردين السابق التعامل معهم واألسعار التي تم الشراء بها وفي األخير تقوم المؤسسة 

 11ممكن. بالتفاوض مع المورد للحصول على احتياجاتها بأقل سعر

 الشراء بالكميات المناسبة:- 3

وطبيعـة اإلنتـاج،  المشتراتتحديد الكمية المناسبة يحكمها العديد من العوامل منها طبيعـة المـواد 
الظروف االقتصادية واتجاهات العـرض والطلـب، إمكانيـات التخـزين المتـوفرة والتسـهيالت الخاصة به، 

 المالية للمؤسسة.تكلفتي الطلب والتخزين والظروف 

 الشراء في الوقت المناسب:- 4

يـتم فيـه توريـد المسـتلزمات فيـه وأال يتناسـب مـع احتياجـات اإلدارة الطالبة الذي يقصد به الوقت 
يضمن عدم تعطيل اإلنتاج حيث توجـد مجموعـة مـن العوامـل تقـوم المؤسسـات بأخذها االعتبار عند الذي و 

 .12كتوقيت دورة اإلنتاج وطبيعة السلع المرغوب شراؤهاتحديد توقيت الشراء 

 

 : المناسباختيار المورد -5
                                                             

 41حواس فاتح، مرجع سابق، ص  10 
 44نفس المرجع، ص. 11 
 42نفس المرجع، ص. 12 
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تعتبر عملية اختيار المـورد المناسـب مـن الخطـوات األكثـر أهميـة، حيـث تتطلـب تحليـل المعلومات 
يمكن من خالله الكشف الذي التي سبق جمعها عن الموردين، لـذلك فـإن التحليـل ينصـب علـى األسـلوب 

عن أهم الخصائص التي تتصـف بهـا كـل مـن هـذه المصـادر، هـذا باإلضافة إلى ضـرورة المعرفـة التامـة 
الذي بخصـائص ومواصـفات المـواد المطلـوب الحصـول عليها، لذا يتطلب األمر تحديد المعيار المناسـب 

ويتم اختيار المورد المناسب بناءا على السعر المناسب، يمكـن أن يسـاعد فـي االختيـار السـليم للمورد. 
الموردين المتنافسين على أساس المعيار المختار وعلـى أسـاس  ويجب تقسيمجودة المواد واالستمرارية 

مـدى كفـاءة نشـاطه باستخدام اإلحصاءات استعراض وفحص سجالت المورد لمعرفـة التزامـه إلى مـدى 
اختيار أكثر من مورد وذلك  المؤسسة المؤسسة. وعلىلفورية للمعلومات وطلبات االسـتجابة السريعة وا

ت أفضل وسعر أفضل كذلك حماية المؤسسة الخلق نوع من المنافسة بين الموردين للحصول على خدم
 13نفسها من خطر إفالس المورد أو توقفه 

أفضل تنسيق بين التدفقات الداخلـة  إلى تحقيقباإلضافة إلى األهداف السالفة يهدف اإلمداد أيضا 
االختناقات واألعطال وتحقيق التدفق األمثل للعمليات، كما يهدف إلى خلق القيمة  والخارجـة لتجنب

أصفار والتي  0للزبون والمساهمين وكل أطراف المصلحة مع المؤسسة إضافة إلى تحقيق ما يسمى بـ 
 تتمثل في: 

التكلفة الناتجة  ووفـورات فـيمخزون يـؤدي إلى تخفـيض التكـاليف، تقليل ما أمكن من ال * صفر مخزون:
 عن ذلك.

 تقليل الزمن المستغرق في دورة الطلب مما يؤدي إلى خدمة جيدة للعمالء. * صفر آجال:

عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة مثـل الفـاكس، االنترنيـت، االنترانت، الهاتف،  * صـفر أوراق:
 ب اآللي، الكمبيوتر كـل هـذا يقلـص مـن اسـتخدام األوراق، وكـذلك يزيد من سرعة االستجابة.الحاس

عدم وجود أخطاء في المنتج يعني الـتخلص مـن المـردودات وبالتـالي تحقيـق خدمة جيدة  * صفر أخطاء:
 للعمالء وتخفيض التكاليف.
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ـيس عنـد حدوثـه. وهـذا يسـمى بالصيانة يجب أن تكون الصيانة قبل وقـوع العطـل ول * صفر تعطل:
 14الوقائية.

كذلك يهدف اللوجستيك إلى توفير المنـتج الصـحيح، بالكميـة الصـحيحة، بالحالـة الصـحيحة، في المكان 
 الصحيح، في الوقت الصحيح، للعميل الصحيح وبالتكلفة الصحيحة.
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 ةياللوجست األنشطة عناصرالمطلب الثالث: 

 وصف وهو ، التسويقي المزيج وصف ما حد إلى شبهي وصف وهو اللوجستي المزيج مكونات إلى بالنظر
 أربعة هنالك أن نجد ، اإلمداد سلسلة إطار في متنوعة نشاطات تكون  والتي الشاملة العناصر لجميع
 ، األمريكي ةياللوجست األعمال إدارة مجلس بحسب اللوجستي المزيج هذا منها تشكلي عناصر عشر

 مالئمته ومدى منها كل نشاط عةيطب بحسب ، األعمال منظمات لدى اللوجستي المزيج مكونات تراوحي
 والمناولة والتخزين النقل أخرى  أو النقل نشاط في تخصصي ما فمنها. التنظيمية ورؤيتها أهدافها لتحقيق

 : يما يل العناصر هذه تشمل األعم، الغالب في انه إال الخ...
 بالطلب التنبؤ-                               العمالء خدمة -
  المخزون  على الرقابة-       بالتوزيع الخاصة االتصاالت -
  الطلب أوامر تشغيل-        المواد مناولة -
  والمخزن  المصنع عاختيار موق-       المعاونة والخدمات األجزاء -
 التعبئة -            الشراء -
  الخردة من التخلص-               المرتدة السلع مناولة -
  والتخزين المخازن -        والنقل المرور -

 :ليي كما معاونة وأخرى  رئيسية أنشطة إلى اللوجستية األنشطة هذه قسموا الباحثين بعض أن إال
 األساسية األنشطةاوال: 

أساس تنافسية المؤسسات ومركز  تتمثل األنشطة الرئيسية لوظيفة اإلمداد في خدمة العمالء التي تمثل
اهتمامها على المدى الطويل، وظيفة النقل التي تعتبر عصب محتوى اإلمداد والتي ال يمكن فصل 
مضمونها عن اإلمداد، وظيفة التخزين التي تمثل حلقة الوصل بين مدخالت مخرجات المؤسسة، نظم 

 وتدفقها في كل االتجاهات.اإلمداد المعلوماتية التي تسهل عمليه انسيابية المعلومات 

 العميل: ةخدم -1

تعتبر خدمة العمالء الوظيفة الرئيسية التي تهتم بها المؤسسة، وان أي تخطيط للوظائف األخرى          
يكون مبنيا على متطلبات على هذه الوظيفة التي بدورها تحتاج إلى دراسة رغبات وتطلعات العمالء حتى 

 15تتمكن من العمل بشكل جيد.

                                                             

العلوم  كلية-باتنة-في تحسين تنافسية المؤسسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحاج لخضر اإلمدادكريمة كندري، دور  15 
 12ص  4.11/ .4.1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية 
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فالمؤسسة تقوم بدراسة االستراتيجيات والتكنولوجيات من اجل تقديم أحسن العروض المتوقعة         
للعميل، فمن الصعب بناء عالقات جيدة مع الزبون دون القيام بدراسات فعالة لمتطلباته واحتياجاته وبأقل 

 16وتعتبر هذه الوظيفة عالقة وصل بين جميع الوظائف بالمؤسسة. تكلفة،

ها يإل النظر مكني عيالب بعد ما إلى ةيالعمل هذه وامتداد الخدمة أو السلعة توافر ةيعمل فان لذلك
 الحاسب والتي بلغة ةيالمركز  المعالجة وحدة دور تمثل فإنها والمخرجات والمعالجة المدخالت ةيزاو  من

 جةيهي النت ليالعم خدمة أخر بمعنى يا ليالعم خدمة وهو المطلوب الهدف إلى بالضرورة تؤدى
 .بالمنظمة ياللوجست النظام عةيلطب ةيالمنطق

 م النظاميتصم ةيوعمل ليالعم خدمة نيب الترابط انيتب الضروري  من صبحي تقدم ما كل إلى وبالنظر
 .المالئم ياللوجست النظام ميتصم عند العمالء لخدمة نيمع مستوى  بخلق وذلك ياللوجست

 

 النقل: -2

لقد اختلفت اآلراء حول ما إذا كان النقل نشاطا اقتصاديا صناعيا أم انه نشاط خدماتي،             
وترجع أسباب هذا التساؤل إلى أن النقل له سمات خاصة تجعله يختلف عن باقي الصناعات األخرى، 

لق بعروض النقل، وتعتبر والنقل هو اختيار الوسيلة المالئمة وإعداد جدولتها ومتابعه االختالفات التي تتع
للتعامل مع الموردين أو مع الزبائن فهي تؤثر بشكل  في المؤسسةتكلفه النقل من أهم عناصر التكاليف 

 17مباشر على قرارات البيع والشراء التي تقوم بها المؤسسة.

لهذا يجب على المؤسسة أن تختار نمط النقل الذي يساعد على تحقيق الجودة في التسليم           
وتخفيض تكلفه النقل وذلك عن طريق التفاوض مع مؤسسات النقل للحصول على أحسن العروض، 

 واالختيار بين امتالك وسائل النقل أو استئجارها. 

مختلف النقاط الثابتة ويتيح معبرا للفجوة بين البائع والمشتري ويسمح النقل بسريان البضائع بين         
والموقف التنافسي للشركة والطلب على المنتج في السوق، كذلك فان النقل  للوجستيكويحدد كفاءة سلسلة ا

يضيف قيمة بتوفير فائدة الزمان والمكان من خالل نقل البضائع للمكان المطلوب وفي الزمن المطلوب، 
عمليات في مناخ السوق العالمي مزيدا من الوقت الالزم للنقل وكلما اتسعت الفجوة بين البائع وتتطلب ال
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والمشتري ارتفعت تكاليف النقل والتخزين، فالنقل يؤثر على تكاليف المخزون وتكاليف نفاذ المخزون 
م اقل المخازن وأيضا على تكاليف التشغيل للمنشئات حيث ان النقل السريع يعني وجود مخزون اقل، وحج

 18ومتطلبات اقل للتغليف.

 

 التخزين: -3

يعتبر التخزين من أهم الوظائف الحيوية للكثير من المؤسسات، حيث انه يؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا         
على العمليات اإلنتاجية إذ انه يوفر مستلزمات اإلنتاج من خامات أو مواد أو قطع غيار أو معدات كما 

النشاط التسويقي، الن التخزين يختص باستقبال والمحافظة على السلع  علىتأثيرها أن لهذه الوظيفة 
  19النهائية لحين الحاجة إليها.

 يلي: فيماتتمثل أهمية وظيفة التخزين 

أهمية اقتصادية: وتتمثل في تحرير الطلبيات ما يسمح بتخفيض تكاليف النقل، فالتخزين هو الحماية  
 ضد صدمات الطلبيات التي يجب أن تحول إلى اإلنتاج وإلى السوق.

 للمواد األولية، في حالة ارتفاع : فقانون المخازن يسمح باستمرارية ثبات األسعارأهمية مالية 
 األسعار للمؤسسة.

 تتمثل في تحسين نوعية المنتجات واكتساب المنتج للجودة المطلوبة.  أهمية تقنية: 

 : وذلك بوضع حد للمشاكل الناتجة عن التأخر في تسليم المنتجات للزبائن.أهمية تسويقية
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  :20Need for storage systemالتخزين نظام إلى الحاجة
 للمواد سواء األعمال منظمات من أي لدى تخزين نظام إلى حاجة نشوء عدم تصور يمكننا الواقع في

 الممكن من كان إذا فقط ، المنظمات هذه بإنتاجها تقوم التي للسلع حتى أو اإلنتاج ومستلزمات الخام
 على قدره هنالك يكون  عندما أخر بمعنى أي ، بدقة المنتجات هذه على الطلب وتوقيت حجم معرفة مقدما
 أمرا تعد األعمال واقع في وإنما ، نظريا مقبولة تكون  قد الحالة هذه ولكن ، الطلب بحجم الدقيق التنبؤ
 بين فعال تنسيق وجود حال في انه كما ، الطلب بحجم الدقيق التنبؤ في الصعوبة بسبب المنال بعيد

 . تبرر التخزين أخرى  مسوغات هنالك فان والطلب التوريد
 القيام به مطلوب نشاط ما هو بقدر ذاته حد في ضرورة ليس المخازن  توفير ثم ومن التخزين أن أي

 .والنقل والبيع اإلنتاج التكاليف خفض في للمساهمة
 على تجنب المنظمة يساعد اإلنتاج ومستلزمات الخام المواد بين المخزون  توافر فان لإلنتاج بالنسبة
 تجنب الشركة على يساعد المخزون  توافر فان للتسويق بالنسبة توقفه، حتى أو اإلنتاج تعطل تكاليف

 .المبيعات تنمية ثم ومن الضائعة البيع فرص
 التشغيل االقتصادي خالل من والشحن للنقل الكلية التكاليف في التوفير على الشركة بساعد وأخيرا

 .كبيرة كميات نقل يمكن حيث النقل لوسائل
 متنوعة تتعلق اقتصادية العتبارات الفعال التخزين إلى تحتاج بلداننا في المنظمات فان والخالصة،

 .النقل أو التسويق أو باإلنتاج
 

 :المعاونة رثانيا: العناص

التي تكمل  المعاونةبعد التعرف على األنشطة األساسية لوظيفة اإلمداد سيتم االنتقال إلى األنشطة 
 عملها، ويمكن حصرها في التعبئة، التغليف، التنبؤ والشراء.

 Packing and Packaging والتغليف التعبئة -1
 مختلفة شكال عبوات في تغلف أنها نجد الحديثة األسواق في المعاصرة المنتجات إلى نظرنا إذا
 المناولة، عملية وتجويد تحسين إلى خاللها من التسويق ورجال اللوجستيات خبراء يسعى حيث وحجما،

 .حركتها ويسهل التلف من البضاعة حماية على الغالف يساعد حيث
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 والتخزينالنقل  نظام ويتحدد اللوجستيات نظام خالل من نقلها يتم التي العبوة إلى الغالف يشير حيث
 بين يجمع الغالف بحيث تصميم من بد ال لذلك الغالف، تحمل ودرجة وحجم وزن  ضوء في المالئم
 .الوقت نفس في العملة واالعتبارات الفنية الكفاءة
 اللوجستيات رجال أما المبيعات على تأثيره حيث من الغالف إلى التسويق رجال الغالف ينظر أهداف
 وثيقا ارتباطا ترتبط التي األنشطة من يعتبر فالتغليف ،شمولية أكثر نظره التغليف عنصر إلى ن فينظرو 

 التي تعتبر األهداف من مجموعة يحقق التغليف أن كما ،باللوجستيات الخاصة والمهام باالعتبارات
 :يلي كما تسويقية أهداف
 المنتج حماية بهدف التغليف  
 التوزيع كفاءة رفع بهدف التغليف  
 المبيعات ترويج بهدف التغليف 

 التنبؤ بالطلب:  -2

تعتمد القرارات اإلدارية في المنشاة على التنبؤ بالمستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر، فال تستطيع أي 
فيها في المستقبل أو تجاهل العمالة ونوعيتها أو تجاهل اتجاه مؤسسة منشاة تجاهل أسعار الفائدة والتغيير 

 21الطلب على منتجات الشركة، وهذا األخير يؤثر في قرارات اإلنتاج والشراء والنقل والتخزين.

ويمكن تعريف التنبؤ على انه فن وعلم التوقع باألحداث المستقبلية وهو فن الن الخبرة والحدس اإلداري  
 22.له دور في التنبؤ

أساسا لعملية التخطيط لجميع أوجه نشاط المنظمة، فهو مهم للكثير من القرارات التسويقية،  ويعتبر التنبؤ
ويعتبر األساس الذي يمكن للمنظمة من خالله إعداد موازنتها التقديرية، وبالتالي تقدير حجم األرباح 

 األداء المحققة والتكاليف المتعلقة بتحقيق هذا الربح، كلك يسمح التنبؤ بالرقابة وتقييم 

 Purchasing الشراء   -3
تعرف وظيفة الشراء على أنها الوظيفة المسؤولة عن توفير احتياجات المؤسسة من المواد والتجهيزات وفقا 
لسياسة محدده وواضحة بما يخدم نشاطات المؤسسة للوصول إلى األهداف المرسومة. وتتمثل أهميتها في 

التدفق السريع  نها، أما أهدافها فتتمثل بصفة عامة في ضمانالمفاضلة بين البدائل المتعددة واختيار أحس
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والمستمر لالحتياجات لتجنب االختناقات في اإلنتاج، والشراء بحكمه في ظل التنافسية، وذلك من حيث 
 23السعر المناسب والجودة المناسبة والوقت والكمية المناسبة.

 وهي:وتتمثل أهداف إدارة المشتريات حسب ثالثة مستويات 

المستوى اإلداري: االلتزامات الخمسة أو الحقوق الخمسة وهي الحصول على احتياجات المنظمة  -
من المواد والمعدات: الجودة المناسبة، الكمية المناسبة، السعر المناسب، الوقت المناسب ومصدر 

 التوريد المناسب.
الشراء  الشراء بحكمة تحقيقاد والخدمات، المستوى التشغيلي أو الوظيفي: التدفق المنتظم للمو  -

التنافسي، الحد من تكلفة المخزون، تنمية مصادر جديدة وفعالة وتنمية عالقات طيبة مع 
 الموردين.

الشراء، اختيار الموردين وإرساء التعاقد، مراجعة مواصفات المواد  التفصيلي: سياساتالمستوى   -
 24 المناقصات العامة. بشأنوطلبات الشراء، السياسات 

 وظيفة املناولة: -4

تشير عملية المناولة إلى تحريك ونقل مختلف المنتجات من موقع آلخر، استجابة ألحد أوامر 
التشغيل الصادرة من إدارة التوزيع أو إدارة المواد والمشتريات، أو اإلنتاج أيضا، تمثل مناولة المواد نشاط 

لم اجمع تجري يدويا أو على أحسن األحوال يشتمل عمالة مكثفة، الن معظم أعمال المناولة للمواد بالعا
شبه آلية، وكان جون وايت قد اقترح إن تصميم مناولة المواد اجتاز خمس مراحل تطوير، وبالنسبة لوايت 
فان األبعاد الرئيسية لمناولة المواد هي: التحريك، التخزين والسيطرة على المواد أي أن المناولة تعني 

  25خزين.عمليات الشحن والتفريغ والت

 

 

  
                                                             

 47كريمة كندري، مرجع سابق ص  23 
المخازن والمشتريات، القاهرة،  إدارة، ملتقى االتجاهات الحديثة في المشتريات واستراتيجيات سلسلة التوريدخالد السقطي،  24 

 .7..4 ديسمبر،، 7.،1.
 41كريمة كندري، مرجع سابق، ص  25 
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 المؤسسة بوظائف اللوجستيك عالقة :الثاني المبحث

طرأ على اللوجستيك جعل منـه إدارة مهمـة داخـل المؤسسـة تشـمل التخطـيط،  يالتطور الذإن 
فوجـود اللوجسـتيك كـإدارة مسـتقلة المؤسسـة.  استراتيجيةأصـبح اللوجسـتيك ضـمن  والرقابـة، بـل التنظـيم

 .البشرية، ..التنظيمي يجعل منه يتقاطع مع باقي الوظائف كالتسويق، اإلنتاج، الموارد  ضـمن الهيكـل
 واإلنتاجبالتسويق  اللوجستيك عالقة األول:المطلب 

 ستيك بالتسويقاللوج أوال: عالقة
 مع تبادل لخلق والخدمات البضائع وتوزيع الترويج التسعير، التنفيذ، التخطيط، عملية هو التسويق إن

 المنتجات بوضع التسويق ويختص والتنظيمية، الفردية األهداف تحقيق إلى يؤدي بما أخرى، مجموعات
 التسويق نشاط على تؤثر اإلمداد فأنشطة .التبادل عملية لتسهيل وذلك التوزيع قنوات في الخدمات أو

 :26 خالل من والبيع
 المنتج سعر تكلفة -
 المنتج؛ إنتاج توقيت -
  المنتج جودة ثم ومن اإلمدادات جودة -
 للعميل المنتج إتاحة توقيت -
  العميل؛ وأذواق ورغبات احتياجات وفق والتغليف التعبئة وأدوات أساليب كفاءة -
  المنظمة؛ له تقدمها التي الخدمات عن العميل رضا مستوى  -
  ؛) العميل /المورد (المنظمة منتجات تشتري  التي اإلمداد مصادر بين العالقة -

 المقدمة والمعلومات البيانات خالل من التأثير ويتم وتقاطع ترابط عالقة والتسويق اللوجستيك بين فالعالقة
 :يلي ما بينها ومن التسويق إدارة طرف من
 المختلفة؛ التسويق خطط وأيضا والمتوقعة الحالية المبيعات قيمة -
 لبعض موردا يعتبر منهم البعض كان إذا وخاصة الشركة منتجات يشترون الذي  العمالء عن معلومات -

 .والخامات المواد أصناف
 .الشراء قرارات اتخاذ عند الشراء معلومات تنمية في التسويق بحوث تساعد أيضا  -
 ومستلزمات المواد أسواق في تحدث التي بالتطورات الخاصة البيانات من التسويق إدارة تستفيد أيضا  -

 .27 المناسبة والتكلفة باألسعار المواد هذه خصائص مع يتفق مما التسويقية سياساتها تضع حتى اإلنتاج

                                                             

 تطبيقي استراتيجي مدخل :المعاصرة المنظمات في اللوجستية األنشطة وإدارة االحتياجات وظيفة في المرجع بكر، أبو محمود مصطفى26 

 32ص 3002-3002 مصر، :اإلسكندرية الجامعية، الدار والتخزين، الشراء أعمال خالل من التنافسية الميزة لتحقيق

   2004مصر، :اإلسكندرية الجامعية، الدار ،والمخزون  اإلمداد إدارة في الحديثة اإلدارة حنفي، الغفار عبد قرياقص، زكي رسمية27 
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 باإلنتاج اإلمداد عالقة :ثانيا
 أهم من يعتبران كما .والخدمات البضائع وتوصيل إنتاج عن المسئولة هي العمليات أو اإلنتاج إدارة إن

 .تكلفة بأقل اإلنتاج ذلك وراء من األساسي الهدف ويكون  التصنيع، في مباشرة تؤثر التي األنشطة
 بأنشطة االهتمام تجزئة إلى يؤدي ربما  )التكلفة تخفيض ضد العائد تعظيم( األهداف في فاالختالف
 على اللوجستيك أنشطة إلى النظر تم إذا .ككل األنشطة هذه بين التعاون  نقص إلى باإلضافة اللوجستيك،

 :28يلي ما خالل من تكون  واللوجستيك اإلنتاج بين والعالقة اإلداري، العمل في منفصل مجال أنها
 التصنيع؛ أو اإلنتاج وبرامج خطط حسب اإلمدادات توفير توقيت  
 الصيانة؛ وورش اإلنتاج بخطوط واألجهزة المعدات تالءم التي الفنية بالمواصفات اإلمدادات توفير  
 لخطوط والعاجلة الطارئة لالحتياجات االستجابة على والقدرة اإلمداد مصادر مع لعالقات ا 

 والصيانة؛ اإلنتاج وبرامج
 انسياب على ذلك وتأثير اإلنتاج، عملية مراحل أو خطوط بين والمناولة والنقل التخزين خدمات 

 اإلنتاجية العملية
 واإلنتاج بالتسويق اللوجستيك عالقة1 رقم شكل

 سلطان، إبراهيم تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :المصدر
 43ص السعودية، :الرياض المريخ دار مسلم، أحمد أسامة

 اللوجستي والتخطيط المالية باإلدارة اللوجستيك عالقة :المطلب الثاني

  المالية اللوجستيك باإلدارة أوال: عالقة

                                                             

 32 ص، المعاصرة المنظمات في اللوجستية األنشطة وإدارة االحتياجات وظيفة في المرجع بكر، أبو محمود مصطفى28 
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 المالية االعتمادات على التعرف في تتمثل واضحة عالقة المالية باإلدارة اللوجستيك عالقة إن
 االعتمادات حدود في الشرائية قراراتها تتخذ أن اإلمداد إدارة على يجب والتي الشراء لعملية المخصصة
  .لها المخصصة

 :أيضا فهناك المتاحة المالية االعتمادات عن معلومات من المالية اإلدارة تقدمه ما جانب إلى

  الفائض؛ أو الخردة من التخلص حالة في المساعدة وأيضا االئتمان شروط عن ماتمعلو  
 التأخير؛ أسباب عن معلومات وأيضا للموردين المالية المراكز عن معلومات   
 نقل (المختلفة األنشطة على لإلنفاق تخصيصها يمكن والتي المتاحة الموارد عن معلومات، 

 (  ... مناولة، تخزين،
 :يلي بما المالية اإلدارة تمد أن فيجب اللوجستيك إدارة أما
 التغيرات هذه لمواجهة لاألموا تدبير يمكن حتى المشتريات كمية في تغيرات أي.  
 المناسب الوقت في األموال تدبير يمكن حتى الشراء عملية توقيت.  
 وأدوات وأجهزة تجهيزات من يتطلبه وما اللوجستية األنشطة من الالزم والتمويل السيولة موقف 

 والبشرية؛ والفنية المادية اإلمكانيات من وغيرها
 ماليا أدائها وتقيم قياس يتم إنتاجية كوحدة اللوجستية األنشطة عائد أو ربحية وقواعد أسس. 
 المنظمة مستوى  على االستثمارات وعائد ربحية ثم ومن المنتجات وربحية تكلفة. 

 البشرية والموارد واإلدارية التنظيمية بالجوانب اللوجستيك ثانيا: عالقة
 أن كما ماهرة، عمالة إلى يحتاج هذا حيث اللوجستيك إلدارة بالنسبة جدا مهمة تعتبر البشرية الموارد إن

 هذه وتكمن اللوجستيك ومنها المؤسسة ووظائف أهداف تحقيق في هاما دورا يلعب التنظيمي الشكل
  :29في العالقة
 للمنظمة التنظيمي الهيكل ومكونات وشكل نوع. 
 للمنظمة التنظيمي الهيكل ومستويات مكونات بين واإلدارية التنظيمية والعالقات االختصاصات. 
 التنظيمية الوحدات بين والتنسيق التعاون  ومجاالت المنظمة داخل اإلدارية االتصاالت نظمةأ 

 .اإلدارية والمستويات
 عالية مهارة ذات بشرية موارد على اللوجستيك يعتمد كذلك. 

 والتنظيم اللوجستي : التخطيطالمبحث الثالث

                                                             
 32-32 ص السابق، المرجع نفس29
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مـن عدة  المؤسسةحيث أن التخطيط الجيد يقـي  ،اإلدارةإن التخطيط هو أولى العمليات في 
 .الالزمةالحاسمة في تحديد القرارات والخطط اللوجستية  المرحلة يعتبر التخطيط مشاكل لهذا

لضـمان أن البضائع  والمسؤوليةاللوجستية من شأنه أن يحدد خطوط السلطة  تنظيم األنشطةو 
تحريكها وفقا مال جرى التخطيط له. لهذا يعتبر وضع إدارة اللوجسـتيك ضمن الهيكل التنظيمي  يجري 

لتحقيق التوازن بـين العمليات اللوجسـتية وذلـك لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية  للمؤسسة مطلبا ملحا
 والكفاءة.

 اللوجستي  التخطيط األول:المطلب 

 عدة من المؤسسة يقي الجيد التخطيط أن اإلدارة، حيث في العمليات أولى هو التخطيط إن
 .الالزمة اللوجستية والخطط القرارات تحديد في الحاسمة المرحلة التخطيط لهذا يعتبر مشاكل

 من لعدد وواضحة محددة إجابات تقديم إلى اللوجستي التخطيط يسعىاللوجستي  التخطيط أوال: مستويات
  :30في تتمثل مستويات ثالث على التخطيط من النوع هذا ويتم ،وكيف متى ماذا، :ب تتعلق األسئلة

 موقع على كبير تأثير وله المدى، طويل والتنبؤ التسويق خطة على يستند :االستراتيجي التخطيط-1
 المواد تدفق تنظيم على اللوجستيك لقدرة وفقا استراتيجية خطة وضع يتم حيث .والتوزيع اإلنتاج وحدات

 .والعمالء الوحدات وبين الوحدات بين
 لتنفيذ الضرورية اللوجستية الموارد وضع على ينطوي  حيث عام لمدة يكون  :التكتيكي التخطيط-2 

 الوسائل لتكييف الالزمة الخطوات واتخاذ اللوجستية للوسائل الرشيد االستخدام للمؤسسة، السنوية هدافاأل
 .االحتياجات مع
 أساس على ويكون  .الطلبيات أساس على الموارد تخصيص يدير : (التشغيلي) العملي التخطيط 3-

 تكون  الخطة هذه) معين مكان في معين منتج تسليم تاريخ (الالزمة العمليات خطة بوضع ويقوم يومي،
 يوضح والجدول .) ...التخزين منطقة الشاحنات، توفير :مثل (لذلك الالزمة الوسائل توفير خالل من

 الثالثة للمستويات وفقا اللوجستية القرارات عن األمثلة بعض
 

 

 

                                                             
 المريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهيم تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد30

 62ص ،3002 السعودية، :الرياض
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 اللوجستية لألعمال والتشغيلية والتكتيكية االستراتيجية القرارات عن أمثلة :1 رقم جدول

  القرار مستوى                      نوع القرار

 تشغيلي تكتيكي استراتيجي 
 الحجم التسهيالت، الموقع

 والموقع
 النفقات، الطرق، المخزون  وضعية

 والشحن اإلرسال
 والوقت الكميات جداول الفصلي الخدمة مزيج النقل نمط اختيار النقل 

 نظام وتصميم اختيار تشغيل األوامر
 األوامر إدخال

 لطلبيات األوليات قواعد
 العمالء

 تنفيذ وتعجيل تسهيل
 الطلبيات

خدمة  معايير وضع خدمة العميل
 العمالء

/ / 

 المساحات اختيار والمكان الداخلي التنظيم المخازن 
 الفصلية

 باألوامر الوفاء

 الشراء أوامر إصدار المورد واختيار التعاقد الشراء سياسات وضع الشراء
 

 الدار المادي، والتوزيع اإلمداد :اللوجستية عمالاأل إدارة في مقدمة إدريس، الرحمن عبد ثابت :المصدر
 5ص2002/2003مصر  :اإلسكندرية الجامعية،
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 اللوجستية القرارات مثلث :ثانيا

 المخزون  قرارات الموقع، العميل، خدمة مستويات :رئيسية مشاكل أربعة على اللوجستي التخطيط يرتكز 
 ذلك يوضح 1 رقم والشكل .النقل وقرارات

 
 اللوجستية قرار اتخاذ مثلث :2 رقم شكل

 

 تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :المصدر
 55ص2002السعودية، :الرياض المريخ، دار مسلم، أحمد أسامة ،إبراهيم سلطان

 .والموقع والنقل التخزين وهي مجاالت ثالثة يضمالذي  اللوجستيات، قرار اتخاذ مثلث السابق الشكل يمثل
 وليس واحدة كوحدة لها التخطيط يتم أن يجب ثم ومن بينها، فيما بالتداخل الثالثة المجاالت هذه وتتصف

 أن نالحظ كما .المتكامل اللوجستي النظام على ملموسة بدرجة يؤثر منها كل أن حيث منفصلة بطريقة
 .األخرى  الثالث المجاالت في صياغتها تم التي لالستراتيجيات نتيجة إال هي ما العميل خدمة
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 الرئيسية اللوجستي التخطيط مجاالت :المطلب الثاني

 الرئيسية المجاالت في تتركز متعددة مشكالت مع اللوجستي للتخطيط المختلفة المستويات تتعامل
  :31التالية

 النظام على كبير بشكل وذلك اللوجستية لألعمال العمالء خدمة مستوى  يؤثر :العمالء خدمة أهداف-أوال
 بالتخزين تسمح الخدمة من قلاأل فالمستويات .آخر عامل أي تأثير يفوق  نحو على وذلك اللوجستي
 إلى تؤدي الخدمة من علىاأل والمستويات .تكلفة أقل النقل من أشكال وباستخدام قليلة، مواقع في المركزي 
 عمالاأل تكاليف فإن العليا حدودها إلى لتصل الخدمة مستويات زيادة يتم عندما ولكن .تماما العكس

 على ينصب أن يجب االستراتيجي اللوجستي التخطيط في ولاأل االهتمام فإن لذلك .ترتفع اللوجستية
 العمالء لخدمة المناسب المستوى  تحديد
 بها الخاصة النقاط وكذلك التخزين، لنقاط الجغرافي الوضع إن :المواقع تسهيالت استراتيجية-ثانيا

 الخاص والحجم والموقع، العدد، تحديد إن ذلك مثال .اللوجستية للخطة العريضة الخطوط .تحدد لإلمداد
 إلى المنتجات توجيه سيتم خاللها من التي المسارات تحديد إلى يؤدي السوق  طلب وتحديد بالتسهيالت،

 للمنتج التحركات جميع يتضمن أن هو بالموقع الخاصة التسهيالت لمشكلة المناسب النطاق وإن .السوق 
 التخزين نقاط وخالل الميناء، أو البائع أو المصنع موقع من تحدث كما لذلك المصاحبة والتكاليف
 بشكل خدمته يتم سوفالذي  العميل طلب تحديد فإن ذلك إلى إضافة .العمالء مواقع وحتى الوسيطة

 اإلجمالية التكاليف على يؤثر مختارة تخزين نقاط إلى يوجه أو الموانئ أو البائعين أو المصانع من مباشر
 استراتيجية جوهر هو الربحية تعظيم في تساهم بالتالي والتي تكلفة قلاأل عمالاأل إيجاد إن .للتوزيع

 .الموقع تسهيالت
 فإن .المخزون  إدارة يتم خاللها من التي الطريقة إلى التخزين قرارات تنصرف :التخزين قرارات-ثالثا

 وفقا التخزينية النقاط من المخزون  سحب مقابل) الدفع أسلوب (التخزين نقاط على المخزون  تخصيص
 في المختلفة لألصناف المختارة المواقع أن كما .المقام هذا في أساسيتين استراتيجيتين يمثال محددة لقواعد

 يمثلون  المخزون  مستويات إدارة أو الميدانية، أو اإلقليمية المخازن  أو المصنع، في المنتجات خط
 .الصدد هذا في إضافية أخرى  استراتيجيات

 عين في تؤخذ أن يجب وبالتالي التخزين، قرارات على تؤثر سوف المستخدمة المنظمة سياسة أن ويالحظ
 .اللوجستية االستراتيجية االعتبار

النقل،  ومسارات ،األنشطة وحجم .للنقل وأسلوب نمط على النقل قرارات تشتمل :النقل استراتيجية-رابعا
 للعمالء بالنسبة الجغرافية ومواقعها بالمخازن  الواقع في تتأثر القرارات هذه إن .للنقل الزمني والجدول

                                                             

 23ص سابق، مرجع المادي، والتوزيع اإلمداد اللوجستية األعمال إدارة إدريس، الرحمن عبد ثابت31 
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 من النقل بقرارات تتأثر المخزون  مستويات أن كما .المخازن  موقع في تؤثر بالتالي والمصانع، والتي
 يمثلون  والنقل والمخزون، الموقع، الت تسهي العمالء، خدمة مستويات فإن وهكذا.الشحن حجم خالل
 والتدفق الربحية، على بها الخاصة القرارات تأثير بسبب وذلك اللوجستي، للتخطيط رئيسية مجاالت جميعا

 على أو غيره، عن بمعزل له التخطيط يجب ال ثم ومن خر،.للمنظمة االستثمار على والعائد النقدي،
 .بينها والتوازن  التوافق بتحقيق قياملل معا يتداخل القرارات هذه من مجال كل إن قلاأل
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 اللوجستي التنظيم :الثالث المطلب

 البضائع أن لضمان والمسؤولية السلطة خطوط يحدد أن شأنه من اللوجستية األنشطة تنظيم إن
 التنظيمي الهيكل ضمن اللوجستيك إدارة وضع يعتبر لهذا .له التخطيط جرى  لما وفقا تحريكها يجري 

 الفعالية من مستوى  أعلى لتحقيق وذلك اللوجستية العمليات بين التوازن  لتحقيق ملحا مطلبا للمؤسسة
 .والكفاءة

 اإلدارة من أساسي جزء تعتبر اللوجستي النظام وفعالية كفاءة إن اللوجستي التنظيم أهمية :أوال
 وفي التنظيم داخل تقليديا تنتشر اللوجستيك وظائف معظم أن المالحظ ومن للمنشأة، االستراتيجية

 بعضها مع الوظائف هذه أهداف تعارض إلى يؤدي مما الرئيسية، الوظائف من متنوعة مجموعات
 إدارة تحت اللوجستيات أنشطة بين يجمع تنظيمي هيكل وجود فعدم .المزدوجة التبعية نتيجة وذلك البعض
  .32اللوجستيات نشاط إلدارة المتكامل المفهوم تطبيق في الفشل معناه العليا اإلدارة أفراد أحد وسيطرة

 أن إلى ذلك ويرجع اللوجستيك، لدراسة أنشطة تحليلي إطار تقديم على النظم مدخل تطور ساعد لقد
 على خيرةاأل هذه تكوين في يعتمد وإنما الوظائف، لتكوين كأساس التخصص على يعتمد ال النظم مدخل
 مستويات إلى تؤدي المتكاملة النظم فإن النظم لمدخل ووفقا .القوية االرتباط عالقات ذات األنشطة تجميع

 هذا ساهم ولقد واحدة، طبيعة ذات ولكنها مترابطة غير فرعية أنشطة تشمل التي النظم تلك من أعلى أداء
 والمنتجات جزاءاألو  المواد تدفق بعملية المرتبطة األنشطة مختلف حصر في مباشر بشكل المدخل
  .33اللوجستيك بإدارة الخاص اإلطار وهو إداري موحد إطار داخل ووضعها المنظمة وإلى من المتاحة

 
 اللوجستيك إلدارة التنظيمي التطور :ثانيا

 :في تتمثل وهي تطوره مراحل حسب وذلك مراحل عدة المؤسسة في اللوجستي التنظيم عرف لقد

 الهيكل كان المرحلة هذه في السبعينات، أوائل في رصدها جرى  التي هي :ولىاأل  المرحلة
 وجود ال أنه كما تنظيمية، وحدات عدة بين ما اللوجستيك وظائف بانتشار يتميزالذي و  تقليديا التنظيمي

 خصائص إلى التنظيمي الهيكل هذا طبيعة وتعود 34،التنظيميةالخارطة  في اللوجستية األنشطة لبعض
 مشتتا اللوجستيك كان الفترة تلك أن كما إداري، كمفهوم اللوجستيك ظهور مرحلة كانت والتي المرحلة تلك
 أنه الشكل من نالحظ حيث اللوجستيات إلدارة التقليدي الهيكل يوضح رقم والشكل .المؤسسة وظائف بين

 .مستقلة إلدارة وجود ال
                                                             

 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،"والشحن النقل-المشتريات إدارة -المخازن  إدارة "واإلمداد المواد إدارة مصطفى، فريد نهال32 

 322ص 3002مصر،
 3ص سابق، مرجع اللوجستيات، إدارة العبد، إبراهيم جالل مصطفى، فريد نهال33 
 923ص السابق المرجع نفس34 
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 بالمسؤولية إليه وعهد العليا اإلدارة يتبع كبير تنفيذي مسئول وضع المرحلة هذه في تم :الثانية المرحلة
 .واحدة إدارة تحت المادي التوزيع إدارة مع المواد إدارة جمع مرة ألول تم حيث اللوجستية، األنشطة عن
 في الرسمي التعديل من النوع هذا إحداث مسيرة وويرلبول كوداك مثل عمالقة شركات تصدرت ولقد

 أو ولىاأل المرحلة في عالقة الكبرى  الشركات معظم ظلت 3790عام في ذلك ومع التنظيمي الهيكل
 للوجستيك التنظيمي الهيكل يوضح 4رقم  والشكل 35مباشرة الثالثة المرحلة إلى الثانية قفزا المرحلة تخطت

 .المتكامل
 المرحلة هذه تتضمن المشترك، باللوجستيك تسمى ما أو اإلمداد سلسلة إدارة مرحلة وهي :الثالثة المرحلة

  اللوجستية. لألنشطة الكامل الدمج
 1رقم  الشكل في موضحة هي كما للمؤسسة التنظيمي الهيكل داخل اللوجستيك إلدارة كبيرة أهمية وتعطي

 للوجستيك التقليدي التنظيمي الهيكل :3 رقم شكل

 
 اإلسكندرية الجديدة، الجامعة الدار ،اللوجستيات إدارة العبد، إبراهيم جالل مصطفى، فريد نهال :المصدر

 .مصر

                                                             

 222ص سابق، مرجع اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد35 

المدير العام

التمويل

الرقابة على 
المخزون

تشغيل االوامر

فتح االئتمان

تخزين المواد 
التامة

نظم المعلومات 
االدارية

تخطيط 
المرافق

االنتاج

الشراء

خطط المواد

تخزين المواد 
الخام

تخزين المواد 
التامة

النقل

الهندسة 
الصناعية

جدولة االنتاج

التسويق

التنبؤ

خدمة العمالء

تخزين اقليمي 
للمواد التامة
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 .المتكامل للوجستيك التنظيمي الهيكل: 4 رقم شكل

 

 39ص سابق، مرجع قراط، بن العزيز عبد :المصدر

 

 .للوجستيك الحديثة المكانة :5 رقم شكل

 

 37 ص سابق، مرجع قيراط، بن العزيز عبد :المصدر

  

االدارة العامة

االنتاج سلسلة االمداد المشتريات

المخزونات التخزين

النقل
معالجة 
الطلبيات

التوريد التغليف

تخطيط االنتاج
خدمات مابعد 

البيع

االدارة العامة

اللوجستيك

التموين 
(التوريد)

تخطيط االنتاج

التوزيع المادي

التسويق
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 وجستيةالل الرقابة الرابع:المبحث 

 تمهيد

إن التخطيط الجيد ال يعني عدم وجود مشاكل أو أخطاء، ولـذلك فمـن الضـروري التفكيـر مـن ناحية 
وظيفة أساسية أخرى لإلدارة، وهذه الوظيفة هي الرقابة، ويقصد بها اآللية التـي يـتم مـن خاللها ضبط 

المطلوبة. وتمثل عملية هداف األداء حسب المخطط، أو يظل على مـا هـو عليـه فـي االنسـجام مـع األ
داء الموضوع، ثـم الشـروع في إجراء تصحيحي لجعل األداءين األداء الفعلـي مـع لألقابة إجراء مقارنة الر 

يلتقيان قدر اإلمكان في نقطـة واحـدة. كـذلك تقـوم الرقابـة بتفسير االنحرافات ومحاولة إيجاد الحلول وتفادي 
 المشاكل اللوجستية عند التخطيط.

 لمطلب األول: أهمية الرقابة اللوجستيةا

 شأنه منالذي  المستقبلي، الغموض على اإلدارة عملية في رقابي نشاط لوجود األساسية الحاجة
 تؤدي مستقبال تقع قد التي الغامضة األحداث ألن .الموضوعة الخطة أداء في تعديل لحدوث يؤدي أن

 وعلى الموضوعة الخطط تعديل إلى خرى األ هي تؤدي والتي اللوجستية، البيئة في جوهرية تغيرات إلى
 قد العمالء ومواقف أمزجة في والتحوالت التكنولوجية والتغيرات االقتصادية الظروف تغير :المثال سبيل
 .ساسيةاأل الخطط وضع وقت في بها التنبؤ يتعذر

 المواد في التحكم التخزين، النقل،(اللوجستية  األنشطة على للسيطرة يسعى اللوجستي النظام في فالمدير
 .األنشطة وتكاليف العمالء خدمة على ذلك وراء من يعود ما ناحية من ،)الطلبات ومعالجة والمخزون 
 بالنسبة الموضوعة األهداف النظام، أداء عن التقارير المراجعة، أعمال المدير لدى السيطرة آلية وتتضمن

لية اآل وهذه اللوجستيات، مدير به يقوم ما غالباالذي و  التصحيحي، اإلجراء لبدء الوسائل وبعض لألداء
 الخطط تتضمن فهي اإلضافية العوامل أما العملية، في المرتبطة بالعوامل ارتباطها حيث من الرقابية

  .36واألداء البيئية والمؤثرات اللوجستية واألنشطة
  

                                                             

 1.2نفس المرجع ص36 
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 اللوجستية الرقابة المطلب الثاني: نموذج

 أنشطة عملية توقع يصاحبها التي المتغيرة المراقبة ظروف من واحدة الجزئية المراقبة عملية تمثل
 واألهداف المعايير والخارجية الداخلية والتغييرات القوى ) التوريد (التموين المستمرة اإلمداد سلسلة

 ةالتصويبي اإلجراء الكمبيوتر جهاز أو المستشار، المدير، بواسطة المقارنة مراقبة داءاأل تقارير الموضوعة
 سلسلة أنشطة مخرجات العمالء وخدمة النشاط تكلفة للعملية المتصلة اإلمداد سلسلة أنشطة مدخالت

 عملية عناصر العمالء خدمة ومستويات اإلمداد

 وذلك .الموضوع داءاأل مع ويلتقي يستقيم لكي الفعلي داءاأل لتعديل تصحيحي إجراء إلى بالحاجة الرقابة
 .2الشكل  يوضحه ما

 . اللوجستية الرقابة عملية: 6 رقم شكل

 

 إبراهيم تركي ترجمة اإلمداد، سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد :المصدر
 950 ص ،1559 السعودية، :الرياض المريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان،

 
 الموضوعة الخطط مع يتماشى اللوجستيك مجال في داءاأل أن من التأكد إلى تهدف اللوجستية الرقابة إن

 الرقابة أن كما اللوجستي، المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات على كامل بشكل تعتمد حيث مسبقا
 أن الشكل من نالحظ الزبائن، إلى وصوال الموردين من بداية اللوجستيك سلسلة داخل تتوغل اللوجستية

 العمليات تتبع يتم حيث التجاريون، الشركاء إلى وصوال الموردين على الرقابة من تبدأ اللوجستية الرقابة
 .حدوثها عند خطاءاأل لتصحيح باستمرار ورقابتها اللوجستية
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 الرقابة نظم أنواع :المطلب الثالث

  :37هي أنواع ثالثة إلى وتنقسم
 

 الحلقات مفتوحة النظمأوال: 

 داءاألالفعلي و  داءاأل مقارنة إجراء بين اإلنساني التدخل ويعني شيوعا، نواعاأل أكثر من وهي      
 قبل ايجابية بطريقة خلديت أن المدير على ويجب العملية، خطأ لتقليل المطلوب اإلجراء وبين المطلوب،

 :النظام هذا مزايا ومن .المفتوحة المراقبة العملية على نطلق يجعلنا ما وهو تصحيحي، إجراء أي حدوث
 لغرض المطلوبة المعلومات نوع تحديد المدير بإمكان عمله، لبدء ولية المنخفضةاأل التكلفة المرونة،
 اإلجراء شكل تحديد إلى إضافة وقات،األ من وقت في أي المقبول للخطأ السماح ودرجة المراقبة،
 متكررة، لتغييرات عرضة البيئية والمؤثرات والخطط هدافاأل تكون  عندما المرونة هذه وتفيد .بيالتصوي
 .ومقيدة التكلفة باهظة وتوماتيكيةاأل الرقابة إجراءات تكون  وعندما

  الحلقات مغلقة النظمثانيا: 
 في البشري  للعنصر الحاجة لتقليل طرق  إلى للتوصل متواصال جهدا ،األخيرة السنوات شهدت

 هذا في نجاح أعظم بمثابة المخزون  الرصيد لموقف ليالمراقب اآل ولعل .والمراقبة السيطرة عمليات
 بديال لتكون  القرارات قاعدة استخدام يتم فإنه اللوجستية، األنشطة بمراقبة القيام ولدى اليوم، حتى الصدد
 ،األداء في الخطأ رصد قد المدير أن لو كما القرارات قاعدة وتعمل .المغلقة الدوائر ذات النظم في للمدير

 الرقابة وتظل المراقبة، عملية من استبعاده يمكن المدير والن .ذلك على بناء بالتصرف سيقوم ثم ومن
 .المغلق النظام يسمى المراقبة نظام فإن القرارات، قاعدة بفعل حالها على

 على الرقابة نظام هو اللوجستيات، إدارة في المغلقة الحلقات ذي الرقابة نظام أفضل وحاليا
 بشكل المخزون  جعلت التي هي المخزون  مستويات لمشكالت للقياس القابلة الكمية فالطبيعة المخزون،

 هذا مميزات ومن .المغلقة الحلقات طرق  خالل من للمراقبة خضعت التي المؤسسة أنشطة أول خاص
 ومع .ودقة بسرعة المنتجات من المخزون  من عديدة مستويات مراقبة على هائلة بقدرة يتمتع أنه النظام
 ناحية من المرونة عدم إلى يميل النظام هذا فإن ذلك،

 السيطرة النظام هذا يتيح قد كذلك .له التصميم مؤشرات نطاق خارج تقع التي المتغيرة للظروف االستجابة
 .اإلجمالية العملية من فقط واحد جزء على

                                                             

 المريخ، دار مسلم، أحمد أسامة سلطان، إبراهيم تركي ترجمة ،اإلمداد سلسلة ورقابة وتنظيم تخطيط :اللوجستيات إدارة بالو، إتش رونالد37 

 202 ص3002 السعودية، :الرياض
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 المعدلة الرقابة ثالثا: نظام

 ،األنشطة من مجموعة أو األنشطة أحد على الموسعة الرقابة نقل في الرغبة بعدم ن يشعر المديرو 
 يخالج وكذلك بها، التنبؤ يتعذر البيئية المؤثرات فإن كذلك محلهم، تحل التي القرارات مجموعة إلى

الذي  الرقابة نظام من المزيج فإن ولذلك .الرياضية والنماذج الكمبيوتر بأجهزة الثقة عدم من نوع المديرين
 على للرقابة استخداما كثراأل الواقع في هو) المعدل – الحلقات ومغلق )المفتوح النظامين بخلط قام

 فالمدير .القرارات قاعدة محل يحل أن أحيانا المدير يستطيع المعدل النظام وفي اللوجستية، األنشطة
 اآللي المراقبة نظام يستطيع ما تفوق  للغاية واسعة معلومات لقاعدة الدخول يستطيع
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 خالصة الفصل األول

ستراتيجية تعمل اوظيفة  إن اللوجستيكإليه في هذا الفصل يمكن القول من خالل ما تم التطرق       
من المنافع المكانية  ل أو المستهلك وذلك من خالل جملةعلى تحقيق الجودة في المنتج وفي إيصاله للعمي

من الخدمات الخاصة بها  كما أن أنشطة اإلمداد توظيف قيمة للمنتجات من خالل تقديم جملة والزمنية
وبالسعر إليها المستهلك فقيام المؤسسة بتقديم المنتج في الوقت المناسب والمكان المناسب  والتي يحتاج

 يق اللوجستيكوتطب  رات الحجم وتحقيق مركزها في السوق وفأيضا يعد عامال مهما في تحقيق  المناسب
 التسيير لصيرورة يخضع متكاملة إدارة منه جعل والتغييرات التطورات من العديد عرف إداري  كمصطلح

 .اإلدارية المستويات كل على وذلك ورقابة تنظيم تخطيط، من

  



 

 

 

 

 

 

 الثاين:الفصل 

 ماهية قنوات النقل والتوزيع



 

 تمهيد

 أيضا وللتوزيع وتجارية، مادية أساسيتين بوظيفتين ويقوم عديدة وأهداف بالغة أهمية للتوزيع
 لذلك تعتمد المؤسسات ،معا كالهما أو إحداهما بإتباع المؤسسات تقوم مباشرة وغير مباشرة سياستين

وخصوصا في الوقت الحاضر، على مجموعة من الوسطاء إلى ين يساعدونهما في إيصال منتجاتها إلى 
، حتى تشبع رغبات وبالشكل المناسباألسواق المستهدفة، لتكون في متناول زبائنها في الوقت والمكان 

 يزبائنها مما ينعكس في تحقيق رضاهم الشيء الذي ينعكس إيجابا على المؤسسة ككل، ولذلك عل
القائمين بالمؤسسة التعرف على ماهية قنوات التوزيع، وهذا ما سيتناوله هذا العنصر من خالل هذا 

 المحور
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 ماهية قنوات النقل والتوزيع الثاني:الفصل 

  للتوزيعمدخل المبحث األول 
  وأهميته التوزيع مفهوم: ولاأل المطلب 
  :التوزيع ووظائف أهدافالمطلب الثاني  
 :التوزيع منافذ مفهوم المطلب الثالث 

  :والتوزيعقل نلاقنوات المبحث الثاني 
  طبيعة قنوات التوزيع األول:المطلب 
  أهداف ووظائف قنوات التوزيع الثاني:المطلب  
  أنواع قنوات التوزيع الثالث:المطلب 
 دور النقل في السلسلة اللوجستيةطلب الرابعالم :. 

  :التوزيع وأداء منافذاستراتيجيات التوزيع المبحث الثالث 
  طرق وسياسات التوزيع األول:المطلب 
  المؤثرة في تحديد االستراتيجيات التوزيعية  الثاني: االعتباراتالمطلب 
  نشطة التسييرية لقنوات التوزيعاأل الثالث:المطلب  
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  مدخل التوزيع :األولالمبحث 

 أحدعمال اليوم من اإلعمال اللوجستية الهامة وهو يمثل عتبر موضوع التوزيع في منظمات االي

مظاهر اإلدارة الحديثة واحد أهم عناصر العلوم اإلدارية المعاصرة، وقد تزايد االهتمام بهذه األنشطة 

والوظائف بسبب كبر حجم الشركات وتنوع منتجاتها وتعقد أنشطتها ووظائفها واتساع أسواقها المحلية 

 .والدولية

 وأهميته التوزيع مفهوم :المطلب األول

  التوزيع مفهوم أوال: 

 المشتري  أو النهائي المستهلك إلى وخدمات( )سلع المنتجات إيصال عملية ":بأنه التوزيع يعرف
 الزمنية المنافع خلق طريقها عن يتم التي والمؤسسات األفراد مجموعات طريق عن وذلك الصناعي،

 . "1للسلع والحيازية والمكانية

 ووضعه اإلنتاج مكان من للخروج بالمنتج تسمح التي العمليات جميع يشمل " :أنه على أيضا ويعرف
  2المستعمل أو المستهلك تصرف تحت

 إلى إنتاجه مكان من المنتج بإيصال تقوم التي العمليات مجموع " :هو التسويق خبراء حسب والتوزيع

   "3المستعمل أو المستهلك متناول في وضعه

 تسمح التي والعمليات الوسائل مجموع هو التوزيع ":نجد بالشمولية تتسم التي التعاريف بين ومن
والمستهلكين  المستعملين متناول في المؤسسات طرف من المنتجة والخدمات السلع بوضع

   .4النهائيين
 توزيع في المؤسسة عليهم تعتمد أن يجب التي الوسائل من صنفين يظهر التعريف هذا خالل من

 :وهي منتجاتها
 إلى المنتجين من الخدمات و السلع ملكية انتقال على يعملالذي  : التجاري  التوزيع *

 الجملة، تجار البيع، رجال :مثل التوزيع أعوان بفضل يتحقق والذي .المستعملين و المستهلكين
 .المتوفرة التوزيع منشآت ومختلف التجزئة، تجار

                                                             

 542ص 5002الثانية , الطبعة ،للنشر وائل دار ,األردن ، عمان ،  "تحليلي مدخل  "التسويق أصول توفيق، ئفرا معاال، ناجي 1  
2 S. Martin, J.P.Vedrine, Marketing : Les concepts-clés, Alger, Edition Chihab, 1996, p 117. 
3 C. Demeur, Marketing, paris, Dalloz, 2eme édition, 1999, p 125. 
4D. Lindon, F. Jallat, Le Marketing : Etudes Moyens d’action stratégie, paris, Dunod, 5eme 

Édition, 2005, p 157 



  ماهية قنوات النقل والتوزيع   فصل الثاينال 

49 
 

 ,المستعملين و المستهلكين متناول في المنتجات ماديا وضع على يعمل : المادي التوزيع *
 .المناولة ,التخزين ,النقل : وسائل بفضل

 
 التوزيع هميةأثانيا:    

 من كبير جانب على أنه إال التسويق خبراء جانب من الكافية بالعناية يحظى لم التوزيع أن من الرغم على
  :اآلتية لألسباب التسويق إلدارة األهمية

 .المكانية والمنفعة الزمنية المنفعة خلق في كبير بشكل يساهم التوزيع -
 .التسويق تكاليف إجمال من مرتفعة نسبة تشكل أصبحت التوزيع تكاليف نسبة إن -
 بقدر التكاليف بنود كافة تخفيض على العمل الضروري  من جعلت قد المنافسة حدة زيادة -

 .الخدمة تحسين على والعمل اإلمكان
وتطوير  لتحسين الفرصة أتاح قد التوزيع وأساليب وسائل في التكنولوجي التقدم معدل زيادة إن -

 .أفضل بصورة التسويقية الوظيفة هذه أداء
 العمالء وخدمة تغطية في جغرافيال التخصص مهمة التسويق إدارة على يسهل التوزيع إن -

 .واألسواق
  فيه النابض والقلب التسويقي المزيج عناصر أهم أحد التوزيع ويعتبر
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 التوزيع ووظائف أهداف :المطلب الثاني

 بحسب العنصر، هذا في إليها سنتعرض التي المتعددة والوظائف األهداف من مجموعة للتوزيع
 .التسويق ميدان في والمفكرين الباحثين به جاء ما

 التوزيع أوال: أهداف   
 للبرنامج األساسية واألهداف للمؤسسة العامة األهداف عن بمعزل التوزيع أهداف تحديد السهل من ليس

 ذلك ومع .األخرى  األهداف بقية عن منفصلة توزيعية أهدافا المؤسسة تحدد ما نادراف .المقترح التسويقي
 عملها بداية في تزال ال التي الجديدة المؤسسات بعض في ومحددة واضحة األهداف هذه تكون  فقد

 النشاط أهداف أهم فإن وعموما لسلعها، جديدة أسواق عن تبحث التي القائمة المؤسسات أو ونشاطها،
 :التالية النقاط في تتمثل التسويقي

 بالحصول المستهلك من لكل تسمح التي الوضعيات خالل من والطلب العرض وتحديد ترتيب  -3
 . 5منتجاته يصرفالذي  المنتج وكذا يحتاجها التي السلع على

 بزيادة كقيامها التوزيع، قنوات طريق عن معه تتعاملالذي  السوق  من المؤسسة حصة تحسين -1
 من أكبر درجة وتحقيق السوق  إلى والخدمات السلع تدفق زيادة إلى يؤدي مما الموزعين، عدد

 . 6للمؤسسة االنتشار
 التسويق تكاليف جميع إلى إضافة تكاليف، عن عبارة التوزيع نظام كل التكاليف، تخفيض -1

الكافية  بالكميات السلع توصيل على المحافظة مع تخفيضها على التوزيع يعمل ولهذا األخرى 
  7وبالنوعية المناسبة

 :التوزيع ثانيا: وظائف

 المادية الوظائف وهما أساسيين نوعين إلى التوزيع وظائف تقسم التسويق في الباحثين حسب

  8التجارية والوظائف

  في وتتمثل :المادية الوظائف-1
 متناوله في المستهلك طرف من المرغوبة المادية المواصفات حسب السلع بوضع يسمح التوزيع 

 .المناسبة بالطريقة ومناولتها وشحنها نقلها خالل من

                                                             
5 J. P.Helfer, J. Orsoni, Marketing, op. cit, P 317. 

  246ص سابق، مرجع توفيق، رائف معاال، ناجي 6 
7 D .Lindon, F. Jallat, Le Marketing, op. Cit. , p 160. 
8 Yves. Chirouze, Le marketing: Etude et stratégie, Paris, Ellips édition, 2003, p p 574- 575. 
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 خالل من واالستهالك اإلنتاج عملية بين الموجود الوقت في تتمثل زمنية بوظيفة يقوم التوزيع 
 .التخزين

  :التجارية الوظائف-2
 إضافة المتاحة االتصال وسائل خالل من للزبائن المقدمة والمعلوماتية المالية األنشطة جميع تشمل وهي
 في آخرين وباحثين خبراء وحسب المنتجات تعويض أو تغيير والصيانة، والتصليح، الضمان، خدمات إلى

  9هي وظائف ثالثة للتوزيع أن يرون  التسويق
 وسطاء بواسطة المناسبة األماكن إلى والخدمات السلع نقل خالل من :التحريك أو النقل وظائف 

 بأقل وكذا المستهلك طرف من المقبولة واألشكال بالكميات وتخزين نقل من مختلفة، ووسائل
 .تكاليف

 جهة، من والموزعين المنتجين بين الثقة عالقات وتطوير تنمية خالل من :العالقات وظائف 
 .المستهلك ووفاء الوالء كسب أجل من أخرى، جهة من والمستهلكين الموزعين وبين

 بواسطة للمستهلكين، جديدة وتجارب تاخبر  بخلق التوزيع قيام خالل من :التجريبية الوظائف 
 أو سلعة للمستهلك بتجربة الفرصة إعطاء ثم ومن .بيعه نقاط في جديدة وخدمات سلع توفيره
 .فريدة خدمة

 
 

 عنه ومعلن ومتميز، مبتكر، جمنت أي أن مفاده منطق من أهميته التوزيع استمد لقد :وكخالصة، 
 كانالمو  الوقت في اتجاهه يكن لم ما للمستهلك، شيء أي يعني ال قد جذاب بسعر ويباع

 يصل التي الكيفية إلى يجتازه بل مناسب، وبسعر جيد، منتج تقديم عن يتوقف ال فاألمر ناسبالم
 الوقت وفي يريده، الذي كانالم في ،الصناعي المشتري  أو النهائي، ستهلكالم إلى جنتالم ذاه بها
 .التكاليف وبأقل طلوبة،الم وبالكميات ،له ناسبالم

  

                                                             
9 J. Dioux, M. Dupuis « La DISTRIBUTION», Paris, Pearson éducation, 2005, p 09.  
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  التوزيع منافذ مفهوم المطلب الثالث:

 .تقدمها التي المنافع إلى وصوال التوزيع منافذ تعريف إلى أوال سنتعرض
 التوزيع منافذ تعريفأوال: 

 التي التوزيع قناة تعريف البداية في ارتأينا التوزيع منفذ لمصطلح ودقيق واضح تعريف تقديم أجل من
 .له مكونا وتعتبر والمنفعة الوظيفة في معه تتشابه
 من بمجموعة القيام مسؤوليتهم على تقع الذين واألفراد المؤسسات مجموعة :أنها على التوزيع قناة تعرف

 األسواق أو السوق  العمالء في إلى المنتجين من المنتجات تدفق بعملية والمرتبطة الضرورية الوظائف
 .10 المستهدفة

 أو المستهلك إلى المنتج من الخدمة أو السلعة تسلكه الذي الطريق أنها على :أيضا التوزيع قناة وتعرف
 .11 السوق  في الصناعي المشتري 
 ووسطاء أعوان مجموع " :بأنها القناة في الداخليين الوسطاء صفات حسب تعرف الكتاب بعض وحسب
 .12 مشتركة وتجارية قانونية لصفات المنتمين التوزيع

 
 إلى من نقطة السلع إيصال بضمان تسمح طريق هي التوزيع قناة: نجد التعاريف أقصر بين ومن

  .13أخرى 
 

 بواسطة المستهلكين إلى المنتجين من وخدمات سلع إيصال مسار :أنها على المختصين بعض ويعرفها
 .14 وسطاء بدون  أو

 المستهلك إلى المنتج من لالنتقال المنتوج طرف من المتبع الطريق :بأنها التسويق كتاب بعض يعرفها كما
  " .15القصر أو بالطول يتصف أن يمكن والذي
 السلع بإيصال تسمح التي الطريق تلك :أنها على التوزيع لقناة مقترح تعريف تقديم يمكن هذا كل ومن

 وسطاء باستخدام أو مباشرة الصناعيين المشترين أو النهائيين المستهلكين إلى المنتجين من والخدمات
  .الصفات نفس في مشتركين

                                                             

 50ص 5000األولى الطبعة للنشر، وائل دار األردن، عمان، التوزيع، طرق  الضمور، حامد هاني10 
 إسكندرية، رمل الجامعية الدار ،مصر المعاصر، التسويق المرسي، محمد الدين جمال إدريس، الرحمان عبد ثابت11 

 318 ص ،2005 , األولى الطبعة .
12 D. Lindon, F. Jallat, op. cit, p 162. 
13 C. Demeure, op. cit, p 128. 
14 J. Dioux, M .Dupuis , op . cit, p 19. 
15 S.Martin, J. vedrine, op cit, p 119. 
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 مجموع وهو المستهلك، إلى المنتج من المنتوج يقود الذي الطريق :منها نذكر تعاريف عدة التوزيعي للمنفذ
  .المنتج هذا توزيع في المستعملة القنوات
 إلى المستورد أو المنتج من المنتوج خاللها من يمر التي القنوات مجموع :بأنه المنفذ شيروز ويعرف

  .للتوزيع منفذا تشكل والتي النهائي المستهلك
 والمنفذ كمرادفين القناة مصطلحي يستعمل الممارسة خالل من األحيان من كثير في األخير هذا وحسب

 .البعض لبعضهما
 من خدمات أو سلع بإيصال تسمح التي القنوات من عدد يجمع التوزيع منفذ :نذكر التعاريف بين ومن

  .المستهلك إلى المنتج
 والزبائن المنتج بين للمنتوج المنتظم التحويل يؤمنون  الذين التوزيع أعوان من فرع :بأنه كذلك يعرف كما

  .16النهائيين
 والخدمات من السلع لتوزيع الموظفة القنوات جميع يشمل التوزيع منفذ " :هو اقتراحه يمكن الذي التعريف

  الصناعي المشتري  أو المستهلك إلى المنتج
 مجموع هي " :أنها على تعرف التي التوزيع شبكة نجد التوزيع في المستعملة المصطلحات بين ومن 

  " .التوزيعية القناة من اتساعا أكثر وهي النهائي المستهلك إلى المنتج إيصال سلسلة في المتدخلين
 " :بأنه تعريفه يمكن والذي التوزيع فرع مصطلح أيضا ويستعمل البيع، رجال نذكر المتدخلين بين ومن

 مثل محددة مستهلكين حاجات إشباع في المشتركين المنافسين الموزعين، المنتجين، المتدخلين، مجموع
 .17 األدوية توزيع فرع

                                                             
16 D. Lindon, F. Jallat, op. cit, p 162 

 52- 52ص سابق، مرجع الضمور، حامد هاني17 
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 التوزيع قنوات :الثاني المبحث

 وأبنيتها التوزيع بقنوات الخاصة التعاريف من إلى دراسة بمجموعة سنتطرق  المبحث هذا في 
 إلى ذلك بعد نقوم ثم ومستهلكيها للسلعة المنهج في المتمثلة عناصرها إلى مخـتلف باإلضافة

 .التوزيع قنوات بأنواع المبحث هذا نختم ثم التوزيع، قنوات ووظائف أهداف إبراز
 التوزيع قنوات طبيعة :األول المطلب

 تصريف في المؤسسة عليها تعتمد التي العناصر وأهم أبرز من التوزيع قنوات تعد 
 .المؤسسة داخل التوزيع في مهمة حلقة تعتبر والتي منتجاتها

 التوزيع قنوات مفهوم :أوال
 تكون  أن يمكن أساسية احتياجات له تحقق والتي يرغبها التي السلع على النهائي المستهلك حصول
 من العديد مفهومها يتضمن التوزيع وقنوات السلع تصريف على تساعد التي التوزيع قنوات إحدى بواسطة

 :يلي مافي أبرزها ذكر كنيم التي المتميزة التعاريف
 المتضمنة األنشطةب القيام يتولون  ينإلى  الوسطاء من بطةمترا موعةمج" بأنها التوزيع قناة تعرف -1

 خلق يتم طريقها وعن ،لهااستعما أو استهالكها أماكنإلى  إنتاجها مكان السلعة من يكتحر 
 "18للسلعة يازيةالحو  كانيةالمو  الزمنية نافعالم

 والتي التسويق أنشطة في بنصيب تشارك التوزيعية نشآتالم من موعةمج" بأنها أيضا وتعرف -2
  19االستهالك مراكز إلى اإلنتاج مناطق من دماتالخو  السلع ركتح على تنطوي 

 السلع ويلتح في يشاركون  ينإلى  األفراد أو نظماتالم من موعةمج بأنها التوزيع قناة وتعرف -3
  منظمات األعمال" أو النهائيين إلى المستهلكين المنتجين من توقفها حركة في وذلك دماتالخو 

20 
 مراكز من حركتها في ؤسسةالم وخدمات سلع الذي تسلكه طريق أنها "على التوزيع قناة وتعرف -4

 األنشطة من العديد تقدم التي ؤسساتالم من موعةمج خالل االستهالك، إلى مراكز اإلنتاج
 21  "التسويقية

 ارجيةالخ الواجهة من التسويقية ؤسساتالم إلى النظر بواسطتها يستطاع التي الوسيلة" أنها كما -5
 السلع تدفق نتيجة تنشأ قد التي لموسةالم غيرو  لموسةالم الفجوات سد لهاخال من كنمي التي

 ."المستهلكإلى  نتجالم من دماتالخو 

                                                             

 530 ص ،ذكره سبق مرجع ،معال ناجي18 
 222ص ،2995 مصر ،الجامعية الدار ،التسويق ادارة ،الفتاح عبد سعيد محمد19 
 323 ص ،ذكره سبق مرجع ،الصحن فريد محمد20 
 452 ص ،2992 ،مصر ،النشر دار التطبيق،و  األساسيات ،الفعال التسويق ،الحميد عبد أسعد طلعت21 
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 من حركتها أثناء ؤسسةالم وخدمات سلع تنتهجها التي الطريقة تلك يه التوزيع قناة فإن آخر وبمعنى
 .اإليصال مهمة عاتقها على أخذت التي ؤسساتالم على باالعتماد وذلك ،األخير ستهلكإلى الم نتجالم

 الوظائف من بالعديد القيام يتولون  بذاتها، مستقلة مؤسسات الوسطاء، في ؤسساتالم هذه وتتمثل
 22. التسويقية

 التوزيع قنوات أهمية :ثانيا
 وظائف بها تتطلع التي والوظائف األنشطة من موعةمج خالل من سهالم كنيم التوزيع قنوات يةأهم إن

 تمثل نقاط عدة حددت فقد نافع،الم خلق علومات،الم الطلب، إشارة دمية،الخو  التسهيلية الوظائف التعامل،
 :23وهي التوزيع قنوات عملية
 .ينالصناعي ينشتر المو  ستفيدينالم ،المستهلكين مع باشرالم االتصال تحقيق -1
 .نتجاتالم لتصريف النهائية النقطة تعتبر -2
 .دماتالخ فيه وتقدم نتجاتالم فيه تعرضالذي  كانالم تمثل -3
 عروضةالم دماتالخو  السلع أسعار حول التفاوض في مهما دورا التوزيع قنوات في العاملون  يلعب -4

 .لديهم
 .منتجات من هلدي ما شراء على ثالحو  اإلقناع في فعال دور التوزيع قنوات في للعاملين -5
  التوزيع قنوات عناصر :ثالثا

  .24والوسطاء ، المستهلكنتجالم في متمثلة التوزيع قنوات في أساسية عناصر ثالثة هناك
 .خدماتية أو استهالكية، أو زراعية، أو صناعية، نتجاتالم تكون  قد :المنتج -1
 .صناعيا مشًتيا أو أسرة أو فردا يكون  وقد :(المستهلك (للسلعة المستعمل -2
 أو بالشراء يقوم من كل هو والوسيط آخر شكل أي تجزئة أو أو تجار جملة يكونون  قد :الوسطاء -3

 .األخير ي رً شتالمو  نتجالم عدا التوزيع قناة خالل من البيع
 التوزيع قنوات ووظائف أهداف :الثاني المطلب

عدة أهداف تأثر  لتحقيق تتمثل الوظيفة الرئيسية لقناة التوزيع في توفير رابط بين اإلنتاج واالستهالك
 للمؤسسة في رسم االستراتيجيات التوزيعية

 الوظائف من موعةمج على باعتمادها وذلك ؤسسةالم أهداف برقيق على بالعمل التوزيع قنوات تقوم 
 .صورة أحسن في ؤسسةالم منتجات لتوزيع سنالح السير ضمان على تعمل التي

 25التالية هدافاأل تحقيق على التوزيع قناة تعمل: التوزيع قنوات أهداف :أوال
                                                             

 521ص 2992 ،الثانية الطبعة ،األردن التوزيع،و  للنشر الصفاء دار ،المستهلك ىال المنتج من التسويق ،واخرون  اجلحا طارق 22 
 32.33 ص5002 ،األردن ،عمان التوزيع،و  للنشر اليازوري  دار ،التوزيع ادارة ،الصميدعي جاسم محمد23 

24 Philip kot ler .sousois doubli.man katry. Management. Union édition. paris.10ème édition, 2000, 

p130 
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 مناطق في وجودةالم تاجرالم أنواع بـتلف خالل من السوق  في ؤسسةالم منتجات تواجد ضمان -1
 .متجر كل ألبنية وفقا األفق على التواجد وكذا معينة،

 النشاط ةومتابع ختلفةالم لألصناف بيعاتالم اتجاه حول التسويقية علوماتالم توفيرو  جمع -2
 .بالمنافسين اصالخ

 .تصريفها التوزيع لقناة كنمي التي بيعاتالم بحجم رتبطةالم ناسبةالم التكلفة تحقيق -3
 .ؤسسةالم منتجات لتجريب جدد عمالء جذب -4
 التوزيع قنوات وظائف :ثانيا
 هذاو  القناة داخل واحد توزيعي طرف إال هناك يكن لد وإن حتى الوظائف من بالعديد التوزيع قناة تقوم
   :26حقائق ثالث يؤكد

 التوزيع قناة داخل توزيعي طرف دور إلغاء نستطيع قد. 
 الطرف هذا يقدمها التي الوظائف إلغاء نستطيع ال أننا إال. 
 األمامي أو لفيالخ سواء القناة داخل إلى آخر طرف من تنتقل أن كنيم الوظائف. 

 :يلي مافي التوزيع قناة وظائف أهم تتمثل
اتخاذ  في الستخدامها تصنيفها ،تحليلها علومات،الم جمع البحوث وظيفة ضمن يتم :البحوث -1

 .التوزيع قناة داخل التبادل عملية تسهيل شأنها من التي السياسات ورسم القرارات
 .نتجاتالم لدعم ـتلفةمخ يةترويج بجهود التوزيع قناة تقوم :الترويج -2
 .معه تبادلية عالقات وبناء رتقبالم بالعميل االتصال ويقصد :االتصال -3
 وتطلعات ؤسسةالم طرف من قدمالم نتجالم بين الئمةالم خالل من ذلك ويتم :والجمع الربط -4

 .ورغباته العميل
 لكيةالم بنقل تتعلق أمور عدة حول تعاملةالم األطراف بين التفاوض يتم :التفاوض -5
 .البيع بعد ما خدمات والصيانة، كيبكالتر  للعمالء تقدم التي دماتالخ وتعني :الخدمة -6
 .الخ...التخزين ناولة،الم النقل، يتضمن :المادي التوزيع -7

  

                                                                                                                                                                                              

 432.433 ص ،ذكره سبق مرجع ،الفعال التسويق ،الحميد عبد دحمأ طلعت25 
 54.52 ص ،2999 ،األردن ،عمان ،للنشر وائل دار ،التوزيع قنوات ادارة الضمور، حامد هاني26 
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 التوزيع قنوات أنواع :الثالث المطلب

 قناة تطوير لنفسها تختار وقد وجودةالم التوزيعية القنوات على التوزيع في ؤسساتالم تعتمد قد 
 تفوق  لتحقيق أو جدد عمالء إلى للوصول أو حاليينال لعمالئها أفضل خدمة لتحقيق جديدة توزيع
 .منافسينال على

 مثل عليها تعارفالم دماتالخو  للسلع الرئيسية للتصنيفات وفقا التوزيع لقنوات الرئيسية األنواع وتتحدد
 .دماتالخو  الصناعية والسلع االستهالكية، السلع
إلى  وجهةالم االستهالكية السلع لتوزيع نماذج سخم ناكه :االستهالكية السلع توزيع قنوات :أوال

  27يه النماذج ذهه ،النهائيين المستهلكين
  : المستهلك إلى المنتج من 1-

 الشخصي، البيع طريق عن إما نتجالم يبيع فقد األخرى، التوزيع ماذجنب حيث من واألقصر باشرةالم يهو 
إلى  مباشرة تبيع قد الكتب نشر دار ذلك مثال يمتلكها، ثابتة التمح طريق عن أو البريد طريق عن أو

 .امعةالج طلبة
 .التلف سريعة والسلع الثمن عالية السلع في عادة وتستعمل وسطاء وجود بدون  تستخدم القناة ذههو 

 : المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى المنتج من 2-
 األلبان، ذلك مثال ،مستهلكينلل ويبيعون  المنتجين من مباشرة ن يشترو  الذين التجزئةتجار  من العديد ناكه

 .واللحوم الدواجن، ،والفواكه ضرالخ
 : المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى الجملة تاجر إلى المنتج من 3-

 التجزئةتجار  مقدرة عدم وبسبب ا،هوانتشار  التجزئة التمح وتعدد ت  انتجالم حجم صغر بحكم وتستعمل
 .كبيرة بكميات الشراء على
 : المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى وكيل إلى المنتج من 4-
 التجزئة إلى أسواق للوصول وكيل وسيط يستخدمون  ت  انتجالم بعض ملة،الج تجار استخدام من بدال

 .جمالح كبيري  التجزئةتجار  خاصة
إلى  الوصول أجل من :المستهلك إلى التجزئة تاجر إلى الجملة تاجر إلى وكيل إلى المنتج من 5-
الذي و  ملةالج بتاجر يتصل بدورهالذي  وكيل وسيط يستخدم عادة نتجالم جم،الح ي صغير  التجزئة تجار
 28صغيرة لمحالت يبيع بدوره

 
 

                                                             
 73صنفسه،  عالمرج27
 73ص ،ذكره سبق مرجع ،الضمور حامد نيها28 
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  قنوات توزيع السلع الصناعية :ثانيا
هناك العديد من النماذج التوزيعية للوصول إلى المشتري الصناعي الذي يستخدم هذه السلع الستكمال 

 : 29عملياته اإلنتاجية، وقنوات التوزيع األكثر شيوعا هي كالتالي
وهي قناة مباشرة وتستخدم في حالة الحجم الكبير من  :الصناعيمن المنتج إلى المشتري  -1

 الطائرات، المواد األولية الخام مثل:أو القيمة  بالكميةالمشتريات سواء 
نتجين ليس لديهم أداة مبيعات خاصة بهم بعض الم من المنتج إلى وكيل إلى مشتري صناعي: -2

د أو منتجين يرغبون في الطرح منتج جدية بالنسبة لهم، بعض البي القرييجدون هذه القناة ه
 تخدام رجال البيع لديهم.دخول أسواق جديدة قد يستخدمون الوكيل بدال من اس

هذه القناة تشبه سابقتها، ويمكن  :صناعيمن المنتج إلى وكيل إلى موزع صناعي إلى مشتري  -3
لذلك يتم  الصناعي،أن تستخدم في حاالت مثل صغر حجم المبيعات من الوكيل إلى المشتري 

البيع عبر موزع صناعي أو في حالة مركزية لمخزن السلع الجاهزة خدمة العمالء بسرعة ويمكن 
 القنوات.التالي تفهم هذا النوع من  9االعتماد على الشكل رقم 

 
 قنوات توزيع السلع الصناعية: 7 رقم شكل

 
 280ص ذكره، سبق مرجع التسويق، الصحن، فريد محمد :المصدر .

 
 
 

                                                             

 73ص ،ذكره سبق مرجع ،الضمور حامد انيه29 
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 قنوات توزيع الخدمات ثالثا:

الخدمة شيء ذو طبيعة غير ملموسة، لذلك تحتاج إلى نماذج توزيعية خاصة ويشيع في الواقع العملي  
 : 30نوعية من القنوات هما

اإلنتاجية  األنشطةالخدمة غير ملموسة فإن  : ألن(إلى المستهلك )المنتفع (الخدمة )مقدمالمنتج  من-1
والبيعية المرتبطة بما تتطلب عادة أن يقوم المنتج باستخدام االتصال الشخصي المباشر للتعامل مع 

لخدمات الشخصية المستهلك، لهذا يستخدم قناة التوزيع المباشر، مثل خدمات الرعاية الصحية، ا
 1 كالحالقين... الخ

بينما التوزيع المباشر عادة هو  :()المنتفع إلى الوكيل إلى المستهلك (المنتج )مقدم الخدمة من-2
الضروري لتأدية الخدمة، نجد أن بعض المنتجين في عالقتهم مع المستهلكين يستخدمون وكالء من أجل 

(، )المنتفع المستهلكالقيام ببعض المهمات المرتبطة بالبيع ونقل الملكية من المنتج مقدم الخدمة إلى 
العقارات، مثل هذه الخدمات يمكن استخدام الوكالء في توزيعها. وبما أن وسائل اإلعالن، التأمين،  مثل:

قنوات التوزيع ال تعليق فقط على السلع االستهالكية والصناعية، أي السلع المطلوبة بل تمتد إلى 
 التالي:8الخدمات، حسب ما يبينه الشكل رقم 

 الخدمات توزيع قنوات: 8 رقم شكل

 

 .21ص الجامعة، شباب مؤسسة مصر، التسويق، أساسيات قحف، أبو السالم عبد :المصدر
                                                             

 39ص  ذكره،مرجع سبق  الضمور،هاني حامد 30 

(مقدم الخدمة)منتج

توزيع مباشرالوسطاءوكيل او سمسار

الزبون
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 المطلب الرابع: دور النقل في السلسلة اللوجستية

  دور النقل في السلسلة اللوجستية سنستعرض مفهوم النقل إلىقبل التطرق 

 الموارد استغاللتوسيع السوق و  يمكنعن طريقها  التي األداة نه لقد عرف النقل أ : النقلمفهوم  -1
نوعيته، فهو يساهم في انتقال السلع  وتحسين اإلنتاج زيادة باتجاهتستغل سابقا  لم التي الماديةالبشرية و 

 .تكون فيها أكثر نفعا التي األماكن إلىو اليد العاملة 

  31.آلخرمكان  واألشخاص من: "النقل هو حركة السلع ألكسندركما عرفه جون  -

إن أبرز  ألفريد مارشال بقوله: االقتصاديعرب عن ذلك  بحيث لالقتصاد االرتكازية البنىيعد النقل من 
النقل  االقتصادالنقل"، أي من وجهة نظر  وإنما في اإلنتاجهو الثروة ليست في  الحديثعامل في العصر 

واألفراد وبالتالي قيمة اقتصادية بنقله للبضائع  وهو لخلق المكانيعد نشاط إنتاجي من حيث تقريبه في 
واالستهالكية  اإلنتاجية المراكز بينأي قصور في هذا النشاط يؤثر سلبا على عملية التدفق السلعي  فإن

 .عمالاأل لمنظمات

وتنوع ساسية، لقد تطور األنشاط النقل أحد عناصر اللوجستيك  يمثل :اللوجيستينظور لممن ا النقل- 5
 بخلقأنه يقوم  والتوزيع حيث، التسويق اإلنتاجمهم في عملية  ولعب دور األخيرةالقرون  خالل النقل

مكان تشتد فيه  إلىإليها  الحاجةختلفة من مكان تقل فيه درجة لمالسلع ا تحريك خاللمنفعة مكانية من 
  .الحاجة

ؤسسات خاصة لمتضع ا وغالبا ماتكلفة اللوجستيك،  ن( م10%-20)%  حوالييشكل نشاط النقل 
 للحموالتالذي يقوم بدوره بتحديد متطلبات النقل  الحركةالصناعية مسؤولية نشاط النقل على قسم 

 الداخلية الحموالتكما يراقب تدفق  الحموالتاختيار وسائط النقل لتلك  إلى باإلضافة، والخارجيةالداخلية 

 الحصوللغرض  الناقلينمع  بالتفاوضعلى النقل  ويقوم المسئولون الضرورة،  ومتابعتها عند والخارجية
 جاءتنشطة في السلسلة اللوجستية و األالنقل من أهم  ويعتبر نشاط .ناسبةلما باألسعارعلى خدمات النقل 

أماكن  إلىمن أماكن إنتاجها  والمواد الخامالسلع  تحريك بها يمكن التيالرئيسية  األداة من كونه  أهميته
  .مراحل السلسلة اللوجستية جميعو يتواجد في فه ومن ثماستخدامها 

                                                             

 .12،ص  2..4للطباعة و النشر.مصر، المصرية أنجلومكتبة  النقل، أسس جغرافية سعيد عبده:31  1-
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أن يكون  يمكن ومتطور البدون نظام نقل جيد  :والخدمات اللوجستيةالنقل  بين الترابط أوجه-3
دمات اللوجستية لنظام نقل جيد توفري أفضل كفاءة للخ يمكنجانب ذلك  الى مزاياللخدمات اللوجستية 

 الخدمات. وتعزيز جودةتكاليف التشغيل  والحد من

 اإلمدادنظام  مكونات بين االقتصادية األنشطةإن نظام النقل هو من أهم  :واللوجستيكتكاليف النقل  -
ؤسسات على لمتنفقها ا التياللوجستية  الخدماتثلثي تكاليف  إلىثلث  حواليحيث يشكل  (اللوجستيك)

خزون، التعبئة لم، االجرد تكلفةوتليه من التكاليف اللوجستية  %17.4نسبة  يحتلوسائل النقل حيث 
 .وأخيرا التنظيم وتكلفة النقل اإلدارة، والتغليف

  اللوجستية التكاليف: 9 رقم شكل

 

 Ronald H Ballou (the rol of transportation in logistics) university of المصدر:
south australia;2005;vol15;p166 
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 اختالفمع  يختلفأن النقل  بحيثالسوق  لهدفتكلفة النقل تقييد  واإلمداد تعتبرفي نظام النقل 
وأخرى أن قيمتها عالية،  الن وخفيفة الوزن م لحجا صغيرةهناك منتجات  بحيثنتجات لمالصناعات لتلك ا

 صغيرةأن قيمتها  والوزن الن الحجم كبرية

 

 

 أواص بتحريك التوزيع بمفهومها الوسع عبارة عن وسيلة لتنظيم النشاط الخالنقل و قنوات  إن كخالصة:
.وظائف متعددة المستهلك ونشاط قنوات التوزيع يشمل إلىنقل سلعة من المنتج   
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 التوزيع أداء منافذاستراتيجيات التوزيع و  الثالث:المبحث 

التي تقوم بما المؤسسات من خالل توفير  وسياسة التوزيعتطرقنا في هذا البحث إلى طرق 
وأهدافه ومختلف بعض المفاهيم المتعلقة بالتوزيع المادي  وأيضا إلىالسلعة في المكان المناسب، 

 التوزيع الستراتيجيةالبدائل المتاحة  إلى وكذاكالتي تأثر على رضا المستهلك  مكوناته
 طرق وسياسات التوزيع  األول:المطلب  

  في إدارات  المسئولينإن القرارات المتعلقة بالنشاط التوزيعي تعتبر من القرارات الهامة التي تواجه
لتوصيل منتجات المؤسسة  المناسبةطريقة التوزيع  اختيارالتسويق، وتتضمن هذه القرارات فرار 

ما توزيع هبين طريقتين أو سياستين للإلى األسواق المستهدفة، وفي هذا اإلطار يمكن التفرقة 
 التوزيع المباشر والتوزيع الغير مباشر.

 التوزيع المباشر أوال: 
 طرق التوزيع المباشر إلىسنتطرق إلى التعريف ثم  
يام المنتجين بتوزيع منتجاتهم مباشرة إلى : يقصد بالتوزيع المباشر قالمباشرتعريف التوزيع -3 

االعتماد على وسطاء، وتسمى هذه الطريقة بسياسة المستهلكين النهائيين أو المشترين الصناعيين دون 
 ، 32الوسيط أو منفذ التوزيع الصفري 

 33عادة يلجأ المنتجين إلى استخدام سياسة التوزيع المباشر في عدة حاالت أهمها 
 امة عندما تكون لديه إمكانيات مالية ه 
  عندما يكون مستهلكي السلعة متجمعين في منطقة معينة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة أو

 تكون الكمية التي يشترونها كبيرة ومنظمة 
  عندما تكون السلعة المسوقة سريعة التلف 
  في حالة ارتفاع ثمن الوحدة الواحدة من السلعة 
  عندما يكون اإلنتاج حسب الطلب 
 الرقابة على السوق ومتابعة الجهود البيعية والتأكد من فاعليتها ة المنتجين فيعند رغب 
  ،عند رغبة المنتجين في الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق والتغيرات الحاصلة فيه

 ومعرفة ردود فعلى المستهلكين حول السلعة المقدمة بصورة سريعة ومباشرة. 
                                                             

 542 ص ،ذكره سبق مرجع ،الصحن فريد محمد32 
كلية  ،الماجيستير شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،اإلنتاجية التنافسية القدرة تعزيز في التوزيع ادارة ،شراز حايف سي حائف33 

 20ص  5004-5003 ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة والتسيير االقتصادية مالعلو 
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 :تستخدم سياسة التوزيع المباشر عدة طرق أهمها :المباشرالتوزيع  طرق -2
لن يحتاج  وبإتباعها:تعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة في التوزيع  طواف رجال البيع 2-1

م، الذين يقومون ن على جهود رجال البيع التابعين لهالمنتجين إلى فتح محالت في أماكن ثابتة بل يعتمدو 
،  34حاولون إقناعهم بالشراءية و منتجم عينات من السلع التهلكين وتقدم لهواف على منازل المسبالط

ية أو السلع التي تحتاج إلى إيضاح دة التي تحتاج إلى تقديم شروح وافتناسب هذه الطريقة السلع الجدي
تيجة لزيارة المستهلكين في مساكنهم وما نخصائصها وطرق استخدامها، غير أنها تميز بارتفاع التكاليف 

تستغرقه كل زيارة من وقت وجهد وفي المقابل تخفض التكاليف الثابتة بسبب عدم الحاجة إلى وجود محل 
 35تجاري ثابت

 36 طريقة طواف رجال البيعمزايا وعيوب  
 تمثل مزايا طريقة طواف رجال البيع في:

 سرعة وصول السلعة إلى المستهلك النهائي وحالة جيدة.  -
  عه بالشراءوإقناإثارة اهتمام المستهلك  -

 إقامة عالقة شخصية مع الزبائن مما يسمح بالتعرف على حاجاتهم ورغباتهم 
 منتجاتهم.تمكن المنتجين من الرقابة على السوق واإلشراف المباشر على توزيع 

 :  37ا تتمثل فيأما أهم عيوبه 
 بالنسبة للشركات الكبيرة التي ترغب في توسيع رقعة نشاطها  صعوبة تطبيقها 
 غر حجم الكميات الطباعة عن طريقها ارتفاع تكاليفها وص 
  ق المختلفة لتغطية المناطصعوبة إيجاد رجال السبع األكفاء 
 تعاملها على مجموعة أو أصناف معينة من السلع  اقتصار 

يقوم بعض المنتجين بفتح متاجر أو معارض تقوم بالبيع :  التي يمتلكها المنتجين التجزئةمتاجر  2 –2
تقديمها لا على نطاق محدود نهتجو نتجريب السلعة الجديدة التي ي بهدفمباشرة إلى المستهلكين النهائيين 
ومالحظاتهم حول هذه السلعة، يعتبر المنتجين هذه المتاجر  نيالمستهلكإلى األسواق، ومعرفة ردود فعل 

أن جودة  يجمع من خاللها الكثير من المعلومات القيمة وفقا لمبدأ االتصال الذي يؤكدكمحطات تحارب 

                                                             

 220-249 ص ،ذكره سبق مرجع الصحن فريد محمد ،34 
 733ص ،2999 التوزيع،و  للنشر الثقافة دار مكتبة ،التسويق مبادئ ،المؤذن صالح محمد35  

 55ص ذكره سبق ،مرجع ازر ش حايف سي حايف36  3
 52ص ،نفسه مرجع37 
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المعلومات وكفاءتها تتناسب تناسبا عكسيا مع طول خطوط االتصال، فانتقال المعلومة من المستهلك إلى 
  اإلضافة.الموزع ثم إلى المنتجين يمكن أن يعرضها إلى الكثير من التشويه، الحذف أو 

 ب هذه المتاجر الحاالت التالية: تناس
 كالمالبس.  )التقادم(السلع سريعة التلف أو التي تتصف بالتغير المستمر أو تخضع للموضة  -
  المطلوبة.السلع التي تتطلب خدمات خاصة قد يعجز الموزعين عن تقديمها بالكفاءة  -
 السلع التي تتطلب جهود بيعية خاصة كالمجوهرات.  -
 ى تقديم المعلومات المتعلقة بكيفية التشغيل والصيانة. السلع التي تحتاج إل -

تحقق متاجر التجزئة التي يمتلكها المنتجين  38: مزايا وعيوب متاجر التجزئة التي يمتلكها المنتجين
 بعض المزايا من أهمها: 

تمثل رمزا لتواجد المؤسسة في السوق ومن خاللها يمكن جمع الكثير من المعلومات عن اتجاهات  -
  الطلب.

 معرفة ردود فعل المستهلكين واستجابتهم للسلع المعروضة -
  ينتجونها.تي تمكن المنتجين من الرقابة على األسواق وتضمن عرض مختلف السلع ال -

 :ا يمكن حصر أهمها فيأما بالنسبة لعيوبه
 صعوبة االعتماد عليها بمفردها في توزيع المنتجات. -
 متعددة.ضخامة االستثمارات التي تحتاجها المؤسسة لفتح هذه المتاجر في أماكن  -

 يتم البيع وفقا لهذه الطريق باستخدام آالت تعمل بطريقة أوتوماتيكية، يتم نشرها في اآللي:البيع  3-2
أماكن كثيرة خاصة مواقع تواجد المستهلكين كالجامعات، مواقف المواصالت، المدارس، الشركات، 

لمصانع، المراكز التجارية، المستشفيات، تناسب هذه الطريقة بعض أنواع السلع مثل المشروبات الغازية، ا
 39الحلويات، المشروبات الساخنة والمأكوالت الخفيفة

 يعتبر البيع اإللكتروني من أحدث طرق التوزيع المباشر وأحد أهم التغيرات التي :االلكترونيالبيع  4-2
طرأت في مجال البيع؛ يعرف البيع اإللكتروني بأنه مجموعة التبادالت الرقمية المرتبطة بنشاطات تجارية 
بين المؤسسات أو بين المؤسسات واألفراد، يقوم على أساس تقديم مختلف المعلومات عن السلع 

                                                             

 57ص ،ذكره سبق مرجع ،شراز حايف سي حايف38 
 212ص ،ذكره سبق مرجع ،الصحن فريد محمد39 
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ا يريدون وكثيرا ما للعمالء الذين يتجولون عبر شبكة االتصاالت، مما يمكنهم من اختيار كل م والخدمات
 40يقومون بأنفسهم بتصميم مشترياتهم طبقا الحتياجاتهم

طريقة ظروف معينة وعوامل تحکم  إنه لكلبعد استعراض أهم طرق التوزيع المباشر يمكن القول 
العوامل  وغيرها منللمستهلك،  والتقنية والعادات الشرائيةالمالية  وقدرة المنظمةاستخدامها، فطبيعة السلعة 

  المناسبة.ألخرى تحدد طريقة التوزيع ا
 التوزيع غير المباشر  ثانيا:

وتقديم يعتمد المنتجين في التوزيع الغير المباشر على عدد من الوسطاء المتخصصين لتوزيع منتجاتهم 
بإمكان المنتجين البيع  ورغم أنهالتسويقية الالزمة إلى المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي،  الخدمات

مباشرة للمستهلكين النهائيين إال أن تحقيق الكفاءة أحيانا يفرض استخدام هؤالء الوسطاء كحلقة وصل بين 
 41والمستهلكالمنتجين 

 42:يلجأ المنتجين إلى االعتماد على الوسطاء لتصريف منتجاتهم لعدة أسباب أهمها 
 االفتقار إلى الموارد المالية وعدم القدرة على تحمل أعباء القيام بالوظائف التسويقية.  -
 االستفادة من خدمات الوسطاء وخبراتهم في توزيع المنتجات.  -
كبر حجم الشركات وضخامة إنتاجها وتباعد المسافة بينها وبين المستهلكين، مما يضطرها  -

 في مواقع قريبة من المستهلكين. لالستعانة بخدمات الوسطاء المتمركزين 
البيع المباشر يجعل المنتج وسيط لبيع منتجات أخرى لمنتجين آخرين، من أجل تحقيق وفرات  -

 اقتصادية يتعذر عليه إتاحتها باالعتماد على ما ينتجه فقط. 
االستفادة من مزايا التخصص بالتركيز على مجال معين مما يؤدي إلى تحقيق عائد أكبر، لذلك  -

األفضل أن يركز المنتجين على وظيفتهم اإلنتاجية ويستخدمون الوسطاء لتوزيع منتجاتهم،  من
ألنه محال تخصصهم ويمكنهم أداء وظيفتهم بكفاءة أعلى وتكلفة أقل نتيجة لكبر حجم تعامالتهم 

 التجارية واتساع نطاق أعمالهم. 
 لب، األسعار، نتيجة النتشارالحصول على مختلف المعلومات حول المستهلكين، المنافسين، الط -

 في األسواق. الوسطاء 
تقليص الوقت الضائع والجهد فيتلقى تنفيذ طلبات المستهلكين صغيرة الحجم التي تناسب  -

 استعماالتهم اليومية 
 .مردوديةتحقيق رغبة المنتجين في استثمار رأس المال المتاح في مجاالت أخرى أكثر  -

                                                             

 733ص 2225. القاهرة التوزيع،و  والنشر للطباعة قباء دار ،التسويق استراتيجيات ،حسن العزيز عبد ينأم40 
 531ص ذكره سبق مرجع ،السالم عبد الغفور عبد ،الشرمان محمد زياد41 
 111مرجع نفسه، ص42 
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 االعتبارات المؤثرة في تحديد االستراتيجيات التوزيعية  الثاني:المطلب 

العوامل التي تؤثر على  وتحليل مختلفالذي تختاره الشركة إلدارة فهم  األسلوببغض النظر عن 
البدائل التي تتأثر بعدد  وتقييم مختلفلهذا على المؤسسة تحليل  لتوزيع،المناسبة  االستراتيجيةالقرارات 

 منها: من العوامل
  التوزيع مرتبطا بخصائص السوق المستهدفة الستراتيجيةيجب أن تكون اختيار الشركة أوال: 

إلى ذلك  ومستهلكيها يضافالتوزيع هو الحلقة التي ترتب بين مسوقي السلعة  وأن منفذخاصة 
المناسبة. التوزيع  استراتيجيةالسوق المستهدفة قبل تطوير  بشأناتخاذ قرار نهائي  أساساأنه ال يمكن 

 وظيفة المنفذ : ثانيا
 اإلعالن التخزين، التمويل، والنقل،البيع  الشراء،مثل  يؤدي منفذ التوزيع عددا من الوظائف 

البائع إلى المشتري  والماركة منالسلعة  إيصال وذلك بهدفالخ  والصيانة....والتسعير  والترويج البيعي
تحديد  ومن تم التسويق، التي يحتاجها رجال الوظائف ونوعيةهذا باإلضافة إلى تحديد عدد  النهائي،

التوزيع الواجب  استراتيجيةعن تنفيذ تلك الوظائف مما يؤثر تأثير كبير على قرار  المسئولةاألطراف 
 اتخاذها.

 االعتبارات المالية ثالثا: 
التوزيع األكثر مالئمة لكن  استراتيجيةالمالية الكافية للمؤسسة استخدام  اإلمكانياتيتيح توفر  

المنافع المتوقعة  أو اإلراداتمع  ومقارنة ذلكالتوزيع التي سيتم استخدامها  استراتيجيةيجب تقدير تكلفة 
 تطبيقها.من وراء 

  أخرى اعتبارات رابعا: 
المناسبة للتوزيع مثل رغبة اإلدارة  االستراتيجيةعوامل أخرى قد تؤثر على القرارات  أيضاهنالك  

 والواجب ممارستهامع درجة الرقابة المرغوبة  إتباعهابإيجاد مرونة معينة في تصميم منافذ التوزيع المراد 
 .التوزيعالمشاركين في مختلف منافذ  األعضاءعلى 
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 :التوزيع لقنوات التسييرية الثالث: األنشطةالمطلب 

 خلق على العمل يجب لها، التخطيط من الهدف يحقق الذي بالشكل التوزيع قنوات تسير لكي 
 .ذلك األمر تطلب إن وتعديلها أدائها وتقييم أعضائها، بين الصراع وتفادي والتعاون  التكامل

 التوزيع قنوات تكامل :أوال
 بالتكامل ويقصد التوزيع قنوات تكامل خالل من تكون  التوزيع قنوات لتسيير األفضل الوسيلة لعل

 إدارة وتحت الوقت، نفس في أخرى  توزيع منشاة مع ،(التوزيع قناة عضو) المنشأة ارتباط أو اندماج
  43.ارأسي أو أفقيا التكامل هذا يكون  وقد واحدة،
 من العديد بين تنشأ معقدة عالقات من أكثر يتضمن التوزيع أن المتكاملة التوزيع نظم مفهوم ويعني

 نجاحها أن التوزيع قنوات من قناة كل معرفة ضرورة على المفهوم هذا ويعتمد النظام، هذا في المشاركين
  44.األخرى  التوزيع قنوات نجاح على يتوقف
 -Horizontal Intégrationالتكامل األفقي  -1

 بمنشأة (االرتباط أو) باالندماج المنشآت إحدى تقوم حين التوزيع منشآت بين األفقي التكامل يتم
 مع تجزئة تاجر اندمج فإذا .به تقوم الذي التوزيع مستوى  نفس وعلى النشاط نوع في لها مشابهة أخرى 
 الذي النشاط في له مشابه آخر جملة تاجر اندمج أو ،االقتصادي النشاط بنفس يقوم آخر تجزئة تاجر
  .أفقيا تكامال يعتبر العملين فكال به يقوم

 اقتصادية وفورات وتحيق التوزيع، في الكفاءة تحقيق أهمها عديدة امزاي يحقق األفقي التكامل أن والحقيقة
 ومهاراتهم في خبراتهم من واالستفادة متخصصين، أشخاص وتوظيف التسويقية، والبحوث اإلعالن في

  .45المجال
 الوحدات عدد كان إذا خاصة التنسيق في صعوبات إلى يؤدي أنه هو التكامل من النوع هذا يعيب ما أهم

 متاحة كانت التي التصرف في المرونة درجة من يخفض أنه كماكبيرا.  وظائفها تجميع تم التي األفقية
 بحل المرتبطة التكاليف رفع إلى يؤدي فإنه وكذلك وظائفها، تكامل قبل الوحدات تلك مسؤولي أمام

 واألقسام الواحد القسم داخل العاملين بين الناتجة المشاكل
 46المستوى  نفس في األخرى 
 Vertical Intégration-التكامل الرأسي  -2

 منشآت مع باالندماج المؤسسات هذه إحدى تقوم حين التوزيعية المنشآت بين الرأسي التكامل يتم
 إدارة تحت المنتج أو الجملة تاجر مع التجزئة تاجر اندمج فلو القناة، في مختلفة مستويات في أخرى،

                                                             

  97ص سابق، مرجع الضمور، حامد هاني43 
  445ص سابق، مرجع الفعال، التسويق الحميد، عبد اسعد طلعت44 
 22ص سابق، مرجع الضمور، حامد هاني45 
 87-87 ص سابق، مرجع عبيدات، إبراهيم محمد46 
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 تاجر إلى المنتج من المنشآت جميع اندمجت إذا كلي تكامل ويحصل .رأسي تكامل هي فالنتيجة واحدة،
 من ابتداء والنشاطات، الوظائف جميع على الرقابة تعزيز إلى يهدف الكلي الرأسي التكامل وهذا .التجزئة
 للمشتري  السلعة إيصال وظيفة إلى اإلنتاج وظيفة
 للنفط، آبارا تمتلك حيث للبترول أويل موبيل شركة تطبقه ما الكامل الرأسي التكامل هذا على مثال وخير

 47النهائيين للمشترين البترول لتوزيع ومحطات البترول، ومصافي للشحن ووسائل
 .القناة في المستويات جميع في المختلفة المنشآت جهود لتظافر وذلك فعاليته، الرأسي التكامل أثبت ولقد

 .الرأسي لتكامل نظم ثالثة بين التمييز ويمكن
 (. )التملكي الكامل الرأسي التكامل -
 .التعاقدي الرأسي التكامل -
 .اإلداري  الرأسي لتكامل -

 :األنواع هذه من نوع كل على الضوء يلي فيما وسنلقي
-1-I ( التملكي) الكامل الرأسي التكامل :  

 إيصال ليضمن ،(وتجزئة جملة من) التوزيع لمنشآت المنتج امتالك طريق عن التكامل من النوع هذا ويتم
 .فيها يرغب التي والخدمة المواصفات، بنفس المستهلك إلى السلع

 مساوئ  من ولكن .األخرى  المختلفة التسويقية والنشاطات التوزيع عمليات على تامة رقابة تحقيق وبالتالي
 الموارد ذات المؤسسات تلك إال به، القيام تحمل المؤسسة تستطيع ال فقد تكلفته، ارتفاع النظام هذا

 .الكبيرة االقتصادية
-2- II التعاقدي الرأسي التكامل :  

 أساس على التوزيع أو اإلنتاج في تعمل والتي المستقلة المؤسسات من عدد اتفاق طريق عن وذلك
 لتحقيق خاصة بصفة التوزيع سياسات برامجو  عامة بصفة التسويقية هابرامج في التكامل لتحقيق تعاقدي

 هذه تضمن وبالتالي .منفصلة بصورة بأدائها مؤسسة كل قامت لو مما كبيرة وبكميات الضخم الحجم امزاي
  48معها اتحادها عدم حالة في الكبيرة المؤسسات مع بمصالحها االضرار عدم المؤسسات

 :التالية النماذج التكامل من النوع هذا ويشمل
 التطوعية  المجموعة 
 التعاونية المجموعة 
 االمتياز حق 

III- اإلداري  الرأسي التكامل :  

                                                             

 29-22ص ص سابق، مرجع الضمور، حامد هاني47 
  283ص سابق، مرجع الصحن، فريد محمد48 



  ماهية قنوات النقل والتوزيع   فصل الثاينال 

70 
 

 السلعة إنتاج من ،المختلفة المراحل بين والتكامل التنسيق المؤسسة بتحقيق اإلداري  الرأسي التكامل يتم
 يمكن طريقها عن والتي األخرى، طرافاأل على السوق  في النسبية وقوتها حجمها طريق عن توزيعها حتى

 مثل الشركات من العديد هناك المتحدة الواليات ففي .السوق  في منتجاتها لدعم التأثير بعض ممارسة
 السلع بعرض يتعلق فيما التجزئة متاجر على الضغط والنفوذ من نوعا تمارس التي موتورز، لاجنر 

 49المبيعات وترويج والتسعير
 

 :التوزيع منافذ وتعديل أداء تقييم-ثانيا 

 لمنافذ والقيادية والتنسيقية والتنظيمية التخطيطية الجوانب من كلالدراسة  من السابقة النقاط في عرضنا
 من تعمل التي والهياكل المنشآت أداء تقييم بدون  تكتمل ال نعلم كما اإلدارة عملية أن غير التوزيع؛
 .لذلك الضرورة دعت إن وتعديلها خاللها

 التوزيع: منافذ أداء تقييم-1
  .زاوية من أكثر من ومنشآته المنفذ أداء تقييم يمكن بحيث األبعاد، متعدد مفهوم األداء

 .األداء قياس أبعاد يبين التالي التوضيحي والشكل
 

    التوزيع منافذ أداء قياس أبعاد: 10 رقم شكل

  

 216 ص سابق، مرجع الرحيم، عبد هللا عبد محمد :المصدر .
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  50التوزيع منافذ فاعلية  -أ

 :خالل من التوزيع منافذ فاعلية تظهر
 .تجارية توزيع منافذ تشكل مؤسسات بواسطة تؤدى التسويقية الوظائف -
 :والخدمات السلع توفير هي الوظائف هذه أداء محصلة -

 ( الطلبية )حجم المطلوبة بالكميات 
 ( التسليم )وقت فيه تطلب الذي الوقت في 
 ( السوق  مركزية )ال فيها تعرض التي المواقع من عدد في 
 ( التشكيلة )اتساع ممكنة أو بديلة أصناف يصاحبها ما وغالبا 

 الوظائف في مساهمتهم نتيجة التوزيع منفذ في أساسيا عامال الصناعيون  والمشترون  المستهلكون  يشكل
 .التسويقية

 :يلي فيما وصفيا عنها التعبير الممكن من والتي التغيرات من عدد رصد الممكن ومن
 إلى أدت المستهلك يشتريها التي الكميات متوسط في ملحوظة زيادة هناك: 
 .الجملة تجار إلى حاجتهم يخفض مما أكبر، كميات شراء من التجزئة تجار تمكين -
 .التوزيع تكاليف تخفيض إلى التوزيع منافذ مخرجات تخفيض يؤدي -
 .النهائي المستهلك إلى البيع سعر تخفيض إمكانية التوزيع تكلفة انخفاض عن ينتج -

 
 أطول انتظار أو تسليم تواريخ لقبول المشتري  أو المستهلك استعداد في انخفاض هناك ليس 

 :إلى أدى يشترونها التي للمنتجات
 .القناة في المخزون  وزيادة واسعة تشكيالت طلب -
 .صنافألعدد ا زيادة بسبب المتاجر حجم زيادة -

 :51 السوق  خدمة في المساواة – ب

 وجود تصور الشخص على يصعب قد الحاضر، الوقت في والتجزئة الجملة متاجر من الهائل نظرا للعدد
 والخدمات السلع توفر ناحية من األقل على كافية، بدرجة التوزيع منافذ تخدمهم ال السكان من جيوب

 .معقولة بأسعار
 يسكنون  من وخاصة الفقراء، أن األمريكية المتحدة الواليات في أجريتدراسة  من أكثر أثبتت فقد ذلك ومع
 .التوزيع خدمات من محرومون  الريفية والمجتمعات الكبيرة المدن في األقليات مناطق في
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 :يلي فيما بذلك المتعلقة النقاط أهم إجمال ويمكن
 .لألقليات االئتمان ومنح التسعير في تفرقة وجود على أدلة هناك -
 ذلك في والسبب الخدمات، وكذلك مناسبا اتسعير  المسعرة السلع من واسعة تشكيالت توفر عدم -

 .التجارة هيكل إلى يرجع
المزايا  من سكانها يحرم مما كبيرة سلسلة متاجر أو أقسام متاجر المناطق هذه في توجد ال -

 .الحضرية المناطق في لقرنائهم المتاحة
 .مناطقهم في الموجودة المتاجر على يعتمدون  فإنهم محدودة، ولهذا االنتقال الفقراء على قدرة إن -

 مما جدا، منخفضة ربحيتها فإن ذلك ومع مرتفعة بأسعار تبيع المتاجر هذه أن المعروف ومن

 .جدا عالية تكاليفها أن على يدل

  :التوزيع منافذ كفاءة-ج

 .والربحية اإلنتاجية زاويتي من األداء جوانب من الجانب هذا وسنغطي
 :52 اإلنتاجية 1-ج 

 للحصول المال سأر  العمل، األرض، مثل المدخالت استخدام تقيس ألنها للكفاءة مقياسا اإلنتاجية تعتبر
 .والربح المبيعات حجم مثل مخرجات على

 هذه إلنتاج استخدمت التي الموارد إلى مخرجاته نسبة خالل من يتم القناة عضو إنتاجية قياس أن أي
 :المخرجات

اإلنتاجية =
كمية المخرجات
كمية المدخالت

 

 المخرجات، عن للتعبير المبيعات حجم يستخدم ما غالبا التسويقية المؤسسات في النسبة هذه حساب وعند
 في تعمل منشأة عن التالية البيانات توفرت إذا :المثال سبيل فعلى .المدخالت عن للتعبير العمل وحجم
 :الجملة تجارة

 .السنة في فردا 20 العاملين عدد متوسط -
 .السنة في أسبوعا 47 الفعلي العمل أسابيع عدد -
 .ساعة 45 األسبوع في العمل ساعات عدد -
 .دينار مليون  10 المبيعات بلغت -
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 10.000.000,00 / 45×47×20 = 236,40 = المنشاة هذه في العمل إنتاجية فإن
 .عمل ساعة لكل دينار

 ومعدل التعادل نقطة منحنى طريقتي خالل من التوزيعية القناة ربحية وحساب معرفة يمكن :الربحية-2ج
 .القناة اتدار يإ

  :التوزيع منافذ تعديل-2
 لفترة بهم االحتفاظ يعني ال منتجاتها لتصريف معينة توزيع منافذ باختيار المؤسسة قيام إن

 تغيراتال من العديد فهناك آلخر وقت من بالتغير تتسم سوقية ظروف ظل في تعمل فالمؤسسات طويلة،
 .المنافذ تعديل ضرورة معها يتطلب تخدمه الذي السوق  طبيعة أو المحيطة البيئة في سواء تحدث التي
 التغيرات: هذه أمثلة ومن

 السوق  ظروف تغير. 
 المنافسة ظروف تغير. 
 األخرى  التسويقية االستراتيجيات في تغير. 
 جديدة توزيع منافذ واستحداث التكنولوجي التطور. 

 بعض اتخاذ ضرورة المنافذ فاعلية تقييم عملية على يترتب قد البيئة، في السابقةالتغيرات  إلى وباإلضافة
 .المستخدمة المنافذ بتعديل المتعلقة التصحيحية اتجراءاإل

 :التالية الصور إحدى تأخذ أن يمكن التوزيع منافذ تعديلقرارات  فإن عامة وبصفة

 المنفذ في معين عضو على التخلي أو إضافة. 
 معينة أسواق في تعمل التي المنافذ بعض على التخلي أو إضافة. 
 األسواق جميع في المنتجات لتوزيع جديدة استراتيجية إعداد. 

 
 أكثر القرارات فنجد  .السابقة األشكال بترتيب المنافذ تعديلقرار  في الصعوبة درجة وتندرج

 إضافة هو صعوبة وأقلها جذريا تغيرا المنتج بتوزيع الخاصة التسويقية االستراتيجيات تغيير هي صعوبة
  53 .المنفذ في معين موزع استبعاد أو

 معرفة حول سؤال على يجيب كالسيكي تحليل على يعتمد وسيط عن التخلي أو إضافة قرار إن وبداية
 عندما األحيان بعض في التحليل يتعقد أن يمكن الوسيط، هذا بدون  أو مع المؤسسة تجنيها التي الفوائد
 في جديد توكيل بمنحسيارات  منتج قيام مثل النظام بمجموع وسيط عن التخلي أو قرار إضافة يتعلق

                                                             
 357- 358ص سابق، مرجع السيد، إسماعيل الصحن، فريد محمد 53



  ماهية قنوات النقل والتوزيع   فصل الثاينال 

74 
 

 أيضا بل الجديد، الوكيل من المنتظرة المبيعات الحسبان في األخذ فقط ليس عليه يجب بحيث ما؛ مدينة
  .54 المنطقة في الموزعين الوكالء مبيعات انخفاض أو نمو

 المنتج لشعور نتيجة المنافذ بعض عن التخلي أو إضافة إما المنافذ بتعديل الخاصة القرارات وتتضمن
   .للمؤسسة البيعية األهداف تحقيق في الحالية التوزيع منافذ جدوى  بعدم

 يقوم وقد منها المطلوبة والوظائف الخدمات تحقيق على قدرتها لعدم المنافذ بعض استبعاد يتم فقد
 استبعاد يتم الحاالت بعض ففي بنفسه بها يقوم قد أو آخر طرف إلى الوظائف هذه أعباء بنقل المنتج
 وفي .التجزئة تجار مع مباشرة للتعامل مدربة بيعية قوى  بتوفير المؤسسة قيام مع المنفذ من الجملة تجار
 وفي حاليا، الموجودة المنافذ بجانب منتجاتها لبيع مجال بفتح المؤسسة تقوم قد المنافذ بعض إضافة حالة
 إنشاء أو أكفاء بيع رجال كتعيين التنظيمية الترتيبات بعض اتخاذاإلجراء  هذا على يترتب قد الحالتين كلتا
 بعض عن التخلي أو إضافة تأثير مدىدراسة  ويجب .ستفتحها التي المتاجر مبيعات علىلإلشراف  إدارة

 معا، والوسطاء المؤسسة أهداف وتحقيق النهائي المستهلك خدمة على المنفذ قدرة على المنفذ في الحلقات
 المستخدمة المنافذ بإدارة الخاصة االستراتيجية تغيير هو التسويق مدير تواجه التي القرارات أصعب ومن

 وقد القرار. بهذا المرتبطة والمنفعة للتكلفة تحليل وإعداداإلجراء  هذادراسة  يجب حيث األسواق جميع في
 تغيير بسبب أو المؤسسة أهداف تحقيق في للتوزيع الحالية الطرق  فشل بسببالقرار  هذا يكون 

 بعض ظهور يكون بسبب قد ار وأخي .الحالي هيكل التوزيع تعديل يتطلب بما التسويقية االستراتيجيات
 .55 تغيرات التكنولوجية عن والناتجة المنتجات لتوزيع الحديثة والطرق  المنافذ

   
 :التوزيع قنوات تسيير مشاكل-3

 :نجد التوزيع قنوات تسيير عملية تواجه التي المشاكل أهم ومن
 مواقع بين تربط التي التوزيعية المنافذ وكذلك المتعددة القنوات على االعتماد في تزداد المالية النفقات 

 .المتباعدة واالستالم التوزيع
 المتوفرة التوزيعية القنوات من االستفادة عملية في التحكم أجل من البشرية المتطلبات إلى الحاجة زيادة 

  .أفضل بشكل واستغاللها اإلشراف عليها وكذلك
 عندما باألخص المعقدة، والنقل التوزيع شبكات في التوزيع وسطاء تسهيالت استغالل صعوبة تعقيد 

 حسم في مهم دور لها والتي التسويق والمناولة، والترويج، وبحوث ،التخزين بتسهيالت األمر يتعلق
 .56المتوفرة المنافذ عبر إيصالها وعدم السلع وتكدس تراكم مثل السلع توزيع مشاكل
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 :الثاني الفصل خالصة

 شآتنم عبر وخدماتها سلعها بتوزيعتقوم  المؤسساتأن  إلىدراستنا لهذا الفصل توصلنا من خالل 
 إمكانية بسبب متعددة التوزيع ومنشآت بذاتها، مستقلة أو لها ملكا األحيان بعض في تكون  توزيع

 المفاضلة فرصة المؤسسة يعطي مما .التنافسية والبيئة األسواق تغير مع منها عديدة أنواع استحداث
 التي المنافذ هذه تناسبها؛ التي التوزيع لمنافذ التخطيط عند منشآت من السوق  في المتوفرة البدائل بين

 البدائل من مجموعة للمؤسسة توفر وعند ،والمعايير الخصائص من مجموعة على بدورها تتوفر
 والسيطرة الرقابة وإمكانية ،االقتصادية الناحية من تدرسها أحسنها، بين المفاضلة على تعمل (المنافذ)

 من مجموعة اتخاذ عليه يترتب المناسب المنفذ اختيار قرارو . أهدافها لتحقيق موائمتها وكذا عليها
 وعدد ونوعية المباشر غير التوزيع طرق  أنسب وكذا المناسب التوزيع بأسلوب الخاصة القرارات

 .السوقية التغطية استراتيجيات إحدى خالل من أي الوسطاء؛
 أفقيا كان سواء بينها فيما واالندماج التكامل على العمل نجد التوزيع منافذ تسيير طرق  أفضل من

 أن نجد بحيث اتالصراع وتفادي المنفذ داخل استمراره لضمان التعاون  وتشجيع تحفيز ويتم رأسيا، أو
 تتبنى مؤسسة وكل،  الصراع حدة من والتخفيض التعاون  ضمان وسائل إحدى هي المنفذ قيادة

 وكفائتة فعاليتهدراسة  خالل من التوزيعية منافذها أداء تقييم عليها الصحيح التسويقي المفهوم
 هذا استعمال في االستمرار إلى الوصول أجل من محددة، معدالت خالل من والمر دودية اإلنتاجية

  .معينة أسواق في المنافذ بعض على أو فيه عضو إضافة أو بالتخلي تعديله أو المنفذ
 وعدم السابقة االستراتيجية فشل ءاجر  األسواق، جميع في المنتجات لتوزيع جديدة استراتيجية إعداد أو

 .للمؤسسة التنافسية القدرة دعم في جدواها
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 condorمؤسسة  حالة دراسةالثالث: الفصل 

 
  االول: واقع اللوجستيك في المؤسسات الجزائرية وتأثيره على تنافسيتهاالمبحث 

  النظام اللوجستي في الجزائر األول:المطلب 
 المطلب الثاني: تصنيف الجزائر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 

 
  لمحة حول مؤسسة  :الثانيالمبحثcondor وتشخيص واقع اللوجستيك فيها 

  مؤسسة  تقديماألول: المطلبcondor  
 تشخيص واقع أنشطة اللوجستيك في المؤسسة: المطلب الثاني  
 المؤسسة في المنافسة ودور اإلمداد فيها استراتيجية :المطلب الثالث 

 
  الشراء في وسير عمليةوضعية الثالث: المبحث " condor" 

  وأنواع االستيراد في مؤسسة واستراتيجية وطرق مفهوم  األول:المطلب  
  :سير عملية الشراء والجمركة في مؤسسة المطلب الثانيcondor 
  :سير عملية البيع وقنوات التوزيع في مؤسسة المطلب الثالثcondor 
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 :تمهيد

 التصدير ألعمال الداعمة اللوجستية االنشطة من مجموعة على الدولية التجارية المبادالت ترتكز
 عملية من وتسرع تسهل ان شانها من التي واالجراءات الوسائل ضمن يمكن ادراجها والتي واالستيراد،

 نقطة عند المشتري  الى تسليمها غاية الى االنطالق نقطة عند بدايتها من للبضائع الدوليين والشراءالبيع 
 .الخ... التامين الوسائط، المتعدد النقل الشحن، منها نذكر حيث العقود في عليها الوصول المتفق
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 واقع اللوجستيك في المؤسسات الجزائرية وتأثيره على تنافسيتها  :األولالمبحث 

يؤدي القطاع اللوجستي دورا هاما في اقتصاديات الدول، حيث يعتبر عصب عمليات اإلنتاج 
والتوزيع، من خالل تأثيره اإليجابي في تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك النهائي، ومن جانب 

ي في الجزائر آخر يعتبر المحفز الرئيسي لفرص األعمال واالستثمار في أي بلد. ويشكل القطاع اللوجست
دعامة اقتصادية مهمة، حيث يأتي اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خالل تنفيذها لعدد من مشاريع البنية 

كما يعد القطاع اللوجستي  كالمطارات والموانئ والطرق، وذلك استكماال للمنظومة اللوجستية، األساسية
 ي ليشكل موردا أساسيا في إيرادات الدولةقطاعا رافدا لالقتصاد الوطني، حتى يأخذ مكانه االستراتيج

  الجزائر:النظام اللوجستي في  األول:المطلب 

عرف النظام اللوجستي في الجزائر تحوال حقيقيا حيث تم إنجاز مشاريع كبيرة لجعل قطاع النقل أكثر     
لتعزيز  استراتيجيةكفاءة للمساهمة في تنمية اقتصاد البالد إذ يعتبر تطوير قطاع اللوجستيك أولوية 

تنافسية االقتصاد الوطني. فيما يتعلق بالسلع فهو يعتبر نشاطا هاما في خدمة القطاعات المختلفة ويؤمن 
احتياجاتها باإلضافة إلى تأمين نقل منتجاتها على األسواق المختلفة ويساهم إلى حد كبير في فتح أسواق 

 .جديد

 خصائص النقل اللوجستي في الجزائر  أوال:

 يتضمن كل أسلوب من أساليب النقل في الجزائر الخصائص التالية:     

غير متطور بشكل كبير مخصص لنقل السلع ذات الحجم الكبير وهذا األسلوب  :السككيالنقل  -3
  1غير جاهز كفاية لتتم دراسته وتحليله.

ك الذي يتم تتم معالجته من جهة قدرته على التكيف مع متطلبات قطاع اللوجستي الطرقي:لنقل ا -1
وتشجيع تعدد العمالء،  sntrتحريره للقضاء على االحتكار السابق للشركة الوطنية للنقل البري 

األمر الذي يؤثر على االقتصاد باإليجاب في صورة خلق مناصب شغل جديدة وخلق المنافسة 
التكاليف بين شركات النقل. لكن يبقى أسلوب النقل البري ذو جودة متدنية مما يؤدي إلى رفع 

 2اللوجستية.
                                                             

عين السمن سعيدة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر شعبة العلوم التجارية تخصص اإلمداد والنقل الدولي جامعة عبد الحميد بن 1 
   70ص  4.11 4.17باديس مستغانم السنة الجامعية 

 70عين السمن سعيدة نفس المرجع ص 2 



  CONDORحاةل مؤسسة  دراسةالفصل الثالث                                                            

80 
 

يعتبر من أهم النقاط التي يجب التركيز عليها لتحسين الموقف التنافسي حيث  النقل البحري : -1
نجد في الجزائر موانئ تجارية تختص في نقل البترول وأغلب هذه الموانئ ال تطابق المعايير 

ئر قامت بإنشاء ميناء ن الجزاالدولية من حيث مساحة التخزين الداخلي والخارجي في الميناء أل
جن العالمي، وتتميز الجوانب الديناميكية للموانئ الجزائرية بانخفاض اإلنتاجية إضافة إلى جن

اإلجراءات الجمركية المعقدة مما يؤدي إلى تمديد فترة بقاء البضائع في الميناء حيث أن متوسط 
  3يوم. 15عاصمة فتتعدى أيام أما في ميناء ال 0اإلقامة في الموانئ األوروبية ال يتعدى 

: طورت الجزائر قطاع النقل الجوي بطريقة تجعل منه وسيلة حقيقية لالندماج على النقل الجوي  -4
دولي ومطار الجزائر هو األكثر  1مطار منها  10الصعيدين اإلقليمي والدولي وتمتلك الجزائر 

ائرية بعدة رحالت نحو ماليين مسافر سنويا وتتكفل الخطوط الجوية الجز  9أهمية حيث يستقطب 
أوربا، إفريقيا، الصين، كندا والشرق األوسط وهناك عدة شركات طيران أجنبية لها رحالت 

 9للجزائر، وتجد في الجزائر الجوية الجزائرية التي تهيمن على سوق النقل الجوي إضافة إلى 
  4شركات أخرى.

 الخدمات اللوجستية في الجزائر  ثانيا:

إن النظام متعدد الوسائط منعدم في الجزائر وتكامل القاعدة اللوجستية والهياكل القاعدية ال يزال مجرد     
مفاهيم دون تطبيق إال أن إنشاء الموانئ الجافة سيؤدي إلى تخفيض الضغط على الموانئ البحرية 

 لنقل متعدد الوسائط. والمساحات المخطط لها لكن هذا وحده غير كافي لمعالجة مشكلة تبني نظام ا

وال يمكن نكران األهمية الكبيرة للخدمات اللوجستية حتى وإن كانت في مراحلها األولى في الجزائر،     
ومن ناحية أخرى تم إجراء بعض األعمال من قبل السلطات المعنية لتطوير هذا الجانب حيث في نوفمبر 

وأجنبيين لتسيير الهياكل القاعدية اللوجستية بالبحث عن شركاء وطنيين  sage portقامت شركة  1559
لميناء سكيكدة، ومن بين الشروط المطلوبة. إن الشريك المستقبلي ال بد أن يلتزم بمنح الخبرات األساسية 

    5للعمال المحليين ويلتزم بنقل التكنولوجيا.

 تصنيف الجزائر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية المطلب الثاني:

                                                             

 70عين السمن سعيدة نفس المرجع ص  3 
 10عين السمن سعيدة نفس المرجع ص  4 
 77عين السمن سعيدة نفس المرجع ص  5 
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 عالميا في معيار الخدمات 349نتائج المؤشر احتلت الجزائر المرتبة  ، وحسب 1559في عام 
نقطة، في حني 3.91عالميا في معيار البنية التحتية ب  317نقطة، والمرتبة  3.95مركية وذلك ب لجا

عالميا في  317نقطة، واحتلت المرتبة  1.55عالميا في الشحنات الدولية ب  317جاءت في المرتبة 
عالميا في معيار التتبع  359نقطة، وجاءت في المرتبة 3.71ودة الخدمات اللوجستية ب معيار ج

، مؤشر الدوليالبنك )نقطة. 1.91عالميا في معيار التوقيت ب  351نقطة والمرتبة  1.19والتعقب ب 
 (. أداء الخدمات اللوجستية

عالميا في معيار الخدمات  343نتائج المؤشر احتلت الجزائر المرتبة  ، وحسب1535وفي عام 
نقطة، في حني 1.59عالميا في معيار البنية التحتية ب  311نقطة، والمرتبة  3.79وذلك ب  الجمركية

عالميا في  317نقطة، واحتلت المرتبة  1.95عالميا في الشحنات الدولية ب  79جاءت في المرتبة 
عالميا في معيار التتبع  319قطة، وجاءت في المرتبة ن 1.14اللوجستية ب  معيار جودة الخدمات

، مؤشر الدوليالبنك )نقطة. 1.93عالميا في معيار التوقيت ب  319نقطة والمرتبة 1.19والتعقب ب 
 (.أداء الخدمات اللوجستية

عالميا في معيار الخدمات  339، وحسب نتائج المؤشر احتلت الجزائر المرتبة 1531وفي عام 
نقطة، في حين  1.51ب عالميا في معيار البنية التحتية  317نقطة، والمرتبة  1.19ب ك الجمركية وذل

عالميا في  340نقطة، واحتلت المرتبة 1.99ب عالميا في الشحنات الدولية  97جاءت في المرتبة 
عالميا في معيار التتبع  334نقطة، وجاءت في المرتبة  1.31ب ار جودة الخدمات اللوجستية يمع

نقطة. )البنك الدولي، مؤشر  1.90ب  عالميا في معيار التوقيت 339نقطة والمرتبة  1.49ب قب والتع
 اللوجستية(.أداء الخدمات 

نقطة،  1.90عالميا متحصلة على 79احتلت الجزائر المرتبة  1534حسب نتائج المؤشر العام 
أن حصلت على نتيجة بلغت عالميا في معيار الخدمات الجمركية، وذلك بعد  99حيث احتلت المرتبة 

 1.04عالميا في معيار البنية التحتية اللوجستية بحصولها على 99نقطة، فيما حصلت المركز  1.93
نقطة، واحتلت 1.04عالميا في الشحنات الدولية بحصولها على 339نقطة، في حين جاءت في المرتبة 

 نقطة. 1.04علىعالميا في معيار جودة الخدمات اللوجستية بحصولها  102المركز 
 74نقطة. والمرتبة 1.04عالميا في معيار التتبع مقارنة بحصولها على 357وجاءت في المرتبة 

نقطة. )البنك الدولي،  1.54عالميا في معيار االلتزام بالوقت في الخدمات اللوجستية بحصولها على
عالميا  359ائر المرتبة احتلت الجز  1539مؤشر أداء الخدمات اللوجستية(. حسب نتائج المؤشر العام 

في تقرير  99في معيار الخدمات الجمركية، حيث تراجعت إلى الوراء بمراتب كثيرة مقارنة مع المرتبة 
عالميا في معيار  95نقطة، فيما حصلت المركز 1.19بل غت، وذلك بعد أن حصلت على نتيجة 1534
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عالميا في  99دت إلى المرتبة نقطة، في حين صع 1.09البنية التحتية اللوجستية بحصولها على 
 نقطة، كم 1.95الشحنات الدولية بحصولها على

نقطة.  1.73عالميا في معيار جودة الخدمات اللوجستية بحصولها على 07صعدت إلى المركز 
 73نقطة. والمرتبة  1.99عالميا في معيار التبع مقارنة بحصولها على 91وصعدت أيضا إلى المرتبة 

 نقطة. )البنك الدولي، 1.59لتزام بالوقت في الخدمات اللوجستية بحصولها علىار االيعالميا في مع
 مؤشر أداء الخدمات اللوجستية(. 

حسب بيانات البنك الدولي لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية فقد تحسنت الجزائر كثيرا خالل السنوات 
 79، مقابل المرتبة 1539نقطة في 1.99عالميا متحصلة على 90الماضية بحيث وصلت إلى المرتبة 

  ضعيف.. بالرغم من هذا التحسن إال أن أدائها الزال 2014نقطة في  2.25عالميا متحصلة على
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  هافي اللوجستيكاقع و وتشخيص  condorلمحة حول مؤسسة  :المبحث الثاني 

ي ية فة والكهرومنزليناعة األجهزة اإللكترونال صتحتل مؤسسـة كونـدور مركزا هاما في مج
افة إلى الحجم الذي تتمتع به في الوقت الحالي و خبرتها في هذا المجال، باإلضدعم هذا هيالجزائـر، وما 

تعتبر و  رة أثبت ذلك،ية، كما أن التطور الذي عرفته فـي اآلونة األخيمقارنة مع باقي المؤسسات الوطن
اللوجستية واعتمدت على تطوير ادارتها ويتجلى  من المؤسسات االوائل التي تبنت االدارة مؤسسة كوندور

حيث سنتطرق في هذا المبحث لتقديم هذه المؤسسة  ك في انشائها لفرع اللوجستيك واالهتمام بأنشطتهاذل
 وتشخيص واقع االنشطة اللوجستية فيها.

  condorتقديم مؤسسة  األول:المطلب 

ة محـدودة، تحمـل االسـم التجـاري "عنتـر تـراد" يدور هـي مؤسسـة خاصـة ذات مسـؤولمؤسسـة كونـ
 ."ة "عنتر التجارةية، ومعناه بالعربيز يفهـو اسم باللغة اإلنجل

 اوال: تعريف المؤسسة

هي شركة جزائرية متخصصة في اإللكترونيات واألجهزة  ببساطة،أو كوندور  إلكترونيك،كوندور 
وهي جزء من مجموعة بن حمادي. تقع في المنطقة الصناعية لمدينة برج  المتعددة،المنزلية والوسائط 

يبلغ رأس مالها  1551فانطلقت في نشاطها الفعلي في فيفري  ،1551عام  تأسست فيبوعريريج. 
  .1م19399منها المغطات   1م 97955وتقدر مساحتها االجمالية  دج 140555555555

من سوق  ٪10أصدرت شركة كوندور إلكترونيك بياًنا صحفًيا تفيد بأنها حققت  ،1531في عام و 
أعلنت كوندور أن تصدير منتجاتها إلى  ،1531تكنولوجيا المعلومات واألجهزة المنزلية الجزائري. في عام 

 .٪10مما زاد من مبيعاتها بنسبة  يورو،له حوالي خمسة ماليين  تونس واألردن قد حقق

في حين ارتفع معدل الربح أيًضا  دوالر،مليون  355بلغت ميزانيتها لالستثمار  ،1534في عام 
 خالل هذه الفترة. ٪45و ٪15بين 

وحدة من  15555أن  أعلنت كوندور األوروبية،بعد إعالن استهداف السوق  ،1530في يونيو 
شركة أفريقية  055هاتفها الذكي الجديد في ذلك الوقت، قد تم تسويقها في فرنسا. ووفًقا لتصنيف أكبر 
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بين الشركات الجزائرية  30احتلت كوندور المرتبة  ،1530أنشأتها المجلة الفرنسية جيون أفريك في عام 
 في إفريقيا.  193و

أصبحت كوندور  ،1539مليار دينار. في يناير  71ركة بلغ حجم مبيعات الش العام،في نفس 
افتتحت  ،1539أبريل  15أول شركة مصنعة في إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. في 

 كوندور أول صالة عرض لها في تونس.

إلى أن الشركة  Condor Electronicsأشار مدير السوق األفريقية لشركة  ،1539في فبراير 
من خالل السوق الفرنسية. المنتج الرئيسي المطروح للدخول إلى  أوروبا،تعمل على تطوير وجودها في 

 الذكي. Allure M3السوق األوروبية هو هاتف 

 ثانيا: تحليل محيط المؤسسة

 ـليبهـا، البـد مـن تحل طـةيالظـروف المح مايقصـد إعطـاء صـورة واضـحة علـى مؤسسـة كونـدور السـ
 .التي تؤثر على نشاط المؤسسة محل الدراسة راتيمن كافة المتغ شملهيالتنافسي بما  طهايمح

 الداخلي للمؤسسة طيالمح ليتحل -1

 أهـم نقـاط القـوة والضـعف علـى انيالداخلي لمؤسسة كوندور من خالل تب طيالمح ليسنتطرق إلى تحل
:ليي مايمستوى وظائفها المختلفة ف

6 

 التاليةفي النقاط  فةيتتمثل أهم نقاط القوة على مستوى الوظ :التسويقية فةيالوظ: 
 في مجال إنتاج أجهزة التلفاز؛ مايمعتبرة الس ةيحصة سوق -
 .لها الحفاظ على المركز التنافسي ضمنيمنتجات المؤسسة تعتبر في مرحلة النمو مما  -
 .التراب الوطني ده على مستوى كافةمنتجاتها بتواج فيسهولة تصر  -
 حصولها على للمؤسسة في السـوق خاصة بعد ةيالسمعة الحسنة التي تتمتع بها العالمة التجار  -

 .الجودة شهادات
 .لها والء ووفاء الزبون  ضمنيمما  عيلخدمة ما بعد الب مهايتقد -

 

 هيمؤسسة كوندور  زي: من اهم نقاط القوة التي تماالنتاج فةيوظ: 
                                                             

    www.condor.d2/Categoriephpالموالي:موقع المؤسسة الموجود على الرابط 6 
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على مستوى وحدة إنتـاج اجهـزة التلفاز التي تعتبر رائـدة  مايالتعلم والخبرة الساستفادتها من أثر  -
 .المجال هذا فـي

 .واالستراتيجيلها التوازن المالي  ضمنيمتنوعة مما  ةيحافظة إنتاج -
 .النشاط ثةيوكذا اآلالت فهي تعتبر حد ةيحداثة الوحدات اإلنتاج -

 
 7:مؤسسة كوندور هي زيالتي تم ةيلي: أهم نقاط القوة التمو ليالتمو  فةيوظ 

 التكامل المالي، باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة بن حمادي ةيتوفر المؤسسة على إمكان -
لـدى البنـوك هـذا مـا مكنهـا مـن الحصـول  ـزةيللمؤسسـة جعلتهـا تحتـل مكانـة متم ـدةيالسـمعة الج -

جهة وكذا توفرهـا علـى كافـة  مستحقاتها من ديوهذا اللتزام المؤسسة بتسد التيتسه علـى
 جهة اخرى.  من ـةيالضـمانات البنك

 
  للكفـاءات  تعتبـر المؤسسة إحـدى نماذج القطـاع الخاص المستقطب :ةيالمـوارد البشـر

 HISENSالصـينية للشركة نيالتابع نيمجموعة من المهندس تواجد واإلطارات كمـا أن

 نيبـ ـزةيوالجـد متم بـةيإضـافة إلى العالقـة الط نقطـة قـوة بالنسـبة لها شكليبالمؤسسـة 
لسنة  ةياالجتماع ةيالمسؤول وكـذا حصول المؤسسات على شـهادة نيوالمرؤوس سيالرئ

 لعمالها.  هايالظروف الحسنة التي تول رينظ 4.11

 
 الخارجي للمؤسسة طيالمح ليتحل -5

 :منها ايكل هايالتحكم ف صعبيالتي تؤثر على مؤسسة والتي  راتيمن المتغ تكون ي

 المؤسسة مــن الدعم الحكــومي واإلعفــاء  اســتفادة: االقتصادي والقانوني للمؤسسة طيالمح
بعد دخولها  مايالس ةيالجمرك وديالق ضيتخف نشاطها كما اسـتفادت من ةيفي بدا بييالضر 

 ذييإطار المرسوم التنف فــي استفادت ثيح ةيالبطاقات االلكترون عيفي االستثمار في تصن
باإلضافة الى  هامة ةيجمرك ضاتيمــن تخف ...2/4./.4فــي: المــؤرخ 72/...4رقــم:

في  ةيفي إطار إبرام الصفقات العموم ةيالمؤسسات الوطن ةيكبق ازاتيحصولها على امت
  8 ..7/4.1./10المؤرخ في  .421/1احكام األمر الرئاسي رقم: ظل

                                                             

 2/4.10./01بـ  ، الصادرة1241 النصر، العدد دةيجر 7 
 421/.1من األمر الرئاسي رقم  42 ، المادة.4.1/.7/1. خيالصادرة بتار  01رقم  ةيالرسم دةيالجر  8 
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 :أهمها داتيوالتهد وديان المؤسسة تعاني من مجموعة من الق ريغ

 .المنتجات المقلدة لعالمتها في السوق  -
 .ايبيفقدانها لبعض األسواق المهمة في تونس ول -

 مايالتي تقـوم بها المؤسسـة السـ ـةيإن الحمالت اإلعالن االجتمـاعي والثقـافي: طيالمحـ 
هذا ما جعل المؤسسة ترسخ ثقافة اقتناء  ةيالوطن الدائم على مستوى المعارض حضورها

ة الجودة أو سعر المنتوج ين سواء من ناحيية الزبائن الجزائر يالمنتوج الوطني في ذهن
 9.الجزائري تناسب مع دخل العامل يالتنافسي الذي 

 ــرايمتطورة مما ساعدها كث ــةيعال ةيتمتلك المؤسسة آالت ذات تقن: ةيلعوامل التكنولوج 
 .على مستوى وحدة إنتاج أجهزة التلفاز مايالس الحجـم اتياقتصاد قيفي تحق

 

 

 

  

                                                             

 http://www.condor.dz/categoriephpموقع المؤسسة الموجود على الرابط التالي 9 
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 في المؤسسة اللوجستيكتشخيص واقع أنشطة  :المطلب الثاني

 يلخدمة العم أوال:

تهتم المؤسسة بخدمة العميل بدرجة كبيرة باعتبار منتجاتها ذات استهالك واسع في السوق فان      
كما أنها تسعى  وبالتكلفة المناسبة والمكان المناسبالمؤسسة تسعى إلى توفير المنتج في الوقت المناسب 

 دوما إلى تطوير منتجاتها بما يتوافق مع رغبات الزبائن. 

  :النقل ثانيا:

وتمتلك المؤسسة ما يكفي لتغطية  وتوزيع منتجاتهاتعتمد المؤسسة على النقل البري في تمويل      
حاجياتها خاصة بعد فتح فرع خاص باللوجستيك، حيث كانت المؤسسة في الماضي تقوم بالتعاقد مع 

 مؤسسات خاصة للنقل.

  :ثالثا: التخزين

يبدأ نشاطه التخزين بعد االنتهاء من مرحله اإلنتاج فالمؤسسة تقوم بعملية اإلنتاج بكميات كبيرة     
 تتطلب مخازن كبيرة لتخزينها. 

  :اإلمداد المعلوماتية نظمرابعا: 

ال تزال المؤسسة تعتمد على الطريقة التقليدية في تخزين وتوزيع وتبادل المعلومات أي استعمال      
باستخدام اإلكسيل والسجالت، إال أن المؤسسة تطمح إلى تطوير أدائها في مجال التسيير واإلدارة  برنامج
معلوماتية متطورة تجعل المؤسسة في وضعية أحسن، وتسهل على العمال عملهم والسماح لهم  أنظمة

بمعرفة المستجدات التي تطرأ في السوق، بحيث تكون هناك سهولة في سرعة انسياب المعلومات بين 
 مختلف المصالح مما يزيد من تنافسيتها وتحسين مركزها في السوق.
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 .المؤسسة في المنافسة ودور اإلمداد فيها استراتيجية :المطلب الثالث

من خالل المقابالت التي أجريت مع إطارات المؤسسة بمصلحتي اإلنتاج والتوزيع فقد تبين انه      
تنافسية أو رؤية تعبر عن االتجاهات العامة إلدارة المنافسة  استراتيجيةالزالت المؤسسة لم تقف بعد عند 

 .والمتعاملين معهافي السوق على النحو الذي يزيد من قوة تنافسيتها ويعظم قيمتها بالنسبة للزبون 

سيتم االنتقال إلى معرفة دور هذه األنشطة في التنافسية  :دور أنشطة اإلمداد في تنافسية المؤسسة
 جاب أو السلب على هذه األخيرة.وكيف تؤثر باإلي

 :خدمه العميل في تنافسية المؤسسة دور- 1

تنافسيتها وأن هذه العملية تزيد من  علىما يمكن التوصل إليه حول خدمه العميل بالمؤسسة وأثرها      
ن منتجاتها من خالل مرافقة تجار التجزئة في التخزي وتقوم بحمايةتنافسية المؤسسة فهي تهتم بالعميل 

 أثناء العرض وتوعية المستهلك النهائي بالنوعية وأهمية المنتج.

 :خدمه النقل في تنافسيه المؤسسة دور- 2

عالي ومقبول مما يؤثر  النقل بمستوى خالل تشخيص هذا الجانب لواقع المؤسسة تبين أن خدمة       
باإليجاب على تنافسية المؤسسة خاصة البحث عن الموقع االستراتيجي في السوق، باإلضافة إلى 
اإلمكانيات المادية التي تمكن المؤسسة من تجديد وسائل النقل خاصة مع تزايد الطلب على منتجاتها، 

نت تعتمد في الماضي على التعاقد مع وهذا ما دفع المؤسسة إلى إنشاء فرع خاص باللوجستيك بعدما كا
 مؤسسات خاصة للنقل، هذا ما أدى إلى تخفيض تكاليف النقل وبالتالي تحقيق ميزه سعريه للمنتج.

 :التخزين في تنافسيه المؤسسة ةخدم دور- 3

تساعد عمليه تخزين بصوره جيده في تنافسية المؤسسة، فهي تقوم بتخزين منتجاتها وفق المعايير      
من المخزون  وتحاول التقليلطلوبة لحماية منتجاتها، وتعتمد أيضا على طرق متطور لمراقبة المخزون الم

 قدر اإلمكان للتقليل من التكاليف.
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 :التعبئة والتغليف ةخدم دور- 4

تدعم هذه الخدمة تنافسية المؤسسة وذلك لقيام المؤسسة باختيار النوع المناسب من األغلفة      
تعبر عن المؤسسة المنتجة وذلك لقيام المؤسسة بالتركيز على المنتج وذلك بالتكلفة  التيوالبطاقات 

 والنوعية المناسبة. 

 :نظام اإلمداد المعلوماتية خدمة دور- 5

بعد عمليه التشخيص لخدمة نظم اإلمداد المعلوماتية بالمؤسسة يتضح أن هذه الخدمة ستؤثر سلبا      
على تنافسية المؤسسة المستقبلية وهذا إذا ما بقيت على الطريق التقليدية الحالية، وعليه على المؤسسة أن 

التمييز على االعتماد على  يتماشى التطور في اإلنتاج والتوسيع بإنشاء وحدات جديدة مع التطور في
النظم المعلوماتية الحديثة التي من شانها تسهيل القيام بمختلف عمليات التخزين وتبادل المعلومات من 

 المصالح داخليا وخارجيا سواء مع الموردين أو الزبائن.

 :التمييز استراتيجيةاإلمداد في  دور- 2

حسب المقابالت التي أجريت مع مسئولي بعض المصالح في المؤسسة وانطالقا من جملة األهداف      
التي تسعى إليها هذه األخيرة لتحقيقها، اتضح أن االتجاه سوف يكون نحو اعتماد المؤسسة على 

ات، هذا البديل التميز في المنتجات، وهذا نظرا لقدرة المؤسسة على التنافسية بنوعية المنتج استراتيجية
االستراتيجي سيكون لإلمداد دور مهم في تدعيم المركز التنافسي للمؤسسة في السوق ألنها تستخدمه 
بشكل مناسب فتركز المؤسسة على التمييز في منتجاتها، وباستخدامها واعتمادها على اإلمداد فإنها تركز 

ة المستهلك من نوعية المنتجات ومكوناته، أكثر على الجودة والتحديث الداخلي والخارجي له وتحديد نوعي
باإلضافة إلى التميز في الخدمات التي تقدمها لعمالئها  بالتركيز على االستجابة لهم والعمل على 
تحفيزهم بشكل اكبر لضمان ديمومة التعامل مع المؤسسة خاصة وإنها كما ذكرنا سابقا تعتمد أساسا علي 

ساعد االعتماد على التكنولوجيا الحديثة لإلمداد وحسن التحكم بها عن مواردها المالية المتوفرة، وأيضا ي
طريق التشخيص المبكر للمشاكل المحتملة من السيطرة على األوضاع في السوق و فرض نفسها فيه مما 
يكسبها تنافسية دائمة، واعتماد المؤسسة أيضا على طرق التخزين التي يحث عليها اإلمداد من خالل 

 مثل لمواردها ومنتجاتها يمكنها من التنبؤ الجيد بما يجب عليها إنتاجه، تخزينه توزيعه. االستغالل األ

 "condor " فيالبيع و  الشراء وسير عمليةوضعية  الثالث:المبحث 



  CONDORحاةل مؤسسة  دراسةالفصل الثالث                                                            

90 
 

تنبثـق مـن  وقنوات النقل والتوزيع التمـوين،تتكون المؤسسـة مـن عـدة مـديريات مـن ضـمنها مديريـة 
 والمواد األوليةالـتي تتـوالى تغذية نشاط المؤسسة بمختلف األجهزة  ،والبيعالشراء هـذه األخـيرة وظيفـة 

من خالل المرور السابقة  تلسير العملياوتحقيق اهدافها بشكل فعال خالل هذا المبحث سنتعرض 
  .النقل التوزيع ...الخبمختلف اقسام ومصالح المؤسسة من تموين، تخزين، جمركة، وقنوات 

 " condor " ؤسسةاالستيراد في موأنواع  وطرق  واستراتيجيةمفهوم  األول:المطلب 

  :مفهوم وظيفة االستيراد الشراء في المؤسسة: أوال

 (اآلالت اإلنتاجيـة(وكـذا التجهيـزات  الغيـار،بـالمواد األوليـة وقطـع " condor " هـو إمـداد المؤسسـة
  .وبأدنى األسعاروفي الوقت المحدد  والنوعية المطلوبة،بالكميات 

االسـتيراد مـن اجـل الصـنع واإلنتـاج هـدفها  استراتيجيةتتبـع المؤسسـة  :االستيراد في المؤسسة استراتيجية
  .هـو شراء المواد األولية من أجل إنتاج االلكترونيات االستراتيجيةالرئيسـي مـن وراء 

منتج نهائي فتصنف ضمن المتعاملين االقتصاديين مما يتح لها  94من  أكثر تنتج condor أنوالعتبار 
 راد او التصديريامتيازات من طرف الدولة خالل انشطتها من حيث االست

 طرق الشراء في المؤسسة: ثانيا:

 األولية بالمواد الخاصة الصفقة قيمة إلى راجع وذلك أساسيتين طريقتين على شراء في condor تعتمد
 األولى الطريقة تستعمل اقل كانت فإذا سنتيم ماليير6أي  6.000.000 ب والمحددة تكلفتها أي ناتالمقت

 :أي

 ثالث عن عددهم يقل وأال المؤسسة دليل في موجودين لمعتمدين مباشرة استشارية بطريقة الشراء -
 وقت اقل وفي الوفرة وتحقيق تكلفة واقل جودة أفضل الختيار راجع وهذا األقل على متعهدين

 .ممكن
 :وهي الثانية للطريقة المؤسسة تلجا ذكره سبق مما أكثر أو يساوي  المبلغ كان إذا أما -

 بشكل العملية تتم بحيث ،دولية أو محلية الصفقة هذه كانت سواء المناقصة إعالن طريق عن
 طرف من المالية ةاألظرف استقبال يتم يوم عشر خمسة لمدة المناقصة عن اإلعالن بعد عادي

 لالختيار ةاألظرف فتح يتم الدراسة بعد المديرية العامة مستوى  على والمعينة المختصة المصلحة
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 أو محليا كان سواء المناسب العرض صاحب مع االتفاق إبرام يتم ومنه للصفقة المناسب العرض
 .دوليا

يمنحها امتيازات من طرف الدولة  من المتعاملين االقتصاديين condorاعتبار مؤسسة  فان فقط ولإلشارة
 شراء في ورائدة ناجحة سياسة condorمؤسسة طرف من الميزة المكتسبة هذه وتعتبر من عدة نواحي

 كبير بشكل وتفادي .اإلنتاج وقف وتجنب قياسي وقت وفي تكلفة بأقل األولية بالمواد والتزود واقتناء
 وجودة تكلفة بأقل العروض اختيار في الشفافية معيار يبقى بحيث العشوائي واالختيار للموردين االنحياز

 .للمؤسسة الربح وتحقيق عالية

  : كيفية إعداد طلب الشراء -

وتطبيقهـا يكـون بعـد إعـداد دفـتر الشـروط الـذي يتضـمن مجموعـة مـن القواعـد الـتي يجـب احترامهـا 
 :مـن طرف الموردين من أهمها والتقيـد بهـا

  موضوع الصفقة 
  شروط المشاركة 
  الشروط التقنية 
  شهر إلىيوم  30مدة تحضير العروض من 
  يوم  95مدة صالحية العروض تحدد من طرف لجنة صفقات المؤسسة مثال 
  وكذلك العملةالدفع صك أو سفتجة  وتتضمن كيفيةالشروط التجارية 
  بحري النقل المستعمل جوي أو بري أو.  
  النزاعاتكيفية تسوية.  
  بعد إعداد دفتر الشروط يتم عرضه على لجنة صفقات المؤسسـة علـى  :العروضكيفية قيام

 .عليه ووضـع التأشيرةمسـتوى المديريـة العامـة مـن اجـل الدراسـة 

 قطـع وباإلضـافة إلىة لإلنتـاج : تشـتري المؤسسـة مـواد أوليـة ضـروريالشراء في المؤسسـة ثالثا أنواع
 :، فبالنسـبة للمـواد األوليـة فهـي تعتمـد في تموينهـا علـى نوعـان من الشراء هماوالتجهيـزات األخـرى ـار الغي

 5%المحلي الشراء  -3
 95%األجنبي الشراء  -1
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المــواد األوليـة في  وذلـك النعـدام % 95عليـه المؤسسـة بنســبة  تعتمـد :)االستيراد(الشراء الخارجي  ثانيا:
 .الخارجيةالسـوق المحلـي ممــا يـؤدي بالمؤسسـة إلى ضــرورة اللجوء إلى السوق 

تقــوم المؤسســة باالتصــال بــالموردين األجانــب، وذلــك عــن  :الخارجييناالتصال بالموردين  (3
خــاص بالمؤسسة، يحتوي على جميع الموردين  (Catalogue) علــى الــدليل االطالعطريــق 

هـذا ما يؤدي  مـورد،المتـوفرة لـدى كـل  والمواد األوليـةالمحتمل التعامل معهم وكذا عناوينهم 
وفي حالـة ظهـور مـورد جديـد لم يسـبق التعامـل معـه فيـتم إضـافته إلى  .إلى سهولة االتصال

    .قائمـة الممـونين المحتملين

  .المناقصةمليار يلجأ إلى  9ذه العملية حسب عملية الشراء المحلية أي حسب المبلغ إذا فاق وتتم ه

 تتعامل المؤسسة مع مجموعة من البلدان منها:(: )الخارجينقائمة المتعاملين األجانب  (1

 اليابان سويسرا، الصين، ايطاليا،فرنسا، بلجيكا،  الغربية:البلدان  

 ليبيا. اإلمارات المتحدة مصر،تونس،  العربية:البلدان 

 وخاصـة مؤسسـةكثـيرا مـن المؤسسـات االقتصـادية في الجزائـر  :المركزية في الشراء (1
condor  تعمـل بمبـدأ المركزيـة في الشـراء خصوصـا عندما يتعلق األمر بمشتريات مستوردة

لطة لمسـؤولي المديرية حيـث يـتم تفـويض هـذه السـ الصـعبة،مـن السـوق الخارجيـة بالعملـة 
 العامة
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  condor في مؤسسةوالجمركة : سير عملية الشراء الثانيالمطلب 

 :والمتمثلة فيما يليفي المؤسسة بعدة مراحل هامة والجمركة تمر عملية الشراء 

 :المراحل الخاصة بقسم التموين: أوال

  :التخزينالخاصة بمصلحة  اإلجراءات  -1
فمـع بدايـة كـل شـهر  االستيراد: تعتبر مرحلة تحديد الحاجة أهم مراحل عمليـة تحديد الحاجة  -

  :ما يلييعقـد اجتمـاع يظـم مـدير التموين ورؤساء أقسام الوحدات اإلنتاجية لدراسة وتحديد 
  .االستهالك من كل مادة لشهر الماضي -
  .المستوى الجديد للمخزون  -
  .االحتياجات الجديدة  -

المناقشــة للمــواد تــأتي مرحلــة التغطيــة للمــواد للوصــول إلى التــوازن بــين مختلــف الوحــدات  وبعــد
  .وذلــك لمعرفــة االحتياجات الفعلية من كل مادة لكل وحدة

  :الخاصة بمصلحة الشراء اإلجراءات- 2
مطلوبـة تتطلـع علـى كتـالوج إعداد طلـب الشـراء: بعـد أن تتلقـى مصـلحة الشـراء الكميـات ال

((CATALOGUE  وعنـاوين المـوردينالموردين الموجـودة بالمديريـة الـذي يحتـوي علـى أسمـاء 
وأنـواع المـواد المتـوفرة لـديهم بمختلـف أصـنافها مـع االسـم التجـاري لكـل صـنف بعـد تعيـين الـذين 

  :تتـوفر لـديهم حاجـة المؤسسـة مـن المـواد األوليـة يـتم إعـداد طلـب الشـراء يبين فيه ما يلي
 الكمية المطلوبة   -
 المدة الالزمة إلرسال البضاعة   -
 كيفية الدفع  -
 طريقة الشحن  -
 رقم وتاريخ ومدة وطلب الشراء -

 مايل إلى جميع الموردين المحتمل التعامل معهم.عن طريق اإل  يتم إرسال هذا الطلب بعد ذلك
مـن قـبلهم يـتم وضـع  والعـروض المقترحـةبعـد تلقـي ردود المـوردين  :مقارنة العروض واختيار الموردين

جـدول لمقارنـة العـروض يسـجل فيـه اسـم المـورد، اسـم المـادة المطلوبـة وكميتهـا، السـعر الوحـدوي، 
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سـعر الصـرف، السـعر بالـدينار، طريقـة الـدفع، أجـال تسـليم البضاعة، أخر سعر اشترت به المادة 
 األولية ومصدر توريدها.

يـتم التفـاوض معهـم حـول السـعر المناسـب  وعروض المورديناقتراحات على جميع  االطالعبعد 
حيـث يـتم تعيينـه علـى أسـاس أخـر سـعر اشـترت بـه المؤسسـة، وبعـد فـترة معينـة تتلقـى المؤسسـة ردود 
المـوردين بالموافقـة أو الـرفض علـى الطلـب تخفيضات األسعار المقدمة من طرفها عندئذ تقوم 

  .سسـة باختيـار المـورد المناسـب للتعامـل معـه، حيـث يـتم ذلـك علـى أساس عاملين مهمين وهماالمؤ 
 .من حيث أجال استالم البضاعة 
 من حيث السعر. 

مـن داخـل المؤسسـة حيث طلبت إدارة  polyester وفيمـا يلـي نحـاول توضـيح حالـة اسـتيراد مـادة أوليـة
  :بالمشتريات بإجراء هذه العملية وفق الشروط التاليةالتموين من المكلف 

  .حدة3555الكمية:
  1537تاريخ التسليم: مارس 

 التحصيل المستندي الدفع:طريقة 
 

 ثالث له تبين األولية المواد (Catalogue) على باالطالع الشراء بإدارة المكلف قام لكذ وبعد
 وبعد االنتهاء من المادة لهذه موردين

 وإرسالها العروض طلبات بإعداد بالمشتريات المكلف يقوم معهم المؤسسة ستتعامل الذين الموردين تجديد
 :يلي ما على متضمنة الطلبات هذه تكون  بحيث الموردين المعنيين إلى

 المورد اسم -
 عنوانه -
 الهاتف أو الفاكس -
 الكمية -
 الشحن تاريخ -
 النقل طريقة -
 العروض استالم أجل -
 الطلب رقم -
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رد بدراسة الطلب واعداد و قام كل م  condorبعد دراسة الموردين لطلبات المؤسسة المستوردة 
 تاليلحيث كانت العروض كا condorالعرض وتقديمه للمؤسسة 

 
 المورد االول

 polyesterالمادة  اسم -
 وحدة 3555 الكمية -
 وحدة 25 صناديق :التعبئة -
 CFR    pec /EUR1490السعر:  -
 .األولية للمادة التقنية للمواصفات مطابقة :النوعية -
 مستندي اعتماد :الدفع طريقة -
 2019 مارس :التسليم تاريخ -

 34/51/1519الصالحيات 
 

 المورد الثاني
 polyesterالمادة  اسم -
 وحدة 3555الكمية -
 وحدة 25 صناديق :التعبئة -
 CFR    pec /EUR1500السعر:  -
 .األولية للمادة التقنية للمواصفات مطابقة :النوعية -
 مستندي اعتماد :الدفع طريقة -
 2019 مارس :التسليم تاريخ -

 34/51/1519الصالحيات 
 

 المورد الثالث
 polyesterالمادة  اسم -
 وحدة 3555الكمية -
 وحدة 25 صناديق :التعبئة -
 CFR    pec /EUR1510السعر:  -
 .األولية للمادة التقنية للمواصفات مطابقة :النوعية -
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 مستندي اعتماد :الدفع طريقة -
 2019 مارس :التسليم تاريخ -

 34/51/1519الصالحيات 
 

 الخاصة الجهة في بتسجيلها المؤسسة تقوم الموردين، طرف من المقدمة العروض علي المؤسسة حصول بعد
المورد األول والذي اقترح أحسن سعر  هو مورد أحسن اختيار ألجل العروض مقارنة جدول في التفاوض بأسعار
 CFRللوحدة بطرقة نقل تحت مصطلح / EUR/3475المقدرة 

 
 :مالحظة

 من وهذا بالتساوي  عليهم الكمية تقسيم يتم عندئذ السعر، نفس عرضوا أكثر أو موردين وجود حالة في
 .موردها على والمحافظة أخرى  جهة من المؤسسة سمعة على الحفاظ اجل

 
 ابرام العقد -

 
 دراسة بعد اختياره تم الذي المورد مع عقد إبرام إلى بالمؤسسة تؤدي التجارية الصفقة تنفيذ عملية إن

 .المقدمةالعروض 
 :يليما  تحديد فيه يتم حيث (والمستورد )المورد الطرفين يرضي اتفاق هو العقد أو فالصفقة

 األولية المواد طبيعة الوحدوي(، )السعر الشراء سعر ،وعنوانه المستورد اسم وعنوانه، المورد اسم
 .المستوردة

 لنقل المستعملة التجارية القاعدة .التغليف طبيعة .البضاعة استالم الدفع. تاريخ طريقة.المشترات الكمية
 .العقد مبلغ .البضاعة

 .العقد صالحية مدة
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 االجراءات الخاصة بمصلحة العالقات البنكيةثانيا: 
 طرق الدفع في المؤسسة  -3

إلى  بالعقد الخاصة الوثائق إرسال يتم (المستورد) للدهن الوطنية والمؤسسة المورد بين العقد إبرام بعد
 يتم بالمؤسسة الخاصة االستيراد عمليات أغلب أن حيث باإلجراءات، للقيام البنكية العالقات مصلحة

 .المستندي التحصيل إلى باإلضافة المستندي االعتماد عن طريق فيها الدفع
 ائتمان وسيلة فهي ،الطرفينلكل  األمان توفر فهي ،دولية دفع تقنية عن عبارة هو :المستندي االعتماد -

 البضاعة قيمة تسوية اجل من وهذا البائع لصالح االعتماد بفتح بنكه من بطلب المشتري  يقوم من خاللها
 .التجارية بالصفقة الخاصة األساسية الوثائق تقديم المصدر مقابل في
 يقوم بعدها المستورد، إلى البضاعة بإرسال المصدر خاللها يقوم دفع تقنية هو :المستندي التحصيل  -

 بعد إال للمستورد الوثائق هذه يسلم ال إن تعليمات إعطائه مع البنك إلى بالعملية الوثائق المتعلقة بإرسال
 المالي مقابلها دفع

 
 المستندي مخطط عملية االعتماد : 11 رقم شكل

 

 .خاص بالمؤسسة :مصدر
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 :المستندي التحصيل او المستندي التسليم طريقة -1
 إلى باإلضافة التوطين طلب بتحرير البنكية بالعالقات المكلف يقوم الوثائق تسليم مقابل الدفع حالة في

 الدفع طلب
 مديرية طرف من (الدفع طلب) الطلب هذا إمضاء بعد عليه للمصادقة المالية المديرية إلى يقوم الذي

 الشحن سند في والمتمثلة البضاعة مع تصل التي الوثائق وبعض التوطين مع الطلب يؤخذ هذا ،المالية
 البنك طريق عن الوثائق لتسليم وذلك التظهير اجل من البنك إلى األصلية الفاتورة التجارية وكذا األصلي
 :في والمتمثلة

 كمية على تحتوي  أنها حيث البضاعة تعريف بطاقة شبه عن عبارة هي :بالبضاعة تتعلق وثائق -
 .واألرقام باألحرف مبلغها يحدد كما .حجمهاالتجارية  الفاتورة قيمتها، نوعها، البضاعة

 لمصالح بالنسبة مهمة الوثيقة هذه تعتبر حيث البضاعة، فيه أنتجت الذي البلد تبين :المنشأ شهادة -
 الغرفة نصدرها وثيقة وهي لها المناسبة الجمركية الرسوم تطبيق من لتمكنه للبلد المستورد الجمارك
 .المالية التجارية

 .البضاعة منه وردت الذي البلد تبين شهادة وهي : المصدر شهادة -
 واإلجمالي وزنها الصافي وكذا المستوردة المواد تبين معلومات شهادة وهي :الصحية الشهادة -

 المستعملة النقل وسيلة كانت مهما الناقل طرف من إصدارها يتم وثائق وهي :بالنقل تتعلق وثائق - 
 :يحرر أنه حيث

 .البحري  النقل حالة في الشحن سند -
 الجوي  النقل حالة في النقل رسالة -
 :أخرى  وثائق

  ”DECLARATION D’EXPORTATION (EXوثائق التصريح بالتصدير )
 بضاعته تصدير من للمصدر تسمح هي وثيقة

 :التالي الشكل وفق المستندي التحصيل إجراءات توضيح ويمكن
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  المستندييوضح إجراءات التحصيل : 12 رقم شكل

 

 مصدر خاص بالمؤسسة

 
 المتابعةو  البرمجة بمصلحة الخاصة اإلجراءات ثالثا:

 
يمرر  التجارية، الصفقة مبلغ تسديد أجل من الخارجي البنك لدى المستندي االعتماد فتح يتم أن بعد

 بضمان المكلفة التموين لمديرية والمتابعة البرمجة مصلحة إلى المرافقة الوثائق رفقة بقية الشراء طلب
 :يلي فيما المصلحة لهذه المراحل الرئيسية وتتمثل الطالبية متابعة
 .العقد في الواردة والمعلومات البيانات مع تطابقها من والتأكد الوثائق مراقبة -
 :التالية المعلومات إظهار مع اآللي اإلعالم جهاز في الشراء ملف تسجيل -

 .الشراء طلب رقم -
  CODEاألولية  المادة رمز -
  .وترقيمه وبلده المورد اسم -
 CFR"و. "FOBوالنقل  كيفية -
 .المالية وقيمتها المستعملة الدفع وسيلة رقم -
 :تحديد مع البضاعة استالم تاريخ برمجة -
 .الشحن ميناء . -
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 .الوصول ميناء- -
 .المستوردة األولية المادة بشراء المعنية اإلنتاجية الوحدة اسم -

 الشراء ملف بفتح المعينة اإلنتاجية الوحدات إخبار -

 وكذا اإلنتاجية الوحدات بإخبار البرمجة بمتابعة المكلف يقوم المورد طرف من البضاعة شحن عند-
 .البضاعة شحن العبور بعملية وكيل

شركة  لدى المشحونة البضاعة بتأمين القيام أجل من وذلك البضاعة بشحن الوحدات إعالم -
  "CAAR"التأمين.

 للقيام المؤسسة طرف من المعتمد العبور وكيل إلى التأمين وثيقة بإرسال اإلنتاجية الوحدات تقوم -
 .للبضاعة التصريح الجمركي بعملية

 استقبال وثيقة" بتحرير وتقوم الطالبية اإلنتاجية الوحدات تستلم الجمركية باإلجراءات القيام بعد -
 "البضاعة

 أن جمركتها تم قد البضاعة أن تبين التي (D10)بالجمركة الخاصة الوثيقة البنك إلى ترسل -
 .) المورد بنك (األجنبي للبنك المحمولة القيمة نفسها قيمتها

 هذه إرسال يتم اإلنتاجية الوحدات طرف من االستقبال وثيقة" وتحرير البضاعة استالم وبعد -
 المديرية إلى بعدها التحول والمتابعة البرمجة مصلحة إلى (D10)الفاتورة وكذلك نسخة  مع الوثيقة
   فيها المدونة البيانات صحة مراقبة أجل من وذلك المالية

 
 المورد يقوم كما الناقلة السفينة باختيار )الموردة( المؤسسة تقوم حيث النقل عقد إبرام مرحلة تأتي بعدها

 باختيار
 :أساس على السفينة اختيار يتم حيث التعبئة، -
 .الحمولة مبدأ -
 السفينة سرعة -
 .جنسيتها -
 الناقل اسم -

 من البضاعة بنقل األخير هذا يلتزم حيث الناقل مع النقل عقد إبرام يتم االعتبارات هذه من وانطالقا
 الشحن ميناء

 .الوصول ميناء إلى
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  ميناء رصيف إلى السفينة من إنزالها بمعنى البضاعة كما تلتزم مؤسسة كوندور بتفريغ
 .الوصول

 رصيف إلى السفينة ظهر من مباشرة تفريغها يتم خطيرة المستوردة األولية المادة كانت إذا ما حالة وفي
 .الوصول ميناء

 :التأمين
 يستلزم حيث البحرية الرحلة خالل الوقوع المحتملة المخاطر من المستوردة البضاعة على التأمين

  CFR بصفة النقل حالة وكذا   FOBبصفة النقل حالة في بالتأمين المستورد
 البضاعة استالم رابعا:

 يعلم اإلرسال عملية ولتأكد البضاعة بإرسال األخير هذا يقوم للمورد الوثائق تسليم يتم عندما
 الفاتورة الشحن، )سند بالبضاعة الخاصة الوثائق إرسال إلى باإلضافة مايلاإل عن طريق المشتري 
 وغيرها( المنشأ شهادة التجارية،

 .الجمارك من البضاعة تخليص فيها تطلب رسالة بتقديم المشتريات مصلحة تقوم بعدها
 :العبور بمصلحة الخاصة اإلجراءات

 :حيث وعنابة وهران ،الجزائر :من كل في الوطني التراب عبر مصالح (03) ثالث على المصلحة تحتوي 
 .الشراقة السمار، واد األخضرية، :من كل ويشمل العبور قسم رئيس :الجزائر في -
 .سيق وهران، :من كل ويشمل العبور مصلحة رئيس :وهران في -
 أهراس سوق  :ويشمل العبور مصلحة رئيس :عنابة في -

 :في تتمثل رئيسية مهام العبور بعدة مصلحة المصالح هذه تقوم حيث
 المستوردة البضاعة عن الجمركية التصريحات بعملية القيام (3
التابعة اإلنتاجية  بالوحدات الخاصة النقل وسائل على البضاعة شحن عملية على اإلشراف (1

 .للمؤسسة
 .اإلنتاجية للوحدات األولية المواد )إيصال التمويل تامين (1
 "LA LATTED ENGAGEMENT"االستالم.تحضير وثيقة  (4
 بوسائل االستعانة العبور لوكيل يمكن كافية غير بالمؤسسة النقل وسائل كانت إذا ما حالة في -

 خارجية نقل
 .البضاعة وتفتيش مراقبة (0
 وذلك البضاعة إهالك حول تقرير بتحرير العبور عون  يقوم البضاعة إتالف أو نقص حالة في (9

 .التأمين شركة طرف من تعويض الحصول على أجل من
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 الجمركية اإلجراءات :خامسا

 الشراء عملية -1

 كل بها يلتزم التي المسؤوليات وتوزيع تنظيم يتم البضاعة على المورد مع االتفاق عند األمر بداية في 
 النقل حركة تنظيم في تجاريين مصطلحين تستعمل الدراسة محل الشركة أن بحيث والمورد المستورد من

 :هماو  البحري لبضاعتها

:( Free On Boued) FOB البضائع تكون  عندما المستورد مسؤولية على تكون  البضاعة أن تعني و 
 تغليفها و البضاعة على بالتأمين المستورد يقوم ثم بالجودة الخاص الشخص رصيف على للتسليم جاهزة

 المخاطر كافة يتحمل المستورد أن كما المستورد ميناء إلى الوصول حتى الشحن مصاريف وتحمل
    ) التلفأو  كضياع(

:(Cost and FReight) CFR توصيل يتم حتى الشحن أجهزة و التكاليف بدفع المورد يقوم أن تعني و 
 .الوصول ميناء إلى السلع

يتم  البحري  النقل في التجارية المصطلحات دأح واختيار النقل طريقة على المورد مع االتفاق بعد
 :التالية اإلجراءات

 إضافة التاريخ اإلشعار ويتضمن معني تاريخ في البضاعة بإرسال المستورد بإشعار المورد يقوم 
   ) التعليب ويقصدها(الحمولة  مجمل وكذلك الكمية الصافية إلى
 إليه المرسل أي التوقف ميناء اسمو  )كاملة المعلومة (اسمهاو  السفينة إقالع تاريخ  
  البضاعة تأمين يتم. 

 :كاآلتي تستمر وبعدها العملية بداية في تكون  الخطوات هذه

 :التالية الوثائق بإرسال المورد يقوم السفينة ظهر على الشحن أو التحميل بعد

 الشحن بوليصة أو (BILL OF LANDUG)الشحن  سند -
 .التجارية الفاتورة -
 من قادمة البضاعة كانت إذا الجمركية الحقوق  دفع لعدم وثيقة عن عبارة وهي :المنشأ شهادة -

 .الحر التجاري  التبادلمنظمة  تحت مةظالمن البلدان
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 التالية بالوثائق مرفقة تكون  السفينة إقالع عند بحيث 
 يتم وبعدها المعتمد البنك لدى بالدفع أمر وثيقة بتحرير تقوم المؤسسة إلى الوثائق وصول عند 

 .قيمتها لدفع للبنك المورد طرف من المستلمة بالسلعة الخاصة الوثائق تسليم
 :العبور مصلحة  -1

 تتم والتي المخازن  إلى الميناء من واستخراجها البضاعة لجمركة الالزمة الوثائق بإرسال المؤسسة تقوم
 :التالية عبر المراحل

 من وذلك بالطلبية الخاصة المعلومات على تحتوي  والتي الجمارك مصلحة إلى الوثائق إرسال -
 (الجمركي )المصرح أو العبور وكيل طرف من الجمركي التصريح بعملية القيام أجل

 :التالية البيانات الجمركي التصريح وثيقة تضم بحيث

 .والمورد المصدر من كال وعنوان اسم -
 .المستوردة البضاعة على المضيف الجمركي البضاعة رقم -
 .المحلية والعملة الصعبة بالعملة البضاعة قيمة -
 .المطبقة والرسوم الحقوق  نسبة -
 .واإلجمالية الصافية الحمولة -
 .التصريح ومكان تاريخ -

 :في يتمثل الجمركي التصريح بعملية الخاصة الوثائق عن أما

 .البنك باسم السند حالة في البنك قبل من مظهر األصلي الشخص سند من نسخة -
 .البنك طرف من الموقعة التجارية الفاتورة -
  .التأمين وثيقة -
 .الوصول وثيقة -
  أصلية المنشأ شهادة -
  إقليميا لها التابعة التجارة مديرية من مستخرجة الجمركي الترخيص طلب وثيقة -

 التصريح بملف كذلك مرفوقا البضاعة وصول إشعار العبور وكيل أو الجمركي المصرح استالم بعد
 :التالية بالوثائق مرفوقا الناقلة الشركة إلى بتوجيه الذكر السالف الجمركي



  CONDORحاةل مؤسسة  دراسةالفصل الثالث                                                            

104 
 

 الميناء إلى البضاعة بوصول إشعار -
 البضاعة إشعار بقيمة مالي صك -
 األصلي الشحن سند -
 النقل بحاويات خاص ضمان صك -
 بالمؤسسة الخاص التجاري  السجل -
 الجنائي التعريف بطاقة -

 تسليم وثيقة بتسليمه النقل شركة أو مؤسسة تقوم سالفا المذكورة الوثائق وتقديم العملية القيام بهذه بعد
 .البضاعة

 :التالية بالوثائق مصحوبا الجمارك مكتب إلى يتوجه مباشرة ومنه

 الشحن سند من نسخة -
 البنك طرف من الموطنة التجارية الفاتورة -
 التامين شهادة من نسخة -
 البضاعة وصول إشعار -
 التجاري  السجل -
 .الجبائي التعريف بطاقة -

 :الجمارك مكتب إلى الملف إحضار  -3

 الملف بدراسة المصلحة هذه فتقوم الجمارك مستوى  على الموجود االستقبال شباك في الملف يوضع
 مصلحة إلى الملف يعود المراقبة وبعد التصريح يسجل أخطاء أو مغالطات وجود عدم حالةفي و  والوثائق
 بعد دفعها، الواجب الجمارك الحقوق  الميناء ومبلغ من السلع إخراج تصريح المفتش يعطي بحيث الجمارك

 .الالزمة الجمركية والرسوم الحقوق  لدفع ذلك بعد الصندوق، يستخرج إلى الملف يرسل ذلك

التصريح المفصل(  D35وثيقة ) المصرح إلى تقدم والرسوم الحقوق  دفع بعد :البضاعة إخراج
 ميناء من السلع إخراج بسماح امر يوثق األخير وهذا التصفية مفتش إلى يقدمه بدوره والذي ووصل الدفع

 والحراسة التخزين مصاريف بدفع الميناء نحو وتعهد الحاويات، بإعادة الجمارك نحو )وبعد تعهد الجزائر
 خاصة(. وثائق بملء وهذا
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 :التالية بالوثائق تتم السلع إخراج طريقة

 المفصل( التصريح) D10نسخة من -
 .بالوصول اإلشعار أو الشحن سند من نسخة -
 النقل شركة طرف من استالم وصل -
 الجمارك عند من البضاعة راجدإ وصل -
 التجاري  السجل -
 الجبائي التعريف بطاقة -
 .التخزين أعباء صك -
 سةالمؤس إلى البضاعة دخول  -4

 المتمثلة المراقبة بعملية والتخزين التسيير مديرية تقوم المؤسسة، مخازن  إلى البضائع دخول عند 
 مواصفات تطابق وعند النوعية، المراقبة في المتمثلة المراقبة بعملية يقوم والمخبر الكمية، في مراقبة
 العبور مصلحة طرف من المقدمة الطرود وقائمة التجارية فاتورة مع الكمية والنوعية حيث من البضاعة

 (Bondereception)التسليم:  وصل على التوقيع يتم

 بدورها األخيرة هذه العبور، مصلحة إلى إرسالها يتم بعدها والمخبر والتخزين التسيير مديرية طرف من
 :في المتمثلة المحاسبة مصلحة إلى وثائق بتحضير تقوم

 األصلي التسليم وصل -

 :التالية المعلومات على تحتوي  التي المؤسسة طرف من مؤشرة األصلية تجارية فاتورة

 الملف رقم -
 المورد اسم -
 الفاتورة رقم -
 البضاعة نوع -
 .الطرود قائمة الحاويات، الطرود، عدد أو الصافي أو الخام وزن  -
 الطلب وصل -
 األولية المواد المحاسبة في المقدمة الوثائق -
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 التسليم وصل -
 تجارية فاتورة -
- D10 - 
 التأمين وثيقة -
 الشحن سند وصل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  CONDORحاةل مؤسسة  دراسةالفصل الثالث                                                            

107 
 

  condor في مؤسسة وقنوات التوزيعالبيع  ةسير عمليالثالث: المطلب 

تجمعها المؤسسة بوظيفة التوزيع الرئيسية حيث تقوم المؤسسة  )التموين، التخزين، التسعير(كل الوظائف  
الجملة، تجار التجزئة، الجماعات المحلية،  )تجاربين مختلف المؤسسات اإلنتاجية والزبائن  طبدور الوسي

 عاديين....(. زبائن

 : كيفية التعامل مع الزبائناوال

 سياسة التوزيع -1

 إلى جذب الزبائن وكسب والئهم لضمان بقائها واستمراريتها وتوسيع الحصة (condor) ةتسعى مؤسس

 :وذلك بإتباع سياسة توزيع تتمثل فيالسوقية، 

االستقبال الجيد للزبائن مع االستماع آلرائهم واقتراحاتهم خاصة فيما يتعلق بنوعية المنتجات  -
 .االعتبار قدر المستطاع وأخذها بعين

 .حسن معاملة الزبائن -
قاعة إعطاء صورة جيدة للسلع المتواجدة في المؤسسة وذلك من خالل التقديم المنظم لها في  -

 العرض مما يلفت االنتباه أكثر للزائر

 .منح شهادة الضمان للزبون في حالة حدوث عطل في السلعة  -
 :تقديم خدمات ما بعد البيع للزبائن مثل -

 إمكانية استبدال السلع التالفة. 
 توافر خدمات الصيانة واإلصالح. 
 وجود عدد معتبر من البدائل لشحن ونقل السلع. 

 سياسة الدفع  -5

الحرية  لزبائنها فرص اقتناء السلع التي يرغبون في الحصول عليها من خالل منحcondor سسةتتيح مؤ 
 في اختيار طريقة الدفع التي تتالءم مع إمكانياتهم وقدراتهم المادية، سواء بالدفع مباشرة عند استالم

 .الطلبية نقدا أو شيك، أو غير مباشر من خالل الدفع ألجل معين أو بالتقسيط
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 سياسة البيع  -3

 المؤسسة تعتمد على الترويج في توزيع سلعها العتبارها أن هذه العملية ليس من اختصاصها بل من

اختصاص المؤسسات المنتجة التي تمون من عندها، وهي تريد بذلك أن تحمل نفسها تكاليف إضافية 
 .ضمن ميزانية الترويج تدخل

 قنوات التوزيع بالمؤسسة ثانيا:

 :في سبيل إيصال السلع إلى زبائنها قناتين لتوزيعهاتعتمد المؤسسة 

 التوزيع المباشر  -1

يتم هذا التوزيع عن طريق االتصال المباشر بين الوحدة وزبائنها النهائيين، دون إشراك الوسطاء في ذلك 
كما تمكنها من التعرف على حاجات ورغبات   .وتعتبر هذه الطريقة أكثر أهمية وشيوعا في المؤسسة

 .المستهلكين، انطباعاتهم وآرائهم حول نوعية المنتجات، أسعارها

 

 المباشرة التوزيع قناة:   13 رقم شكل

 التغذية العكسية

 

 الطلبية

 

 المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على وثائق المؤسسة

 

 قناة التوزيع غير المباشرة  -5

الجملة، تجار التجزئة،  تجار)الوسطاء هنا يكون االتصال غير مباشر مع الزبون، ويتم باالعتماد على 
  .في إيصال السلع إليهم االستهالكية(التعاونيات 

ائيالمستهلك النه  وحدة كوندور 
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الجملة: يجب أن يكون لتاجر الجملة الذي يعمل مع الوحدة سجل تجاري، يراقبه في كل  رتجا -
مرة رئيس المصلحة التجارية، تمنح لتاجر الجملة تخفيضات كما تحدد أسعار الجملة لوحدها 

  .األخرى التي تتعامل بها الوحدة مع زبائنه اآلخريناألسعار بغض النظر عن 
مباشرة ن خواص تتعامل معهم الوحدة سواء بطريقة مباشرة أو غير تجار التجزئة: وهي عبارة ع -

)تجار الجملة( وهي في تناقص مستمر وهذا راجع إلى كون المؤسسة تعمل بفواتير، فيمتنع تجار 
 .بالفواتير للتهرب من الضريبة التجزئة بالتعامل

ء هذه التعاونيات نذكر ذه التعاونيات وسيط بين المؤسسة وأعضاهالتعاونيات االستهالكية: تمثل  -
 ا:منه

 .ديوان الترقية والتسيير العقاري  •
 .الجزائرية للمياه •
 .تعاونية مؤسسة نفطال •
 .تعاونية الوالية •

حيث يقوم ممثل العمال في هذه التعاونية بأخذ كافة المعلومات المتعلقة بالسلع الموجودة في 
السلعة التي تتناسب واحتياجاته ورغباته،  المؤسسة وأسعارها، ويقدمها للعمال فيقوم كل عامل باختيار

 .حيث يتم الدفع بالتقسيط ويتكفل هذا الممثل بتسديد األقساط وهذا باالقتطاع الشهري من رواتب العامل

 

 

 االستهالكية التعاونية طريق عن مباشرة غير التوزيع قناة: 14 رقم شكل

 

 اعتمادا على وثائق المؤسسة من اعداد الطالب: المصدر

كيةالتعاونية االستهال   المؤسسة المستهلك النهائي 
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 :خالصة

إلى هذا المؤسسة وعند مصلحة التموين توصلنا من خاللها  ا بها فينبعد الدراسة الميدانية التي قم      
تركيز ودقة معرفة مختلف  سما بين هو تقني وما هو قانوني بحيث نلتميجمع  النوع من الدراسات الذي

 .وإتباعها إجراءهايجب على المستورد  والجمركة التي لالستيراد اإلجراءات

عادة  ستيراد والتصدير والجمركة مرتبطةاال وتأطير عمليات تنظيم تسيير،عتبر نجاح المؤسسة في ي
 عالية قدراتوموارد لوجستية  محليا،بقدراتها اإلنتاجية من حيث اعتمادها على موارد إضافية غير متوفرة 

 العمليات.في هذا النوع من  وتقنية متخصصةاعتبارات فنية  العمليات،مالية متعلقة بتمويل هذا النوع من 

وبالتالي فالمؤسسة مرتبطة بقطاع التجارة الخارجية تكون ملزمة دائما بإتقان جميع إجراءات االستيراد 
ونشاط واإلدارات الداخلية في ميدان التجارة الخارجية عامة وطيدة مع جميع المؤسسات  وإقامة عالقة

خاصة، سواء تعلق األمر بمؤسسة الجمارك أو مؤسسات مالية، أعوان العبور، مؤسسات النقل  االستيراد
باإلضافة إلى أهم عنصر في هذا اإلطار وهو المعرفة الكلية  التأمين،البحري أو الجوي، مؤسسات 

، السعرية ومجمل الشروط الواجب توفرها ناحية النوعيةوج المراد شرائه، سواء من المنت والدائمة لموردي
 االتجاه.في هذا 

النظام المحكم السائد فيها  إلىجع لها جميع القدرات الجتياز هذه الصعوبات وهذا را condor ؤسسةوم
 لكن كغيرها من المؤسسات تعاني من صعوبات نذكر منها  النظام.لهذا  والمراقبة الدائمة

 مستوردة بنسبة كبيرة من الخارج ألنهاالمستعملة  األوليةالمواد  أسعارارتفاع  -
 المحلية األسواق يف األوليةندرة وانعدام المواد  -
 التمويل الخارجي غير كاف بسبب نقص القروض بين الحكومات -

حة البحوث والدراسات مختصة في البحث ودراسة مصادر عدم توفر مديرية التموين عبر مصل -
التوريد المناسبة باألسعار، والنوعية المطلوبة في األسواق المحلية والخارجية. وقصد مواجهة 

 هذه الصعوبات التي تواجهها المؤسسة وجب عليها تطبيق مجموعة من المبادئ أهمها:
ء ومتابعة التغيرات الحاصلة في هذا تعيين إطار مختص يتكفل بصورة دائمة بعملية الشرا -

 المجال بالخارج. 
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هذه  ومدى تطورالتي تقدمها  المنتجاتالقيام بدراسة دقيقة حول المؤسسات المنافسة، وكذلك  -
 الشركات ألن زيادة حصتها السوقية يعني نقص الحصة السوقية للمؤسسة. 

 تحديد التجهيزات في الوحدة اإلنتاجية  -
التابعة للوحدات اإلنتاجية بهدف ضمان خروج المواد المستوردة من الميناء توسيع شبكة النقل  -

 المخازن في أقل وقت ممكن.  ووصولها إلى
 
  في  االستقالليةبالوحدات اإلنتاجية وإعطائها نوع من  االهتمامفي ظل اقتصاد السوق البد من

ق الوطنية وزيادة القرارات إذا أرادت المؤسسة األم الحفاظ على حصتها في السو  اتخاذ
 يلي:للدهن نقاط قوة نذكر منها ما  وللمؤسسة الوطنية أرباحها.
  العامة.التموين بالمواد األولية من طرف اإلدارة  ودائمة لعمليةمتابعة مستمرة  -
تجميع المشتريات من المواد األولية المستوردة بمعنى المركزية في الشراء من شأنه  -

 األسعار. وبالتالي انخفاض أن يؤدي إلى نقص في التكاليف
 .خارجية أو داخلية سواء والموردين المؤسسة بين والهامة الجيدة العالقة -
 المحددة المواعيد في العاجلة الطلبيات تنفيذ في الشراء بعملية المكلفين وجدية سرعة -

معتبر  تحقيق نجاح من condorتمكنت مؤسسة تواجهها فقد العراقيل والصعوبات التيمن على رغم و  -
الصعيد المحلي بإتباعها سياسة لمزج بين التوزيع المباشر وغير المباشر إليصال ونقل المنتجات  على

 .سوقية معتبرة حصة وكسب إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين التي تتعامل بها
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 الخاتمة:

تمحور موضوع البحث حول دور إدارة اللوجستيك وأثرها في أداء قنوات النقل والتوزيع في تحسين 
وذلك  الواقع،محاولة لربط ما تناولته الكتابات النظرية بما هو موجود على ارض  إنتاجية، فيمؤسسة 

في ظل االنفتاح  لمعالجة مشكلة أساسية تتعلق بمدى مساهمة اللوجستيك في إعطاء قوة تنافسية للمؤسسة
 .على المنافسة، واالنتقال لالقتصاد السوق 

وخدمة لطبيعة الموضوع وبعد التفصيل في الجوانب النظرية للبحث التي تم من خاللها تحديد ماهية 
اللوجستيك و ما يتعلق به من أنشطة، أهمية وأهداف، ثم االنتقال لتحديد ماهية التنافسية و مؤشراتها و 

القوى القوة المؤثرة فيها ،باإلضافة إلى محاولة إبراز الدور الذي يلعبه اللوجستيك كأحد  أنواعها و مختلف
العوامل التي يمكن اعتمادها كمدخل لتنافسية ،لتتم بعد ذلك محاولة إسقاط الجوانب النظرية على ارض 

الموضوع،   الواقع ،ثم اختيار ميدان الدراسة على أساس توفر جملة من الخصائص التي تالءم طبيعة
فكان اختيار المؤسسة محل الدراسة مراده إلى طبيعة السوق التي تنشط فيها والتي تتميز بوجود المنافسة 

 كفاءة تساهمالى أي مدى ،كما أن لطبيعة المنتجات هي األخرى دور في عملية اختيار وذلك لتحديد 

 ىعل اللوجستية االدارة لممارسة اثر هنالك هل و والتوزيع النقل قنوات فعالية في اللوجستية اإلدارة

 . الدراسة محل المؤسسة أداء

 : تقييم الفرضيات:أوال

 التخطيط حيث أن البداية،الموضوعة في  الرئيسيةصحة الفرضية هذه الدراسة تبين  ومن خالل -
 أفضل وتحقيق التكاليف بمعالجة يسمح والتوزيع النقل قنوات فاعلية من يزيد الكفء للوجيستي

 كبيرة في المؤسسة ويؤثر عليها بشكل كبير مكانة وله للتسليم أداء
 
اللوجستيك هو مجموعة من االنشطة التي تسهل من عملية نقل  االولى للفرضية بالنسبة -

اداء تسليم المنتجات  وتكمن اهميته في تحسينوالمكان المحددين  المنتجات وتوفيرها في الزمان

 في الجانب النظري ومنه الفرضية صحيحةإثباته وذلك ما تم  للمستهلك
 في كثيرة ووظائف طةنشأ على اللوجستية ادارة تؤثر بحيث خاطئة كانت الثانية الفرضية وان -

 .والتوزيع النقل قنوات ذلك بما المؤسسة
 االنشطة وتطوير االهتمام على كوندور مؤسسة تعتمد حيث الثالثة الفرضية صحة من وتأكدنا -

 ’‘ باللوجستيك خاص فرع بإنشائها والتوزيع النقل قنوات كفاءة لتحسين كبير بشكل اللوجستية
 ’’لوجيستكس كوندور
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 نتائج الدراسة  : ثانيا

 .واللوجستيك اإلمداد بين عالقة وجود -
 الزبائن رضا تحقيق في) والتوريد والتخزين النقل (اللوجستية لإلدارة أثر وجود -
 التكلفة( (الوقت(... )تقليل... ) الخدمة جودة ( -
 .من خالل تطوير النظام اللوجستي الجودة لخدمة أثر وجود -
 الحديث.وجود وتبني المؤسسات الجزائرية للنظام اللوجستي  -
من خالل الدراسة الميدانية لمؤسسة كوندور اتضح لنا أن المؤسسة تعتمد بشكل كبير على النظام  -

 التنظيمي.خالل مكانته المهمة في هيكلها  وتحسينها مناللوجستي لتحقيق الميزة التنافسية 
تهتم مؤسسة كوندور بإعطاء أهمية كبيرة لجانب البحث والتطوير في المؤسسة من خالل وجود  -

 .بذلك على مستوى هيكلها التنظيمي مديرية خاصة
ف في تتميز مؤسسة كوندور بمزايا تنافسية عالية مكنتها من تحسين سمعتها في السوق، والوقو  -

 لها.وجه التنافسية الشرسة التي تتعرض 
تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسة كوندور موجب إال أنه  في اللوجستيالنظام بالرغم من أن أثر  -

 .المنتجات( على تحقيق وتحسين جودة 11.35تميز بالضعف حيث بلغت نسبة هذا األثر )
المرونة  التكاليف وتحقيقدورا كبير في تخفيض  يلعب النظام اللوجستي في مؤسسة كوندور -

فيما  .(\.90)حيث بلغت نسبة تأثير التكاليف في المؤسسة سلسلة  وتحسين خدمة العميل،
التغيرات التي تحدث في مرونة األنشطة  .( من\.09.95)اللوجستي بما نسبته  يتسبب النظام
 العمل. وتحسين خدمة

 المناسبين.على توفير منتجاتها للعمالء في المكان والزمان  تعمل مؤسسة كوندر -

 : التوصياتثالثا

كبير في رضا الزبائن ودعم  أثرلها  وأنشطتها لمااللوجستية  باإلدارة توصي الدراسة باالهتمام (3
 الميزة التنافسية للشركة

جيدة من شانها تقليل وقت تقديم  إجراءات إتباعبالعمل على  condorتوصي الدراسة لشركة  (1
 الخدمة

اللوجستية  اإلدارةوتخصصات جامعية في مجال توصي الدراسة بضرورة طرح مناهج خاصة  (1
 على الصعيد المحلي
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توصي الدراسة بزيادة االهتمام في جودة الخدمات اللوجستية والنقل والعناصر التي تؤثر عليها  (4
 التحسينات المستمرة على خدماتها وإدخال

 في تحقيق وتحسين جودة المنتجات.  النظام اللوجستيإعطاء أهمية ودور أكبر  (0
 .توفير اليد العاملة المؤهلة عن طريق التكوين الجيد للموارد البشرية في مجال اللوجستيك (9
 زيادة التعاون أكثر مع الوسطاء والموزعين لحل المشكالت وتلبية طلبات الزبائن (9
 المقدمة، الخدمة جودة في االهتمام بزيادة نشاطاتها فباختال الشركات الدراسة توصي (9

 .خدماتها على المستمرة التحسينات وإدخال تؤثر عليها التي والعناصر
 

 الدراسة : أفاقرابعا

يخلو من النقائص وال يقدم رؤية  أالرغم محاولتنا إلثراء هذا الموضوع بكل جوانبه إال أنه من الطبيعي 
 وشساعة، وذلك نظرا ألهمية االتصال الخارجي للمؤسسةكاملة او نهائية عن النظام اللوجستي وأثره على 

فهو في حاجة إلى  مختلفة، وبالتاليدراستها من جوانب عديدة وبأبعاد  يحتويها وإمكانيةالتي  المجاالت
بهذه الدراسة قد وفقنا إلى حد ما في اإللمام بالموضوع أن تكون  وفي أملدراسات وأبحاث مكملة 

 فإننا نترك المجال مفتوحا أمام الطلبة ونشجعهم على اإللمام أكثر بهذا الموضوع. المدروس،

 لزمالئنا علمية بحوث تكون  أن يمكن أخرى  علمية امتدادات له أن وجدنا الموقع هذا إلى تطرقنا عدب 
 نذكر منها في المستقبل  الباحثين

 .الجزائر في اإلعمال بيئة علىوالجمركية اللوجستية  اإلجراءات عالقة -
 االستيراد في الجمركية اإلجراءات اللوجستية تحسين نحو -
 .عليها والرقابة والتصدير االستيراد لعمليات الحديثة االتجاهات -
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 ضمن مقدمة مذكرة ،اإلنتاجية التنافسية القدرة تعزيز في التوزيع ادارة ،شراز حايف سي حايف  -
 ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة والتسيير االقتصادية العلوم كلية ،الماجيستير شهادة نيل متطلبات

1551-1554. 
 ، االسكندرية، مصراإلمدادوجستيات وسالسل لال إدارةمحمد المعداوي،  -
 .3777 التوزيع،و  للنشر الثقافة دار مكتبة ،التسويق مبادئ ،المؤذن صالح محمد   -
 القاهرة التوزيع،و  والنشر للطباعة قباء دار ،التسويق استراتيجيات ،حسن العزيز عبد أمين  -

.1553 
  السالم عبد الغفور عبد ،الشرمان محمد زياد  -
 ،(العمليات ،االستراتيجيات ،)المفاهيمالتوزيع  – متقدم تسويق علفة، أبو أمين الدين عصام  -

  2002 الدولية، .حورس مؤسسة ،اإلسكندرية
 دار عمان، التسويق، في الكمية األساليب ،الجياشي الرضا عبد الفضل، على الحسن عبد مؤيد -

 ،2004 , للنشر وائل
عين السمن سعيدة مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر شعبة العلوم التجارية تخصص اإلمداد   -

   1539 1539جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم السنة الجامعية  والنقل الدولي
 

 

Références en français 

 

-  Pierre Médian. Anne Gratacap. La Logistique Et Supply Chain 
Management DUNOD. Paris, 2008. 

- Bower,Sox,J , Donald "Logistique Management" Mac Millan Publishing 
Company 2nd Edition New York , 1991  

-  S. Martin, J.P.Vedrine, Marketing : Les concepts-clés, Alger, Edition 
Chihab, 1996. 

- C. Demeur, Marketing, paris, Dalloz, 2eme édition, 1999, D. Lindon, F. 
Jallat, Le Marketing : Etudes Moyens d’action stratégie, paris, Dunod, 
5eme édition, 2005,  

-   J. P.Helfer, J. Orsoni, Marketing, op. cit,  



 قامئة املراجع

117 
 

- Yves. Chirouze, Le marketing: Etude et stratégie, Paris, Ellips édition, 
2003. 

- J. Dioux, M. Dupuis « La DISTRIBUTION», Paris, Pearson éducation, 
2005.  

- philip kot ler .sousois doubli.man katry. management.union édition. 
paris.10ème édition, 2000, 

- (2) P.KOTLER, B.DUBOIS, Marketing Management, Paris, Pearson 
Education, 11eme Edition, 2003. 

 

 



 ال شاكل واجلداول  قامئة

118 
 

 

 والجداول قائمة االشكال
 03 ..................................... واإلنتاج بالتسويق اللوجستيك عالقة1 شكل رقم

 03 ........................................... اللوجستية قرار اتخاذ : مثلث2 شكل رقم

 03 ................................... : الهيكل التنظيمي التقليدي للوجستيك3 شكل رقم

 03 ................................. .المتكامل للوجستيك التنظيمي : الهيكل4 شكل رقم

 03 ............................................ .للوجستيك الحديثة : المكانة5 شكل رقم

 34 ............................................. . اللوجستية الرقابة : عملية6 شكل رقم

 83 ......................................... : قنوات توزيع السلع الصناعية7 شكل رقم

 83 ................................................ : قنوات توزيع الخدمات8 شكل رقم

 14 ................................................... : التكاليف اللوجستية9 شكل رقم

 03 ....................................... التوزيع منافذ أداء قياس : أبعاد10 رقمشكل 

 30 .................................... : مخطط عملية االعتماد المستندي11 شكل رقم

 33 ................................. : يوضح إجراءات التحصيل المستندي12 شكل رقم

 433 ............................................ :  قناة التوزيع المباشرة 40شكل رقم 

 433 ............ : قناة التوزيع غير مباشرة عن طريق التعاونية االستهالكية43شكل رقم 

 

 00 .......... اللوجستية لألعمال والتشغيلية والتكتيكية االستراتيجية القرارات عن : أمثلة4جدول رقم 

 

 

 



 

 
 

 

 المستخلص

 
 اإلدارة نأ باعتبار والتوزيـع النقـل نـواتق تطوير في اماـه دورا اللوجسـتية االدارة تلعب

 على وتعمل والتوزيـع النقـل بينـها من األنشطـة نـم العديـد على تشـمل اللوجسـتية
 وفعـال، كـفء لـوجيستي نظام على للحصول االنشطـة هـذه بين والتكـامل التنسيق
 في تسـاهم فهي واالستهالك اإلنتاج مواقع بين وصـل لقةـح اللوجسـتية اإلدارة وتعـتبر

 المستهلك له يطمح ما فكـل ،المحددين والمكـان الزمـان في كللمستهل المنتجـات نقـل
 اـرض لـلني المؤسسات دفـوته وى ـقص وسرعة جيـدة حالـة في هـطلبيات على الحصـول
 .التكالـيف من والتقـليل الزبائـن

 
 

 
 

ABSTRACT 

 
LOGISTICS MANAGEMENT PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN 

DEVELOPING TRANSPORT AND DISTRIBUTION CHANNELS, 

CONSIDERING THAT LOGISTIC MANAGEMENT INCLUDES MANY 

ACTIVITIES, INCLUDING TRANSPORT AND DISTRIBUTION, AND 

WORKS ON COORDINATION AND INTEGRATION BETWEEN THESE 

ACTIVITIES TO OBTAIN AN EFFICIENT AND EFFECTIVE LOGISTIC 

SYSTEM. LOGISTICS MANAGEMENT IS A LINK BETWEEN 

PRODUCTION AND CONSUMPTION SITES, AS IT CONTRIBUTES TO 

TRANSFERRING PRODUCTS TO THE CONSUMER AT THE SPECIFIED 

TIME AND PLACE. ALL THAT THE CONSUMER ASPIRES TO 

ACHIEVE IS TO OBTAIN HIS ORDERS IN A GOOD CONDITION AND 

AT MAXIMUM SPEED. THE INSTITUTIONS AIM TO ACHIEVE 

CUSTOMER SATISFACTION AND REDUCE COSTS. 

 

 


