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  المقدمة

اهتماما متزايدا مبوضوعات التنمية املستدامة وممارساا على  1992 منذ قمة ريو دي جانريو سنة ملشهد العا
الدول املتقدمة وكذلك الدول النامية،  تاقتصادياتعترب العديد من التغريات اليت حدثت يف خمتلف األصعدة، إذ 

نتيجة لربوز وظائف إدارية وتنظيمية جديدة مرتبطة بشكل كبري مبسألة التنمية املستدامة، واليت مشلت جوانب عدة: 
وع اقتصادية، اجتماعية، بيئية وسياسية،...  وازداد بذلك اهتمام الدراسات يف الفكر االقتصادي واإلداري ذا املوض

ملا له من تأثري كبري ليس فقط على املستوى الكلي وإمنا على املستوى اجلزئي، وهو ما جعل املؤسسات تتبناه يف بناء 
  اسرتاتيجياا، لتشكل التنمية املستدامة غاية ورهان يف نفس الوقت.

صادية يف صياغة وأصبحت بذلك املؤسسات تراعي اجلوانب البيئية واالجتماعية باإلضافة إىل اجلوانب االقت
بمتطلبات التنمية  وتنفيذ والرقابة على اسرتاتيجياا، لتحقيق أهدافها والتكيف مع املستجدات والرهانات املرتبطة

  المستدامة.

ويعترب اإلبداع والتجديد من الوسائل اليت تعتمد عليها اإلدارة اإلسرتاتيجية يف حتقيق الكفاءة، الفعالية 
خاصة وأن العامل يشهد حتوالت يف كافة القطاعات ومنها القطاع الصناعي، ذلك أن جناح  االقتصادية وخلق القيمة،

الدول يف الوقت الراهن يف حتقيق تطلعاا خاصة فيما يتعلق بالقضايا التنموية ذات الصلة بالتنمية املستدامة، يتطلب 
على أكمل وجه، وقدرة هذه املؤسسات على قدرة مؤسساا على إجناز مهامها االقتصادية، االجتماعية. البيئية،...

  اكتشاف نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجية لضمان قدرا على املنافسة والتميز.

ومن بني التحديات اليت تواجه املؤسسات يف الوقت الراهن: قلة املوارد املتاحة، املعايري البيئية، تزايد احلاجات 
األمر الذي يتطلب إحداث تغريات ديناميكية اتمعية، حتسني األداء الكلي وإرضاء خمتلف األطراف ذات املصلحة. 

ية يف ظل التغريات املتسارعة واملستجدات املرتبطة بالتكاليف البيئية، يف مجيع نواحي املؤسسة لضمان البقاء واالستمرار 
  حيث مل تعد األساليب احلالية قادرة على مواكبة التطورات يف خمتلف ااالت. 

كما أن التطور الصناعي والتكنولوجي الذي يتجلى أساسا يف ظهور متسارع للتقنيات اجلديدة، جعل املؤسسة اليوم 
خدام الطرق احلديثة ملواجهة حتديات املنافسة حمليا ودوليا  من خالل االعتماد على إدارة نظم حباجة إىل است

املعلومات، إدارة اجلودة الشاملة، سلسلة القيمة، إعادة اهلندسة،... وقد أصبح من الضروري أن تويل اإلدارة اهتماما 
ة العميل، التكاليف، النقل، اجلودة، اإلسرتاتيجية متزايدا موعة من العوامل واليت تتمثل أساسا يف: ازدياد قيم

املناسبة، اإلنتاج، التسويق، التسليم يف الوقت املناسب وتدفق املواد واملعلومات مع ربطها مبمارسات التنمية املستدامة، 
نظمات اليت والذي يعترب عنصرا أساسيا لتلك امل وإدراج االعتبارات البيئية يف صياغة وتنفيذ إسرتاتيجية املؤسسة.

والنسجامها مع التحوالت البيئية واالجتماعية اليت يتسم ا املناخ التنظيمي واإلداري للمؤسسات تبحث عن التميز، 
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واندماجها مع إسرتاتيجية املؤسسة،  .من بعد اقتصادي، اجتماعي، بيئيبأبعاد التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق 
مفاهيم ووظائف إدارية جديدة ومن هذه املفاهيم والوظائف، إىل اعتماد  توجهت املؤسسات يف العديد من الدول

  إدارة سلسة التوريد.

من املواضيع اليت ازداد االهتمام ا لدى املؤسسات ومراكز البحث يف القرن  إدارة سلسة التوريدويعد موضوع 
فإدارة احلايل، ملا له من تأثري على خمتلف وظائف املؤسسة بدءا من مصدر املواد األولية إىل غاية املستهلك النهائي. 

املعلومات والصفقات تتدفق عرب هذه سلسلة التوريد هي حلقة تبدأ وتنتهي مع العميل. فكل املواد واملنتجات التامة و 
  ، مما يتطلب تقليص آجال وتكاليف التوريد وكذلك حتسني اخلدمات.احللقة

كما أن إدارة سلسلة التوريد متثل مزجيا من العلم والفن لتحسني طرق حصول املؤسسة على املواد اخلام الالزمة إلنتاج 
باإلضافة إىل أن سلسلة التوريد هي مصطلح يستخدم  .مالءاملنتج أو تقدمي اخلدمة وتسليمها أو شحنها إىل الع

لتوصيف كل العناصر والعمليات املتداخلة والالزمة لضمان الكمية املناسبة من املنتج يف األماكن املناسبة وىف الوقت 
  . املناسب وبأقل تكلفة ممكنة

ثيالا يف العامل يف ظل العوملة، ودخول اجلزائر واملؤسسات اجلزائرية حباجة إىل اعتماد اسرتاتيجيات متكنها من مواكبة م
يف اتفاقيات شراكة وسعيها إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، جيعلها مضطرة أكثر من أي وقت مضى لبدل 

مما  مبعايري التصنيف السلعي، حدة املنافسة، التقدم التكنولوجي، معايري األداء...،املزيد من اجلهد خاصة فيما يتعلق 
  يدل على أن بيئة األعمال أصبحت متغرية وتفرض على املؤسسة مزيد من املخاطر والتهديدات.

إحداث تغيريات  وهو ما ينطبق على كل املؤسسات االقتصادية اليت تريد االستمرارية وحتقيق التميز، أن تعمل على
ز أمهية التغيري وإتباع عدة مداخل لالستجابة عميقة وإتباع إسرتاتيجية معينة للتكيف مع األوضاع اجلديدة، وهنا ترب 

مع تزايد االهتمام باجلانب البيئي واالجتماعي للمؤسسات يف إطار مبادئ وأهداف التنمية هلذه التحوالت خاصة 
  املستدامة.

  الدراسة.الدراسة.  مشكلةمشكلة  ..11

يف جعل املؤسسة االقتصادية تساهم يف حتقيق   إدارة سلسة التوريدمن خالل هذا البحث، سنسعى للتعرف على  أثر 
وبالتايل ميكن القول أن مشكلة الدراسة تتجلى من خالل الغموض الذي يكتنفها يف مدى التنمية املستدامة ، 

لذلك تسعى هذه  كتوجه إسرتاتيجي يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية،سلسة التوريد مسامهة 
يف مؤسسة جزائرية، مت إختيارها على خلفية أا متحصلة على سلسة التوريد تسليط الضوء على عمليات الدراسة إىل

وتعمل يف ظل بيئة ديناميكية،  ،iso 14001اإلشهاد البيئي تسعى للحصول على ، و iso 9001اإلشهاد املرتبط باجلودة 
  للخزف الصحي. "SCS"مؤسسة وهي 
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ذلك الغموض تربز لنا معامل اإلشكالية اليت نسعى إىل معاجلتها من خالل اإلجابة على تأسيساً على ما سبق وإلزالة 
  :التايل اجلوهري السؤال

  تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية؟ في ساهمأن ت سلسة التوريدإلى أي مدى يمكن ل

  من خالل التساؤل الرئيس ميكن إدراج األسئلة اجلزئية التالية:

 ؟ يف املنظمةإدارة سلسة التوريدما املقصود ب - 

 ما املقصود بالتنمية املستدامة وأبعادها؟ - 

 املؤسسات االقتصادية على حتليل متغريات بيئة أعماهلا؟إدارة سلسة التوريدإىل أي مدى تساعد  - 

 وما هو أثرها يف تعزيز املمارسات املرتبطة بالتنمية املستدامة؟ إدارة سلسة التوريدما مدى توفر  - 

 ضمن متطلبات التنمية املستدامة؟ بإدارة سلسة التوريد مؤسسة اخلزف الصحي بامليليةما مدى التزام  - 

  الدراسة.الدراسة.فرضيات فرضيات   ..22

من خالل هذه الدراسة سيتم التعرف على دور سلسلة التوريد يف تعزيز ممارسات التنمية املستدامة يف املؤسسة 
وهذا من خالل إفرتاض أن تفعيل للخزف الصحي بصفة خاصة."SCS" مؤسسةاإلقتصادية بصفة عامة، ويف 

 مرتكزات التنمية املستدامة يف املؤسسة يرتبط بإدارة سلسلة التوريد.

 ية:تعلى الفرضية الرئيسية اآل األخريةترتكز هذه  ثوحي

  ..للخزف الصحي"SCS"دور في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في مؤسسة دور في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في مؤسسة   سلسلة التوريدلل
 تندرج ضمن الفرضية الرئيسية الفرضيات اجلزئية التالية: و

  للخزف الصحي. "SCS"يف مؤسسة للتنمية املستدامة  االقتصادييف تفعيل البعد  سلسلة التوريدتساهم  - 

  للخزف الصحي. "SCS"يف مؤسسة للتنمية املستدامة  االجتماعييف تفعيل البعد  سلسلة التوريدتسامه - 

 للخزف الصحي. "SCS"يف مؤسسة يف تفعيل البعد البيئي للتنمية املستدامة  سلسلة التوريدتساهم  - 

  دراسة.دراسة.ف الف الااددأهأه  ..33

وظيفة التنمية ضمن سياق جديد مرتبط بإدماج  التوريدهم املعامل املرتبطة بإدارة سلسلة أيهدف البحث إىل حتديد 
يف املؤسسة االقتصادية، بصدد جعلها متميزة باستعدادها للتحول إىل منظمات تتحكم يف تقليل  المستدامة
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من مزايا للمؤسسات  من خالل ما حتققه التوريدإدارة سلسلة التكاليف من جهة؛ ومن جهة أخرى إبراز مكانة 
لكونه أحد املداخل اليت تتبناها للتكيف مع التغريات املتسارعة ومواجهة التحديات اليت تفرضها البيئة، وحتسني 

  مستوى األداء، وحتقيق الكفاءة اإلنتاجية واملنافسة والبقاء واالستمرارية يف البيئة املضطربة. 

  :يتباآلوتتمثل األهداف الرئيسة للبحث 

وتوضيح املضامني  وإدماج أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة؛ التوريد إطار مفاهيمي حول إدارة سلسلة اتقدمي  - 
بالنسبة للمؤسسات دف حتقيق أهدافها يف إطار  التوريدوالدالالت النظرية والعملية ملختلف حلقات سلسلة 

 مبادئ وأهداف التنمية املستدامة؛
 يف املؤسسة املبحوثة؛ التوريدسلسلة  التعرف على درجة ممارسة إدارة - 

) وكل بعد من أبعاده واملتغري التابع (التنمية التوريدحتليل العالقة بني متغري الدراسة املستقل (إدارة سلسلة   - 
 املستدامة)؛

 حتديد وحتليل العوامل املؤثرة يف تعزيز السلوك املستدام يف املؤسسات؛ - 

سات من اجل مساعدم يف حتقيق تنمية مستدامة وإدماج أبعادها يف تقدمي توصيات واقرتاحات إلدارة املؤس - 
 .التوريدالتنظيم من خالل ممارسة إدارة سلسلة 

  :انطالقا مما يأيتميكن استنباط أمهية البحث   ::  موضوعموضوعأهمية الأهمية ال  ..44

 املوردين،اليت تركز على العالقات مع سلسلة توريد المنبع هي عملية متكاملة جتمع بني  التوريدمبا أن سلسلة  - 
واليت تم بإدارة العالقة مع سلسلة توريد المصب  ،اليت تركز على العمليات الداخلية سلسلة التوريد الداخليةو 

اجتماعي،  اقتصادي، ومن خالل هذا البحث سيتم ربطه مبتغري مهم هو التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة ،الزبون
 بيئي؛

للبحث ولكونه جماال مفتوحا على املزيد من األحباث، يعطيه أمهية واضحة إخضاع مفهوم إدارة سلسلة التوريد  - 
 ضمن اإلطار العلمي ألساليب اإلدارة املتقدمة يف اكتساب املعارف واملهارات واستعماهلا يف حتقيق تنمية مستدامة؛

  التوريدسلسلة  تناوله موضوعا إداريا يهم مجيع املؤسسات يف الوقت احلاضر من خالل البحث يف مفهوم إدارة - 
 وربطه بالتوجهات الراهنة املرتبطة بالتنمية املستدامة؛

رمبا سيسهم هذا البحث يف تزويد املكتبة العربية مبوضوع جديد قد حيظى باهتمام الباحثني واملمارسني، ويعد نقطة  - 
 .يف املكتبات العربية انطالق لبحوث أخرى خاصة وأن هذا البحث يتناول أحد املوضوعات اليت تعاين من ندرة نسبية
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  الموضوعالموضوع  اختياراختياردوافع دوافع   ..55

  :من خالل تلخيص دوافع اختيار هذا املوضوعميكن 

 ارتباط هذا املوضوع مبجال ختصص الباحث؛ -

حداثة املوضوع: من خالل حتول نشاط املؤسسات إىل الهتمام بإرضاء العميل وخمتلف األطراف ذات املصلحة  - 
وحتقيق الفعالية االقتصادية، ومع الثورة العلمية والتقنية واليت تركت أثارها على كافة جماالت احلياة؛ ظهرت ضرورة 

االنفجار املعريف، التغري التقين،  د املربرات باآليت:يف منظمات األعمال وميكن حتدي التوريدالتحكم يف سلسلة 
التنافس، التغري االجتماعي؛ كما أن التنمية املستدامة اليت متثل متغري له أبعاد جديدة يؤثر على توجهات املؤسسة 

 دة؛كمدخل اسرتاتيجي للتكيف مع األوضاع اجلدي  التوريدوإسرتاتيجيتها وميثل مدخل املنظمة املتحكمة يف سلسة 

 مشولية املوضوع: إذ حيمل يف طياته مواضيع متشعبة ودقيقة يف ذات الوقت وتصب يف عمق التسيري؛ - 

 إمكانية إسقاط اجلانب النظري على أرض الواقع مع توفر املعلومات واإلحاطة ببعض جوانبه األساسية. - 

  دراسةدراسةنهج النهج المم  ..66

املنهج الوصفي التحليلي  توظيففقد مت يف حماولة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، واختبار مدى صحة الفرضيات، 
، إذ يسمح لنا هذا املنهج بتجميع املعلومات، حتليلها والربط بينها. حيث سيتم الرتكيز يف الفصل يف القسم النظري

من خالل حتديد أهم املفاهيم والدالالت النظرية املرتبطة لتنمية املستدامة وا التوريدإدارة سلسلة كل من األول على  
والتنمية املستدامة من خالل حتديد أثر إدارة سلسلة التوريدبني إدارة سلسلة  الثاينا؛ وسيتم الربط يف الفصل م 

  يف حتقيق تنمية مستدامة؛  التوريد

م ملؤسسة اخلزف الصحي بامليلية، مع أخذ عينيتني إلجراء الدراسة، ويتمثل جمتمع الدراسة يف اإلطارات وأعوان التحك
من أعوان التحكم  ℅30العينة األوىل مكونة من املوظفني اإلداريني ملؤسسة اخلزف الصحي، والثانية مكونة من 

باملؤسسة، والستطالع آرائهم حول موضوع الدراسة، استخدمنا استبيان ارتأينا أنه يستويف جوانب الدراسة ويلخص 
  إسقاط الدراسة النظرية على اجلانب التطبيقي.

بامليلية، اخلزف الصحي ملؤسسة دراسة حالة يف القسم التطبيقي من خالل الدراسة امليدانية  منهجكما سيتم إتباع 
الدراسة بفعل عدد املوردين والزبائن وجتسيدها من الناحية املبدئية ملختلف حلقات  إلجراءواليت تعد عينة مناسبة 

  سلسلة التوريد واليت ترتبط بشكل كبري مبوضوع التنمية املستدامة؛ 

ية بالشرق اجلزائري، مع إضافة إىل موقعها االسرتاتيجي والقريب من ميناء جن جن جبيجل وخمتلف املدن الرئيس
 يف السبعينات من القرن املاضي. تأسستاإلشارة إىل أا 
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  الدراسات السابقةالدراسات السابقة  ..77

وكونه من املفاهيم احلديثة ومع وجود دراسات إال أن الربط بينها وبني التنمية  التوريدنظرا ألمهية موضوع سلسلة 
  املستدامة ميثل اجتاه حديث نوعا ما على مستوى البحوث يف املكتبة العربية. إال أننا اسرتشدنا يف دراستنا من خالل :

بعنوان: إدارة اإلمداد والتموين، املعهد العايل إلدارة  واملتمثلة يف حبث ،2005دراسة قام ا سامر الدقاق   - 
األعمال، دمشق، سوريا. حيث متحورت الدراسة حول كيفية اختيار املشرتيات واختيار املوردين، إذ تشمل وظيفة 
املشرتيات اجلوانب اللوجستية املرتبطة بإدارة التدفقات واملخزون، ووضعها حتت تصرف الزبائن، بوضع 

جيات املالئمة، وفيما خيص اختيار املوردين هناك جمموعة من املعايري املهمة اليت جيب االعتماد عليها  االسرتاتي
 كالتكلفة وشروط التسليم واخلدمة، مث تتوصل الدراسة يف األخري إىل كيفية عقد شراكة مع املوردين.

عهد العايل إلدارة األعمال، دمشق، ، بعنوان: مدخل إىل إدارة سلسلة املوردين، امل2005دراسة قامت ندى غنيم  - 
سوريا. دف هذه الدراسة إىل إبراز خمتلف التدفقات اليت متيز سلسلة املوردين، من تدفقات املواد، التدفقات املالية 
وتدفقات املعلومات، مث التطرق إىل إدارة سلسلة التوريد من خالل التطرق إىل أثرها وأمهيتها يف حتقيق جناح 

، اليت جنحت يف جعل Nokiaال، وذكر أمثلة عن املنظمات الناجحة يف حتقيق نتائج جيدة كشركة منظمات األعم
 إدارا لسلسة التوريد مرنة وفعالة جدا.

بعنوان: املسؤولون واملتمثلة يف مقال 2008سبتمرب  Marie-Pascale Senkel Pétia Kolevaكل من دراسة قام ا   - 
، فرنسا. تطرقت Nantesاالجتماعية للمؤسسة: نتائج لدراسة استكشافية، جامعة  يف مواجهة املسؤولية التوريدعلى 

الدراسة إىل نشأة التنمية املستدامة بشكل عام، مث تناولت املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ونظرية أصحاب 
)، Bowersox )1998ية ل واملسؤولية االجتماعية وفق الرؤية البيئ التوريداملصلحة، لتربز بعد ذلك العالقة بني وظيفة 

)، لتصل يف األخري إىل الدراسة Stank )2000و  Goldsbyاملسؤول لكل من   التوريد مث وجهة النظر املتعلقة ب
مؤسسة فرنسية تتفاوت يف حجمها  مسة وأربعنيعلى وجه اخلصوص خل التوريدامليدانية باستفسار مسؤويل وظائف 

بني صغرية، متوسطة وكبرية، وتطرق االستفسار إىل مدى إدراك املؤسسة بصفة عامة ملفهوم التنمية املستدامة يف 
الوقت احلاضر، مث التطرق إىل أبعاد التنمية املستدامة من بعد اقتصادي، اجتماعي وبيئي. كما مت االستفسار حول 

ويف األخري كانت األسئلة ذات طابع خاص باملستجوب الذي كما  تنمية املستدامة يف املؤسسة.اآلفاق املستقبلية لل
 يف املؤسسة. التوريدأشرنا ميثل وظيفة 

من املستجوبني يؤكدون وجود نظام إدارة أعمال  %51ومن بني أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن: 
من املستجوبني يؤيدون إدراج األبعاد االجتماعية والبيئية يف  %40حني أن يهتم باجلوانب االجتماعية والبيئية.، يف 

بالتنمية املستدامة  التوريداهتمامات املؤسسة، مع عرض أهم النتائج يف أشكال بيانية تتناول متغريات متعلقة بعالقة 
  بشكل أساسي.
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، يف )PIPAME(بني الوزارات لالستشراف ومواكبة التحوالت االقتصادية بفرنسا  دراسة قام ا القطب ما - 
 .التوريد، بعنوان أثر تكنولوجيا املعلومات على وظيفة 2009شكل تقرير صدر يف نوفمرب 

 يف املؤسسات التوريدواهلدف من هذه الدراسة هو إظهار الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات فيما يتعلق بوظيفة 
  . التوريد الصناعية والتجارية أو تلك اليت تنشط يف جانب تقدمي خدمات النقل و

وتوصلت الدراسة إىل أن االهتمام بتدفق املواد، من املورد إىل املستهلك مع األخذ يف االعتبار خمتلف العمليات من 
نقل، ختزين، إنتاج، تغليف وإعادة تدوير النفايات. فإن تدفق املواد عرب حلقات سلسلة التوريد يصاحبه تدفق موازي 

لف الربامج اخلاصة مبختلف املراحل: [تسيري العالقة مع الزبون للمعلومات، والذي جيب التحكم فيه من خالل خمت
)CRM(،  برامج التسيري املتكامل لسلسلة التوريد)ERP( إدماج تطبيقات يف املؤسسة ،)EAI(  أمتتة العمليات،
)Workflow( العمل املنسق ،)Groupware( برامج األرشيف ،)datawarehouse(  وبرنامج حتليل املعطيات
)datamining( :وهـو مـا يعـرف اختصـارا ب ،[)L'infologistique(.  

بعنوان:  2006، لسنة 42، العدد يف شكل مقال)OCDE(دراسة واردة يف الة االقتصادية ملنظمة التعاون والتنمية  - 
 اآلجال كقيود للمبادالت التجارية: نتائج بالنسبة للبلدان ذات الدخل الضعيف.

  واملبادالت التجارية، اليت بدورها تتفرع إىل: التوريدإذ تتطرق الدراسة إىل العالقة بني عامل الزمن، 

آجال التصدير: األخذ بعني االعتبار أجل التسليم مع اإلشارة إىل تقلص مدة نقل البضائع يف التجارة الدولية يف 
  ر وسرعتها.السنوات األخرية بفعل عدة عوامل منها طاقة استيعاب البواخ

آجال االسترياد: وهنا يتم الرتكيز بالدرجة األوىل على املسافة بني الدولة املصدرة والدولة املستوردة وكذلك قدرة 
  استيعاب املوانئ يف البلدان املستوردة بالدرجة األوىل.

غاية تسليمها يف شكل تدخل يف كل مرحلة ابتداء من شراء املواد األولية إىل  التوريد: وظيفة التوريددور وظيفة 
منتجات ائية إىل املستهلك، مبا يف ذلك النقل، املتابعة، التجميع، التخزين، العبور من خالل اجلمارك، االختبار 

  يف تقليص زمن االنتظار يف كل مرحلة من هذه املراحل. التوريد والتسليم، ويكمن التحدي بالنسبة لوظيفة

ال وإحصاءات خاصة مبختلف مناطق العامل، كما استخدمت بيانات وحتاليل كما تعرض الدراسة نظريات يف هذا ا
معتمدة يف ذلك على التقنيات الكمية واالقتصاد القياسي، لتصل يف األخري إىل نتيجة وهي أن املؤسسات املصدرة 

ملية، وباملقابل يف الدول الضعيفة الدخل تواجه مشكلة عدم احرتام آجال التصدير، مما يعيق غزوها لألسواق العا
  املؤسسات املوجودة يف البلدان املتقدمة تلتزم بالتسليم يف الوقت املناسب مما يكسبها ميزة تنافسية أفضل.



  ا������

 ح

 

، 2011، يف عدد خاص يف أكتوبر كتقرير)OEAP(دراسة أصدرها املرصد الوطين الفرنسي للشراء العمومي  - 
 .2010بعنوان: حتقيق حول الشراء العمومي املستدام لسنة 

وذلك بعد إعطاء نبذة عن مفهوم التنمية املستدامة، مث انتقل إىل عرض املخطط الوطين للشراء العمومي املستدام 
، وخمتلف املقررات احلكومية الصادرة بعد ذلك، كما جاء يف هذا التحقيق عرض أجوبة للممونني 2006الصادر سنة 

تنمية املستدامة يف نشاطهم، ومت تسجيل تلك األجوبة يف شكل واملشرتين العموميني حول مدى اعتمادهم ملبادئ ال
نسب مئوية ورسوم بيانية.أما نتائج التحقيق فكانت عبارة عن عرض تعاليق ملسؤويل وظائف الشراء يف بعض 
املؤسسات من خمتلف املناطق الفرنسية وما ينتظرونه من احلكومة يف هذا اال، فكان من بني تلك التعاليق أن 

  تعاملني ينتظرون حتديد أهداف وطنية، وثائق عملية وتعاون فيما خيص املمارسات احلسنة.امل

بعنوان: الرؤية اإلسرتاتيجية احلديثة لتحقيق وهي رسالة ماجستري ، 2006دراسة قام ا حططاش عبد احلكيم  - 
وذلك بكلية  ،Mobilisدراسة حالة الشركة اجلزائرية للهاتف النقال  –رضا الزبون ووفائه: إدارة العالقة مع الزبون 

 العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر.
ىت تكون إدارة العالقة مع الزبون عملية، البد من ممارسة مجلة حيث يعترب الزبون كأصل من أصول املؤسسة، وح

من األنشطة التسويقية املتكاملة واملتمحورة حول الزبون من خالل: معرفة الزبون، جتزئة الزبائن، االستماع إىل 
  الزبون، إدارة الشكاوى، خدمة الزبون، متابعة معدالت الرضا والوفاء.

مدعمة للجانب النظري، كما أكدت نتائج الدراسة  ،Mobilisكة اجلزائرية للهاتف النقال لتأيت الدراسة التطبيقية للشر 
 أمهية استخدام التكنولوجيا يف إدارة العالقة مع الزبون عن طريق شبكة االنرتنت وبرجميات إدارة العالقة مع الزبون.

نظام إدارة اجلودة الشاملة يف التحكم  بعنوان: دوروهي رسالة ماجستري ، 2009دراسة قام ا سيف اإلسالم خمناش  - 
وذلك بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  - دراسة حالة شركة اإلمسنت لعني الكبرية –يف التكاليف 

وقد عمل الباحث على إيضاح مفاهيم ونظام إدارة اجلودة الشاملة مع اإلشارة إىل  فرحات عباس سطيف، اجلزائر.
الالجودة وكيفية التقليل منها ضمن اهتمام نظام إدارة اجلودة وفقا ملعايري اإليزو، وكانت دراسة حالة إدراج تكاليف 

تطبيقية بشركة االمسنت لعني الكبرية بسطيف، لتتوصل الدراسة يف األخري إىل نتيجة تؤكد على األثر اإلجيايب لنظام 
  إدارة اجلودة يف تقليل التكاليف.
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 لفصل األول: مفاهيم حول سلسلة التوريد والتنمية المستدامة في المؤسسة.ا
  :تمهيـد

 الستينات من القرن املاضي فمنذ ،يلعب التوريد دور حيوي يف اتمع بضمان توفري املنتجات واخلدمات للمستهلكني
أكثر على التوريد بشكل أوضح  دة مث أوروبا، بدأت تعتمد أكثر فيف الواليات املتح ،ميكن القول أن املؤسسات الغربية

  احمللية واألجنبية.كعامل مهم للنجاح يف غزو األسواق 
املنظمة،  فيههامة وذلك بسبب قيد التكلفة الذي ميكن من خالله حتقيق ما ترغب  ةفسالسل التوريد أصبحت ظاهر 

ذلك  ،اخرتاق اجلدران بني املنظمة وعمالئها وبني املنظمة واملوردين يفواملوجات اجلديدة والكبرية القادمة من الفرص تقع 
تعظم فعالية  اليتنشاط بالطريقة  أيأن إدارة سلسلة التوريد تتعلق بإدارة تدفق املعلومات واملواد واخلدمات واألموال عرب 

إجناز األشياء  هيمعروفة، ذلك أن الكفاءة  أساليبأيضا تتعلق بتقدمي أدوات جديدة أو تغيري أو تعديل  يالعمليات، وه
  إجناز األشياء الصحيحة. هيفبصورة صحيحة، أما الفعالية 

ومما ال شك فيه أن إدارة سلسلة التوريد الناجحة سوف ختفض من التكاليف لكل من العمالء واملوردين وأيضا تدير 
سالسل  يف ةتكون فعال اليتعلى أو حتسن القيمة املضافة وهامش الربح، وبصورة متتابعة فإن الشركات  ياخلطر، وتبق

  دنيا األعمال اليوم. يفا األكثر جناح هيالتوريد 
وتكمن الفكرة يف بناء سلسلة املوردين اليت ترتكز على كل من ختفيض الفضالت (أو الفاقد) وتعظيم القيمة إىل 

  تعلق أيضا باحملاسبة واملالية والتسويق وأنظمة العمليات.تإدارة سلسلة التوريد  ليةاملستهلك. وأن فعا
راا التنافسية من خالل الرتكيز على املستهلك (أو املستهلكني) وجعل منتجاا وتعمل املنظمات جاهدة على زيادة قد

أو السلع اليت تتعامل ا مرغوبة وواسعة االنتشار بينهم وكذلك من خالل اجلودة العالية وختفيضات التكاليف وسرعة 
  االستجابة إىل متطلبات السوق.

  سلسلة التوريد.كل هذه األمور واألبعاد تضيف تأثريا كبريا على 
 الستجابةويعترب املفتاح الرئيسي جلعل إدارة سلسلة التوريد أكثر فعالية هو جعل املوردين "شركاء يف إسرتاتيجية املنظمة ل

  ."لتغريات مهما حصلت يف السوقل
  :وبناءا على ما تقدم، ميكن تقسيم الفصل األول إىل ثالثة مباحث أساسية 

  في المؤسسة.المبحث األول: سلسلة التوريد 
  اإلستراتيجية وسلسلة التوريد. اإلدارة المبحث الثاني:

  المبحث الثالث: التنمية المستدامة في المؤسسة.
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  المبحث األول: سلسلة التوريد في المؤسسة.
مفهوم التوريد الذي يعد قلب سلسلة التوريد، ظهر منذ زمن بعيد،... املصريون عند بناء األهرامات الكربى كانوا 

  يطرحون تساؤالت لوجستية من أجل إحضار مجيع املكونات الضرورية إلجناز األعمال يف الوقت املناسب.
لكن، عند بداية القرن العشرين أخذ هذا املفهوم معناه احلقيقي، وهي الفرتة اليت قام خالهلا تايلور بتطوير مبدأ التنظيم 

التجارب األوىل للعمل يف السلسلة: وهي كانت اإلبداعات  العلمي للعمل، ومت تطبيقه يف مؤسسة فورد، أين مت وضع
  األوىل فيما خيص التوريد.

  تطور سلسلة التوريد في المؤسسة.المطلب األول: 
اللوجستيات. فبالنسبة للجمهور بمهما أن نفهم جيدا ما املقصود  أفضل ملاهية سلسلة التوريد، يبدومن أجل فهم 

لدالالت العسكرية، من صنف: "وضع حتت تصرف الوحدات العملياتية، جمموع العريض، لفظ اللوجستيات له بعض ا
الوحدات اليت حتتاجها". بالنسبة للمؤسسة، اللوجستيات متثل بداية تسيري وسائل النقل من أجل وضع حتت تصرف 

الزبون يتمىن أن يكون ويف إطار العالقة بني املورد والزبون،  املوارد املخازن الضرورية بغرض تفادي أي حالة انقطاع.
من الضروري تسديد مثن يف النهاية، من طرف الزبون النهائي. ولتحقيق ذلك، من  هاملخزون متوفرا لدى املورد، كما أن

في البداية اقتصرت وظيفة التوريد ف 1الواجب إعادة النظر يف جوانب التحكم كاملخزونات احملتملة، أماكن التخزين، النقل.
خاصة 2ية، مث تدعمت ببعد اسرتاتيجي متكامل واملتمثل يف إدارة سلسلة التوريد كفلسفة حقيقية للتسيري.على الرؤية العمل

مع ظهور التجارة اإللكرتونية، وأمناط متنوعة من االستهالك، ازداد االهتمام أكثر بدراسة اللوجستيات وسلسلسة 
 3التوريد.

لغة، كلمة  Logisticاللوجستيك ها اللغوي واالصطالحي، إذ أن وقبل التطرق لذلك بالتفصيل، من الضروري معرفة معنا
، وبضم املقطعني مت حتوير ـمتعلق ب أيالحقة تعين وهي  Iticوتعين يؤوي، و  Lodgeاجنليزية تتكون من مقطعني مها: 

واللوجستيك اصطالحا لفظ ذو داللة شاملة، يقصد به "فن نقل اجلنود وإيوائهم  ختفيفا للنطق. Logisticالكلمة لتصبح 
ومتوينهم"، أي إدارة تدفقات األفراد واملوارد لدعم اهود احلريب عن طريق نقل اجلنود والعتاد واملؤن والذخائر من 

رى بعيدة، وذلك يف أقصر وقت يف مناطق عسكرية معينة إىل ميادين القتال يف مواقع أخ –املعسكرات واملستودعات 
 4ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.

"اللوجستيات، هي تسيري التدفقات وتسارعها كما يف خط ، A.K. SAMIIحسب :لوجستياتتعريف وظيفة ال-1
ومن هذا التعريف يتضح لنا أن اللوجستيات هي "العملية اليت: تستبق رغبة وإرادة الزبائن وتسمح باستخدام  األنبوب".

                                                             

1Alain COURTOIS, Maurice PILLET, Chantal MARTIN-BONNEFOUS. GESTION DE LA PRODUCTION, Editions 
D’Organisation, 4ème édition Paris, 2003. p375. 

2 Joëlle Morana, De La Logistique Au Supply Chain Management, Université de Lyon,  pour E-Thèque, p 2-4. 

3www.aslog.org, le 23/04/2013, 12 :35. 

  .11، ص0200اإلسكندرية، ة املعارفأالناشر: منش ،اللوجستيك كبديل للميزة النسبية عبيد علي أمحد حجازي، 4
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هذه الرغبات واإلرادات، كما تسمح بأمثلة  املال، املواد، األشخاص، التكنولوجيا واملعلومات الالزمة لتحقيقرأس 
واستعمال شبكات توزيع السلع املادية، املعلومات واخلدمات بغرض اإلشباع الكلي والسريع للطلبية أو األمر املوضوع من 

  هذا التعريف كل العناصر املهمة: وجند ضمن طرف الزبون وبالتكلفة األكثر مالئمة".
 الزبون جيب أن يكون يف قلب عملية اللوجستيات. •
 وإلرضائه، جيب تسخري اجلميع وأن تكون مجيع العناصر حبوزتنا، من رأس املال إىل غاية املعلومات. •
لة حركة مسأال ملدة طويلة، وإمنا هي كذلك فقط مسألة حركة املنتجات كما كان عليه احل تاللوجستيات، هي ليس •

 ومات واخلدمات اليت ال تنفصل عن املنتجات ويتم إدراجها يف تفكرينا.لاملع
اللوجستيات هي أيضا يف األخري، وميكن أن يكون العنصر األهم، مسألة تدفقات،... وهذا يبقى أمر دقيق بصفة   •

 1كلية على مستوى تفكري سلسلة التوريد.
  ):اللوجستيات كتسيير للتدفقات وتسارعها كما في خط األنبوب. 1-1الشكل رقم (

 

     

 

  
 

  

  

  .Alain COURTOIS, Maurice PILLET, Chantal MARTIN-BONNEFOUS,GESTION DE LA PRODUCTION, p379المصدر:

اللوجستيات كما يعرفها جملس إدارة التوريد* هي وظيفة "أين تكون الغاية هي إشباع احلاجات املعرب عنها، يف أفضل 
احلاجات هي من طبيعة داخلية (متوين بالسلع و الظروف االقتصادية بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة ملستوى خدمات معني، 

) أو خارجية (إشباع رغبات الزبائن)، فاللوجستيات تستدعي توفر مهن ومعارف واخلدمات لضمان تشغيل املؤسسة
وسلسلة التوريد تتمثل 2أخرى للمسامهة يف تسيري والتحكم يف التدفقات املادية وتدفقات املعلومات وكذلك الوسائل".

                                                             

1Alain COURTOIS, Maurice PILLET, Chantal MARTIN-BONNEFOUS. Op-cit, p376. 

 التوريد ، هو مجعية دف إىل حتقيق الربح، تثمني وحتويل املعارف حول كل ما يتعلق بوظيفة التوريد وإدارة سلسلةاألمريكية بالواليات املتحدة 1966تأسس سنة  :مجلس إدارة التوريد* 

P46.Nathalie COSTA, Gestion de développement durable, Edition ellipses, Paris, 2008. 2 
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ة الفعلية ملفهوم سلسة التوريد الداللف1التسليم واالسرتجاع. ،بشكل عام يف التكامل بني التخطيط وتتبع املصدر، الصنع
 2هي الشبكة الكلية لألنشطة اليت ختلق القيمة وتلك اليت ال ختلق القيمة، انطالقا من مورد املورد إىل زبون الزبون.

 المراحل التي مرت بها وظيفة التوريد:  -
ن وظيفيت اإلنتاج لكل معلى الرغم من اعرتاف العديد من الباحثني والكتاب بأمهية نشاط اللوجستيات بالنسبة 

  مل ينظر إىل إدارة اللوجستيات كوظيفة متكاملة.العشرين القرن نه حىت اخلمسينات من أوالتسويق، إال 
  :يأيتوقد تطور مفهوم اللوجستيات خالل جمموعة من املراحل الزمنية نناقشها فيما 

  األولى: ظهور مفهوم اللوجستيات. المرحلة
  ية:تظهور ويرجع ذلك إىل األسباب اآلبدأ مفهوم اللوجستيات كنشاط متكامل يف ال 1965 – 1956خالل الفرتة ما بني 

 تطور مفهوم التحليل الكلي لعناصر التكلفة. - 
 تطور مدخل النظم. - 
 االهتمام باخلدمة املقدمة للمستهلك. - 
 3االهتمام بتنظيم قنوات التوزيع. - 

 على مستوى مكان العمل، وهي تدفق املواد يف مكانوعرفت آنذاك باسم لوجستيات مكان العمل أو اللوجستيات 
طول  عمل وحيد، واهلدف من اللوجستيات املكانية هو ترشيد حتركات الفرد عند قيامه بعمله على مستوى آلة أو على

  4خط جتميع معني.
ودعم ذلك  اللوجستيةاطات الستينات ظهرت كتابات عن اللوجستيات تتحدث عن مبدأ التكلفة الكلية للنش ومع بداية

 حتدث عن دور اللوجستيات ىف زيادة فرص املنظمات االقتصادية عندما  Peter Druckerاحلديثة  لإلدارة األب الروحي
  .5االهتمام باللوجستيات ، مما دفع املنظمات لزيادةلرفع كفاءا
  نية: فترة االختبارالمرحلة الثا

وحىت  1965يف حني شهدت الفرتة السابقة ظهور أمهية فكرة جتميع األنشطة اخلاصة بنشاط اللوجستيات فإن الفرتة من 
  كانت مبثابة فرتة اختبار للمفاهيم األساسية املرتبطة ذا النشاط.  1970

                                                             

1Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum,  Supply Chain Excellence, second edition, American Management Association, 
New York, 2007, P2. 

P91.Bill Belt, Les Basiques De La Gestion Industrielle et Logistique,EYROLLE éditions, Paris, 2008.  2  

  .23، ص2003دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، إدارة اللوجستيات، جالل العبد،  ال فريد مصطفى، 3

4Edward Frazelle, Supply Chain Strategy The Logistics of Supply Chain Management , McGraw Hill Companies 2002, 

P6. 

 

5 www.marwanbahgat.com/2010/05/development-of-logistics-management.html, le 15/05/2013, 11 :05. 
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املادي كنشاط  التوزيع وقد ظهرت إدارةوعرفت هذه الفرتة يف البداية باسم لوجستيات منشأة اخلدمات اللوجستية، 
الرتكيز منصب على إنتاج السلع واخلدمات من  أنكما  1،مشتق من جمال التسويق ولكنه مرتبط مبجال اللوجستيات
خمططا، بل كان جمرد نقل للبضائع بالسيارات ويفتقر إىل  خالل عملية إدارة املواد، ومل يكن نظام التوزيع الطبيعي

  2العالقات التبادلية بني وظائف التوزيع املختلفة.
 :المرحلة الثالثة: فترة أولويات جديدة

 ،االقتصادية على مستوى العامل ككلمتيزت هذه الفرتة وهي فرتة السبعينات من القرن العشرين بعدم استقرار الظروف  
، 1973فقد شهدت هذه الفرتة ظهور مشاكل نقص مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها (وهي الفرتة املرتبطة حبرب أكتوبر 

  وما صاحبها من تغريات سياسية واقتصادية خطرية على مستوى العامل ككل).
عديد من املواد واملنتجات إىل ارتفاع أسعار ال - وبصفة خاصة البرتول ومشتقاته –ولقد أدى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة 

على توفري  3املصنوعة. ولقد ألقى ذلك مبسؤوليات جديدة على إدارة اللوجستيات اليت أصبحت مطالبة بأن تعمل
كما أصبحت مطالبة أيضا باالقتصاد يف استخدام الطاقة حيث أن األنشطة ،  احتياجات املنشآت بأقل تكلفة ممكنة

  ثر األنشطة استهالكا للطاقة داخل املنشأة.املرتبطة بالتوزيع والتخزين من أك
القدرة على  ت اإلدارية، قد ساهم يف حتسنيكما أن التقدم الذي حصل على مستوى إدارة اهليئات وأنظمة املعلوما

ففي هذه  ،ضمن وظائف التوزيع املادي ولوجستيات األعمال استيعاب وجتميع األقسام (مناولة املواد، التخزين، وغريها)
  الفرتة أي السبعينات حدث أول تطبيق للوجستيات احلقيقية يف الشركة.

إن لوجستيات الشركات هي تدفق املواد واملعلومات بني مرافق وعمليات شركة معينة (بني حمطات العمل، بني املرافق 
وبالنسبة لتاجر اجلملة،  ،لتابعة لهاملستودعات او وداخل الشركة)، فبالنسبة للمصنع، أنشطة اللوجستيات تتم بني املصانع 

أما تاجر التجزئة فتكون بني مركز التوزيع اخلاص به وحمالت  تم بني مراكز التوزيع التابعة له،فأنشطة اللوجستيات ت
 ،فبعد أن كان اهلدف هو خدمة الطلب على املنتجات أصبح االهتمام يدور حول احلفاظ على مصادر التوريد التجزئة.

االجتاه حنو االرتباطات طويلة األجل والتخطيط املسبق بدال من إتباع سياسات ب ، ذلكزيادة أمهية إدارة املواد دى إىلمما أ
رد الفعل. ومن أهم التطورات اليت شهدا هذه الفرتة حتديد موقع إدارة اللوجستيات داخل اهلياكل التنظيمية للعديد من 

هذا املفهوم احلديث يف اإلدارة يساهم بشكل فعال يف حتقيق أهداف الشركات اخلاصة والعامة واليت اقتنعت بأن 
 4املنظمة.

                                                             

  .25ل فريد مصطفى، الدكتور جالل العبد،، املرجع نفسه صا 1

  .15عبيد علي أمحد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص 2

  .26ال فريد مصطفى، الدكتور جالل العبد، املرجع نفسه ص3

  .15، صاملرجع نفسهعبيد علي أمحد حجازي، 4
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  المرحلة الرابعة: مرحلة تكامل أنشطة اللوجستيات.
  أنشطة التوزيع املادي وأنشطة منذ استقرار مفهوم اللوجستيات أصبح اهلدف هو حتقيق الرتابط والتكامل ما بني

وتم الدراسات اخلاصة مبوضوع اللوجستيات يف ، التشغيل وحتقيق أهداف املنشاةعلى تلبية احتياجات  املواد اليت تساعد
الوقت احلايل بتنمية نظام موحد يضمن كفاءة التخزين وفعالية تدفق املخزون من مصادر التوريد وخالل أنظمة التشغيل 

 1كما تم أيضا بدراسة وحتليل سالسل التوريد.  ،ىل املستهلكإحنو مصادر التوزيع حىت يصل 
 ،سلسلة التوريد اليت هي موضوع دراستنا األساسيبرزت يف هذه الفرتة وهي فرتة الثمانينات من القرن املاضي ما يعرف بو 
ما بني  املعلومات واألموال بني املنظمات (ما بني أماكن العمل، ما بني املرافق، ما بني الشركات، ،هي تدفق املوادو 

ومنيز بني االثنني من خالل  ،حول لفظي اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد. مع اإلشارة إىل أنه يوجد خلط السالسل)
املخازن  2تفسري سلسلة التوريد على أا شبكة من املرافق (املنشآت) "املستودعات، املصانع، احملطات النهائية، املوانئ،

 اصة باللوجستيات اليت تربط مورديلطائرات والسفن" وأنظمة املعلومات اخلاواملنازل"، املركبات "الشاحنات، القطارات، 
وأنشطة اللوجستيات هي (خدمة  يات هي ما حيدث يف سلسلة التوريد،اللوجستفللمؤسسة بزبائن زبائنها.  يناملورد

تربط وتفعل العناصر يف سلسلة التوريد. وباملقارنة مع اجلانب واليت واملستودعات)  الزبون، إدارة املخزون، الشراء، النقل
  الرياضي، اللوجستيات هي اللعبة اليت تلعب يف ميدان سلسة التوريد.           

  3ة:تيإن اإلدارة املتكاملة لنشاط اللوجستيات أصبحت من األساليب اإلدارية الشائعة االستخدام وذلك لألسباب اآل
إن إتباع  ،من أول األسباب اليت تربر دمج أنشطة التوزيع املادي مع أنشطة إدارة املواد ارتفاع درجة التداخل بينهما - 

، نظام واحد لتخزين وحتريك املواد واملنتجات يف املنشأة يساعد على تقليل اجلهود وختفيض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل
التوزيع املادي والتوريد يقلل من ازدواجية العمالة والتسهيالت الالزمة الجناز كال ويرجع ذلك إىل أن تكامل كل من 

    النشاطني.
إن متطلبات الرقابة على كل من عملية التوزيع وعملية التوريد واحدة كما أن عناصر التنسيق واالتصال بني األنشطة  - 

 لتكامل واندماج وظيفيت التوزيع والتوريد. املكونة لكل منهما واحدة وهذا السبب أيضا من األسباب املؤيدة
إن إدارة نشاط اللوجستيات بشكل متكامل كنظام متداخل من الوظائف يساعد على الربط بني نشاط اإلنتاج ونشاط  - 

على إنتاج جمموعة متنوعة من السلع توقعا  - يف معظم احلاالت –التسويق. ويرجع ذلك إىل أن عملية التصنيع تعتمد 
 ن املبيعات وميكن من خالل نظام اللوجستيات املتكامل التنسيق بني أهداف اإلنتاج وأهداف التسويق.حلجم معني م

  المرحلة الخامسة: اللوجستيات العالمية.

                                                             

  .26ال فريد مصطفى، الدكتور جالل العبد، املرجع نفسه ص1

2 Edward Frazelle, op-cit, p8. 

  .27ال فريد مصطفى، الدكتور جالل العبد، املرجع نفسه ص3
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املعلومات واألموال بني  اللوجستيات العاملية هي تدفق املواد،ف ،برزت هذه املرحلة يف سنوات التسعينات من القرن املاضي
  تربط موردي موردينا مع زبائن زبائننا على املستوى الدويل.  هيفالبلدان، 

إن تدفقات اللوجستيات العاملية قد عرفت تزايدا كبريا بفعل العوملة اليت عرفها االقتصاد العاملي، توسع استخدام التكتالت 
  االقتصادية والدخول من خمتلف أحناء العامل ملواقع الويب بغرض شراء وبيع السلع.

ستيات العاملية هي أكثر تعقيدا من اللوجستيات العادية، وذلك بفعل تعدد احملولني، الالعبني، اللغات، الوثائق، اللوجو  
  العمالت، الفوارق الزمنية  والثقافات اليت تعترب حقوقا متأصلة يف األعمال الدولية.

لعديد من النظريات على املرحلة هناك الوجستيات األجيال القادمة، وهناك من يتحدث عن مرحلة أخرى وهي مرحلة 
القادمة من تنمية اللوجستيات، وهناك الكثري من املختصني يف اللوجستيات يعتقدون أن اللوجستيات التعاونية، ومناذج 

 مجيع الشركاء يف سلسلة التوريد، وهي يف الوقت احلقيقي واالتصاالت بنيستيات بنيت مع التحسني املستمر و اللوج
كون أن املرحلة املقبلة من التطور ست هناك أطراف أخرى يف أسرة اللوجستيات يعتقدونكما أن من التطور،  املرحلة اآلتية 

اللوجستية االفرتاضية أو الطرف الرابع للوجستيات، حيث يتم إخراج مجيع األنشطة اللوجستية وإدارا من قبل طرف 
ارة رئيس أو طرف رابع من مقدمي اخلدمات اللوجستية ثالث من مقدمي اخلدمات اللوجستية الذين بدورهم خيضعون إلد

وكأنه املقاول العام. وهناك من يعترب أنه من قبيل النكتة احلديث عن لوجستيات بني الكواكب هي اليت تشكل املرحلة 
 ولكن الشيء الذي ميكن احلديث حوله فيما خيص مستقبل اللوجستيات هي . املقبلة من التطور يف جانب اللوجستيات

أا تبقى تلعب دور أساسي يف جناح أو فشل املنظمات، وستبقى تتسع من ناحية احلجم والتأثري كما يف نظريات إدارة 
وميكن احلديث بكل ثقة على أن أي مرحلة يف تقدم اللوجستيات تكون  األعمال وأنظمة املعلومات اليت تواصل التقدم.

  1شرط مسبق يف جناح املراحل األخرى.
قبل متديد دراسة التوريد من خالل مفهوم إدارة سلسلة التوريد، نعود باختصار إىل معىن  سلسلة التوريد:إدارة  -3

"سلسلة  2"يزود" أو ميون. ـويستخدم كفعل ويرتجم ب ولكونه موصوف هو يعين "العرض" .Supplyاللفظ االجنليزي 
لكن وكما أن هذا  Supply Chain.ادفتني من أجل ترمجة رت مها إذن عبارتني مقبولتني وم ،العرض" و"سلسلة التموين"

الذي تطور بالتأكيد بفعل بيئة ، و التعبري قد استعمل يف لغة ألفاظ املؤسسة، نستخدمه عادة بدون البحث عن ترمجته
يستعمل لوصف سلسلة التموين يف Supply Chain ظ اللف فإنSupply Chain حميط اليف وللتدقيق  تنافسية وشاملة.

  جيب إشراك معه صفة "املتكاملة" لذكر السلسلة الكلية من املورد إىل الزبون. الذي املؤسسة
سنة  هناك العديد من التعاريف اليت قدمت حول سلسلة التوريد ونستعرض أبرزها فيما يأيت: :تعريف سلسلة التوريد -أ

يركز على جانب العمليات: "إدارة ICCE  (International Center for Competitive excellence)تعريف  1994
سلسلة التوريد هي تكامل عمليات األعمال من املستعمل النهائي إىل غاية املوردين األصليني الذين يقدمون املنتجات، 

                                                             

1Edward Frazelle op-cit, p.11 

Pierre Medan et Anne Gratacap, Logistique et Supply Chain Management,  édition Dunod, Paris, 2008, P 19.2  
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 University of North Floridaكان ينتمي إىل  ICCEـيف البداية ال اخلدمات واملعلومات اليت تضيف القيمة للزبائن".
 Ohio هذا الفريق من الباحثني هاجر إىل  1996سنة  ،Dauglass Lambertوكانت أعماله حتت إشراف

University إىل  مسهاوغريGlobal Supply Chain Forum،  وبسرعة اقرتح هذا الفريق تعريف خيتلف قليال عن التعريف
ن املستعمل النهائي إىل غاية املوردين األصليني السابق: "إدارة سلسلة التوريد هي تكامل عمليات األعمال املفتاحية م

العنصر الذي يستحق و  الذين يقدمون املنتجات، اخلدمات واملعلومات اليت تضيف القيمة للزبائن وأصحاب املصلحة".
لصاحل العمليات، فإدارة سلسلة التوريد تتطلب االنتقال من تسيري الوظائف  األمهية املسندة أكيد عليه هنا هوالت

تعريفا إلدارة سلسلة التوريد بأا " التطور  (David Ross, 1997)وقد وضع  1املتقطعة، إىل تسيري العمليات املتكاملة.
تكون  واليتتوحيد القدرات اإلنتاجية اتمعة وكذلك موارد ووظائف األعمال  يفتبحث  واليتاإلدارة  املستمر لفلسفة

 يفإطار امليزة التنافسية وتزامن العميل  يفألعمال، وحتديد أمهية قنوات التوريد موجودة داخل وخارج املنشأة لدى شركاء ا
ويوضح هذا  ."تدفق املنتجات واخلدمات إىل السوق وأخريا املعلومات الالزمة خللق التميز كمصدر وحيد لقيمة العميل

إدارة سلسلة  :هيضرورة تكامل ثالث وجهات نظر متنافسة  يفالتعريف حتديا يقابل املسؤولني عن إدارة سلسلة التوريد 
إدارة سلسلة التوريد كإدارة لشبكة ، إدارة سلسلة التوريد كرتكيز على املورد، التوريد كإدارة لسلسلة التوريد الداخلية

   تشمل العميل باإلضافة إىل املوردين. واليتاألعمال باملنشآت 
تتابع من املنظمات، تسهيالت ووظائف وأنشطة تلك "لة التوريد على أا ، سلسممدوح عبد العزيز رفاعيويعرف 

املنظمات واليت يتم تضمينها يف اإلنتاج والتسليم للمنتج واخلدمة، حيث يبدأ التتابع مع املوردين الرئيسيني للمواد اخلام 
  فسلسلة التوريد تشمل بذلك على: ."وميتد نطاقه يف كل الطرق وحىت العميل النهائي

  املخازن، املصانع، مراكز التشغيل، مراكز التوزيع، مكاتب التجارة والتوكيالت. التسهيالت: - 
: التنبؤ، الشراء، إدارة املخزون، إدارة املعلومات، تأكيد اجلودة، اجلدولة، اإلنتاج، التوزيع، التسليم، الوظائف واألنشطة - 

 إدارة سلسلة التوريد هي التنسيق" :أيتإدارة سلسلة التوريد كما ي )،Mentzer, 2001( كما يعرف2وأخريا خدمة العميل.
 داخل سلسلة وكذلك األنشطة املمارسة والتكتيكي لألنشطة يف خمتلف األقسام ملنظمة معينة، النظمي، االسرتاتيجي

وسلسلة  3عها ".على املدى البعيد لكل منظمة، وسلسلة التوريد للمنظمات يف جممو  داءدف إىل حتسني األو  التوريد
  4التوريد تعمل على توفري األشياء املناسبة، بالكميات املناسبة، يف املكان املناسب، يف الوقت املناسب وبالسعر املناسب.

                                                             

1Pierre Medan et Anne Gratacap, op-cit, P27. 

 ،، جامعة البليدة “اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية"امللتقى الدويل حول إعادة هندسة عمليات إدارة سلسلة التوريد، مداخلة بعنوان: قاسم عمر، ساوس الشيخ، 2

  .6، ص2011ماي  18- 17

3 Joëlle Morana, De La Logistique Au Supply Chain Management, op-cit , P4. 

  .13مرجع سبق ذكره، ص عبيد علي أمحد حجازي،4
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التوريد  تتحرك عديد من الشركات بصورة قوية لتحسني إدارة سلسلة المبادئ السبعة إلدارة سلسلة التوريد: -ب
مبادئ إلدارة  سبعة هذه اجلهود تعكس بني طلبات العمالء وكذا احلاجة لنمو الرحبية، لديها من خالل حتقيق التوازن

  ، وتتمثل يف:سلسلة التوريد، تعمل بصورة جمتمعة وميكن أن تزيد من اإليرادات
تقسيم العمالء إىل جمموعات متميزة اعتمادا على حاجتهم للخدمة وتطويع سلسلة التوريد خلدمة هذه الشرائح  •

الفرصة خلدمة كل  - إىل جمموعات وفقا للصناعة، واملنتج، وقناة التوزيع –للعمالء  التقليديالتقسيم  ييعط :املرحبة
 جمموعة بصورة أكثر كفاءة من حيث متوسط التكاليف والرحبية داخل وعرب شرائح العمالء.

 التقليديتأخذ الشركات منهج التناغم  إعداد شبكة نظم اإلمداد وفقا الحتياجات اخلدمة ورحبية شرائح العمالء:  •
وقد  تنظيم املخزون واملخازن وأنشطة النقل لديها وذلك لتحقيق معيار وحيد. يفلتصميم شبكة نظم اإلمداد 

 1.تصمم شبكة نظم اإلمداد من أجل البعض ملقابلة متوسط احتياجات اخلدمة لكل العمالء
حمققا دقة التنبؤ والتخصيص األمثل  ة عرب سلسلة التوريد،إدراك إشارات السوق، وختطيط الطلب بصورة متطابق •

قد تعمل بصورة  واليتيعتمد على سلسلة زمنية، وعلى مستوى األقسام املختلفة  تارخييالتنبؤ هو إجراء  للموارد:
ومستوى التفاصيل  ومقاييسهمستقلة، قد يكون هناك تنبؤات لنفس املنتجات وكل قسم لدية افرتاضاته اخلاصة 

ألن التنبؤ  عملية التنبؤ بالطلب، يفلعديد من الشركات حيقق بعض املشكالت  الوظيفي التوجهاص به، ذلك أن اخل
  املركز واملعتمد على األقسام اإلدارية بالشركة يعترب غري متوافق مع اإلدارة املتميزة لسلسلة التوريد. الذايت

ن أهداف اإلنتاج على و يبىن املنتج عرب سلسلة التوريد: املنتج بصورة كاملة للعميل والتحول السريع يفحتقيق التميز  •
 يفمن تلك املنتجات، وذلك مع األخذ  واالحتياطيتقديرات احتمالية للطلب على املنتجات التامة وكذا املخزون 

غالبا ما تكون فرتات ثابتة، مع  واليتالنظام  يفيد االعتبار أخطاء التنبؤ، ويتجه هؤالء املنتجني ملعرفة فرتات التور 
  .لتحويل املواد إىل منتجات ملقابلة احتياجات العميل ائيحتديد وقت 

املنتج ليس لديه رعاية  :التكلفة الكلية للمواد واخلدمات وذلك لتخفيض إسرتاتيجيةإدارة مصدر السلسلة بصورة  •
يقدم أقل سعر ممكن للمواد مع بقاء  الذينظر املنتج هو  ةاملناسب من وجه للعالقات الدافئة مع املوردين ألن املورد

العناصر األخرى ثابتة دون اعتبار لتلك العالقات. ولكن تتطلب إدارة سلسلة التوريد املتميزة تركيز الذهن أكثر 
سلة التوريد حيقق أقل للتعرف على هيكل التكلفة لدى املورد واالقتناع به ومن مث فإن هدف ختفيض التكلفة عرب سل

  .السلسلة ومن مث زيادة هامش الرحبية يف النهائيالسوق للمنتج  يفاألسعار 

                                                             

  .19 -18ص ص ،2006 القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية، لثالثةالطبعة  ا " مدخل حتسني العمليات،، إدارة سالسل التوريدممدوح عبد العزيز رفاعي، 1
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  اختاذيف تساند املستويات املتعددة  التكنولوجي واليت التوسع بإسرتاتيجيةتطوير سلسلة التوريد   •
مع استمرارية منهج إعادة هندسة العمليات  رار وإعطاء نظرة واضحة لتدفق املنتجات واخلدمات واملعلومات:لقا

والرتكيز على التوجه بالعمليات) فإن عديد من الشركات املتقدمة تقوم بعملية  الوظيفيعن التوجه  بالتخلي(وذلك 
  اإلحالل رغم ضعف تكامل النظم املعلوماتية مع نظم التشغيل الرئيسية بالشركة.

 بكفاءة وفعالية: النهائيإىل املستخدم لوصول اتبىن قناة تربط مقاييس األداء لضمان جناح  •
وتسعريه، والفاتورة  اكتماله أياألمر حىت يصل حيث مت االتفاق،  اكتماليتم قياس مستوى اخلدمة بشروط  أوًال:

 ،وعدم تلف احملتويات، واألمر الكامل ليس فقط أن يرتبط بسلسلة التوريد كمقياس أداء متقدم جيب أن حيدث السليمة
  األداء من ناحية العميل أيضاً. ةولكن أيضا نظر 

حيدد مديرو سلسلة التوريد املتميزين الرحبية احلقيقية للخدمة من وجهه نظرهم عن طريق حتديد التكاليف الفعلية   ثانياً:
ع التكلفة أكثر وكذلك إيرادات األنشطة، واحملاسبة التقليدية تتجه لعمل أقنعة للتكاليف احلقيقية للسلسلة مركزة على نو 

  1فرد أو قصور الرقابة عرب مشتقات التكلفة. أليمن أنشطة التكلفة وتتجاهل درجة الرقابة 
  وبعد التطرق للمفاهيم واملبادئ املتعلقة باللوجستيات وسلسلة التوريد، نعرض منوذج لسلسة التوريد كما يف الشكل اآليت:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .20املرجع السابق، ص ممدوح عبد العزيز رفاعي،1
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    نموذج سلسلة التوريد. :)2- 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األردن، الطبعة -عبد الستار حممد العلي، اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات، دار وائل للطباعة والنشر، عمانالمصدر: 

  .(بتصرف) 280، ص2001األوىل

  من الشكل يتضح جمموعتني من التدفقات:

معلومات ، املتعلقة ببحوث التسويقالبيانات  التدفقات من الزبائن إىل اإلنتاج وإىل املوردين، وهي: المجموعة األولى:
  تدفق الطلبات والنقد. ،البيانات اهلندسية وبيانات التصميم، اجلدولة

 األفكار والتصميم الذي حيقق رضا املستهلكني. التدفقات من املوردين إىل اإلنتاج وإىل الزبائن وهي: المجموعة الثانية:
 .وتدفق االعتمادات تدفق املواد

  المعاصرة فيما يخص إدارة سلسلة التوريد:المقاربات  -ت

من أوائل الكتاب االجنلوسكسونني الذين أخذوا  )Christopher 1992( منذ بداية سنوات التسعينات من القرن املاضي
هي أعمال هذا املؤلف  وجند ضمنكعنصر مفتاحي لإلسرتاتيجية يف املنظمة،   ،SCMيف احلسبان إدارة سلسلة التوريد 

العديد من املقاربات والنماذج اليت تتسابق إلعطاء إدارة سلسلة التوريد املكانة اهلامة اليت تستحقها يف  بنيواحدة من 

 اإلنتاج

 الموزع

 الزبون الزبون الزبون

 المورد

 المورد

 المورد

 المخزون

 المخزون

  

 سلسلة توريد المنبع

  )(المنشأ

  سلسلة توريد اإلنتاج

 (سلسلة التوريد الداخلية)

  

 سلسلة توريد المصب
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النقطة املشرتكة بني جمموع التحاليل اليت يقودها ، و بالتزامن مع ممارساا اإلدارية والتسيريية 1البحوث األكادميية،
)Christopher 1999،(  من خالل  ،ر االسرتاتيجي والتكاملي الذي تلعبه إدارة سلسلة التوريدهي التأكيد على أن الدو

 The Michigan Stateباإلضافة إىل مقاربة  ممارستها، هناك إحساس بتولد عمليات تعديل وتغريات عميقة يف املنظمة.

University ،عداد العناصر الضرورية تعتمد على تعريف إدارة سلسلة التوريد من زاوية التحفظات اإلدارية، تتأسس على ت
  لتنفيذها.

، دعا إىل التفكري أبعد من وظيفة التوريد وأخذ  Ohio State University (1997, 1998)أخريا، من وجهة نظره فريق 
وهي تبدو هامة يف القياس حبيث ، The Michigan State Universityومقاربة  Christopherموقف وسط بني مقاربة 

  التغريات اإلسرتاتيجية اليت تؤخذ يف االعتبار.تعرب بدقة على بعض 
إدارة سلسلة التوريد جيب أن تأخذ يف احلسبان وبطريقة شاملة لكل منظمة، إىل غاية احلصول  عامل التغير التنظيمي:

ويقصد بذلك الفكرة القوية اليت مت ، على سلسلة توريد مرنة قادرة على ضمان بقاء شبكة املنظمات (أو األعمال)
  .Christopher يرها من طرفتطو 
"كشبكة من املنظمات تشرتط  :إدارة سلسلة التوريديعرف : )Christopher 1992باتجاه سلسلة توريد مرنة: ( -

للمنتجات واخلدمات املتحصل  خلق قيمة من خالل، روابطها األمامية واخللفية وداخل خمتلف العمليات واألنشطة؛
يفسر على أن إدارة سلسلة التوريد  ، بروز"4P"عليها لدى الزبائن النهائيني".حسب الكاتب، وانطالقا من منوذج 

، السعر واخلدمة املنتجاملؤسسة املانيفاكتورية تطور أنشطتها التسويقية على العناصر الثالثة األوىل هلذا النموذج، مبعىن: 
املناسب، يف املكان املناسب ويف  باملنتجبينما العنصر الرابع؛ الذي يعرب عنه ، )Produit, Prix, Promotionاملرفقة (

دارة جيب إسناد إل ، متارس هذه األخرية بطريقة أفضلحىتو مأخوذ من ديناميكية لوجستية،  ،)Placeالوقت املناسب (
املنتجات املصنعة  يسمح بوضع استخراج املواد األولية،من  دور اسرتاتيجي وتكاملي، الذي وانطالقا سلسلة التوريد

  املستهلك النهائي. لدى
تؤخذ يف االعتبار من أجل تطبيق سلسلة توريد جيب أن مبادئ  فإنه توجد)، Christopher 1992لذلك، حسب (

  فعالة:
 مقاربة لسلسة التوريد، باعتبارها وحدة غري جمزأة؛ -
 حتقيق أهداف مقسمة بني كل الوظائف؛ -
 2رؤية جديدة شاملة لتسيري املخزون؛ -

  الطابع أن تتبىن االنتقال من نظام وفق الوظائف إىل منطق وفق العمليات؛ هذا يدل على أن املؤسسة جيب -

                                                             

1Joëlle Morana, OP Cit, P22. 

2Joëlle Morana, OP Cit, P24. 
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 العمودي هليكلها التنظيمي، كمجموعة من العمليات ما بني الوظائف لتلبية متطلبات الزبون.
هذه النقطة تؤكد على وجوب مؤشرات مالية وغري مالية لكل  ،ن مصطلح الربح إىل مصطلح األداءاالنتقال م -

 املتدخلني.
 اهلدف األول لكل ألن تلبية متطلبات الزبون جيب أن تكون ،سيري املنتجات إىل تسيري الزبائناالنتقال من ت -

 .منظمة جتارية، ومن الضروري أن تكون اهلياكل اإلدارية وأنظمة القياس، مرآة لذلك
رابح مع املوردين،  –أين يكون البحث على عالقة من صنف رابح  ،منطق عمودي إىل منطق افرتاضياالنتقال من  -

 هي املفضلة كمصدر للميزة التنافسية.
"تكيف سريع، اسرتاتيجي وعملي يعتمد على  املنظمات ورفاهية ) أن بقاءChristopherعرب كل هذه االقرتاحات اعترب (

  1توقعة".املغري احلجم الكبري و ات البيئية ذات بالنسبة للتغري 
  المطلب الثاني: عمليات سلسلة التوريد.

يف تعريفنا، التوريد ينحصر يف مخسة أنشطة متداخلة: االستجابة للزبون، ختطيط وتسيري املخزون، التوريد، النقل والتوزيع. 
اإلنتاج اليت تعد أساسية وتتمحور حوهلا خمتلف أنشطة التوريد خاصة يف املؤسسات اليت تنتج  عمليةلكن من دون إغفال 

  منتجات مادية.
  عملية اإلنتاج: -1

فقد عرفت إدارة اإلنتاج والعمليات بأا عبارة  ،ك تعاريف متعددة إلدارة اإلنتاج والعمليات وكلها تعطي نفس املعىنهنا
ة مضافة ق املصادر خالل نظام حمدد، وتدمج وحتول بأسلوب مسيطر عليه لتحقيق قيمعن العملية اليت بواسطتها تتدف

كما عرفت إدارة اإلنتاج والعمليات بأا التصميم، والعملية والتحسني ألنظمة اإلنتاج املسؤولة ،  ووفقا للسياسات اإلدارية
ا عبارة عن األنشطة املتعلقة خبلق السلع عن خلق السلع واخلدمات الرئيسية اليت قررت إدارة اإلنتاج والعمليات بأ

املنظمات الصناعية ات وذلك من خالل حتويل املدخالت إىل خمرجات، حيث تأخذ هذه األنشطة مكاا يف كل مواخلد
حيث يالحظ أن األنشطة اإلنتاجية يف املنظمات الصناعية واضحة متاما. وكذلك واضح متاما املنتج الذي  ،منها واخلدمية

  ، حيث تسمى هذه العمليات بإدارة اإلنتاج. اخلكالراديو والقلم والسيارة...ينتج  
أما املنظمات األخرى اليت ال تقوم بصناعة سلع ملموسة فإن العملية اإلنتاجية أقل وضوحا كالعمليات اليت تتم يف 

غري طبيعي كالتعليم أو املصارف أو اجلامعات أو شركات الطريان أو أية منظمات خدمات. فاملنتج عبارة عن شكل 
 ،إن أنظمة اإلنتاج اليت تتم يف مثل هذه املنظمات تسمى عادة بإدارة العمليات ،كرة الطريان أو إشارات على الورقتذ 
احتياجات  يشبع الذي ألنشطة واليت تؤدي إىل إنتاج املنتجات وبالشكلاميكن تعريفها بأا تتكون من ك العملياتو 

بأا الوظيفة اإلدارية كذلك وتعرف   2إدارة العمليات تم بالطريقة اليت تنتج ا املنتجات.العمالء. وعلى هذا فإن 
                                                             

1Joëlle Morana, OP Cit, P25. 

  17، ص2008عمان ، والطباعة. الطبعة األوىلدار املسرية للنشر والتوزيع ، اجلامعة األردنية –كلية األعمال ،  مقدمة يف: إدارة اإلنتاج والعمليات، سليمان خالد عبيدات 2
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املطلوبة ومعاجلتها  ويئة املدخالت وهي مسؤولة عن جتميع املسؤولة عن كل األنشطة املتعلقة مباشرة بإنتاج املنتجات.
تعريف كيف أن املنظمات تستخدم وتستعمل ومن مث حتويلها للمنتجات املرغوب فيها. حيث يالحظ من هذا ال

حيث تتكون املدخالت من ،مدخالت كثرية وتنفذ العمليات املطلوبة لتحويل املدخالت إىل املخرجات املرغوب فيها
، كما تتضمن العمليات كل من التصنيع، والتجميع، والتغليف، اخلاملواد األولية، واألموال والعاملني، واملكائن والوقت...

   اخلدمات، والتدريب، وتتمثل املخرجات بالسلع واخلدمات وأجور ورواتب العاملني، واملواد التالفة.وتقدمي
 :نظام العمليات للمنظمات -2

إن نظام العمليات هو عبارة عن ذلك اجلزء من املنظمة الذي يوجد أساسا خللق وإنتاج املنتجات اليت قررت املنظمة 
صناعية أم خدمية، فإا مجيعا تشرتك خبصائص نظامية العنصر األساسي يف هذا إنتاجها، وسواء كانت هذه املنظمات 

النظام هو عملية التحويل. وكما يوضح الشكل األيت، فإنه البد من وجود مدخالت لتتم عملية التحويل، ونتيجة لعملية 
ليت تنقل املعلومات املتعلقة التحويل البد وأن تكون هناك خمرجات، وأخريا فهنالك التغذية العكسية أو الراجعة وا

  1مبجريات العملية اإلنتاجية.
  نظام العمليات للمنظمات. ):3-1الشكل رقم (

  تعديالت مطلوبة   السيطرة على اإلنتاج
  
  
 
  

  التغذية العكسية
، 2008الطبعة األوىل عمان  ،املسرية للنشر والتوزيع والطباعةر دا ،األردنية اجلامعة  ،كلية األعمال،  مقدمة يف: إدارة اإلنتاج والعمليات ،سليمان خالد عبيداتالمصدر: 

  .17ص

 أهداف إدارة اإلنتاج والعمليات: -3
 :يأيت املدى القصري مباميكن تلخيص أهداف إدارة اإلنتاج والعمليات على 

 حتديد خصائص املنتج (سلعة أو خدمة). •
 حتديد خصائص العمليات. •
تقدمي املنتجات و  اإلنتاج بكميات تتناسب مع الطلب املتوقع إيصال املنتجات املطلوبة للعمالء وذلك من خالل: •

 املطلوبة يف الوقت املناسب للعميل.
 اجلودة املرغوب به من قبل العمالء.إنتاج املنتجات (سلعة أو خدمة) مبستوى  •
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 عالقات عمالية فاعلة وسيطرة على تكلفة العمل. حتقيق األهداف السابق ذكرها بكفاءة من خالل:   •
 السيطرة على التكلفة املتعلقة باستخدام الطاقة اإلنتاجية.وكذلك  السيطرة على تكلفة املوادو  

 من ميكن املنظمة والعمليات دف إىل استخدام املصادر املتاحة وبشكلأما يف األجل الطويل فإن إدارة اإلنتاج 

مواجهة الطلب على املدى البعيد. وبافرتاض حتقق هذا اهلدف فإن ذلك سيؤدي إىل حتقيق األموال الالزمة للحصول 
  1ة ومتطورة وهكذا...على املوارد اإلضافية الالزمة للعملية اإلنتاجية وتطوير منتجات جديدة وامتالك تكنولوجيا حديث

 أنشطة اللوجستيات المتداخلة: -4
  ونوضحها من خالل الشكل اآليت:

  
 أنشطة اللوجستيات المتداخلة. ):4-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

 Edward Frazelle, Supply Chain Strategy The Logistics of Supply Chain Management  McGraw Hillالمصدر: 

Companies 2002, p12.  

يف هذا الشكل يتضح االنتقال احلقيقي من النموذج اخلطي للوجستيات (لوجستيات خط األنبوب)، إىل النموذج 
  الدائري للوجستيات، ونعرب عما جاء يف الشكل فيما يأيت:

االستجابة للزبون تربط اللوجستيات خارجيا بقاعدة الزبون وداخليا باملبيعات والتسويق. االستجابة للزبون:   -أ
االستجابة للزبون ميكن ترقيتها عندما تكون حصيلة سياسة خدمة الزبون بأقل التكاليف بالنسبة للمبيعات، التخزين 
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ستجابة للزبون تتضمن أنشطة: التطوير والتحكم يف سياسة لوجستيات اال .والنقل، والتوزيع يتم تعريفها و تنفيذها
  خدمة الزبون، قيادة إرضاء الزبون، إدخال األمر، معاجلة األمر، الفوترة والتجميع.

  تخطيط وتسيير المخزون:  -ب

ومراجعة تعرف إدارة املخزون بصورة عامة على أا "األساليب واملبادئ اليت تستخدم يف إعداد خطة والتنسيق والسيطرة 
وتعترب إدارة املخزون بغض النظر فيما إذا كانت تتعلق بالتدفق الكلي للمواد اليت  تدفق أو حركة املواد خالل املنظمة".

تورد للمنظمة أو اليت تنساب خالل العمليات..، مجيع هذه املواد تعترب أا وظيفة متكاملة واحدة أو جمموعة من 
  الفعاليات املنفردة.

املخزون أو  نأل االقتصادية يف مجيع املؤسسات من املسائل املشرتكة والشائعة رة على املخزون وإدامتهتعترب السيطو 

 واجلملة واملؤسسات الصحية يلعب دورا كبريا يف اقتصاديات املؤسسات الصناعية والزراعية وجتارة التجزئة املوجودات

 1.احمللية وغريهاواملرافق اخلدمية املختلفة كاجلامعات والعاهد واإلدارة 

االحرتاز من السرقة والتبذير والسماح بالتطور باجتاه اإلدارة العلمية للمخزون، مث التقييم أهداف تسيير المخزون:  -
الدقيق من وجهة نظر حماسبية ألوضاع التسيري، وبالتايل تسيري مجيع حركة املخزونات مع السماح بإجياد املواد املطلوبة 

يمة رأس املال املستثمر يف املخزون وتناسق إجراءات تسيري املخزون، وكذلك تقييم فعالية بسرعة واإلطالع على ق
تحديد بويف ضوء ذلك، تقوم عادة إدارة املخزون 2مسريي املخزون وحتديد النتائج الصافية الستغالل الوحدة.

فهي عبارة عن مجيع األبعاد اليت السياسات الواجب إتباعها يف حتقيق أهداف املنظمة احملددة. أما سياسة املخزون 
متارسها إدارة املخزون والتوزيع الن من مسؤوليات هذه اإلدارة هي حتديد الكميات ومواقع املخزون من مجيع املواد 

 املناسب. وقتواألصول يف الزمان واملكان املعينني"، أي حتديد الكمية الضرورية يف املكان املناسب وال

 3تالم املخزونات خيضع لدفرت شروط الطلبيات فإذا كانت مطابقة يتم قبول استالمها.إن اساستالم المخزونات:  -
الصنع  حتت واخلامات واملواد املخزون على املواد التموينية وكذلك املواد األولية من املمكن أن حيتوي أنواع المخزون: -

  باإلضافة إىل السلع اجلاهزة.

  4قادر على االستجابة لطلبات الزبائن ومستخدمي املواد املخزنة.تسيري املخزون معناه جعله دوما  كما أن
                                                             

  .17صدار وائل للطباعة والنشر، عمان األردن، الطبعة األوىل،  اإلدارة احلديثة للمخازن واملشرتيات،عبد الستار حممد العلي، 1

tionales , mars 2011. ges bleues internades stock et approvisionnements, éditions les pa gestion, Saddek BAHLOUL2

Alger, p24.  

P32.éditions, Eyrolles éditions, Paris 2008,  èmeMichel Roux, Entrepôts et Magasins, 43  

., P8éditions, Paris, 1990 èmeion Dunod,  4Pierre ZERMATI, La pratique de la gestion des stocks, édit 4 

 



 

17 

 

 الفصل األول: مفاهيم حول سلسلة التوريد والتنمية المستدامة في المؤسسة 17

التوريد هو عملية بناء املخزون، (من خالل إعادة التصنيع و/ أو الشراء) لتحقيق األهداف املسطرة يف التوريد:  -ت
 االستجابة،هدف إدارة سلسة التوريد هو ختفيض تكلفة احلصول عندما نصادف الوفرة، زمن و ختطيط املخزون، 

 ومتطلبات النوعية املنصوص عليها يف سياسة خدمة الزبون وخمطط املخزون الكلي.
  إن االهتمام بإدارة املشرتيات يف مجيع منشآت األعمال املعاصرة يف السنوات األخرية هو وليد احلاجة املتزايدة

  السلعية، واليت قد تصل إىل عشرات اآلالف واملستمرة يف االعتماد على إدارة املشرتيات يف توفري االحتياجات
  من األصناف على مستوى املنشأة الواحدة.

كن تعريف إدارة املشرتيات، بأا اإلدارة املسؤولة عن ختطيط وتنظيم وإجناز مجيع مي تعريف إدارة المشتريات: أوال:
والنوعيات اليت تكفي إلشباع احتياجات  األعمال واملهام واألنشطة اليت تستهدف توفري مجيع املواد والسلع، بالكميات

مجيع األقسام واإلدارات اليت يتألف منها اهليكل التنظيمي للمنشأة، يف الوقت املناسب واملكان املالئم وبالسعر املناسب 
  ومن مصادر الشراء املالئمة.

سبة اليت تستهدف متكني إجراء البحوث املنا 1ويقع ضمن مسؤوليات إدارة املشرتيات ختطيط ورسم سياسات الشراء،
املنشأة من اختيار مصادر التوريد املناسبة، وعليها مسؤولية التأكد من وصول األصناف املتعاقد عليها يف األوقات 
احملددة، واملسامهة يف فحص الشحنات الواردة، ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات الكمية والنوعية املتفق عليها مع 

ومن مسؤولياا  ام واإلدارات األخرى يف املنشأة.مسؤولية تنسيق عالقة املشرتيات مع األقس املوردين، كما تقع عليها
أيضا تطوير عمليات االتصال بني املشرتيات واإلدارة العليا دف متكني اإلدارة العليا من الوقوف على مدى كفاءة إدارة 

  2املشرتيات يف تنفيذ املهام املطلوبة منها.
يتطلب حتقيق األهداف املنوطة بإدارة املشرتيات واملتمثلة بتوفري مجيع املواد والسلع  إدارة المشتريات:وظائف ثانيا: 

جلميع اإلدارات واألقسام، بالكميات والنوعيات املطلوبة وبالسعر املناسب ويف الوقت املالئم ومن مصادر التوريد 
ن التأكيد هنا أن اختصاصات ووظائف الشراء ختتلف بني منشأة والبد م ،م إدارة املشرتيات بأعمال متعددةاملناسبة، قيا
دارة املشرتيات، ويتوقف كذلك على درجة إرسه املنشأة وكفاءة العاملني يف حلجم ونوع النشاط الذي متا وأخرى تبعا

 ية:توم بالوظائف اآلرة املشرتيات تقاإلدارة العليا يف املنشأة بإدارة املشرتيات، وبصورة عامة ميكن القول أن إدا اهتمام
إجراء التعديالت  ،إصدار أوامر الشراء ،دراسة األسعار، اختيار املوردين، توصيف االحتياجات، تقدير االحتياجات

االحتفاظ باملستندات والسجالت اخلاصة بإدارة  ء،تدقيق قوائم الشرا، متابعة أوامر الشراء ،الضرورية على عقود الشراء
حتديد حجم ونوع  ،تقدمي املعلومات لإلدارة العليا ،إجراء البحوث والدراسات، صناف اجلديدةالبحث عن األ، املشرتيات

  القوى العاملة يف إدارة املشرتيات.
                                                             

1Supply Chain Strategy The Logistics of Supply Chain Managemen Edward Frazelle McGraw Hill, Companies 2002, 

p13. 

  .26، ص20ص ،العلمية للنشر والتوزيعدار اليازوري ، 2008 –الطبعة العربية ، إدارة املشرتيات، حممد حسني عبد املتعال ،غامن فنجان موسى 2
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وبصفة عامة جند أن املنشأة ، يف ظل هيكل معني للمرافق جند أن نظام النقل يقدم روابط االتصال الالزمةالنقل:  -ث
  ألنظمة النقل املختلفة.يتوافد أمامها ثالثة بدائل 

  أسطول نقل وشحن خاص باملنشأة. استئجارشراء أو البديل األول: 
  .كاإلخراج واملناولة من الباطن  إبرام عقود حمددة مع بعض املنشآت املتخصصة يف عملية النقلالبديل الثاني: 
  اخلدمات.االتفاق مع شركات النقل كلما ظهرت احلاجة هلذا النوع من البديل الثالث: 

  :تيةومن وجهة نظر وظيفة اللوجستيات جند أن االختيار واملفاضلة بني هذه البدائل يتوقف على العوامل اآل

تتكون تكلفة النقل من جزئني: اجلزء األول ويتعلق بالنفقات اخلاصة حبركة الشحنة ما بني منطقتني  التكلفة: -
أما اجلزء الثاين فريتبط بتكاليف االحتفاظ باملخزون من املواد يف مرحلة النقل وهنا البد من دراسة  ،جغرافيتني

تكاليف النقل من حيث عالقتها بالتكلفة اإلمجالية للوجستيات ومعىن ذلك أن أسلوب النقل األقل تكلفة قد ال 
                                                            يكون هو األسلوب األقل يف مجيع احلاالت. 

ويرتبط عنصر السرعة ارتباطا  ،يشري عنصر السرعة إىل الفرتة الزمنية الالزمة لتحريك املواد من موقع آلخر السرعة: -
وثيقا بعنصر التكلفة، فخدمات النقل األسرع تقابلها معدالت شحن أعلى ولكن من ناحية أخرى جند أنه كلما  

  1لنقل تناقصت التكاليف املرتبطة باملخزون يف مرحلة النقل.كان قصرت فرتة ا
ويف بعض احلاالت يعترب هذا  ،يشري هذا العنصر إىل درجة الدقة يف عملية النقل من موقع آلخر االلتزام والدقة: -

قد يؤدي  ،العامل من أهم االعتبارات اليت يتم االهتمام ا، ويالحظ أن اختالف أزمنة النقل عن األزمنة املخططة
إىل اختناقات كما أنه يتطلب من إدارة اللوجستيات االحتفاظ بأحجام أكرب من املخزون ملواجهة التقلبات يف خدمة 

  2النقل.

متهم يف إطار النقل يعمل على الربط ماديا بني املورد الذي مت اختياره من املصدر مع الزبائن الذين مت اختيارهم كقرار خبد
واحتفظنا بالنقل كحلقة رابعة يف قائمة نشاط اللوجستيات الن متطلبات التسليم عند نقاط  سياسة خدمة الزبائن،

التسليم وزمن االستجابة احملدد يف سياسة خدمة الزبائن ونقاط االستالم احملددة يف خمطط التوريد واليت جيب أن تكون 
                                                    موضوعة قبل إجناز خمطط النقل.                                    

إن اهلدف من النقل هو ربط مصادر التوريد مع نقاط التسليم مبا يف ذلك متطلبات زمن االستجابة من طرف سياسة 
، ولوجستيات النقل تتضمن ما يأيت: شبكة التصميم والتحسني هيكل النقل عند أدىن تكلفة ممكنة،خدمة الزبون وحدود 

  3تسيري النقل البحري، تسيري احلاويات واألساطيل، تسيري النقل، تسري الشحن.
                                                             

  .34، مرجع سبق ذكره، صإدارة اللوجستيات، ال فريد مصطفى، الدكتور جالل العبد1

Farid MEKHLOUF,L'entreprise organisation et gestion, édition page bleues internationales, Alger 2006, p50.2  

3Edward Frazelle, op cit, p14. 
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  المستودعات والتوزيع: -ج
  تتمثل املستودعات والتوزيع فيما يأيت:

   أوال: المستودعات:
ن التخطيط اجليد يف األنشطة األربعة األخرى سة وأخرية يف أنشطة اللوجستيات أليتم تقدمي املستودعات كحلقة خام

                                     ميكن أن يستبعد احلاجة إىل املستودعات أو ميكنه أن يقرتح إخراج ومناولة نشاط املستودعات من الباطن. 
ف من املستودعات الذي يتمثل يف ختفيض تكلفة العمل، الفضاء والتجهيزات يف املستودع عند االلتقاء إن هذا اهلد

بالدورة الزمنية ومتطلبات دقة الشحن يف سياسة خدمة الزبون ومتطلبات قدرة التخزين، ولوجستيات املستودعات تتمثل 
  يف: االستقبال، الوضع جانبا، التخزين، االختيار، الشحن.

       :                                                                                                   التوزيع ا:ثاني
انطالقا من مرحلة املنتجات يف شكلها النهائي إىل نشطة احملققة من طرف املصنع ع األو ميكننا تعريف التوزيع على أنه جمم

يتم استهالكها يف املكان، الوقت، وفق األشكال والكميات اليت تتوافق  نالنهائي، وميكن أغاية وصوهلا إىل املستهلك 
  1مع حاجات املستهلكني.

مسبقاً، يقوم على  إعدادازبون، تتطلب المن مراكز اإلنتاج أو التخزين إىل مراكز االستخدام من قبل  املنتجإن رحلة 
ممارسة جمموعة من األنشطة والفعاليات اليت تتضمن تقييمًا موضوعيًا واقتصاديًا لقنوات التوزيع املستخدمة، وتلك 
احملتملة، بقصد األعداد واحملافظة على تلك القنوات التوزيعية األكثر فاعلية يف احلصول على املزيج السلعي للقطاعات 

وإن الصياغة الفعلية السرتاتيجيات التوزيع إلجناز هذه املهمة  ،خالل أفضل وسيلة توزيع اقتصاديةالسوقية املستهدفة، من 
ويعتمد التوزيع على جمموعة من األفراد واملؤسسات حترك املنتجات من مراكز اإلنتاج  2الرئيسية يطلق عليها إدارة التوزيع.

  3إىل أسواق االستهالك النهائية.
لرتكيز على البحث يف اإلنتاجية يف احللقة الوحيدة لإلنتاج تتحول تدرجييا إىل كل العمليات وكما سبق وأن ذكرنا ا

األمامية مث اخللفية لإلنتاج. وبصفة ملموسة هذا يرتجم مثال باملنافسة العاملية للموردين، من خالل إعادة توطني وإخراج 
عمليات اإلسرتاتيجية نوعا ما مع مضاعفة قنوات التوزيع العمليات اإلنتاجية اليت تعترب ذات مردودية كبرية أو تلك ال

  4وعمليات التوطني اجلديدة للمستودعات بطريقة متس اجلانب األكرب من الزبائن األساسيني وبفعالية أكرب.

                                                             

édition, éditions de Boeck Universités,  èmePERNET, 2 –Marc VANDERCAMMEN, La Distribution Nelly JOSPIN  1

Bruxelles, 2005, p26.  

  .199، ص1999مسري عزيز العبادي ونظام موسى سويدان، تسويق األعمال مدخل إىل التسويق الصناعي جامعة البرتا2

 .69، ص2009ومفاهيم، الصفحات الزرقاء العاملية، اجلزائر فيفري التسويق، أساسيات ، مسية حداد3

Hugues Molet, En collaboration avec Eric Ballot, Julien Dutreuil et Frédéric Fontane, Systèmes de production et 4

logistique. P 209.  



 

20 

 

 الفصل األول: مفاهيم حول سلسلة التوريد والتنمية المستدامة في المؤسسة 20

 صياغة إستراتيجية قنوات التوزيع: -

كما هو معلوم، فإن إسرتاتيجية قنوات التوزيع هي جزء من إسرتاتيجية التسويق الكلية، وهلذا جيب أن تتم صياغتها  
  ضمن خطة تسويق املنظمة. 

ما مل يتوفر هذين  ،أو اخلدمة ومتمماما باملنتجإن بناء قنوات توزيع تتطلب جتزئة للسوق بشكل حمدد ومعرفة تامة 
وهلذا فإنه من الضروري أن تتوافق املنتجات  ،سرتاتيجية توزيعية واقعية وفاعلةاملمكن بناء إ العنصرين فإنه من غري

  1والقطاعات السوقية مع القنوات التوزيعية املناسبة، ولتحقيق ذلك جيب على مدير التسويق أن يقوم باملهمات اآلتية:

  االستعدادات وضع ،أو القنوات التوزيعية اختيار القناة ،تقييم بدائل قنوات لتوزيع ،حتديد أهداف قنوات التوزيع
  وضع أسس الرقابة على القناة أو القنوات التوزيعية. ،للقنوات التوزيعية

  ومن أهم العوامل املؤثرة يف تصميم إسرتاتيجية احلملة اإلعالنية:

حجم اإلعالن املطلوب ونوعيته وتتغري إذ أن املرحلة اليت متر ا دورة حياة املنتج تؤثر على دورة حياة المنتج:  -
إسرتاتيجية اإلعالن املطلوبة يف كل مرحلة من املراحل اخلاصة بدورة حياة املنتج، إذ أن املتعاملني حيتاجون غلى رسالة 

  ذات طبيعة خاصة يف كل مرحلة.
 اختالفا ختتلف ستخدمةإن تصميم اإلعالن، وأنواع الوسائل املقدمة، وكذا القنوات اإلعالنية املنوعية السوق:  -

  واضحا وفقا لنوعية السوق.
ن كل نوعية من أال يؤثر اختالف السوق فحسب على اسرتاتيجيات التسويق املستخدمة، بل نوعية المنتجات:  -

  املنتجات داخل السوق الواحد قد حتتاج إىل مزيج إعالين خمتلف.
لذي ترتكز عليه اجلهود التسويقية واإلعالنية كافة، يعترب املستهلكون العنصر احلاسم انوعية المستهلك المرتقب:  -

  2حيث دف املنشآت إىل إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات اليت تليب حاجات املستهلكني.

 Global Supply Chainال سلسلة التوريد ميكن تلخيص جوانب عمليات التوريد كما ذكرها وكختام مليدان عمليات

Forum  أساسية لسلسلة التوريد:ضع مثان عمليات الذي و و  

o .إدارة العالقة مع الزبون 

                                                             

  .203، 200املرجع نفسه، ص ،مسري عزيز العبادي ونظام موسى سويدان 1

  .89، ص2010إيناس رأفت شومان. التسويق وإدارة اإلعالن. دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل 2
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o تمثل يف تو  ،إدارة العالقة مع املورد: وهذه تكمن يف تطوير والتحكم يف العالقات الضيقة مع عدد قليل من املوردين
 تسمح بأرباح متبادلة بني املورد واملؤسسة.واليت بناء عالقات ثقة، 

o  تضمن التسيري يوميا لتطلعات زبائنها، معرفة أساس املنتجات و/أو اخلدمات إدارة مصلحة الزبائن: املؤسسة جيب أن
املقدمة. مثال، خدمة الزبون تساعد املؤسسة على الفهم اجليد لكل وظائف املنتج أو أيضا يعطيها معلومات يف الوقت 

 املناسب حول تواريخ التسليم أو حول توفر املنتج.
o   وحاجات الزبائن، العنصر املفتاحي لتسيري الطلب هو  ن بني قدرات سلسلة التوريدتسيري الطلب: ويتعلق بتسيري التواز

 على السهر يجب أيضاف ،بني العرض والطلب والتنبؤات وحدها ال تكفيوللتحكم يف التزامن  ،التنبؤ
 1العوائد.تسيري و  املتاجرة وتطوير املنتجات ،تسيري تدفقات اإلنتاج، تسيري مرونة الطلبيات، حتسني املرونة

ويقوم التوزيع بإيصال السلع املختلفة للمستهلكني املستهدفني وتزويدهم بكافة املعلومات والبيانات الضرورية عن كيفية 
االستعمال وصيانة السلع واحملافظة عليها من التلف، وختزين السلع واملواد اخلام واملواد نصف املصنعة حلني احلاجة إليها، 

املناسبة، ورمبا يؤدي التوزيع وظائف أخرى مثل التسهيالت املالية املرتبطة  ختلفة بالوسائل املختلفةوتأمني نقل السلع امل
  2بالشحن والتأمني على البضاعة املنقولة من مركز إنتاجها إىل مكان استهالكها يف أسرع وقت وبأدىن تكلفة.

الرقابة على املخزون، اختيار موقع املصنع واملخزن، متابعة والتوزيع يضم إذن كل من أنشطة النقل، تداول املواد، التعبئة، 
  3طلبات العمالء، التنبؤ حباجة السوق وخدمة العمالء.

تشغيل أوامر التوريد/ الطلب، الشراء واإلمداد، املخازن وعليه فإن سلسلة التوريد تتمثل يف حلقات تتضمن أنشطة 
مناولة املواد واملنتجات، التعبئة والتغليف، االتصاالت اخلاصة بالتوريد والتخزين، الرقابة على املخزون، املرور والنقل، 

  والتوزيع، التنبؤ بالطلب، التخلص من املنتجات املعيبة، خدمة العمالء.
مات واملعلومات ذات لتدفق وختزين السلع واخلدملتابعة الرقابة بكفاءة وفعالية فهي العملية اخلاصة بالتخطيط والتنظيم وا

  4ني نقطة األصل ونقطة االستهالك وذلك بغرض مقابلة متطلبات العمالء.ب الصلة
  
  

                                                             

اجلامعة األردنية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. الطبعة األوىل عمان  –سليمان خالد عبيدات، مقدمة يف: إدارة اإلنتاج والعمليات، كلية األعمال 1

  .247، ص2008

  .5، ص2006 ،لة، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابةنصيب رجم، إدارة أنظمة التوزيع، تطبيقات ودراسة حا2

  .15عبيد علي أمحد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص3

  .23- 22، ص2006الدار اجلامعية، القاهرة،  ثابت عبد الرمحن إدريس، كفاءة وجودة اخلدمات اللوجستية، مفاهيم وطرق القياس والتقييم،4
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  المطلب الثالث: نظام الوقت المناسب وسلسلة التوريد.
ترتبط عمليات سلسلة التوريد بعامل الوقت خاصة يف جانب الشراء، التخزين، االنتاج، التوزيع والتسليم، ويعد نظام 

  بذلك.الوقت املناسب مالئما لاللتزام 

  كن التطرق إىل جوانب نظام الوقت املناسب من خالل ما يأيت:مي :نظام الوقت المناسبمفهوم وخصائص  -1
يتضمن هذا النظام فلسفة التميز واملتعلقة بوضع سياسة املخزون املتأثر بالطلب  تعريف نظام الوقت المناسب:  -أ

Demand – Pulled Inventory  واليت تؤدي إىل اإلنتاج وفقا للمواصفات املوضوعة ومبعدل تسليم سريع وبدون
          العاملني يف عملية اإلنتاج. دماجخمزون غري مستخدم وبدون وقت انتظار غري ضروري، وتعظيم أو زيادة ان

األخذ بعني االعتبار للوصول إىل تنفيذ جيد لنظام الوقت املناسب البد من  خصائص نظام الوقت المناسب: -ب 
  جمموعة من اخلصائص املتعلقة بالعمليات الصناعية وفيما يأيت استعراض سريع هلذه اخلصائص.

املخزون،  زيادة دوران الشركات قد استطاعت إن وجود خمزون كبري يعين تكلفة عالية، وعلى ذلك حجم مخزون صغير:
  لمخزون مبا يأيت:، ويتميز تسيريها لنظام الوقت املناسب باعتمادها على

حيث يرسل املوردون أكثر من شحنة يف اليوم واليت تذهب عادة إىل خطوطك اإلنتاج وليس  شحنات متعددة ومتعاقبة:
إىل املخازن، وهذا يتطلب بدوره زيادة االهتمام باجلدولة كما يؤدي إىل تكاليف نقل عالية ولكنه يؤدي من اجلانب 

 وكذلك جهود املناولة. اآلخر إىل تقليل االحتياج املكاين
 كما كبرية تتعلق بتحديد ما جيب عمله، ن عمال خطوط اإلنتاج يتحملون مسؤوليةإوفقا هلذا النظام ف عمل مرن:

وهذا على سبيل املثال يعين أن فريقا صغريا ومرنا يف ظل  1أعطوا السلطة الختاذ اإلجراء املناسب ويف الوقت املناسب،

مسؤول عن كل أوجه النشاط املتعلق باإلنتاج  تساعد على العمل اجلماعي،على أساس تكنولوجيا مصنع مرتب 

 واإلرسال لوظيفة معينة.

ح للماكنة تصمم املكائن حبيث تصاحبها مرونة عالية من حيث السرعة والتعديل وبالشكل الذي يسم مكائن مرنة:
ها حاسوبيا مثاال على ذلك حيث يسمح هذا الوضع بتعديل سريع وتعترب املكائن املسيطر علي ،القيام بأكثر من وظيفة

  ىل تقليل وقت التهيئة.إمن وظيفة ألخرى وهذا بدوره يؤدي 
ال بد من العمل على توفري بيئة تعتمد التعاون واإلقناع والتنسيق وذلك خللق فريق متفاعل وناجح بني  إدارة جماعية:

 .العمال واإلدارة واملوردين

                                                             

  .248املرجع نفسه، ص سليمان خالد عبيدات، 1
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ال بد من تكامل اجلهود الفنية الداعمة كاجلهود املتعلقة باملشرتيات  الجهود الفنية الداعمة مع جهود الموردين:تكامل 
 دارة املخزون، والرقابة على اجلودة، وجهود املوردين مع احتياجات العمليات.إو 
 عناصر نظام الوقت المناسب: -2
اإلنتاجية والنوعية، وكذلك لتخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاج. إن يعترب توفر نظام الوقت املناسب أساسيا لتحسني  

  وفيما يأيت استعراض هلذه العناصر: ،حتقيق هذه األهداف يتم من خالل الرتكيز على أربعة عناصر مرتابطة
ذلك عرف العادم أو التالف بأنه شيء غري احلد األدىن الالزم خللق قيمة للمنتج و  التخلص من العادم أو التالف: -

وهذا يعين أن العادم أو التالف ميثل كل  ،فيما سيتعلق باملعدات، واملواد، واألجزاء، واملكان وكذلك وقت العاملني
شيء ال يضيف قيمة. إن أحد األسباب اليت جتعل إمكانية أن حتقق الشركات أرباحا أمرا صعبا، يتمثل يف فشل هذه 

ومن مث تقوم الشركة  ،الشركات يف حتديد العادم أو التالف يف بيئة العمل، وكذلك الفشل يف إدراك الفرص للتحسني
وال تؤدي إىل إضافة قيمة، وبالتايل تركز على األنشطة اليت هلا عالقة مباشرة  نشطة اليت تزيد يف التكاليفباستثناء األ

 باهتمامات العميل.
إن التحسني املستمر أساس لنجاح املنظمات، ومهما كان املستوى الذي وصلته املنظمة، فإنه التحسين المستمر:  -

واهلدف إذن هو اعتماد  ،اهني يعين السماح للمنافسني لتجاوز توى معيبقي جماال للتحسني، وأن الوقوف عند مس
ذلك أن نظام الوقت املناسب ليس مشروعا حمدد النهاية بل أنه عملية مستمرة وأشبه ما  ،املقارنة املرجعية املستمرة

  يكون لرحلة حياة طويلة.
 اإلنتاجية الدافعة وراء اجلودة والنوعية وحتسنيإن الرتكيز على العمالء يعترب األساس والقوة التركيز على العمالء:  -

إن مواجهة احتجاجات العمالء تعين إيصال السلع أو تقدمي اخلدمات ذات النوعية اجليدة للعمالء ، وأخريا جناح املنظمة
بالعمالء يعطيهم إتاحة الفرصة أمام العاملني للتعامل املباشر أو االتصال املباشر ، فوبأقل تكلفة شراء واستخدام للمنتج
 االنطباع بأن املنظمة تم بعمالئها.

لقد مت تدعيم عناصر نظام الوقت املناسب الرئيسية (التخلص من العادم أو ممارسات نظام الوقت المناسب:  -3
  التالف واحرتام األفراد، والتحسني املستمر، والرتكيز على العمالء) مبمارسات نظام الوقت املناسب.

حدوث التلف يف املصنع وفهم تأثريه على العمليات يعترب األساس لعملية التخلص من العادم أو التالف م كيفية هإن ف 
أي انه يتوجب جعل مشكلة التلف واضحة وبذلك  ،أو اإلدارة باالطالع أو البصرية وذلك من خالل الرقابة املرئية

ويعد  الشكل الذي يصبح فيه كل فرد يف املنظمة واعيا للمشكلة ومن مث ميكن تطوير أفكار جديدة حلل هذه املشكلة
                                                                       .نظام اإلنتاج يف الوقت املناسب من أهم ممارسات نظام الوقت املناسب

نظام اإلنتاج يف الوقت املناسب يعين إنتاج ما يطلبه العميل بالضبط وشحن ظام اإلنتاج في الوقت المناسب: ن أوال:
أي أن اهلدف هو إنتاج املنتجات املطلوبة بالكمية املطلوبة ويف  ،املطلوبة عندما تطلب وحيثما يوجد عليها طلب املواد
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يف عملية ن نظام الوقت املناسب إود احنرافات عن اجلدول املوضوع. ملكان املناسبني مع عدم وجالوقت املناسب وا
نظام السحب يعمل جيدا يف ف ،لإلحالل حمل املواد اليت استخدمتهو إنتاج املواد عند طلبها لالستخدام أو اإلنتاج 

تستخدم شركة تويوتا نظام و  وحمدد للمواد. املنظمات اليت تنتج حبجم كبري وعمليات إنتاج متكررة ونظام تدفق جيد
حيث يعرف هذا النظام بأنه نظام معلومات  ،لتطبيق نظام الوقت املناسب Kanban البطاقات وهو ما يسمى بالكانبان

وبشكل  بسيطا وفعاال من ناحية التكاليف. ويعترب النظام، يف كل مرحلة وعملية كميات اإلنتاجيستخدم للسيطرة على  
اإلنتاج حيث أن بطاقات السحب تستخدم إلعطاء  وبطاقات مها بطاقات السحب نوعان من البطاقات، عام هناك
بينما تعطي بطاقة اإلنتاج الصالحية ملعاجلة أو العمل على املواد اليت حتتويها  ،ية لسحب كمية من املرحلة السابقةالصالح

  احلاوية ذات العالقة.

  دام نظام البطاقات ال بد من إتباع أو توفري ظروف العمليات اآلتية:وإلدارة العمل بشكل فعال وذلك باستخ
 ال جيوز إرسال وحدات تالفة للمرحلة الالحقة. •
 للمرحلة الالحقة سحب الكمية احملددة بالبطاقة دون زيادة أو نقصان وال ميكن سحب أية كمية دون بطاقة. •
املرحلة الالحقة، ويتم اإلنتاج بعد استالم البطاقة ذات تقوم املرحلة السابقة بإنتاج نفس الكمية اليت سحبتها  •

 العالقة.
ذلك يتم العمل  البطاقات وعلى وأن املستوى األعلى للمخزون يتحدد بعدد ،عدد البطاقات جيب أن يكون قليال •

 على أساس تقليل عدد البطاقات قدر اإلمكان.
  ما يأيت: ضافةكيفية عمل هذا النظام فيمكن إأما عن  

ذن أو تياج حمطة عمل ملواد من نوع ما توضع بطاقة السحب أو احلركة على حاوية فارغة وهذا يعطي اإلعند اح  -أ
 السماح هلذه احلاوية لرتسل إىل املكان الذي توجد فيه املواد املطلوبة.

 حيث يتم إجياد حاوية مليئة وموضوع عليها بطاقة اإلنتاج.  -ب
الربيد، وهذا العمل مبثابة إشارة للمرحلة السابقة لبدء العمل على املواد تتم إزالة البطاقة عن احلاوية وتوضع يف   -ت

 لإلحالل حمل حاوية املواد.
 ذنا بتحريك احلاوية حملطة العمل اليت حتتاج حمتوياا.إعلى احلاوية املليئة، وهذا ميثل توضع بطاقة السحب أو احلركة   -ث

  فيما يتعلق باملخزون مبا يأيت:املناسب نظام الوقت لميكن تلخيص األفكار الرئيسية فيما يتعلق بالمخزون: ثانيا: 

  املؤسسات حتتفظ باملخزون ملواجهة التغريات واملخاطرة املتعلقة بالعرض والطلب. -
  أو يعكس ال خيدم غرضا مفيدا وان وجود املخزون يعين نظام الوقت املناسب أن املخزونيفرتض  -

 ضعف التنسيق هذا أدى إىل أن يكون عرض املواد غري منسجم مع الطلب عليها. عدم وجود تنسيق وأن
 طاملا أن املخزون موجود فإن املدراء سوف ال حياولون حتسني وزيادة التنسيق فيما بينهم. -
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 هذا يعين أن إدارة العمليات سوف تبقى دون املستوى. -
وتوجيهها لتحديد األسباب اليت ختلق الفجوة بني العرض والطلب ن اإلجراء املناسب للمؤسسات هو حتسني إدارا أو    -

 ، إذمن بني خمتلف الوسائل املتخصصة يف تسيري أنظمة الصناعة كانبانال ويعد 1واختاذ العمل التصحيحي املناسب.
طة فإنه لكن بالرغم من هذه البسا ،فهوم مع كونه فعالاملحيتل مكانة جد متميزة من خالل ما يقدمه من بساطة يف 

 هذه ل حركةو تدور ح كانبانال وطريقة بطاقةكلمة يابانية وتعين   كانبانال، يتطلب جمموعة من الشروط ليكون فعال
يف شركة تويوتا ومنذ  Ohnoوقد تطورت يف اليابان بعد احلرب العاملية الثانية، وقد مت إجنازها من قبل السيد البطاقات، 

الحظ بأن العمال يف  Ohnoفي هذه الفرتة ف ،كانبانالبعض خطوط اإلنتاج لتويوتا أصبحت تعمل وفق  1958سنة 
يف الوقت املطلوب ، ويبحثون على الوسيلة اليت تسمح باإلنتاج:املنتج املطلوب ،املصانع يعملون على اإلفراط يف اإلنتاج

عل بأن مركز إنتاج املنبع ال ينتج إال ما يطلبه مركز املصب في ورشة إنتاج، هذا يرتجم من خالل فاملطلوبة، ف بالنوعيةو 
والذي بدوره ال ينتج إال ما يطلبه مركز اإلنتاج الذي يأيت بعده وهكذا ...، فاملركز املوجود يف أقصى املصب ال ينتج إال 

هذا النظام موجود  ،بعجيب إذن إجياد نظام معلومات الذي ينقل بسرعة احتياجات املصب إىل املن، و ما يطلبه الزبائن
  2.كانبانالوحيمل اسم طريقة 

 محاسن استخدام نظام كانبان:

  .نه بسيط وميكن فهمه وتطبيقه بسهولةأ •
  .يزود بسرعة معلومات دقيقة •
  .التكاليف املتعلقة بتحويل املعلومات •
  .حيد من الطاقة الزائدة يف العمليات •
  .مينع اإلنتاج الزائد عن احلاجة •
  .العملية اإلنتاجية وسيلة لضبط وتوازن •
   .وسيلة لرتشيد واستقرار العملية اإلنتاجية •
  .حٍد كبري إىلخيفض الفاقد  •
  .يتيح إمكانية اكرب للرقابة والسيطرة •
  .يفوض املسؤوليات للعاملني على خطوط اإلنتاج •
  3ويعترب كانبان أداة فعالة الكتشاف مصادر اخللل. •

                                                             

  .256-254املرجع نفسه، ص سليمان خالد عبيدات، 1

2 Alain COURTOIS, Maurice PILLET, Chantal MARTIN BOUNEFOUS, op-cit , P263.     

3 http://www.myqalqilia.com/Just-In-Time-Kanban.htm, le 12/04/2013, 13 :05. 
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  التوريد. وسلسلة المبحث الثاني: اإلدارة اإلستراتيجية
 باإلدارةال ميكن احلديث عن سلسلة التوريد وعالقتها باملؤسسة من دون التطرق لبعض املفاهيم األساسية املتعلقة 

  ، ذلك لتبسيط وفهم دراسة سلسلة التوريد على مستوى املؤسسة.اإلسرتاتيجية

  اإلستراتيجية. المطلب األول: مفاهيم حول اإلدارة
دارة اإلسرتاتيجية ، فإنه من األمهية مبكان التطرق إىل مفهوم اإللدراسة وبناء اإلطار املعريف هلاا دف زيادة املعرفة مبوضوع

جناح تطبيق اإلدارة ، باإلضافة إىل عوامل ومراحل تطورها، أمهيتها، مستوياا، ومراحلها، واملعوقات اليت تواجه كل مرحلة
  .اإلسرتاتيجية

 اإلستراتيجية أن احلديث عن اإلدارة اإلسرتاتيجية يتطلب احلديث عن مفهوم كمامفهوم اإلدارة اإلستراتيجية: -1
" اإلسرتاتيجية هي حتديد املنظمة ألهدافها وغاياا على املدى : الذي يعد من أهم التعاريف Chandlerحسب تعريف و 

  البعيد وختصيص املوارد لتحقيق هذه األهداف والغايات".
وصنع القرارات  اإلسرتاتيجية هي الطريقة اليت ميكن من خالهلا حتديد األهدافيتضح لنا أن اإلدارة  ذلكمن و 

، أي أا منظومة متكاملة تتضمن كٍل من رسالة املنظمة سالة املنظمة اليت قامت من أجلهااإلسرتاتيجية مبا حيقق ر 
اإلسرتاتيجية، مبا يتالءم مع التغريات يف البيئة ، والطرق الالزمة لتنفيذ ومتابعة افها والسياسات الالزمة لتحقيقهاوأهد

 1.اد إىل إمكانات املنظمة الداخليةاحمليطة باملنظمة باالستن
 :اإلدارة اإلستراتيجية تعريف

اإلدارة اإلسرتاتيجية ما هي إال عملية تتمكن املنظمة " :Thomsonتعاريف اإلدارة اإلسرتاتيجية جند تعريف من أبرز 
جناز تلك األعمال إاملناسب ، و  وقتزمة الجناز هذه األهداف يف الحتديد أهدافها، وصيانة األعمال الالبواسطتها من 

  2وختمني مستوى التقدم وتقوميه والنتائج احملققة.
أمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية ملنظمات األعمال من خالل قدرا يف رسم غايات تربز  أهمية اإلدارة  اإلستراتيجية: -2

املنظمة وأهدافها وحتديد التوجهات طويلة األمد لبلوغ هذه األهداف يف مدى زمين مالئم ويف بيئة تتسم بالسرعة وعدم 
ض منظمات رت عجل مواجهة التحديات اليت تأومدى التقدم لبلوغ األهداف ومن  التأكد، والقيام مبتابعة وتقييم التنفيذ

  يت:األعمال املتمثلة يف اآل

                                                             

 .15، ص2006، بكلية العلوم اإلدارية جامعة امللك سعودرسالة ماجستري يف قسم اإلدارة العامة ، يف األجهزة احلكومية السعودية اإلسرتاتيجيةواقع اإلدارة ، ليلى بنت سعد اهلاشم1

إدارة  كلية،   ماجستريرسالة ، الشاملة اجلودة وإدارة إلسرتاتيجياألداء  ملعايري وفقاً  اتكللشر  التنافسية القدرة لتحسني إلسرتاتيجيةاإلدارة  القحطاين، اخلنفري مطلق بن حممد بن فيصل2

  .10ص ،2010، املتحدة ململكةا نيةالربيطا الدولية اجلامعة األعمال
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 اإلدارة اليت ختلق حالة عدم التأكد البيئي، ومن أهم وظائف مي والنوعي يف البيئة اخلارجية:التسارع الك. 1
  ؛التأكد البيئي احمليطة باملنظمة اإلسرتاتيجية هو التقليل من حالة عدم

 تدعيم املركز التنافسي: تدعم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف زيادة قدرا على مواجهة الظروف التنافسية الشديدة،.2
                    واالستفادة من استخدام مواردها املادية والفنية واملالية مبا يكفل هلا حتقيق امليزة التنافسية؛

ختصيص املوارد واإلمكانيات بطريقة فعالة: تساهم يف وضع خطط طويلة األمد للحصول على املواد األولية من  .3
 ؛ناقص احلاصل يف املوارد الطبيعيةتتالءم واحتياجات املنظمة، وملواجهة التمصادرها، واستخدام املوارد املتاحة بطريقة 

 توفر اإلدارة اإلسرتاتيجية فرص املشاركة جلميع املستويات اإلدارية يف ختطيط وتنفيذ أهداف املنظمة؛ .4
 االهتمام بالبحث و التطوير من اجل خلق منتجات جديدة تدعم ميزا التنافسية؛ .5

اإلسرتاتيجية  واختيار للمنظمة SWOTوهو ما يسمى حتليل إن املهمة اخلاصة بعملية حتليل البيئة اخلارجية والداخلية  
بصياغة اإلسرتاتيجية، ويف املقابل، تشتمل عملية تنفيذ اإلسرتاتيجية، عادة على تصميم اهلياكل  املالئمة، عادة ما يعرف

 1أجل تنفيذ اإلسرتاتيجية املختارة للمنظمة. التنظيمية املناسبة، ونظم الرقابة، من

  2كما تساهم اإلدارة اإلسرتاتيجية يف حتقيق االستخدام األمثل للقدرات الذاتية سواء املادية أو البشرية.
تعد من بني املفاهيم األساسية واليت تشكل أحد مواضيع اإلدارة اإلسرتاتيجية ويتم استخدامها دورة حياة المنتج:  -3

 يل ودراسة سلسلة التوريد، وميكن التعبري عنها من خالل الشكل اآليت:يف حتل
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                             

تكامل، (الطبعة السادسة)، دار املريخ تأليف شارلز هل وجارديث جونز، تعريب ومراجعة: حممد سيد امحد عبد املتعال،. إمساعيل علي بسيوين كتاب: اإلدارة اإلسرتاتيجية، مدخل م 1

  .40، ص2008للنشر، الرياض، 

  .6، ص2004، مصر، 1عبد الرمحان توفيق، اإلدارة اإلسرتاتيجية املبادئ واألدوات، نشر مركز اخلربات املهنية لإلدارة، ط 2
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 تمثيل لدورة حياة المنتج.  ):5-1الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

  

 ,Jean François Souterain, Philippe Farcet, Organisation et gestion de l’entreprise, Editions FOUCHERالمصدر:

Paris 2006, p141.  

  تتمثل يف: حياة املنتجل دورة حومرا
 سوق له.  ةو تنمي باملنتج الوعيلبناء  املنشأة, تسعى املرحلةوىف هذه  :قطالناالمرحله 

 حصة زيادة. كما تعمل على له التجاري االسمتفضيل للمنتج و لبناء ال املنشأةتسعى  املرحلةهذه  يف : مرحله النمو
 .املنتج من السوق

السوق. اهلدف  يفمن منتجات مشاه  املنافسةعند نضوج املنتج, جند أن قوه النمو تقل لظهور  : جمرحله النض
 .األرباح زيادةاملنتج من السوق مع  حصةالدفاع عن  هي املرحلةعند هذه  الرئيسي
، ويستمال ذلك لفرتة تدهور املبيعات يصبح، حىت يصل مستواها إىل الصفر أو ينخفض إىل حد معني :االنحدارمرحله 

  1من الزمن.

  المطلب الثاني: سلسلة القيمة وسلسلة التوريد.
"طريقة  :وميكن تعريفها على أا يمة يف كتابه "امليزة التنافسية"،صطلح سلسلة القتطرق مل يعترب مايكل بورتر أول من

نظامية للنظر إىل سلسلة األنشطة اليت تؤديها الشركة وميكن من خالهلا فهم املصادر احلالية واحملتملة للميزة التنافسية اليت 
  .حتققها الشركة على منافسيها"

                                                             

1 http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/153356, le 03/05/2031, 11 :00 
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على هذا األساس ميكن تقسيم الشركة إىل سلسلة من األنشطة تعمل على حتويل املدخالت إىل خمرجات وحتصيل  
ثانوية، وهو ما الربح على تكلفة هذه األنشطة اليت ميكن تقسيمها إىل أنشطة أولية أو أساسية وأنشطة داعمة أو  هامش

  1:يوضحه الشكل اآليت
  سلسلة القيمة.):6-1الشكل رقم (

  البنية األساسية للشركة

  إدارة الموارد البشرية

  البحث والتطوير

  (الشراء، التخزين)إدارة المواد 

    هامش      

  

  

    

  

هاليل وليد، األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودورها يف خلق القيمة، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل المصدر: 
  .75،ص2009شهادة املاجستري، جامعة املسيلة، 

   :سلسلة القيمة -1

 وتتمثل يف:األنشطة األساسية: 

الالزمة للمنتج، وتشمل مناولة املواد، وهي أنشطة مرتبطة باستالم، ختزين وتوصيل املدخالت اإلمدادات  الداخلية:  -
 املخازن، الرقابة على املخزون واملرجتعات إىل املوردين.

                                                             

  .75ص ،2009لة، هاليل وليد، األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودورها يف خلق القيمة، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة املسي1

  

  األنشطة

 الداعمة

  التسويق

 واملبيعات

  اإلمداد

 ياخلارج

  

  العمليات اتاخلدم

 (اإلنتاج)

  اإلمداد

  الداخلي

 األساسية األنشطة
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وهي األنشطة املرتبطة بتحويل املدخالت إىل منتجات يف شكلها النهائي وتشمل؛ تشغيل عمليات التشغيل:   -
 اآلالت، التجميع، التعبئة وصيانة اآلالت.

بطة بالتجميع، التخزين والتوزيع املادي للمنتج إىل العمالء وتشمل حتويل وهي أنشطة مرتاإلمداد الخارجي:  -
 1املنتجات التامة، مناولة املواد، تنفيذ وجدولة الطلبيات.

ونشري إىل أن األنشطة الثالثة السالفة الذكر تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو التصنيع، أما يف حالة املنتجات اخلدمية فتتمثل يف 
 - لخدمة.                                                                                           التسليم الفعلي ل

هي أنشطة مرتبطة بتزويد الوسائل اليت ميكن من خالهلا للعميل أن يشرتي املنتج وحتفزه على التسويق والمبيعات: 
 ملنفذ والعالقات مع منافذ التوزيع والتسعري.الشراء، وتشمل اإلعالن، الرتويج، رجال البيع، اختيار ا

وهي كل األنشطة املرتبطة بتقدمي اخلدمة لتدعيم أو احملافظة على قيمة املنتج وتشمل خدمات الرتكيب، الخدمة:  -
 اإلصالح، التدريب، قطع الغيار واألجزاء وتعديل املنتج.

القيمة باملدخالت الالزمة اليت تسمح هلا بالتحقق  وهي اليت تزود األنشطة األولية يف سلسلةاألنشطة الداعمة:  -ب
  واحلدوث.

وتعترب مبثابة الوعاء الذي يستوعب كل األنشطة األخرى حيث متثل اإلدارة العليا جزءا من البنية األساسية لشركة:  -
بنية األساسية اهليكل التنظيمي ونظام الرقابة وكذا الثقافة التنظيمية للشركة، ومن ناحية أخرى تساهم يف تشكيل ال

 للشركة وتشمل أنشطة مثل اإلدارة العامة، احملاسبة، اجلوانب القانونية والتخطيط االسرتاتيجي.
متثل األنشطة الضرورية لضمان اختيار املزيج الصحيح من األفراد املهرة ألداء كل ما يتعلق إدارة الموارد البشرية:  -

 التحفيز املناسب ونظام  التعويضات واملكافآت. بأنشطة سلسلة القيمة بشكل فعال، وتشمل التدريب،
وهي أنشطة تتعلق بتصميم املنتج وكذلك حتسني طريقة أداء األنشطة املختلفة يف كل سلسلة البحث والتطوير:  -

 القيمة وتشمل املعرفة الفنية، اإلجراءات واملدخالت التكنولوجية املطلوبة لكل نشاط داخل سلسلة القيمة.
وهي األنشطة اليت تتعلق باحلصول على املدخالت املطلوب شراؤها، سواء كانت مواد أولية لمواد): الشراء (إدارة ا -

أو خدمات أو آالت، وبذلك يتغلغل هذا النشاط عرب سلسلة القيمة ككل ألا تدعم كل نشاط يف حالة شراء ما 
 2يلزمه.

مشرتيات وسال اإلنتاج  كفاءة هلذه األخرية مع ضمان:أنشطة الدعم تأيت ملساندة األنشطة األساسية وحتسني الفعالية وال
توفري التكنولوجيا، البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات املرتبطة مباشرة باملنتجات وعمليات ، (الشراء والتموين)

                                                             

  .76ص هاليل وليد، املرجع نفسه،1

  .77ص هاليل وليد، املرجع نفسه،2
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اإلدارية حتمل األنشطة مع  تكوين املستخدمني،...) إدارة املوارد البشرية (التوظيف،و  اإلنتاج (وباألنشطة الداعمة)
هذه األنشطة تشمل اإلدارة العامة، التخطيط، املالية، احملاسبة، القانون، العالقات و  .الضرورية لألداء اجليد يف جمموعه

 اخلارجية وإدارة اجلودة وهي تشكل ما يسميه بورتر "اهليكل القاعدي للمؤسسة".
ة هي أا وسيلة حتليل إسرتاتيجية تسمح للمؤسسة من بني مزايا سلسلة القيموفقا لسلسلة القيمة:  سلسلة التوريد -2

فمن وجهة النظر املطلقة، بورتر يؤكد على  ،قيمة املطلقة أو بالقيمة النسبيةبامتالك مزايا تنافسية، واليت ميكن استعماهلا بال
 ،لسلة التوريدمة اليت تنتمي إىل سأن املؤسسة اليت ترغب يف حتسني أداءها الكلي جيب أن تكون يف بني سالسل القي

 1ومن وجهة نظر نسبية، إذا كان ذلك ممكنا، من اجليد املقارنة بني سلسلة القيمة اخلاصة ا وتلك اخلاصة باملنافسني.
سلسلة القيمة لبورتر متثل قاعدة للعديد من املواد يف جمال إدارة سلسلة التوريد، بالرغم من أن بورتر تأثر ببعض األحباث 

تحليله ذو طابع عملي ملموس، ويتم اعتماده يف غالبية املؤسسات الكربى ف ،لكن حبثه ال يقل أمهيةيف جمال التوريد، 
                   الكلية.   مة للشركة هو التحكم يف التكاليف و من حتديد سلسلة القي املعاصرة

إجيازا ملا سبق ميكن القول بأن حتليل سلسلة القيمة ألي شركة يتطلب حتديد األنشطة الالزمة لتحقيق أهداف التنظيم و 
(إنتاج أو خدمة) وكذا حتديد مسببات التكلفة لكل نشاط ومقارنة التكلفة املخططة بعائد النشاط. لتحديد األنشطة 

ضيف القيمة باستبعادها إن أمكن أو زيادة كفاءا. وباالعتماد على األفكار اليت اليت تضيف القيمة واألنشطة اليت ال ت
كما   )Mentzer, 2001( عرفها حيثتقدم ا بورتر حول املزايا التنافسية وسلسلة القيمة، وأفكار أخرى أتت بعد ذلك، 

ة يف خمتلف األقسام ملنظمة معينة، "إدارة سلسلة التوريد هي التنسيق النظمي، االسرتاتيجي والتكتيكي لألنشط :يلي
وكذلك األنشطة املمارسة داخل سلسلة التوريد، وهي دف إىل حتسني الكفاءة على املدى البعيد لكل منظمة، وسلسلة 

  2التوريد للمنظمات يف جمموعها ".
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1 Pierre Médan, Anne Gratacap, op-cit, P37. 

  .78نفس املرجع، صهاليل وليد،  2
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  ).Mentzer, 2001(  تمثيل إلدارة سلسلة التوريد حسب): 7-1الشكل رقم (

  

 .Joëlle Morana, De La Logistique Au Supply Chain Management, université de Lyon, pour e-thèque, 2003المصدر:

P5. 

 عرب املعرفة اجليدة بالرهانات ر بالضرورةوحسبه فهي مت )،Mentzer, 2001(واليت كانت حمل تساؤل يف مقال  

وذا تسجل إدارة سلسلة التوريد  ،املصلحة يف شبكة األعمالأكرب بني أصحاب  وتعاون املتعلقة بإقامة عالقات تبادل
الذي كان سائدا يف سنوات ات نوعية باملقارنة مع املفاهيم املوروثة عن فكر اللوجستي قفزة أي من القطيعة، نوع

  1السبعينات والثمانينات.
  المطلب الثالث: أثر التكنولوجيا على سلسلة التوريد. 

أثر كبري على بناء سلسلة التوريد، فاخلدمات اليت تقدمها  هلااليت  تكنولوجيا املعلومات وخاصةتعترب التكنولوجيا 
   2تكنولوجيا املعلومات تشكل دعامة أساسية يف اختاذ القرارات.

 وميكن التطرق بذلك لسلسلة التوريد االلكرتونية وأنظمة املعلومات فيما خيص عالقة سلسة التوريد بالتكنولوجيا.

 تقل أمهية عن سلسلة التوريد العادية وتتمثل يف:ال  سلسلة التوريد اإللكرتونية :سلسلة التوريد اإللكترونية -1

                                                             

1JoelleMorana, op cit P5. 

Supply Chain Configuration, concepts, solutions and applications. Edited by Springer Charu Chandra, Janis Grabis. 2

science 2007, USA, P10  
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تعود  إدارة سلسلة التوريد االلكرتونية على أايتحدثان عن ،  Poirier and Bauer 2000سلسلة التوريد اإللكترونية:و
لكرتونية مبنية على االرتباط إدارة سلسة التوريد االو  االلكرتونية"، والتجارة إىل "املزج الطبيعي بني سلسلة التوريد

الباحثان ثالثة عناصر أساسية يف حتضري وتنفيذ إدارة  وذكر ،متكني - تكنولوجيا لكرتوين واهليكلي املعتمد على عالقاتاإل
  االلكرتونية: سلسلة التوريد

إشباع طلبات الزبائن، من خالل مرونة جيدة لسلسلة جيب أن تعمل شبكة األعمال على  الشبكات االلكترونية:
 التوريد يف خدمة الزبون.

السوقية لسلسة التوريد  االستجابة للزبون ابتدءا من املوضوع األساسي إلسرتاتيجية سلسلة التوريد، فالقيمةاالستجابة: 
 ستجابة.ميكن أن يتم حتسينها من خالل منو مربح بإحداث تكامل بني املؤسسات فيما خيص اال

 خاصة التجارة االلكرتونية.التكنولوجيا حتقيق أهداف سلسلة التوريد كما ينبغي من دون االعتماد على  لكن،
الشبكات االلكرتونية، االستجابة والتكنولوجيا، ميكن اعتبارها كمدخالت إلدارة سلسلة التوريد  هذه املكونات الثالثة

 املعرفة اقتصادفالعصر احلايل هو عصر   1املخرجات املتمثلة أساس يف رضا الزبون.االلكرتونية، واليت تعمل جمتمعة لبلوغ 
 اخلدمات قطاع منو واتساع واخلصخصة العوملة مثل ظواهر وبروز االقتصاد طبيعة بتغري املرحلة هذه تتسمو  ،واملعلوماتية

 وجرائم قيما نرتنتاإل وشبكة املعلوماتية صناعة ولدت حيث املعلومات، شبكات وانتشار املعلومات تكنولوجيا وازدهار
   .2اجلديد لالقتصاد الرقمية بالطبيعة ترتبط اليت والتجاوزات االنتهاكات من وأنواعا جديدة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

Supply Chain Technologies and Management , edited by Idea Group Inc, 2007, P2-EQuinghu Zhang, 1 

 املؤسسة ملسامهة مدخل واالجتماعية البيئية بعنوان، املسؤولية البيئة وتسيري اقتصاد :ختصص، االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة متطلبات الستكمال مقدمة خامرة مذكرة الطاهر2 

  .80ص ،، 2007ورقلة،  – مرباح قاصدي جامعة " سوناطراك حالة"املستدامة التنمية حتقيق يف االقتصادية
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  تمثيل إلدارة سلسلة التوريد االلكترونية: المدخالت، المخرجات، اآلليات والرقابة. ):8-1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

 .Quinghu Zhang, E-Supply Chain Technologies and Management , edited by Idea Group Inc, 2007, P3المصدر:

يعترب الطلب على املواد ومستلزمات اإلنتاج طلبا تابعا يف حني أن طلب العمالء على منتجات الشركة هو الطلب 
ت اإلنتاج، والعكس صحيح. املستقل. فكلما زاد طلب العمالء على منتجات الشركة كلما زاد طلبها على مدخال

وبذلك تشكل مهمة دائرة التسويق يف تقدير حجم طلب العمالء على منتجات الشركة الركيزة األساسية يف تقدير 
وتشكل نظم املعلومات اإلدارية املستودع الرئيسي للمعلومات ويشكل  .االحتياجات من املواد ومستلزمات اإلنتاج

وتستخدم الشركات  املعلومات وجتهيزها للمستخدمني واحملافظة على سالمتها وأمنها. أخصائيوه الطاقم الفين يف معاجلة
) لتحديد االحتياجات واملستلزمات اإلنتاجية (Material Requirement Planning: MRP مثل حاليا أنظمة حاسوبية

تصميم واملالية واملشرتيات) وقيود حيث متثل جداول اإلنتاج (دائرة اإلنتاج) وقوائم مكونات املواد (دوائر اإلنتاج وال
املعلومات لتزويد املستخدمني مبا حيتاجونه من تقارير تلزمهم  .)(MRPاملخزون (دائرة املخازن) أهم مدخالت نظام 

ملعاجلة  1ويقوم أخصائيو املعلومات اإلدارية بإعداد الربجميات الالزمة (ميكن شراؤها من جهات خارجية) الجناز مهامهم.
  .سياسة الشراء اليت تتبعها الشركةاملعلومات بطريقة تتناسب مع 

  
  

                                                             

  .325ص ،عمان  ،، دار صفاء للنشر والتوزيع 2010حممود أمحد فياض، عيسى يوسف قدادة، إدارة اإلنتاج والعمليات، (مدخل نظمي)، الطبعة األوىل 1

 التقييس
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  نظام تخطيط االحتياجات من مستلزمات اإلنتاج. -2

) على أنه نظام معلومات يساعد عن طريق برامج حاسوبية خاصة يف ترمجة الطلب (MRPيعرف  MRP :مفهوم أوال: 
  املواد األولية واملتطلبات الالزمة إلنتاجها.على السلع تامة الصنع إىل احتياجات من 

ومبوجب ذلك، يتم تغذية النظام بالبيانات الالزمة عن جداول وقوائم مكونات الصنف ومستويات املخزون (احلد األعلى 
بتقارير  واحلد األدىن ونقطة إعادة الطلب) وقيود الصادر والوارد فيه، ليقوم النظام بتزويد القائمني على شؤون املستودعات

مفصلة حسب الطلب عن مستويات املخزون واملواد اليت يتوجب طلبها من املوردين ومقدار املواد املطلوبة من املستلزمات 
وبالرغم من  العمالء.ت إلمتام إنتاج دفعة ما من صنف معني بالكم والنوع والوقت احملدد الذي يتناسب مع احتياجا

ها وما يرتتب على ذلك من ختفيف األعباء عن مديري اإلنتاج، إال أن اجلداول وتعديلته يف إعداد سرعة احلاسوب ودق
ذلك ال يلغي صعوبة التخطيط لتوفري املواد واملستلزمات اإلنتاجية يف الوقت املناسب. وتكمن هذه الصعوبة أن الوقت 

ة. وال يسع املنتجني يف هذه احلالة إال أن املتاح لتلبية الكثري من طلبات العمالء ال يكفي إلنتاج تلك الكميات املطلوب
  1.نتظاراالبسبب عدم رغبة بعض العمالء يف ذلك  نقد ترتتب عيلجئوا إىل نظام احلجوزات ويتحملوا املخاطرة اليت 

  ينص على ما يلي: MRPال 
  يعمل على حتديد عدد املكونات املطلوبة ومىت يتم استخدامها للتوصل MRPال تخفيض المخزون:  •

 اجلدول أو الربنامج الرئيسي. إىل

يقوم بتعريف املواد واملكونات بالكميات، الفرتات الزمنية، الوفرة  MRP ـال تخفيض في اإلنتاج وأجل التسليم: •
 MRPمن خالل تنسيق قرارات التخزين، الشراء واإلنتاج، فال اج املطلوبة لتلبية آجال التسليم، والشراء وأنشطة اإلنت

يساعد على تقليص آجال اإلنتاج، فهو يعطي األولوية ألنشطة اإلنتاج من خالل حتديد تواريخ استحقاق يف أوامر 
 املتعاملني مع الزبائن.

 وعود تسليم قابلة للتحقيق من شأا املسامهة يف رضا الزبون. التزامات قابلة للتحقق: •

 2عمل املختلفة مثل منو اإلنتاج.يقدم تنسيق مغلق بني مراكز ال MRPـال :لكفاءةتحسين ا •

 احلاسوب ثورة االتصال واملعلوماتية وانتشار استخدام ظهوريف الفرتة اليت سبقت  ):(MRP/ MRP1نظام 

للمساعدة يف القرارات اإلدارية، حتمل مديرو اإلنتاج عبئا كبريا يف التخطيط اليدوي لتحديد املستلزمات الضرورية إلنتاج 
ويف الفرتة اليت رافقت استخدام  ).(MRPوقد أطلق على النظام يف هذه الفرتة مسمى  ،فرتة زمنية معينةلكم املطلوب يف ا

  .)(MRP1أطلق على النظام مصطلح  احلاسوب يف معاجلة البيانات واملعلومات،

                                                             

  .326حممود أمحد فياض، عيسى يوسف قدادة، املرجع نفسه، ص 1

2 Ram Naresh Roy, a modern approach to operations management, new age international publishers, New Delhi, 2005, 

p138. 
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املنتجات خالل  حيث استخدام النظام يف حساب كميات املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج لتلبية طلبات العمالء من
  (MRP2)) إىل (MRP1ويالحظ أن الفرتة اليت سبقت مثانينات القرن العشرين أي قبل تطوير النظام  ،فرتة زمنية معينة

وخيتلف نظام 1كان النظام عاجزا عن إحداث تكامل بني املشرتيات واإلنتاج أو التنسيق بني املوردين وبني دائرة اإلنتاج.
MRP2) املوضعية اليت تعتمد نظاما مبفرده لتخطيط نشاط معني وتطبيقه والرقابة عليه، ويعترب تطبيقا حيا ) عن احللول

وبالرغم من أن اهليكل العام لنظام  ،لفرعية وخطأ التعامل بصفة منفردةلنظرية النظم اليت تؤكد على تكامل األنظمة ا
MRP2)ا من منظمة ألخرى مبا يتالءم ) متشابه يف مجيع املنظمات اإلنتاجية، إال أن هذه اهلياكل ختتلف يف تفصيال

  مع ظروف املنظمة وخصوصيتها.
   ):(MRPمدخالت نظام أوال: 

  وتتمثل يف املعلومات اليت تتوفر يف املصادر التالية:
 جدول اإلنتاج الرئيسي ويتعلق بطلب العمالء على املنتجات النهائية. •

 وحدة واحدة من املنتج.قائمة مكونات املادة اليت تلزم إلنتاج  •

مها، والكميات يسجالت املخزون وتتضمن: إمجايل االحتياجات، والطلبيات ادولة اليت مت حتديد مواعيد تسل •
  2املتوفرة يف املخزن.

   ):(MRP Processingاألنشطة والعمليات في نظام  ثانيا:
) كي حيدد (Inputما يقوم به الربنامج احلاسويب من معاجلة لبيانات النظام  MRPمتثل األنشطة والعمليات يف نظام 

  ية:تبثق عنها األساليب الشرائية اآلوهناك ثالث سياسات تن ،حتياجات من املستلزمات للفرتاتالا صايف
من خفض تتمكن الشركة باستخدام هذه السياسة السياسة األولى: الطلب يقدر حجم صافي االحتياجات الفعلية: 

ومن أهم ، صايف االحتياجات يات الشراء املطلوبة تساوي مقدارتكلفة التخزين إىل أقل درجة ممكنة بسبب أن كم
وتسعى الشركات لتخفيض إمجايل  ،مساوئ هذه الطريقة أن الشركة تضطر للشراء مرات كثرية تزيد من تكلفة الطلبيات

  اء وبني متوسط حجم املخزون.هذه التكلفة عن طريق املوازنة بني عدد مرات الشر 
  هذه احلالة خالل فرتات زمنية متساوية. يتم شراء االحتياجات يفالسياسة الثانية: الشراء خالل فترات ثابتة: 

  يشرتط أن احلالة ال ويف هذه، زويد الشركة بالكمية اليت تطلبهاففي كل فرتة زمنية (ثالثة أسابيع مثال) يقوم املورد بت

  يشكل وإذا كانت هذه الكميات املطلوبة أكثر من صايف االحتياجات، فإن الزائد منها ،متساويةتكون الكميات 

                                                             

  .327حممود أمحد فياض، الدكتور: عيسى يوسف قدادة، املرجع نفسه، ص 1

  .336املرجع نفسه، ص 2
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  خمزون احتياطي يتم استخدامه يف الفرتات الالحقة.

يتم شراء االحتياجات املستخدمة يف هذه احلالة على دفعات  :السياسة الثالثة: الطلب بالحجم االقتصادي األمثل
وقد تكون الفرتات الزمنية اليت تفصل  ،املستخدمة خصيصا يف هذا النموذج ا وفق الصيغةمتساوية حبيث يتم حسا

الدفعات الشرائية متساوية أو ال، ويكون تركيز الشركة يف احلالتني على شراء كميات متساوية تضمن هلا أن تكون تكلفة 
عند حجم الطلبية االقتصادي تتساوى تكلفة ختزين الطلبيات (أي  أن كما ،زين وتكلفة الطلبيات أقل ما ميكنالتخ

 باستثناء تكلفة االحتفاظ باملخزون االحتياطي) مع تكلفة الدفعات الشرائية (الطلبيات).
تتمثل خمرجات النظام بالتقارير اليت يصدرها النظام للمساعدة يف اختاذ القرار املناسب يف  :MRPمخرجات نظام ثالثا: 
  املناسب. والتقارير نوعان: تقارير أساسية وتقارير ثانوية.الوقت 

  :أيتلى اإلنتاج واملخزون وتتضمن ما يتتعلق التقارير األساسية بشكل رئيسي بالرقابة ع
o  الطلبات الواجب إصدارها: وهي التقارير اليت تتضمن قائمة باملواعيد املسبقة اليت يتوجب على الشركة أن تصدر

 الشراء/ الصنع، والكميات املطلوبة لتتسلمها الحقا يف الوقت املناسب.فيها طلبات 
o .الطلبات املخطط الستالمها: وهي التقارير اليت تتضمن مواعيد تسلم شحنات البضاعة اليت مت طلبها سابقا 
o  اإللغاء.التغيريات: وهي التقارير اليت تتضمن الطلبات اليت طرأ عليها أي تغيري يف الكميات أو املواعيد أو 

 وأما التقارير الثانوية فتتعلق بالرقابة على األداء والتخطيط واالستثناءات:
تقارير الرقابة على األداء: وهي التقارير اليت تبني ما قد حيصل من احنراف عن اخلطط ومواعيد التسليم ونفاذ املخزون مما 

 يساعد يف حتليل التكاليف وتقوميها.
الشرائية، وتقومي  وااللتزامات التقارير اليت تتضمن مستويات املخزون املفضلة للفرتات القادمة،وهي  تقارير التخطيط:

                                                                                       1الطلبات املستقبلية بشكل عام.
اختيار الربجميات املناسبة اليت تتناسب مع جند واستخدامه يف الشركات  (MRP)ومن أهم التحديات اليت تواجه نظام 

وبالرغم من أن الكثري من  ،ة وتطور العملية اإلنتاجية نفسهاطبيعة العملية اإلنتاجية والقابلية للتطوير مع تطور الشرك
املطلوب إال إذا كان املعنيون يف )، إال أا ليست باملستوى (MRPالشركات تتعاقد مع خرباء خارجيني لتطوير برجميات 

الشركة يفهمون متاما طبيعة العمل يف الشركة بشكل عام وطبيعة العملية اإلنتاجية بشكل خاص وطبيعة العالقة بني مجيع 
  النشاطات الرئيسية يف الشركة.

  ) نتائج مهمة هي:MRPكما حيقق (
o  اجلزء عند الطلب وجتنب كلفة التخزين الزائدة. إنتاجخفض املخزون: حيث أن هذا النظام يساعد على  
o .تقليص أوقات انتظار اإلنتاج والوفاء باملواعيد احملددة للتسليم 
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o  بتطبيق هذا النظام. ٪75حتسني خدمة الزبون و ميكن أن تنخفض نسبة الطلبيات املتأخرة بنسبة  
o  اجلدولة واالستجابة للتغريات غري املتوقعة. إعادةقدرة أكرب على  
o 1.زيادة الكفاءة  

قياس احلقيقة  يكمن يف أن األول حياول JIT ونظام MRPرق بني نظام إن الف :JIT, MRPاإلنتاج  نظاميالمقارنة بين 

أما نظام اإلنتاج يف  ،ماناأل مبخزون بالطلب، وعليه فإنه ختفيض مستويات املخزون من خالل التنبؤو املدركة أو املتوقعة، 

الوقت احملدد (يستخدم مدخل اجلذب بدل مدخل الدفع)، فإن االحتفاظ باملخزون يعترب شيئا غري مفضل وذلك لكون 

متطلبات النظام تؤكد على ختفيض ظروف عدم التأكد يف بيئة املصنع مما يساعد على ختفيض مبخزون األمان إىل أدىن 

 2:يتاجلدول اآل يف نظامنيالنقارن بني و ، حد ممكن

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                             

  .345، ص2007، 1دار املناهج للنشر والتوزيع، ط  جنم عبود جنم، مدخل إىل إدارة العمليات، 1

، ) في وحدة قارورات الغاز بباتنةJITفي الوقت المحدد () مع نظام اإلنتاج MRPمساهمة لدمج نظام تحديد االحتياجات من المواد (، مداخلة بعنوان: سامية لحول، زكية مقري 2 

   .2010مارس  26، جامعة سكيكدة، األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات اإلداريةالملتقى الوطني حول 
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  JIT ونظام  MRPنظام مقارنة بني: )1- 1( اجلدول رقم

  MRP  JIT  الخصائص

  Kanbanوتتم السيطرة عن طريق  طاقة املوارد حمددة  طاقة املوارد غري حمددة بل تتحدد الحقا  اإلنتاجتحميل 

دفعة ذات حجم ثابت يف األمر الواحد   حجم الدفعة

  احلجم بني أوامر العملبينما يتغري 

حتدد دفعات اإلنتاج ذات حجم كبري ومتغري ودفعات 

  التحويل حبجم صغري وثابت

المواد األولية 

  واألجزاء المشتراة

التعامل مع عدد من املوردين مع التسليم 

  بكميات كبرية

عدد حمدود جدا من املوردين وتسلم املواد بكميات 

  صغرية ومتكررة
معاجلة التذبذب باستخدام خمزون  تتم  تذبذب اإلنتاج 

  األمان

  يستخدم األضواء املنبهة للرقابة على العملية اإلنتاجية.

يتفاعل مع الطلب وخيطط حسب تغري   المرونة

  الطلب

يعترب أكثر هذه األنظمة مرونة العتماده دفعات صغرية 

  وختفيض املخزون
  يؤكد هذا النظام على ختطيط املواد املالئم للتنفيذ اليومي  يركز على ختطيط املواد للمدى الطويل  تخطيط المواد 

  نظام السحب  نظام الدفع  والسحب ظام الدفعن
  يعتمد على التدريب الشامل ذو املهارات املتعددة  يستعمل مهارات متخصصة  تدريب العاملين 

) مع نظام اإلنتاج يف MRPاالحتياجات من املواد (مسامهة لدمج نظام حتديد ، مداخلة بعنوان: سامية حلول، كية مقريز المصدر:

، جامعة األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات اإلدارية، امللتقى الوطين حول ) يف وحدة قارورات الغاز بباتنةJITالوقت احملدد (

 .2010مارس  26سكيكدة، 
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  المبحث الثالث: التنمية المستدامة في المؤسسة.
حد الرهانات األساسية بالنسبة للدول، اتمعات، املنظمات احلكومية وغري احلكومية وكذلك أتعد التنمية املستدامة 

املؤسسات، وهو ما يتطلب منا التطرق إىل خمتلف اجلوانب واالهتمامات املتعلقة ا بشكل عام مث التطرق إىل هذا 
  املفهوم على مستوى املؤسسة االقتصادية.

     األول: التأصيل النظري للتنمية المستدامة. المطلب
 أا علىة للتنمي ينظر كان واخلمسينات األربعينات عقدي فخالل تطورات، عدة االقتصادية التنمية مفهوم عرف
 للتنمية االقتصاديني بعض ينظر كان حيث االقتصادي، النمو ملفهوم مرادفا هذا وكان األفراد دخل مستوى ارتفاع

 مرتفعة منو معدالت حتقيق إىل باإلضافة الفرد دخل ومتوسط الوطين الدخل فيها يزداد عملية أا االقتصادية على
 .التقدم عن تعرب معينة قطاعات يف

 الناتج من سنوية زيادة حتقيق على الوطين االقتصاد قدرة مدى تعين االقتصادية التنمية أصبحت الستينات عقد وخالل
 عدد يف زيادة االقتصادي النمو معدالت ارتفاع صاحب أن وبعد السكان، زيادة معدل من أعلى يكون حبيث الوطين
 الفقر على القضاء أو ختفيض عملية لتصبح التنمية مفهوم السبعينات منتصف يف أعيد البطالة، معدالت وارتفاع الفقراء
 الثمانينات حلول ومع االقتصادي، النمو معدالت يف املستمرة الزيادة خالل من وذلك ،...والبطالة الدخل توزيع وسوء

 لالقرتاض جلوئها إىل أدى مما وخارجية داخلية ألسباب احلقيقي الدخل مستوى يف تدهورا النامية الدول شهدت
 اهتماما هناك أصبح لذلك ونتيجة اخلارجية، بالتزاماا للوفاء الطبيعية مواردها من الكثري افنز است مث ومن اخلارجي،

  .1املستدامة بالتنمية يعرف ما وهو وبشرية، بيئية أبعادا تعكس اليت التنمية مبفهوم
وعيا واهتماما بالبيئة وباملشاكل املتعلقة  هلذا بدأت احلكومات، إىل جانب املؤسسات، بالعمل على جعل األفراد أكثر

، أو جمموعات، من أجل إجياد احللول للمشاكل كأفراد املعرفة واملهارة والسبل واحلوافز وااللتزام للعمل ا، ليمتلكوا
وهذا ال يتحقق إال بالقضاء على املشاكل اخلطرية اليت دد اقتصاديات  ،اآلنية، واحليلولة دون نشوء مشاكل جديدة

حمور اهتمام يشكل وما زال  كان  الدول وأمن الشعوب االجتماعي، ومن أهم هذه املشاكل جند مشكل البطالة الذي
حتقيق أهداف  علىكومات واملؤسسات ساعد احلت، ولعل حماربة ظاهرة البطالة سيوالباحثني يف اال االقتصاداخلرباء 

  التنمية املستدامة وإرساء دعائمها ليس فقط يف اال االقتصادي، بل وحىت يف اال االجتماعي.
عها كمجّرد وسيلة لتحقيق يئة وتعاملت ملقد أسقطت أدبيات التنمية التقليدية الب: مفهوم التنمية المستدامة -1

فصلت هذه األدبيات بني ما هو طبيعي وما هو اجتماعي وّمت جتاهل البعد الطبيعي والبيئي يف التنمية، وهو و  ،التنمية
  البعد الذي اتضح اآلن عمق حضوره وتأثريه يف جممل مسارات التنمية واحلياة.

  ، نذكر منها:حول التنمية املستدامة التعاريف قد قدمتيف وقتنا احلايل، جند أن الكثري من 
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"، حسب رير املعنون " مبستقبلنا املشرتكيف التق 1:)1987 - برانتالند تعريف – لعاملية للتنمية املستدامةـ تعريف ( اللجنة ا
بلة على تلبية املقتعريف وضعته هذه اللجنة هي: " تلبية احتياجات احلاضر دون أن تؤدي إىل تدمري قدرة األجيال 

  ."احتياجاا 
" عملية يتم  :التنمية البشرية بأا يف تقريره العاملي بشأن(P.N.U.D) ,1992)  ـ تعريف ( برنامج األمم املتحدة للتنمية

ون تنمية تك الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها بقصد إقامة االقتصادية، الضريبية، التجارية، من خالهلا صياغة السياسات
 اقتصاديا، اجتماعيا و ايكولوجيا مستدمية "

  :أيتلتنمية املستدامة يرتكز على ما يونالحظ أن مفهوم ا
حق الشعوب يف استغالل املوارد البيئية من أجل الوصول إىل التنمية والرقي، وذلك باحلفاظ على حق األجيال القادمة  •

  يف املوارد والثروات البيئية.
  البيئة، واحلفاظ عليها من االستنزاف واالستهالك غري الرشيد لثرواا.واجب الشعوب يف محاية  •
 األفراد ويتحقق هذا التكامل عن طريق جهود اعتبار التنمية املستدامة عملية متكاملة بني البيئة واالقتصاد، •

  يف تبين مفهوم التنمية املستدامة.
  من أجل عدم اإلخالل باألنظمة البيئية. اختاذ التوازن البيئي كقاعدة عند القيام بأي نشاط إنساين، •

  اليت تسمح بتحقيق التطور االقتصادي ومنه ميكن القول بأن التنمية املستدامة هي جمموعة من اخلطوات

  القادمة فيها. حق األجيالومحاية  واالجتماعي للشعوب، وذلك باحلفاظ على البيئة واالستعمال األمثل ملواردها،
  : المستدامة التنمية مستويات -2

 :ضعيف واآلخر قوي حدمهاني أعلى مستوي االستدامة مفهوم ينطوي

 النشاطات جمال يقع" ةاملستدام التنمية مبجال منيتامله االقتصاديني بعض نظر وجهة حسب :القوية االستدامة−
 أن هي هذه التضمني عالقة ونتيجة جيةو البيول الدائرة ضمن األخرية وهذه اإلنسانية، النشاطات ضمن االقتصادية
، بالطبيعة كبري بشكل اإلضرار مت إذا الطويل املدى على متضائل بشكل ستنمو أاا كم ،تستمرل االقتصادية النشاطات

 فكرة فإن وبالتايل" حمدودة غري مضى وقت طوال اعتربت تطهري بقدرات وكذا اانية يةو والطاق املادية باملوارد متدها واليت
 على بقاء ضرورة وتدعم ،"تكنولوجي مايل، بشري،" املال رأس أشكال خمتلف بني اإلحالل فكرة ترفض القوية االستدامة

هذا  طرف من الدعم النظرة هذه القت وقد  JOEL  DEROSNAYيشبه ثابتا والذي الطبيعي املال رأس من جزء األقل

                                                             

. 2011، جامعة املسيلة، نوفمرب “إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة ” ولامللتقى الدويل ح يف:ورقة مشاركة ، البز كلثوم ،قاسم حيزية1

  .3ص
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 موارد استنفاذ على األخرية هذه عمل خالل من اإلنسانية والدائرة البيئية الدائرة بني الطفيلية لعالقة قياما الفيلسوف
 .النهاية حىتالدائرة البيئية 

 احتياجات ضمان جيب" تتلخص يف أنه نظريات على املستدامة للتنمية الضعيفة النظرة ترتكز: الضعيفة االستدامة−
 للفناء القابل الطبيعي املال رأس" وهي ،"الحتياجام االستجابة على الالحقة األجيال قدرة ديد دون احلالية األجيال

 دوما الضعيفة االستدامة تفرتض سابقتها عكس وعلى"، املايل أو التكنولوجي املال برأس الزمن مبرور كليا استبداله ميكن
 شرطا األقل على ثابتا امع اإلمجايل املال رأس خمزون بقاء يعترب حيث املال، رأسأنواع  خمتلف بني تاللاالخ من درجة
 بعض تبىن وقد .ثابت = " مايل + بشري + تكنولوجي + طبيعي" املال رأس مبعىن البيئية، االستدامة لضمان كايف

                                           .1الوقت نفس يف ومادية اقتصادية معايري خالل من السابقني، االقرتاحني بني وسطا حال االقتصاديني
هي: االقتصاد واتمع والبيئة. ومن  ،على ثالثة أبعاد أساسيةاملستدامة تقوم التنمية  أبعاد التنمية المستدامة:   -3

  كبريا.  املالحظ أن هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض، وتتداخل فيما بينها تداخال

ويستند إىل املبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية اتمع، والقضاء على الفقر، من خالل استغالل  البعد االقتصادي:  -أ
 والتأكيد على ،املوارد الطبيعية على النحو األمثل وبكفاءة، أي حتقيق النمو االقتصادي والتوزيع العادل للموارد والثروة

لكن الطبيعة تضع  ،االقتصادي بتلبيتها السلم الصناعي، أي احلاجات اليت يتكفل النظاممبدأ احلاجات البشرية، ومسألة 
اهلدف من وراء كل ذلك هو التسيري والتوظيف األحسن للرأمسال و  حدودا جيب حتديدها واحرتامها يف جمال التصنيع

وحتسني  بيئة، وطرح مسألة اختيار ومتويلتبذيره، ودراسة االنعكاسات الراهنة واملقبلة لالقتصاد على ال الطبيعي بدال من
 .التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية

يشري إىل النهوض برفاهية األفراد، وحتسني سبيل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمة  البعد االجتماعي:  -ب
األساسية، والوفاء مبعايري األمن واحرتام حقوق اإلنسان، كذلك املشاركة الفعلية للقواعد الشعبية يف صنع القرار أي جيب 

النمو وسيلة  ر يف هذه اتمعات. إنه جيعل منحتقيق تنمية اجتماعية بني خمتلف فئات اتمع، والقضاء على الفق
االختيار أن يكون قبل كل شيء اختيار إنصاف بني األجيال مبقدار ما  لاللتحام االجتماعي ولعملية التطوير، والبد هلذا

 2.هو بني الدول
 عد البيئي (اإليكولوجي):الب  -ت

استهالكها أي احملافظة على البيئة ومحايتها، والتنبؤ ملا قد وهو متعلق باحلفاظ على كل املوارد الطبيعية وصيانتها وترشيد 
االهتمامات البيئية ختتلف بني  االيكولوجية من جراء التنمية لالحتياط والوقاية، لكن جتدر اإلشارة إىل أن حيدث للنظم

                                                             

، 2008أفريل  07/08مؤمتر التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد، أيام  التنمية املستدامة.الرمحاين، مداخلة بعنوان: البعد البيئي إلسرتاتيجية  بوزيان، زوليخة سنوسي1
  جامعة فرحات عباس سطيف.

  .5-4قاسم حيزية، املرجع السابق، ص 2
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، وعلى سبيل املثال: بتدهور نوعية احلياة على املدى الطويل دول الشمال ودول اجلنوب، فالدول املتقدمة مهتمة أكثر
 ارتفاع درجة حرارة املناخ، واختالل تعطي عناية خاصة لظاهرة

اآلنية  الستغالل املفرط للموارد الطبيعية، بعكس االنشغاالتابتلوث اهلواء و  طبقة األوزون، والعديد من املشاكل املتعلقة

  املياه، اجنراف األراضي...اخل.النامية، اليت تتعلق باحلياة ذاا وليس بنوعيتها كمشكل تلوث  للدول

 الشروط حتدد اليت العوامل أي البشري، الوجود حتديد يف دورا هلا يكون اليت العوامل جممل الواسع باملعىن البيئة تعينو
 :يةتاآل اجلوانب البيئة وتتضمن،  البشر لعالقات واالجتماعية واالقتصادية والتقنية والنفسية املادية

 .عاتمو  البشرية موعاتلمجوا واألسرة للفرد االجتماعي واحلقل أ اللمجا وتتضمن :االجتماعية البيئة
 .والدولة واملدينة والقرية احلي يف للبشر اجلغرايف احمليط وتشمل (املكانية): اجلغرافية البيئة
  ويشمل املشرتكة اتهحليا الضرورية والشروط والنباتات واحليوانات للبشر البيئي الوضع وتتضمن  :احليوية البيئة
 .والسكانية واالقتصادية التقنية التطورات عن النامجة اآلثار ذلك

 السكانية والكثافة الطبيعية اخلامات ووجود املكان باستخدام املتعلقة املشاكل واجلغرايف، االجتماعي البيئة مفهوم يشمل
 جمال يف النقاش حوهلما حيتدم اللتني الرئيسيتني املشكلتني احتواء ميكن للبيئة الفهم ذابه، البيئة وتلوث الطبيعة ومحاية
 :1ومها البيئة

 .البيئية بالتوازنات واإلخالل والنفايات السامة االنبعاثات خالل من احليوي اللمجا وتلويث اإلضرار مشكلة :ألولىا
 احلياة مرتكزات وبقية الزراعية الطبيعية اخلاماتمن  املتجددة وغري املتجددة الطبيعية املوارد افنز است مشكلة :لثانيةا

 2.البيئية

  والشكل اآليت يوضح أبعاد التنمية املستدامة وتداخلها:

  

  

  

  

 
                                                             

  .6، ص2008أفريل  07/08سطيف،  فرحات عباس للموارد، جامعةإشكالية التنمية املستدامة وأبعادها، ملتقى حول الكفاءة االستخدامية عمار، مداخلة بعنوان:  عماري 1
  

  .6ص املرجع نفسه،عمار،  عماري 2
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  .) تداخل أبعاد عملية التنمية المستدامة9-1كل رقم (ش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، كتاب التنمية املستدمية، فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسها، 
  .41، ص2007دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل 

  أهداف التنمية المستدامة: -

يطلق عليها  2015دول األعضاء يف األمم املتحدة مثانية أهداف أساسية، اليت جيب حتقيقها قبل سنة الوضعت 
األلفية" املستنبطة من بيان األلفية، وعليه تلتزم كل الدول واملنظمات الدولية بالعمل لتحقيق هذه  اإلمنائيةهداف األ"

  :أيتما ي ومن بني هذه األهداف ،األهداف

 واجلوع.احلد من الفقر  •
 تأمني الرتبية االبتدائية للجميع. •
 احلد من نسبة الوفيات لدى األطفال، وحتسني صحة األمومة. •
 مكافحة مرض السيدا، املالريا، وأمراض أخرى. •
 1تأمني بيئة مستدامة، وإرساء شراكة عاملية للتنمية. •
 .2015إىل  1990إنقاص معدالت الوفيات أثناء الوالدة بنسبة ثالثة أرباع خالل الفرتة  •

                                                             

  1 قاسم حيزية، املرجع نفسه، ص8.

  النمو - 

 المساواة - 

  الكفاءة - 

  النظم االيكولوجية - 

 الطاقة - 

  التنوع البيولوجي - 

  القضايا البيئية - 

  امةدالتنمية المست

  البعد االقتصادي

  

  

  البعد االجتماعي

  

البعد االيكولوجي

  المشاركة الشعبية -     

 الحراك االجتماعي - 

  الهوية الثقافية - 

  التطوير المؤسسي - 
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التقدم حنو هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أسباب القوة عن طريق إزالة التفاوت بينهما يف التعليم  •
 2015.1االبتدائي و الثانوي قبل حلول 

   للتنمية المستدامة: تاريخيالتطور ال –5
حول البيئة اإلنسانية، الذي نظمته األمم  1972سنة  ستوكهوملإن مفهوم التنمية املستدامة، برز أول ما برز خالل مؤمتر 

للمرّة األوىل القضايا البيئية  ستوكهوملناقش مؤمتر  أين ،مبثابة خطوة حنو االهتمام العاملي بالبيئةويعد هذا املؤمتر   احملتدة،
من ناحية و ومت اإلعالن عن أّن الفقر وغياب التنمية مها أشد أعداء البيئة،  ،وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية يف العامل

  الدول واحلكومات اليت الزالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية. ستوكهوملأخرى انتقد مؤمتر 
سوى إطار  خالل املرحلة األوىل من بروز مفهوم التنمية املستدامة، كان االعتقاد السائد هو أن هذه األخرية ليست •

، لكن مع بداية الثمانينات أخذ قتصادي والتنموي والنظام البيئيعام لالسرتشاد من أجل خلق توازن بني النشاط اال
البعض يطرح التنمية املستدامة كنموذج تنموي بديل، وحضي املفهوم باهتمام علمي وفكري متجدد، حيث برز هذا 

، والذي خصص بأكمله 1980على املوارد الطبيعية الذي صدر عام  االهتمام يف تقرير االحتاد العاملي للمحافظة
  للتنمية املستدامة وفيه مت وضع تعريف حمدد هلا، ومت أيًضا توضيح أهم مقوماا وشروطها.

وما بعدها"، هذا  2000أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا يدعى: "املنظور البيئي يف سنة  1987ويف سنة  •
القرار يهدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة بيئيا، بوصف ذلك هدفا عاما منشود للمجتمع الدويل. ويف 

كذلك ويف التقرير النهائي للجنة، قامت بإصدار كتاب ،  هذا التقرير وللمرة األوىل وضع تعريف للتنمية املستدامة
  جد كأكرب سند ملفهوم التنمية املستدامة.بعنوان "مستقبلنا املشرتك" الذي و 

  شرط ال حتقق حاليا السائدة يف مشال الكرة األرضية وجنوا، أن كل األمناط التنموية تقريرلقد وضح هذا ال

  مبقاييس فإا تبدو عاجزة وضارة االستدامة، حىت لو كانت هذه األمناط التنموية تبدو ناجحة مبقاييس احلاضر،

  تتم على حساب استهالك الرصيد الطبيعي لألجيال القادمة واستنزافه.املستقبل ألا 
ية جانريو بالربازيل، الذي شكل أكرب حشد عاملي حول البيئة والتنم مت عقد املؤمتر يف مدينة ريو دي 1992ويف سنة  •

كان هدف املؤمتر هو وضع و  ،ألرض" داللة على أمهيته العامليةف هذا املؤمتر باسم "قمة احتت إشراف األمم احملتدة، وعر 
أسس بيئية عاملية للتعاون بني الدول املتخلفة والدول املتقدمة، من منطلق املصاحل املشرتكة حلماية مستقبل األرض، وقد 

ادية نقلت قمة األرض الوعي البيئي العاملي من مرحلة الرتكيز على الظواهر البيئية إىل مرحلة البحث عن العوامل االقتص
ف املتزايد الذي تتعرض له ولة عن أسباب نشوء األزمات البيئية واستمرار التلوث واالستنزاؤ واالجتماعية املسوالسياسية 

  ية:تر قمة األرض يف االتفاقيات اآلومتثلت النتائج املرتتبة عن مؤمت ،البيئة
 اتفاقية متعلقة بالتغري املناخي والتنوع البيولوجي ملواجهة آثار التلوث. •

                                                             

          .132، ص2006، جامعة اجلزائروم االقتصادية،  العلسالة ماجستري يف، ر ةدراسـة تقييميامسينة، إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر ي وحزرن 1
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 يف تقدمي توجيهات من أجل التسيري املستدام للغابات يف العامل.وثيقة تتمثل  •

 بصفة متتالية لألهداف فيما خيص البيئة والتنمية يف القرنجيب ست، وهي خطة عمل من شأا أن ت21األجندة  •
مت تبنيه من طرف األمم املتحدة و يعد ركيزة للتنمية املستدامة، عبارة عن نص  ،21األجندة و  1احلادي والعشرون.

من خالل فصوله األربعة اليت  ،ـ21ـ، ويف احلقيقة هو خمطط عمل شامل من أجل القرن ال1992خالل قمة ريو سنة 
مت تصميمه كدليل للحكومات، مؤسسات التنمية، الفاعلني االقتصاديني و  ،توصية 2500حتتوي على أكثر من 

ستوى األقاليم، يعتمد على مشاركة الفاعلني، يقرتح قيادة تسهر على التكامل خاصة بتكييفه على م واالجتماعيني.
  2يف الزمن والفضاء املكاين مع السياسات األخرى لإلقليم واألقاليم ااورة.

 وفيما يلي جدول يبني تطور مفهوم التنمية املستدامة عرب السنوات:
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .9قاسم حيزية، املرجع نفسه، ص 1

Yves Vilcot.-Danièle Bazin et Jean 2 Vers une éducation au développement durable, démarche et outils à travers les 

disciplines. CRDP de l'académie d'Amiens, 2007, p26. 
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  .التنمية المستدامة): معالم تطور مفهوم 2-1الجدول رقم (

  أهم األحداث  السنوات

تأسيس نادي روما الذي يتضمن شخصيات هلا مناصب هامة يف بلداا، ويسعى نادي روما إىل البحث  -  1968
  يف مشاكل التطور بغية حتديد أبعاد التقدم.

  الطبيعية.نشر نادي روما تقرير حول النمو السكاين، باملقارنة مع استغالل املوارد  -  1972
  جوان 16- 05

1972  
انعقاد مؤمتر األمم املتحدة بستوكهومل الذي تطرق إىل مفاهيم جديدة كإيكولوجية التنمية، التفاعالت بني  -

  االيكولوجية واالقتصاد، تطور دول اجلنوب والشمال، ومسي املؤمتر "بقمة األرض".
افظة على الطبيعة" حيث ظهر "اإلسرتاتيجية العاملية للمحأصر االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة تقرير  -  1980

 التنمية املستدامة. مفهوم
  ند"تالد ل البيئة والتنمية يف تقرير"برانمت اقرتاح مفهوم التنمية املستدامة من طرف اللجنة العاملية حو  -  1987

  البيئة.محاية  -العدالة االجتماعية  -وركز يف هذا املفهوم على التقدم االقتصادي 
  جوان 03-14

1992  

دي جانريو، وإعطاء بعد إعالمي للتنمية املستدامة، مع املصادقة  انعقاد القمة الثانية حول األرض بريو -
  .21على معاهدة "ريو" وتأسيس أجندة 

  سبتمبر04-أوت26
2002  

املصادقة فيها على املعاهدة اليت تتضمن محاية املوارد الطبيعية والتنوع  تانعقاد قمة حوهانسبورغ حيث مت -
  البيولوجي.

  الغازات. انبعاثأصبح بروتوكول كيوطو ساري املفعول، والذي ينص على تقليص  -  2005

إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة و " ولامللتقى الدويل ح ورقة مشاركة يف:، البز كلثوم ،قاسم حيزية المصدر:
  .10. ص2011، جامعة املسيلة، اجلزائر، نوفمرب "حتقيق التنمية املستدامة 

 ميكن توضيح جزء من هذه املؤشرات يف اجلدول اآليت: بعض مؤشرات قياس التنمية المستدامة: -6
  .بعض مؤشرات قياس التنمية المستدامة ):2- 1الجدول رقم (

  ثالثة مؤشرات قاعدية هي: أمل احلياة عند الوالدة، الدخل ومستوى التعليم.  التنمية البشريةمؤشر 

مؤشر نقدي يعتمد على الناتج الداخلي اخلام، مع األخذ يف احلسبان   مؤشر الرفاهية االقتصادية المستدامة
املسامهات السلبية (التكاليف االجتماعية والبيئية املرتبطة بعدم تساوي 
املداخيل، التلوث والضجيج، اخنفاض املوارد غري املتجددة، اتساع طبقة 

  األوزون)، العمل واملصاريف العمومية يف ميدان الرتبية والصحة.
ويتعلق بالصحة واحلياة العائلية (االستقرار العائلي)، والدخل وإشباع احلاجات   مؤشر الرفاهية اإلنسانية

  السياسية واملدنية، السلم واألمن، املساواة. األساسية، مستوى الرتبية، احلقوق
 ,Jean Marie Deblonde, Le Développement Durable, une réponse à une crise globale المصدر:

Ellipses éditions, 2011, Paris, France, P26. 



 

48 

 

 الفصل األول: مفاهيم حول سلسلة التوريد والتنمية المستدامة في المؤسسة 48

ومتعددة االستخدامات ومتنوعة لكن مهما كان أصل املفهوم، فإن التنمية املستدامة قد أصبحت اآلن واسعة التداول 
املعاين، وذلك تبًعا للعنصر املهم يف حتديد مفهومها، فهناك من يركز على أن عنصر البيئة هو أهم عناصرها، وهناك من 
يركز على عنصر املوارد الطبيعية وكيفية إدارا، وتعظيم الفائدة من استخدامها واألساليب املمكنة لإلبقاء واحملافظة عليها، 

 20كما أنة قمة ريو+1،هناك من يعتقد بأن جوهر التنمية املستدامة هو التفكري يف املستقبل ويف مصري األجيال القادمةو 
، وقد كان النقاش 2015، قد ركزت على حتديد أهداف التنمية املستدامة بعد سنة 2012اليت عقدت بالربازيل يف صيف 

  الدول واملنظمات غري احلكومية.ثريا كالقمم السابقة، حبضور العديد من رؤساء 
تغريات امللحوظة يف لال لكنفسها أكثر فأكثر على املنظمات كإجابة متعددة األش فرضتمية املستدامة نالتوبذلك ف

  2الوسط اتمعي للمؤسسة.
  والمسؤولية االجتماعية للشركات.لبيئية المطلب الثاني: اإلدارة ا

االجتماعية للشركات من أهم املوضوعات بالنسبة للمؤسسات يف الوقت احلايل، وسنتطرق تعد اإلدارة البيئية واملسؤولية 
  لذلك فيما يأيت:

  اإلدارة البيئية. -1
لقد تطور الفكر اإلداري عرب الزمن مبروره بعدة مراحل خمتلفة فيما بينها لكنها  نظرة تاريخية حول اإلدارة البيئية:  -أ

، 20 القرنإىل منتصف  19متكاملة من حيث البناء الفكري، فقد ساد الفكر اإلنتاجي خالل الفرتة املمتدة من القرن 
ري وال تتأثر بعوامل اإلنتاج، ومنه فجميع وقد ساد االعتقاد يف ظل هذا الفكر بأن البيئة احمليطة باملؤسسة ساكنة أي ال تتغ

املؤسسات يف ظل سيادة هذا الفكر مل تكن تويل اجلانب البيئي اهتماما كبريا، ومل تدرج االهتمامات البيئية يف 
  3اسرتاتيجياا.

 وكان هناك اهتمام أيضا ببعض اجلوانب البيئية لدى بعض املؤسسات لكن تكاد تكون حمدودة.
بدأ االهتمام “ مستقبلنا املشرتك”من خالل تقرير  1987ويف ظل ظهور مفهوم التنمية املستدامة بشكل مؤسس سنة 

باجلانب البيئي بشكل مكثف من طرف احلكومات، وانعكس هذا على املؤسسات من خالل التشريعات والقوانني اليت 
هر مفهوم اإلدارة البيئية وطبق على مستوى املؤسسات تصدرها الدولة واليت جيب على املؤسسة مراعاا، وبالتايل ظ

األوروبية واليابانية واألمريكية، حيث دف هذه اإلدارة ذا املفهوم إىل حتويل األهداف البيئية إىل أهداف متناسقة مع 
رة يف معظم األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وبالتايل أصبح العنصر البيئي عنصر ذو أمهية بالغة على مستوى اإلدا

  املؤسسات.
                                                             

  .10ا��ر�� ���، ص 1

2Anne KRUPPICKA, Benjamin DREVETON, Le Développement Durable, Une Problématique de Gestion?,  

communication AIMS, 2005, P 3. 

 .36. ص 2007دار البازوري للنشر والتوزيع. عمان، األردن.  اإلدارة البيئية: احلماية اإلدارية للبيئة.، عارف صاحل خملف 3



 

49 

 

 الفصل األول: مفاهيم حول سلسلة التوريد والتنمية المستدامة في المؤسسة 49

بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات من تطوير واستخدام إدارة البيئة، والنجاح الذي  مفهوم اإلدارة البيئية: -ب.
حققته العديد من املؤسسات نتيجة لتطبيقه، إال أنه مازالت توجد مشكالت فيما يتعلق بإجياد تعريف موحد ومقبول 

  1دوليا ملصطلح إدارة البيئة.
التعرض لتعريف  املتعلق بقياس نتائج األداء البيئي،وذلك عندISO 14031 وجند مصطلح إدارة البيئة مستخدم يف إطار

  2األداء البيئي ومؤشرات قياسه.
خالله  من ويكل حتدد) اخل...حكومية هيئة مؤسسة،( للمنظمة اإلداري النظام من جزء"A. Drews :دروز .أ ويعرفه

  ." 3ةللمنظم البيئية السياسة لتحقيق واملعايري والتدفقات والسلوكيات املسؤوليات
   األهداف األساسية لنظم اإلدارة البيئية: -ت

)، هي يئة وإعداد ISO14001املواصفة القياسية الدولية ( وإعداد إن الغاية اليت مت هلا وضع نظام اإلدارة البيئية،
وإدارا ضمن سياسة واضحة، تراعي من خالهلا اإلدارة، اإلجراءات والقوانني املؤسسات للتعامل مع القضايا البيئية 

  4ية:تالبيئية السائدة مما يعزز حتقيق األهداف اآل

  .من التعامل مع املتطلبات البيئيةمتكني املؤسسة  �
  .التحكم يف املخاطر وأكثر من ذلك: احرتام القوانني واللوائح �
  طريق االقتصاد يف استعمال الطاقة واملواد األولية.التحكم يف تكاليف النفايات عن  �
  حتسني جناعة نظام التسيري بإدخال نظرة نقدية جديدة لسلوكات املؤسسة. �
  التميز بالقدرة التنافسية وتثمني صورة املؤسسة. �
  التواصل الشفاف مع املستخدمني، احمليط ااور، الزبائن، مؤسسات التأمني ... اخل. �

 الوحدات لنتائج ، تسمح يكلة عملية التحسني املستمراصةداخلية خ البيئية طريقة تنظيموعليه، متثل نظم اإلدارة 

بيئية،  مراحل وضعها لنظام إدارة بصفة تدرجيية خالل أن املؤسسات تلتزم جتاه البيئة حيث ،شكلة للمؤسسة اجتاه البيئةامل

إنتاج النفايات العادية  ثارها على البيئة، واليت من أمهها:آليل بيئي)، ميكنها من جرد مظاهر بدايتها فحص أويل (حت

                                                             

 .93. ص  2000املعارف،  منشأة :اإلسكندرية ؛ 3ط معاصرة، بيئية قضايا غنيمي، املقصود عبد الدين زين 1

مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة  املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة.إبراهيم خبيت والطاهر خامرة.  2

 .5. ص 2008، 07/08اإلستخدامية للموارد املتاحة. جامعة فرحات عباس، سطيف. 

 .15. ص 2006دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  القاهرة: نظم اإلدارة البيئية و املواصفات القياسية.حممد صالح الدين عباس حامد. 3

 .47. ص 2005، القاهرة: املكتب العريب للبحوث و البيئة  ،إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظف ،زكريا الطاحون4
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، التلوث السمعي الناتج عن األصوات املزعجة ،تلوث املياه، تلوث اهلواء عن طريق انتشار الغازات السامة، واخلطرة

  مدى احرتام البيئة، الثروة النباتية واحليوانية.، ملواد األوليةاستهالك ا، استهالك الطاقة،التلوث البصري نتيجة املناظر امللوثة

يتم إعداد هذا اجلرد ويطبق على كل موقع نشاط إنتاجي أو إداري، مث يتم تصنيف املظاهر البيئية وتتحدد األولوية 
  1حسب أمهية أو خطورة املظهر البيئي، ومن مث إعداد برنامج للتدخل واملتابعة.

  :2البيئيةخصائص اإلدارة   -ث

  تتميز اإلدارة البيئية بعدة خصائص تتمثل يف: 

  بني املنظمة االنسجام وااللتحامو حموري من نشاطها ء قبول اإلدارة التعامل مع املتغريات بصفتها جز  - 
  واالتصاالت وحتليل واستيعاب تكنولوجيا املعلومات القدرة على فهممع والتعامل مع الغري داخلها وخارجها 

واالجتاه ا إىل التكامل وصوال إىل املستويات أو القدرات ، غريهااملادية و و القدرة على التفاعل بني موارد املنظمة البشرية و 
 التنافسية مع الغري.

 األخذ يف االعتبار ميزة فعاليات إدارة الوقت يف مواجهة األعمال املطروحة. - 
 شاركة من اجلميع.تنمية روح بناء فرق العمل اجلماعية لضمان امل - 
 العمل على إجناز أداء األعمال من منظور اجلودة الكلية أو الشاملة. - 
  القدرة على استثمار رأس املال البشري يف اإلبداع واالبتكار الفعال. - 
على مستوى هناك مستويني لإلدارة البيئية تربط بينهما عالقة تبادلية، ومها اإلدارة البيئية  مستويات اإلدارة البيئية:.ج 

مستوى الدولة، وأهداف املستوى األول هي االلتزام مبا حيدده املستوى الثاين من صفات  على واإلدارة البيئية املنشأة
وأهداف املستوى الثاين هي  لنشاطات املنشأة، وبالذات ما خيرج عنها إىل البيئة اخلارجية من انبعاثات وخملفات صلبة.

ولكل مظاهر احلياة يف احمليط احليوي الذي يعيش فيه والعمل على التوازن البيئي وحتقيق  احلفاظ على بيئة صحية لإلنسان
   اهلدف االسرتاتيجي للبيئة املستدامة.

عن شؤون البيئة يف الدولة (إنشاء وزارة إجياد كيان مسؤول  وذلك من خالل اإلدارة البيئية على مستوى الدولة:أوال: 
  لتنسيق بني خمتلف األجهزة الرأسية لتحقيق األهداف البيئية مستقلة أو جهاز مثال) لضمان ا

                                                             

و تطبيقها يف الوطن العريب، ندوة دور التشريعات و القوانني يف محاية البيئة العربية،  0ISO 1400نظام اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية ، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق 1

 .12. ص2005الشارقة، 

 .157، نظم اإلدارة البيئية و املواصفات القياسية العاملية ،الطبعة الثانية، دار الكتب العاملية ،صحممد صالح الدين2
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ان فاعلية لضمرب إىل طبيعة املشاكل البيئية، و اليت هي أقهات املعنية بنشر الوعي البيئي و حتقيق االلتزام من مجيع اجلو 
 ية:تاعتبار العوامل اآلنه ال بد من إي بني األجهزة املعنية بالبيئة فبالتايل حتقيق التنسيق البيئعملية االلتزام و 

  من ناحية أخرى. احية، أو ضرر للبيئة ميكن تالفيهمن ن لبات ميكن االلتزام ا دون تعسفوضع متط - 
دون القفز فوق حمددات الواقع، ومبا يسمح بالتكيف مع التحوالت  التقدم بإصرار حنو اهلدف،املرونة واالستمرارية و  - 

 السياسي السائد.املناخ والتقلبات يف النظام املؤسسي و 
برامج االلتزام، مثل تشجيع "اإلنتاج األنظف" أو االتفاقيات املرحلية مع املنشآت إدخال أفكار حديثة يف عملية و  - 

 املطلوب منها االلتزام.
  -                                                                   .لتزاماالعالقات تعاون مع املطلوب منهم تنمية  - 

  1شفافية.الذاتية وضمان حتقيقها بنزاهة و تنمية الرقابة 
 لقد أدرك قطاع األعمال يف السنوات األخرية أن أمناط اإلنتاج مفهوم اإلدارة البيئية في منشآت األعمال:ثانيا: 

متواصل يف السوق أن تدرج بشكل تدرجيي و  املنشأة الراغبة يف االستمرار على أنالستهالك الراهنة ليست مستدامة و وا
لدمج هي إقامة منظومات ولعل أهم أدوات حتقيق هذا ا وخمططاا بعيدة املدى. االعتبارات البيئية يف اسرتاتيجياا

جبدية يف زال العمل جيري وما     ي طبقا لسياسة املنشأة البيئية احملاسبة البيئية اليت تعمل على حتسني األداء البيئاإلدارة و 
أدوات أخرى أكثر تعقيدا وعمقا ، لتطوير 14000يزو إيف إطار املواصفة  (ISO)املنظومة العاملية للمواصفات القياسية 

  أساليب خمتلفة للتقييم البيئي.و 
   أهمية منظومة اإلدارة البيئية على مستوى الوحدة اإلنتاجية:ح. 

  نوجزها فيما يلي:بإقامة منظومات لإلدارة واملراجعة البيئية، و هتمام هناك أسباب مهمة تدفع املنشآت الصناعية لال
                          :المزيد توظيف على ويشجع الحاليين األفراد على يحافظنظام اإلدارة البيئية   �
  البيئة فإدارة، العاملني اهتمامات األفراد على تستحوذ اليت املواضيع من والسالمة والصحة البيئة مثل مواضيع تعترب 

  مما بالعمل، واالعتزاز الرضا ويزداد املعنوية الروح وبالتايل ترتفع ااالت هذه يف األداء حتسني إىل تؤدي أن ميكن
  احلاجة. عند املزيد عليهم وتوظيف احملافظة إىل يؤدي
 اإلجراءات كل اختاذ على املؤسسة تساعد ةيالبيئ اإلدارة إن :البيئية القانونية لاللتزامات األفضل التسيير يضمن �

 التجاوزات وما يف الوقوع عدم القصري املدى على هلا يضمن ما وهو القانونية البيئية بتطبيق االلتزامات الكفيلة والتدابري

                                                             

:45 minutes. , le 23/01/2013 à 10http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/101062/posts/1591111. 
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 وحجم بتوقيت املتعلقة القرارات املناسبة اختاذ على املؤسسة فتساعد البعيد املدى على أما. مضاعفات من عنها يرتتب
  1املستقبلية. لإلجراءات تستجيب اليت االستثمارات

  متطلبات سوق التصدير: �
ومؤسساا املنتجة ويتوقع أن  بلديف ال التنمية مستوىعلى املستوى التكنولوجي و  تطلبات باخلصوصيتوقف تطبيق هذه امل

 العاملية. يف السوق التنافسية القدرة من تطبيق نظم اإلدارة البيئية سيزيد

   الجوانب ذات الصلة باإلدارة البيئية:بعض خ. 

بأا طريقة اإلدارة املنظمة، دف إىل حتقيق ": Edward deming وليم إدوارد دمينج عرفها إدارة الجودة الشاملة:
التعاون واملشاركة املستمرة من العاملني باملنظمة من أجل حتسني السلعة أو اخلدمة واألنشطة اليت حتقق رضا العمالء 

 .2"وسعادة العاملني ومتطلبات اتمع

تقييم «  بأا Klayman and Siskind عرفها كالمين وسيسكيند المراجعة البيئية كأحد مكونات اإلدارة البيئية: �
اختياري شامل لواحد أو أكثر من العمليات أو األنشطة اخلاضعة للقوانني البيئية لتحديد مدى االلتزام بالقوانني 

البيئية دون خمالفتها ، وميكن تنفيذ املراجعة البيئية بواسطة املالك أو القائم بتشغيل العملية أو عن طريق والتشريعات 
اخلاص باإلدارة البيئية العاملية إىل تعريف   ISO 14001كما أشار معيار  ».التعاقد مع جهات مستقلة لالستشارات البيئية

للحصول على أدلة موضوعية وتقييمها، وذلك لتحديد ما إذا كانت األنشطة عملية تدقيق موثقة « املراجعة البيئية بأا 
  .»البيئية تتطابق مع معايري التدفق والتوصل إىل نتائج عن هذه العملية 

لبيئي الذي ميكن أن حتصل عليه املؤسسات ايتجسد االمتياز  دو المراجعات البيئية  في تحقيق االمتياز البيئي: -
  ل املراجعات البيئية الداخلية واخلارجية والتقرير البيئي  فـي: الصناعية جراء تفعي

وفورات التكلفة:  توفر طرائق التأكد البيئي اليت من خالهلا ميكن حتسني اإلدارة البيئية، حتديد الفرص اخلاصة بتحديد 
  .خلفاتخالل استخدام املوارد املنخفضة واالستخدام األمثل للطاقة وتدنية املوفورات التكلفة، من 

من اخلربة املهنية ذات الكفاية املعرفية واليت تنفصل عن التشغيل  : تستفيد املؤسساتةالتحسني يف نظام اإلدارة البيئي
  3اليومي لنظام اإلدارة البيئي للمؤسسة وإدارا وأساليب الرقابة عليها وآليات التقرير.

                                                             

مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد  .االقتصاديةدور إدارة البيئة يف حتسني األداء البيئي للمؤسسة عثمان حسن عثمان. 1

  .17ص 2008املتاحة. جامعة فرحات عباس، سطيف، 

  .65-64، ص  2008، القاهرة، 1مدحت أبو النصر، أساسيات إدارة اجلودة الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة  2

 –باإلســقاط علــى حالــة مؤسســة االمسنــت ومشــتقاته بالشــلف الصــناعية العربيــة  للمؤسســات المراجعــة البيئيــة كــأداة لتحســين األداء البيئــيقــدور، مداخلــة بعنــوان،  ، بــن نافلــةعاشــور مريــزق3

 .7-6ص،  .اجلزائر – 2009السداسي الثاين  – 08العدد  –جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، اجلزائر
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املقياس ، SD21000ولتثمني اهودات املكملة مبختلف اهلياكل، هناك وسائل أخرى حتفيزية مت إنشاؤها مثل: الدليل 
ISO14001،  العالمة األوروبية البيئية املسجلة)Ecolabel Européen.(1  

 المسؤولية االجتماعية: -2
كذلك لتغري السائدة، و  االقتصاديةتغري األوضاع ورا مستمرا كانت كنتيجة للظروف و عرفت املسؤولية االجتماعية تط 

 مناقشةف تعترب من العناصر األساسية اليت تم ا منظمات األعمال يف الوقت احلايل،فهي  2أمناط و أساليب اإلدارة،
 يف كبريا جدال تثري اليت املواضيع من املؤسسات هذه فيها تعمل اليت البيئة وطبيعة للمؤسسة االجتماعية املسؤولية
  املؤسسات. هذه إدارة ويف واألكادميية العلمية األوساط

  املستدامة املسؤولية للتنمية العاملي األعمال لسجم عرف مفهوم المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال: - أ

  حتقيق التنمية يف واملسامهة أخالقًيا بالتصرف األعمال منظمات قبل من املستمر االلتزام"  أا على االجتماعية

 3احمللي واتمع ككل. واتمع وعائالم، العاملة للقوى املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية

 والدولة للمجتمع بالنسبة مزايا عدة حتقيق االجتماعية باملسؤولية الوفاء شأن من: االجتماعية المسؤولية أهمية -ب
  :أيتي ما وأمهها واملؤسسة

 اعتربنا إذا وخاصة والعمال العمالء لدى وخاصةتمع ا يف املؤسسة صورة حتسنيتساهم يف : للمؤسسة بالنسبة أوال:
 االلتزام شأن من، و املؤسسة وجود من مباشرة غري أو مباشرة أطراف اجتاه للمؤسسة طوعية مبادرات متثل املسؤولية أن

، األطراف خمتلف بني والرتابط التعاون روح بعث إىل تؤدي كما العمل، مناخ حتسني للمؤسسة االجتماعية باملسؤولية
 يف تتمثل أخرى فوائد هناك أن كما،  تمعا حاجات يف احلاصلة التغريات مع فعاال جتاوبا االجتماعية املسؤولية متثلو 

 . املسؤولية هذه تبين جراء من املتطور واألداء املادي املردود

  .للمجتمع بالنسبةثانيا: 

 االجتماعية املسؤولية جوهر وهو الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجة االستقرار االجتماعي •
 . للمؤسسة

 للمجتمع؛ املقدمة اخلدمات نوعية حتسني •
 املصاحل؛ ذات الفئات وخمتلف املؤسسات بني التام االندماج بأمهية الوعي ازدياد •

                                                             

1 Danièle Bazin et Jean-Yves Vilcot.Vers une éducation au développement durable, op-cit, p47. 

  .  202-201، ص ص 2006 عمان، جنم عبود جنم، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع ،  2

امللتقى الدويل الثالث حول: منظمات املسؤولية االجتماعية كدافع لتبين سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات األعمال،   املداخلة مقرتحة بعنوان: بومدين بروال ،شريف عمر3

  ، جامعة بشار.2012فيفري  15و  14، األعمال و املسؤولية االجتماعية
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 السياسي باالستقرار يساهم وهذا األفراد مستوى على االجتماعي والوعي تثقيفال زيادة من انطالقا بالتنمية االرتقاء •
 1؛االجتماعية بالعدالة والشعور

 :للدولة بالنسبةثالثا: 

 والثقافية والتعليمية الصحية اوخدما امهما أداء سبيل يف الدولة تتحملها اليت األعباء ختفيف •
 األخرى؛ واالجتماعية

 يف والصحيحة العادلة املسامهة بأمهية املؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظيم إىل البيئية باملسؤولية االلتزام يؤدي •
 االجتماعية؛ التكاليف حتمل

 قادرة غري نفسها احلديثة الدولة جتد اليت تاالا من وغريها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور يف املسامهة •
  اإلطار هذا يف دورها اخلاصة االقتصادية املؤسسات حتمل عن بعيدا مجيعا بأعبائها القيام على

  2منوذج قد ميكن من تسهيل فهم تعقد حقل املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال: ونقدم يف الشكل اآليت،
  .): تعدد مجاالت المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال10- 1شكل رقم(

  
 Ivan Rodic, RSE-le développent d’un cadre européen, mémoire de fin d’études, institut européen de: المصدر

l’université de Genève, 2007, P14.  
                                                             

 .82ص ، مرجع سبق ذكره،املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة ملسامهة البيئية واالجتماعية مدخل الطاهر خامرة، املسؤولية1

  

  .83ص رجع السابق ذكره،الطاهر خامرة، امل2

 مجال المسؤولية
االجتماعية لمنظمات 

 األعمال

المساهمة ماليا في سير 

 عمل المجتمع

المساهمة في األمن و 
العدالة االجتماعية 

 للمواطنين

 تعزيز

  المكانة التنافسية 

حماية شروط العمل و 
 إمكانيات تطوير الموظفين

 توفير سلع و خدمات

  ذات جودة 

ضمان بيئة مستدامة و 
 الموارد الطبيعية حماية
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بالعمل على تقليص إىل املؤسسة ومن خالل نشاطها كفاعل مندمج يف اتمع، جيب أن تكون مسؤولة ومواطنة، خاصة 
  1حد اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية (النقل، استهالك الطاقة، النفايات، استخدام املنتجات املضرة، إخل). أقصى

   أبعاد المسئولية االجتماعية: -ت

 كل حدد فقد متباينة؛ مسميات هلا ووضعوا خمتلفة، نظر وجهات االجتماعية من املسؤولية والباحثون أبعاد تناول الكتاب
 :أيتيف ما ي متثلت أبعاد أربعة )Pride & Ferrell( من

 نوعية وتطوير اتمع وحتسني تنمية يف اإلسهام على وتعمل صاحلة املنظمة تكون أن أي :اإلنسانية المسؤولية •
 ، احلياة

 اآلخرين؛ إيذاء عن متتنعو  تلتزم باألخالق وأن باألعمال الصحيحة، املنظمة تلتزم أنأي  :األخالقية المسؤولية •
 األعمال بتنفيذ التزامها من خالل اآلخرين القوانني، واكتساب ثقة بإطاعة املنظمة أي التزام :القانونية المسؤولية •

 بالقانون؛ املخلة باألعمال القيام وعدم الشرعية
 .2توفري األمان لآلخرين جاهدة حتاول و اقتصاديا، وجمدية نافعة املنظمة تكون :االقتصادية المسؤولية •

  :أيتيف ما ي متثلت أبعاد أساسية بستة االجتماعية املسؤولية ) أبعادPlazzi & Starcherحدد كل من ( كما
 .اجليدة حيتاجه وبالنوعية ما توفري على وتركز دائما، املقدمة يف املستهلك تضع املنظمات :المستهلكون .1
 الناجحة ألغلب املنظمات تبني حيث مناسبة، عمل ظروف توفري بضرورة تنادي اليت الدعوات تزايدت العاملون: .2

 .العاملني رضا خالل من عالية نتائج حيقق املستهلكني رضا أن
 إقامة خالل من الظروف يف خمتلف جمهزين علىاملنظمة  اعتماد أن الدراسات من الكثري أوضحت العمل: شركاء .3

 املنظمات؛ بقية عن ميزة تنافسية هلا وحيقق النجاح حيقق هلا معهم األمد طويلة عالقات
 دي ريو مدينة يف عقد الذي األرض مؤمتر قمة رئيس(Paul Hawken ) الصدد يوجه  هذا ويف :البيئة .4
 

 ال فقط، حتتاج ما البيئة من خذ وجدته، مما أفضل العامل اترك"  :بقوله للمصنعني نصائحه 1992 عام جانريو بالربازيل
    ."بذلك قمت إذا ذنوبك ستكفر عن البيئة، أو احلياة تؤذي أن حتاول

 ازية، الرواتب العمل، فرص توفري خالل من احمللية باتمعات املنظمات تم أن جيب   :المحلية المجتمعات.5
 وغريها؛  ،املشاريع لبناء الدعم تقدمي ،سكاناإل الضرائب، عوائد

                                                             

Guide pratique du développement durable, Un savoir faire à l'usage de tous, AFNOR 2005, Paris, P27. 1  

 

امللتقى الدويل الثالث حول: منظمات يف التعريف مبعايري املسئولية االجتماعية،  26000عنوان املداخلة: دور مواصفة االيزو  خبوش مدحيةحبوصي جمذوب، 2

  .5، جامعة بشار، ص2012فيفري  15و  14األعمال و املسؤولية االجتماعية، 
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وبيئيا  اجتماعيا مسئولة بأا شركام عن اإلعالن أن يعلمون الكربى الشركات يف أغلب املستثمرين  :المستثمرين.6
ميكن القول أن مجيع اآلراء تصب حول األطراف أصحاب و  ،السوق يف الشركات باقي عن متيزها تنافسية ميزة هلا حيقق

  1املصلحة والذين يتعني على املنظمات تعيينهم والعمل معهم لالضطالع بدورها االجتماعي.
  لمطلب الثالث: نظرية أصحاب المصلحة وحوكمة الشركات.ا

احلديث عن التنمية املستدامة يف املؤسسة من دون التطرق إىل نظريو أصحاب املصلحة وحوكمة الشركات ملا هلا  نال ميك
  من ارتباط مبفهوم التنمية املستدامة وكذلك أمهيتها يف حتقيق جناح وبقاء املؤسسات.

احلاضر، ال سيما  تعد نظرية أصحاب املصلحة من أهم نظريات املنظمات يف الوقت نظرية أصحاب المصلحة: -1
  عند التطرق ملمارسات التنمية املستدامة يف املؤسسة، ونوضح ذلك فيما يأيت:

أصحاب املصلحة هم منظمات أو أفراد لديهم واحد أو العديد من املصاحل يف قرار أو  مفهوم أصحاب المصلحة:  -أ
اهتمام بأداء وجناح املنظمة مثل الزبائن أو املالكني أو العاملني يف املنظمة أو  أو الذين لديهم 2نشاط ما ملؤسسة معينة

فرد أو مجاعة يؤثر  املوردين أو الدائنني أو االحتادات أو الشركات أو اتمع، و يعرف أيضا صاحب املصلحة بأنه كل
ن تؤثر يف املوارد واخلدمات أو تتأثر أو يتأثر بتحقيق املنظمة ألهدافها أو هو أي شخص أو مجاعة أو منظمة ميكن أ

 بأنشطة هذه اخلدمات أو له مصلحة فيها أو يتوقع منها شيء ما.

إن مفهوم أصحاب املصلحة يسمح بالتحليل بطريقة معمقة ملصاحل، خصائص وسلوكات املنظمة و "لكل مجاعة أو فرد 
حول هذا املفهوم ترتبط بتحديد دور املؤسسة جتاه ميكن أن يؤثر أو يتأثر بتحقيق أهداف نفس املنظمة" وحول "األعمال 

  3أصحاب املصلحة املرتبطني ا".
بالتايل على منظمات األعمال تشخيص كل صاحب مصلحة وتوضيح وحتديد الكيفية اليت يتم التعامل من خالهلا و 

  املصلحة. الوظيفة األساسية لإلدارة هي القيام بدور احلكم جتاه املطالب املتناقضة ألصحابو  ،معهم
االقتراحات المؤسسة لنموذج أصحاب المصلحة: االقتراح األول: المؤسسة لديها أصحاب مصلحة  -ب

هذا االقرتاح هو نقطة االنطالق لكل األعمال حول أصحاب املصلحة، فهو يعرب على متثيل يودعون شكاوى تجاهها: 
نظام مفتوح، املؤسسة تشرع يف عالقة (خمفية أو عالئقي للمنشأة والذي على أساسه تبين أعماهلا، يف إطار تصور ل

                                                             

  .7املرجع نفسه، ص1

ls, édition Francis ele, aspects stratégiques et opérationn», Développement Durab pwc coopers « waterhouse Price2 

Lebferbre, Paris. 2010,p16 

Abderrezak, Stakeholders et développement durable de l'Entreprise: cas de  Nadjet, Benhabib ChikhEssmae,  Belkaid3

Naftal Algérie, colloque sur le développement durable et la compétence d’exploitation des ressources, université de 

Sétif, 07/08 mai, 2008, p8. 
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مكشوفة، إرادية أو غري إرادية). وخالل أنشطتها مع خمتلف أصحاب املصلحة الذين هلم  هوية وتفضيالت حمددة، أين 
                               تكون املشاركة ضرورية يف السري احلسن لعمل املؤسسة.                                                           

بالرغم مما سبق من خالل س قدرة التأثير على المؤسسة: : جميع أصحاب المصلحة ليس لهم نفاالقتراح الثاني
نفس األمهية   ترتيب أصحاب املصلحة، إال أن العديد من الكتاب يقبلون فكرة أن أصحاب املصلحة ليس لديهم

هذه األخرية ال ميكنها االستجابة لكل الطلبات املوجهة إليها، فيجب عليها أن ختتار أي الطلبات  نبالنسبة للمؤسسة وأ
  ميكنها االستجابة هلا.

طلبات أصحاب المصلحة المؤثرين تخضع إلى قدرتها على االستجابة لاالقتراح الثالث: رفاهية المؤسسة 
فهناك أعمال حول أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية  هذا املوقف الذي تكون منذ أعمال فرميان،(االستجابة): 

للشركات، ففي األعمال اليت تتحدث عن أصحاب املصلحة، مسؤولية املؤسسة ال يعرب عنها بصفة شاملة، فهي ختضع 
لتأثري يف ا االنشغال اآلن للنظرية هو االهتمام برفاهية أولئك الذين من شأماب املصلحة وإىل طبيعة مطالبهم، و ألصح

ومن وجهة النظر هذه فإن نظرية أصحاب املصلحة تتطابق يف عدة مقاييس مع نظريات اإلدارة  حتقيق أهداف املنظمة،
 هناك "اإلسرتاتيجية كنظرية التبعية للموارد، فحسب نظرية التبعية للموارد (واليت هي نظرية للرقابة اخلارجية للمنظمة) فإن 

واليت جتعل قيد الرقابة اخلارجية ممكن وتقريبا ال ميكن جتنبه، فاملنظمات ال ميكنها البقاء إذا مل تبعية منظمة معينة لبيئتها 
  تستجب ملطالب بيئتها".

  المتناقضة ألصحاب لإلدارة هي التكفل والفصل بمختلف الطلبات االقتراح الرابع: الوظيفة األساسية

الشرعيني واملؤثرين،  يكمن يف حتديد أصحاب املصلحة، و السابقةهذا االقرتاح يتأتى مباشرة من االقرتاحات المصلحة: 

منها وعلى كافة  خاصة التعاقدية مث الشروع يف ممارسات إدارية والتحكم يف الضغوطات اليت ميارسها أصحاب املصلحة،

فرميان ذهب بعيدا يف هذه النقطة ليوصي املؤسسات خبلق مسريين متخصصني  1984ويف مؤلفه سنة  1مستويات املنظمة.

  ويكون موقعهم كمصدر للربح، والذين يبيعون خدمام ملركز ربح املؤسسة. يف أصحاب املصلحة.

إن األحباث النظرية املتعلقة بأخالق املنظمات طورت خالل سنوات الستينات، إىل  نموذج أصحاب المصالح:-ت
 نصيب من النقاش فيما بينهم من أجل التعريف غاية صدور إشكالية أصحاب املصاحل، حيث كان للعديد من املنظرين

 .Archie Carrollوالعامل  Edward Freemanأمههم العامل  خبصائص أصحاب املصاحل، ونذكر من بني

                                                             

elle de rendre compte DES pratiques -Frank Aggeri et Aurélien Acquier, La théorie des Stakeholders permet1

d’entreprise en matière de la RSE ?, 19 ème Conférence Internationale sur Le Management Stratégique, Pays de La 

Loire, 2005  
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أم األطراف الذين لديهم مصاحل أو منافع يف اجلانب التنظيمي حيث ميكنهم التأثري على بويعرف أصحاب املصاحل 

هذا اجلانب، ويعرفون أيضا بأم األفراد واجلماعات من داخل املؤسسة (مسريين، أجراء، موظفون) أو من خارج 

نافع يف مطلبات جتاه املؤسسة، وهلم حقوق و ...إخل) الذين هلم مت،سامهنياملؤسسة (الدولة، الزبائن، املوردون، البنوك، امل

  :ذلكيوضح  يتالشكل اآل، و املستقبليةأنشطة املؤسسة السابقة واحلالية و 

  .): أصحاب المصالح أو المستفيدون من وجود منظمات األعمال11- 1الشكل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دار وائل للنشر, عمان الطبعة  طاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري ، اإلدارة و األعمال، المصدر:

  . 95، ص2008ة، الثاني

  :أيتتتمثل فيما ي املكاسب اليت جتنيها منظمات األعمال من برامج املسؤولية االجتماعية إن
 تطوير صورة املنظمة أمام اتمع.ملسؤولية االجتماعية على حتسني و تعمل ا �
ذلك عن طريق رفع قيمة األسهم يف األمد الطويل، ملا حتظى و اعية احلالة األفضل للمستثمرين ثل املسؤولية االجتممت �

 ما تقوم به للحد من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا مستقبال.و به منظمة األعمال من ثقة لدى اتمع، 
فإا  لكن بوجود املسؤولية يف األعمالالتفاصيل املرتبطة يف اتمع، و التشريعات ال ميكنها أن تستوعب كل القوانني و 

 1ستمثل قانونا اجتماعيا.

                                                             

  .8ملرجع نفسه، صمقدم وهيبة، ا1

 المجهزون المنافسون مؤسسات التعليم العاملون

 الحكومة

جماعات 

 الضغط
 منظمة األعمال

ألحزاب ا

 السياسية

المؤسسات 

 المالية

نقابات 

المجتمع  المساهمون العمال  الزبائن
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حل املشكالت االجتماعية ومساعدة اتمع يف معاجلة و إن مل تقم منظمات األعمال مبهامها يف حتقيق املسؤولية  �
 اليت يعاين منها فإا ميكن أن تفقد الكثري من قوا التأثريية يف اتمع.

لتتجنب املشكالت قبل ترك املنظمات لتعمل يف اتمع  الوقاية من املشكلة أفضل من عالجها، لذلك من املناسب �
  يصعب عالجها.أن تتفاقم و 

تبين أهداف أصحاب املصاحل من قبل املؤسسات حيتل مراتب متقدمة يف ظل تأثري هذه األطراف على أهداف  إن
طي جمموعة من يغ املؤسسة ومصاحلها اخلاصة، لذلك عرض بعض الباحثني عناصر املسؤولية االجتماعية يف إطار عام

بار طبيعة عمل املؤسسة ونشاطها يرون أن هذه األبعاد ميكن أن تكيف بقياسات خمتلفة وفق اعتو  ،األبعاد بشكل عام
الذي حدد أربعة أبعاد للمسؤولية Archie Carroll تأثري فئات أصحاب املصاحل املختلفني، من بني هؤالء الباحثني و 

  1.صادي واألخالقي والقانوين واخلرياعية تتمثل يف البعد االقتاالجتم

  تعد من موضوعات الساعة وسنتطرق إىل بعض جوانبها فيما يأيت: حوكمة الشركات :الشركات حوكمة -2

جمموعة من بأا: " OECD تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: والهدف منها الشركات حوكمةتعريف  -أ
  الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني ".العالقات فيما بني القائمني على إدارة 

وقد ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة املاضية، خاصة يف 
نية وروسيا يف عقد أعقاب االيارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدا عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتي

ن أبرزها ولعل م ،التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخرا من ايارات مالية وحماسبية
  .2001كوم يف الواليات املتحدة يف عام أزمة شركيت أنرون وورلد 

حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتايل حتقيق وعلى ذلك، دف قواعد وضوابط احلوكمة إىل حتقيق الشفافية والعدالة، ومنح 
احلماية للمسامهني ومحلة الوثائق مجيعا، مع مراعاة مصاحل العمل والعمال، واحلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة 

  2وتنمية املدخرات، وتعظيم الرحبية، وإتاحة فرص عمل جديدة. ،العامة، مبا يؤدى إىل تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه

  :الشركات حوكمة إلى الحاجة سبابأ  -ب

 :هي الشركات حلوكمة احلاجة أسباب أن الباحثني بعض يرى 

 .استثماراا توجيه تقبل حىت احلوكمة من عالٍ  مستوى تستدعي العاملية االستثمارية املؤسسات متطلبات -
 على للضغط العام اجلمهور دفع السلطة استخدام وإساءة اإلدارة سوء عن الناتج املايل والتعثر اإلفالس حاالت حدوث-
 .مصاحله حلماية اإلجراءات الختاذ عنيشر امل

                                                             

 ، مداخلة بعنوان، املسؤولية االجتماعية كدافع لتبين سياسة بيئية مسؤولة من طرف منظمات األعمال.عمر شريف،.بومدين بروال1
 .3، ص2007ي، جويلية بنك االستثمار القوم، إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصرمع ، حممد حسن يوسف حمددات احلوكمة ومعايريها2
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 .التخصيص حمل العامة املؤسسات أوضاع سالمة تكفل معايري وضع استدعى اخلصخصة إىل التوجه -
 اليت القطاعات يف خصوصاً  اتمع، أفراد ملصاحل محاية حيقق مبا املهن وسلوكيات آداب جبوانب االهتمام إىل احلاجة -

 .والسالمة والصحة البيئة قضايا مثل اتمع من عديدة شرائح متس
 ومراقبة الشركة عمل لتنظيم مشرتكة قواعد تبين على قدرام من يضعف الذي األمر األسهم، محلة من الكبري العدد -

 .أدائها
 اإلدارة مع املسامهني كبار تواطؤ احتمال من بالشركة الصلة ذات األخرى واألطراف املسامهني صغار حقوق محاية-

  .1الباقي حساب على اخلاصة مصاحلهم لتحقيق
  :مبادئ الحاكمية المؤسسية -ت
وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عددًا من املبادئ الرئيسية للحاكمية املؤسسية استنادا إىل عدد من العناصر  

  :ستة مبادئ رئيسية هيو ، )OECD( املشرتكة بني دول من داخل وخارج
 شفافية املؤسسية على احلاكمية إطار يشجع أن ينبغي: المؤسسية للحاكمية فعال إلطار أساس وجود ضمان •

وأن حيدد بوضوح توزيع املسئوليات بني خمتلف اجلهات  القانون حكم مع متوافقا يكون وأن األسواق، وكفاءة
  .والتنفيذية اإلشرافية والتنظيمية

ينبغي أن يوفر إطار احلاكمية املؤسسية احلماية : الملكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف نيالمساهم حقوق •
  للمسامهني وأن يسهل هلم ممارسة حقوقهم.

 يف مبا املسامهني، لكافة احلاكمية املؤسسية املعاملة املتساوية يضمن إطار أن ينبغي: للمساهمين المتساوية المعاملة •
  .األجانب األقلية واملسامهني مسامهي ذلك

 أصحاب حبقوق احلاكمية املؤسسية إطار يعرتف أن ينبغي: المصالح  في الحاكمية المؤسسية أصحاب دور •
 الشركات بني النشط التعاون تشجيع على يعمل وأن التفاقات متبادلة، نتيجة تنشأ أو القانون، ينشئها اليت املصاحل

 .العمل، واالستدامة املالية للمنشآت وفرص الثروة، خلق يف املصاحل وأصحاب
 الوقت املناسب السليم ويف باإلفصاح القيام احلاكمية املؤسسية ينبغي أن يضمن إطار: والشفافية اإلفصاح •

  .املؤسسية واحلاكمية امللكية، املايل، واألداء، وحقوق املركز ذلك يف مبا بالشركة املتعلقة اهلامة املوضوعات عن

 :اإلدارة مجلس ولياتؤ مس •
 إدارة اإلدارة على لس الفعالة والرقابة للشركة، االسرتاتيجي واإلرشاد التوجيه احلاكمية املؤسسية إطار يضمن أن ينبغي 

، كما يلعب العاملون دورا هاما باإلسهام يف جناح 2واملسامهني الشركة أمام مسئوليته عن اإلدارة جملس وحماسبة الشركة،
                                                             

  .19، ص2007وكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية حعدنان بن حيدر بن درويش، 1

2OECD, OECD Principles of Corporate Governance edition, 2004 P, 17-24. 
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يف األجل الطويل، بينما تعمل احلكومات على إنشاء اإلطار املؤسسي والقانوين الشامل حلوكمة الشركة وأداءها 
كما تساعد احلوكمة اجليدة للشركات يف دعم األداء وزيادة القدرات التنافسية، وجدب االستثمارات   1الشركات.

  2للشركات وحتسني االقتضاد بشكل عام.
 احلقوق توزيع يشمل حبيث األعمال منظمات تتبناه والرقابة لإلدارة نظام عن عبارةوأخريا ميكن القول أن احلوكمة 

 حتسني دف املنظمة بشؤون املتعلقة واإلجراءات القواعد ووضع ملنظمة، فيا املشاركة املختلفة األطراف بني واملسؤوليات
 واتمع املصاحل وأصحاب املسامهني خلدمة القرارات اختاذ عند للمنظمة االقتصادية السمعة على واحلفاظ املايل األداء
  .3عامة بصفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .18، ص2008حممد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية  1

  2 .35ص  ـ2008حممد عبد الفتاح العشماوي، عطا اهللا وارد اخلليل، مراجعة بسمان الفيصل، احلوكمة املؤسسية، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  

  .40، ص 2007 ، عدنان بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور جملس اإلدارة، احتاد املصارف العربية 3
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 :الصةخ

مما سبق يتضح أن كل من سلسلة التوريد والتنمية املستدامة قد تطورتا بشكل ملحوظ يف النصف الثاين من القرن 
 فإذا حتدثنا عن سلسلة التوريد اليتالعشرين، ويعد كالمها من أولويات املؤسسات يف الوقت احلاضر وحىت يف املستقبل، 

طريقة عمل املؤسسات باالنتقال يف تغيري  اإسهامهالعديد من االقتصاديني بالدراسة والتحليل من خمتلف اجلوانب و  اتناوهل
من االعتماد على مفهوم الوظائف، إىل االعتماد على مفهوم العمليات والذي أدى إىل نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمة 
للعمالء وحتقيق األهداف اليت تسعى املؤسسات لتحقيقها، باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه التكنولوجيا يف تطوير سلسلة 

  التوريد يف املؤسسات خاصة من خالل االعتماد على أنظمة املعلومات يف تسيري خمتلف حلقات سلسلة التوريد.
ذلك بالنسبة للدول، اتمعات واملؤسسات، عرفت هي األخرى  والتنمية املستدامة اليت أصبحت قضية الساعة إن كان 

كما رأينا تطورا ملحوظا، ولعل هذا التطور كان نتيجة مسامهة العديد من الباحثني واملؤمترات الدولية اليت عقدت ألجله 
  املؤسسي.إضافة إىل التحديات والرهانات اليت ينطوي عليها املفهوم إن كان على املستوى العاملي، احمللي و 

  وللعوملة والتقدم التكنولوجي دور كبري يف تطور سلسلة التوريد، من خالل سالسل التوريد العاملية وأنظمة املعلومات،
، واإلدارة البيئية أمهية كبرية، إذ أصبحت تطبيقاما يف املؤسسات أمر البد منه كما أن املسؤولية االجتماعية للشركات

ب املصلحة وااللتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يزيد من اهتمام املؤسسة باملمارسات االهتمام بأصحاوكذلك تزايد 
  احلسنة واألخالق يف إطار التنمية املستدامة.

ولكون الدراسة تعمل على الربط بني مفهومي سلسلة التوريد والتنمية املستدامة وممارساما على مستوى املؤسسات،  
  املتغريات واجلوانب الضرورية املتعلقة بكال املفهومني وتطبيقاما داخل املؤسسة وخارجها.كان لزاما علينا التطرق إىل 
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 سلسلة التوريد المستدامة.الفصل الثاني: 

    تمهيـــد:

األدبيات كوسيلة أساسية، وهي ضرورية  إن تنفيذ سلسلة التوريد املستدامة قد مت التطرق إليه منذ سنوات يف
بالنسبة للمؤسسات اليت تعيش يف بيئة أصبحت خصائص استدامة املنتجات فيها عامل جتاري مكافئ لزيادة رقم 

  األعمال، أين يكون هناك حتكم أكرب يف احلصص السوقية.

ادة هيكلة التدفقات وإحداث تغيريات لكن من الواقعي كذلك أن التصميم، التصنيع والتوزيع لسلع معينة يعمل على إع 
يف طريقة تسيريها يف املؤسسات. وتعقيد تنفيذ العمليات البيئية يف جمال سلسلة التوريد قد حيدث أحيانا آثار عكسية ملا 

  هو متوقع، قد تتمثل مثال يف وجود تكاليف إضافية، تبذير ونوعية رديئة، وهي أشياء قابلة للحدوث بسرعة. 

بط سلسلة التوريد بأبعاد التنمية املستدامة يعد من اهتمامات املؤسسات يف الوقت احلاضر، كما أن هناك والعمل على ر 
  اهتمام متزايد ذا املوضوع من طرف الباحثني يف ميدان اللوجستيات والتنمية املستدامة على حد سواء.

ة دراسة عالقة كل حلقة وربطها بالتنمية املستدامة ولكون سلسلة التوريد متكونة من حلقات مرتابطة كان لزاما علينا حماول
هذا باإلضافة إىل حوصلة العالقة املوجودة بني سلسلة التوريد والتنمية املستدامة واليت يف موضوعنا هي تفعيل أبعاد 

  التنمية املستدامة يف املؤسسة.

  وعليه سنتناول الفصل الثاين يف ثالث مباحث كما يأيت:

  سلسلة توريد مستدامة.المبحث األول: نحو 

  المبحث الثاني: عناصر سلسلة التوريد المستدامة.

  المبحث الثالث: تفعيل أبعاد التنمية المستدامة بواسطة سلسلة التوريد.

  وسنعمل من خالل التفصيل يف هذه املباحث إىل حماولة اإلجابة عن بعض التساؤالت اليت مت طرحها يف هذا اال. 
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  نحو سلسلة توريد مستدامة. المبحث األول:

سوف نتطرق إىل خمتلف حلقات سلسة التوريد يف مقابل متطلبات التنمية املستدامة، ومن خالل القيام بتحاليل 
حول دعائم التوريد املستدام وبراجمه الطموحة واليت تتبعها املؤسسات بدعم من املنظمات الدولية، وسوف حناول إظهار  

فتاحي لرفع حتدي التنمية املستدامة والتكامل مع التصميم البيئي، التصنيع البيئي واإلنتاج كيف يشكل التوريد عامل م
  البيئي املستخدم يف الصناعة.

  المطلب األول: مفهوم سلسلة التوريد المستدامة.

آثارها البيئية إدارة سلسلة التوريد هي ميدان واعد يف حتقيق االستدامة، فهي عنصر أساسي يف حماولة األعمال ختفيض 
من الواضح أن اتمع األكادميي وقطاع األعمال مهتمون بتطبيق واعتماد مبادئ االستدامة يف إدارة و  1واالجتماعية.

سلسلة التوريد املستدامة هي إدارة اآلثار البيئية، االجتماعية لك ملا لذو  2،لسالسل التوريد نظرًا لفوائدها التجارية الكبرية
دامة هو ، واهلدف من سلسلة التوريد املستخالل دورة حياة املنتجاتشجيع املمارسات احلسنة للحوكمة، واالقتصادية، وت

تنمية على املدى البعيد للقيمة البيئية، االجتماعية واالقتصادية جلميع أصحاب املصلحة، عرب حتضري املنتجات و  خلق،
يف عالقات  ،UN Global Compact دة للشركاتواخلدمات املوجهة للسوق، من خالل إدراج مبادئ األمم املتح

  3سلسلة التوريد، فاملؤسسات ميكن أن حتسن من استدامة نشاطها وتعمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

وسندخل هنا مصطلح دعائم التوريد املستدام لربط سلسلة التوريد مع أهداف  دعائم التوريد المستدام: -1
بأا: "االستجابة  Heskett1977 التنمية املستدامة، ودعائم النشاط هذه مرتبطة بغاية التوريد اليت يعرفها 

 للطلب مبستوى خدمات حمدد وبأقل تكلفة" وعدد دعائم التوريد املستدام أربعة، ، تتوزع كما يأيت:

 الدقة يف التوريد (التوريد املوثوق). •

 الكفاءة يف التوريد. •

 لتفاعلية يف التوريد. •

 4التوريد البيئي. •

                                                             

1Chung  Sze Joyce Tsoi, Supply Chain Management for Sustainable Development: Perspective from Greater Pearl 
River Delta,  Ph.D. THESIS,  A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of  Doctor of  
Philosophy at the University of  Hong Kong, China  July 2005, p29. 
2 http://www.alittihad.ae/details.php?id=45245&y=2013, le 25/05/2013 à 17 :30. 

3United Nations Global 2010, Supply Chain Sustainability, a practical guide for continuous improvement, p5-6. 

4Thierry JOUENNE, les quatre Leviers de la logistique durable., Revue Française de Gestion Industrielle, Vol. 29, n°1, 
2010, p10. 
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املسامهني،  سنحاول الربهان كيف ميكن للتوريد أن يوفق بني تطلعاتالتوريد يعرض أربعة دعائم لصاحل التنمية املستدامة، 

الزبائن، املستخدمني، املواطنني والبيئة بأن تكون أكثر دقة (موثوقية)، فعالية، كفئة، متفاعلة وحريصة على احلفاظ على 

  تدامة كما يف الشكل اآليت:واحلديث عن سلسلة التوريد املستدامة يفرض علينا حتديد أبعاد اللوجستيات املس 1البيئة.

  ): األبعاد الثالثة للوجستيات المستدامة.1-2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

-Thiery Houé, ICN BUSINES SCHOOL, METZ,  communication sur Les effets de l'écoالمصدر: 

logistique sur l'efficacité des flux: réussites et paradoxes d'une unité de production de moteurs, 
Atelier 2009, JEL : L62, M11, Q0, p4. (inspiré de NSTC, 2001; MINISTERE DE 
L’ECONOMIE,DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI, France 2006.)  

                                                             

1Thierry JOUENNE, op-cit,, p10. 
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وكما رأينا فيما سبق أن لفظ اللوجستيات سرعان ما مت تعويضه مبصطلح سلسلة التوريد، وهو ما يقودنا إىل احلديث عن 
  1مفهوم سلسلة التوريد املستدامة.

  المستدامة:تعريف سلسلة التوريد  -2

Jorgensen and Knudsen  2006 ا "إدارة املواد األولية واخلدمات منيعرفان سلسلة التوريد املستدامة على أ
مصادر التوريد إىل املصنعني أو عارضي اخلدمات مث إىل املستهلك، مع األخذ يف االعتبار العودة بتحسني اآلثار 

 2االجتماعية والبيئية بوضوح".

من إعطاء منوذج لسلسلة التوريد املستدامة ينبغي أن نذكر بأطر االستدامة من خالل التمييز بني األبعاد وحىت نتمكن 
  االقتصادية، االجتماعية والبيئية من خالل مستويات األولوية املختلفة اليت ختصها.

 الخطوات التي تتبعها المؤسسة لتحقيق سلسلة التوريد المستدامة: -3
ساعد املؤسسات على حتقيق سلسلة التوريد املستدامة تساعد على التحسني املستمر، وميكن إدراجها إن اخلطوات اليت ت 

 يف االسرتاتيجيات والعمليات:

  االلتزام: 

 حتسني حالة األعمال من خالل فهم البيئة اخلارجية، واألشياء اليت حترك األعمال. - 
 تأسيس رؤية وأهداف الستدامة سلسلة التوريد. - 
 ات الستدامة سلسلة التوريد.إقامة توقع - 

  التحديد:

  حتديد حجم اهودات األساسية حول أولويات األعمال وآثارها. 

 التنفيذ:

  آفاق االتصال وااللتزام مع املوردين لتحسني األداء. - 
 ضمان التنظيم والرقابة الداخلية. - 
 الدخول يف تعاون وشراكات. - 

                                                             

1 THIERY Houé, ICN BUSINES SCHOOL, METZ, France,  communication sur Les effets de l'éco-logistique sur 

l'efficacité des flux: réussites et paradoxes d'une unité de production de moteurs, Atelier 2009, JEL : L62, M11, Q0, p4. 

 

2Juanling Huang, Contextualisation of Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 
Industry,Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, England, June 
2009, p17. 
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 القياس: 

  1وااللتزام بالشفافية وتقدمي تقارير حول النمو احملقق.مقارنة األداء احملقق مع األهداف 

  المطلب الثاني: أثر تضخم الطلب، إعادة هندسة سلسلة التوريد وسلسلة التوريد المتكاملة.

قبل مواصلة احلديث عن سلسلة التوريد املستدامة بالتفصيل، البد من اإلشارة إىل مفهومني أساسيني يؤثران على سلسة 
  أثر تضخم الطلب و إعادة اهلندسة. التوريد ومها:

  :Bull Whip Effect" "(أثر السوط) أثر تضخم الطلب إدارة سلسلة التوريد و  -1

  ، وتوصل هذا الباحث إىل خالصتني:Forresterهذه الظاهرة تسمى كذلك أثر  

  لدى املصنع. %40للطلب على مستوى التجزئة (أو املوزعني) يتحول إىل ارتفاع  %10من جهة، االرتفاع بـ -
 حىت يظهر تأثري هذا األثر املضاعف. أشهر 6من جهة أخرى، جيب االنتظار مدة معينة قد تصل إىل  -

ووضح هذا املشكل من خالل املثال اآليت: "من خالل سلسلة توريد جزئية تقليدية، لدينا بائع جتزئة يقدم خدمة 
لع اليت ستكون حمل االستهالك فيعمل على حث املستهلك االستعمال النهائي للمستهلك، وتاجر التجزئة هذا لديه الس

، %10-وحدة للمدة املخطط هلا، ألن التنبؤ لديه أثر خربة بأن اخلطأ سيكون حوايل + أو  1000النهائي على طلب 
وحدة كمخزون احتياطي، وكذلك تاجر اجلملة يطلب  100وحدة من تاجر اجلملة مبعىن  1100فتاجر التجزئة يطلب 

 وحدة) من املصنع، ونفس الفرضية تنطبق على طول سلسلة التوريد. 1210(أو  %10حدة باإلضافة إىل و  1100

  مقابل احللقة اليت تسبقها مباشرة ، أي الطلبيات السابقة: %10كما يتضح أن كل حلقة تطبق + 

  .1100من تاجر التجزئة إىل تاجر اجلملة تصبح  -
 .1210من تاجر اجلملة إىل املصنع تصبح  -
 .1331من املصنع إىل املورد تصبح  -

 وحدة. 1331وحدة لتغطية طلبية  1464واملورد كذلك، سيتوقع خمزون احتياطي ب

وجند يف هذا الطرح  %46واملورد بـ+ %33املنتج يعترب تغري بـ + %10وأيضا، انطالقا من ارتفاع حمتمل للطلب النهائي بـ+
  2ايل نصف قرن.منذ حو  Forresterاألخري خمطط مت وصفه من طرف 

                                                             

1 United Nations Global 2010, Supply Chain Sustainability, op-cit, p7. 

2 Pierre Medan et Anne Gratacap, op-cit, p38. 
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فالطلب يعتمد على سياسات املنظمة واملتعلقة بتخطيط املخزون، واملستوى الفعلي للمخزون وطلبات العمالء، ودقة 
املعلومات املتوفرة هلذه املنظمات، حيث يالحظ تغري يف حجم الطلبية وأن هذا التغري يزداد كلما ارتفعنا من املستوى 

أي أثر تضخم ، Bullwhip  Effectعلى هلا، وهذه الزيادة املتنامية يف التغري تسمىاألدىن للسلسلة إىل املستوى األ
ومتاما كما ترمي حجرا يف بركة ماء، فان الدائرة الثانية املتشكلة على سطح املاء أكرب من األوىل وهكذا الثالثة  الطلب،

أكرب من الثانية...اخل. وعلى هذا فإن حجم الطلبية من تاجر التجزئة لتاجر اجلملة يصاحبه تغريات أكرب من حجم 
غري يف حجم الطلبية من تاجر اجلملة ملورد العبوات أكرب من التغري يف الطلبية من العميل لتاجر التجزئة، وكذلك فإن الت

  حجم الطلبية من تاجر التجزئة إىل تاجر اجلملة وهكذا... وتعزى هذه الظاهرة إىل جمموعتني من األسباب مها:

  األسباب الخارجية:   -أ

ة الطلب قصرية والذي يستدعي استجابة التغريات يف حجم الطلبية: والذي قد خيلق مشكلة وال سيما إذا كانت فرت  أوال:
 سريعة من قبل املورد.

التسليم املتأخر: ذلك إن استالم الطلبيات من املوردين بشكل متأخر عن الوقت املناسب سوف يتسبب يف إرباك  ثانيا:
 ب.برنامج اإلنتاج وبالتاي قدرة املنظمة على إشباع طلبات العمالء بالكمية املناسبة ويف الوقت املناس

شحنات غري كاملة: إن استالم طلبيات غري كاملة إمنا هو ناجم عن إرباك يف برنامج اإلنتاج للمورد، وهذه احلالة  ثالثا:
  هلا نفس تأثريات التسليم املتأخر.

 األسباب الداخلية:                                                                                    -ب
قص املتولد داخليا: إن النقص يف األجزاء املصنعة من قبل املنظمة بسبب تعطل اآلالت أو العمالة غري املاهرة، أوال: الن

 أو بسبب إضراب العاملني سيؤدي إىل تغيري يف برنامج اإلنتاج هلذه املنظمة وهذا بدوره سيؤثر على العمالء واملوردين.
التغيريات اهلندسية: إن التغري يف تصميم املنتج والذي يؤدي إىل تغيري يف نوع األجزاء واملوارد الالزمة ومواصفاا،  ثانيا:

 يؤثر بالتأكيد على املوردين كما يؤثر على العمالء.

ية يف سلسلة تقدمي منتج أو خدمة جديدة: إن تقدمي منتج أو خدمة جديدة وتوقيت هذا التقدمي سيخلق الديناميك ثالثا:
 التوريد.

األخطاء املصاحبة للمعلومات: إن عدم دقة املعلومات املعتمدة قد خيلق للمنظمة بعض املشكالت واليت ستؤثر  رابعا:
على سلسلة التوريد، فاملبالغة أو التحفظ يف تقدير الطلب قد يتبعه طلب كمية أكرب أو أقل مما حتتاج املنظمة من املواد أو 

فإن األخطاء املصاحبة للتنبؤ قد تدفع باملنظمة إىل الطلب من املوردين باإلسراع يف شحن الطلبية وذلك األجزاء، كذلك 
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لتاليف النقص والذي قد يؤدي إىل تراكم كميات كبرية من املخزون، وأخريا فإن املعلومات غري الدقيقة واملتعلقة حبجم طلبية 
 1لى ديناميكية سلسلة التوريد.العميل وكذلك التأخر يف تدفق املعلومات ستؤثر ع

إن التخلص من كل األسباب اليت تؤدي إىل التشويش يف سلسلة التوريد وإىل دعم كفاءا، ميكن من العمل على خلق 

سلسلة توريد متكاملة بني كافة أطراف السلسلة وعرب  كافة املراحل: من شراء، وإشباع (تلبية) الطلبيات واليت تشمل 

فتضخم الطلب يؤدي إىل زيادة مستويات اإلنتاج واملخزون بشكل كبري 2والعالقات مع العمالء واملوردين.اإلنتاج والتوزيع 

أين  2001للمعلوماتية خالل الركود الذي حدث سنة  Ciscoمقارنة بالطلب الفعلي على املنتجات، كما حدث لشركة 

على مؤشرات االقتصاد الكلي يف منوذج أعماهلم للتنبؤ، فكان من املمكن أن يالحظ اعتمد مندوبو املبيعات التابعني هلا 

وبصفة أهم كان بإمكام التمييز بني حدوث تضخم الطلب وحدوث التقلص الفجائي  2001الركود الذي حدث سنة 

ويعد نظام إدارة  3زوا.يف الطلب، لكن بسبب قلة معرفة الشركة بدورة األعمال، فقدت مليارات الدوالرات من قيمة خم

بني معهد فرجينيا العسكري أحسن مثال، إذ أن إدارة خمزون املورد تعتمد على "التجديد املستمر" من خالل الشراكة 

املورد وتاجر التجزئة، ومن خالل احلصول على معلومات الطلب على السلع االستهالكية، ميكن للموردين وضع خطة 

لتغريات السوق واحتياجات املستهلك. فنموذج معهد فرجينيا العسكري يكمن يف أن تنفيذ  أكثر فعالية، وأسرع استجابة

السياسة ينعكس من خالل التعاون املتبادل، واالتساق والتحسني املستمر، للحد من مستويات املخزون، وحتسني تشغيل 

 4املخزون، وبالتايل احلفاظ على املخزون األمثل.

م اهلندرة أحد املفاهيم اإلدارية املستحدثة واليت تعىن بتحقيق الكفاءة اإلنتاجية يعترب مفهو إعادة الهندسة:  -2
  لإلدارة، وفيما يلي جمموعة املفاهيم املتعلقة ذا الفكر اإلداري احلديث.

) يف بداية الهندرةظهر مفهوم إعادة اهلندسة أو () :  Reengineeringماهية إعادة الهندسة (الهندرة) (  -أ
 مايكل هامر") للباحثني "هندرة المنظمات، يف كتاب بعنوان (1992التسعينات من القرن املاضي وبالتحديد يف عام 

ومنذ ذلك احلني أحدثت اهلندرة ثورة حقيقية يف جمال اإلدارة مبا حتمله من أفكار غري تقليدية جيمس تشامبي" و"
                                                             

1 Pierre Medan et Anne Gratacap op-cit,, p38. 

 .355-354سليمان خالد عبيدات، مرجع سبق ذكره، ص 2

Strategy: Managing The Business Cycle For Competitive Advantage, Wharaton Timed -Peter NAVARO The Well3

School Publishing, Pennsylvania, 2006, p79.  
4 http://www.tekbar.net/ar/cost-and-investment/to--eliminate-the-bullwhip-effect-in-supply-chain.html, le 

06/03/2013, à 11h :06 minutes. 
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يف كافة األنشطة واإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت قامت عليها الكثري من ودعوة صرحية إىل إعادة النظر وبشكل جدري 
املنظمات والشركات العاملة يف هذا العصر، فهناك منظمات قد وصلت إىل مرحلة البحث عن تغريات إسرتاتيجية 

تغيريها، وإدخال  للنمط التقليدي مثل؛ التوسع األفقي والرأسي خلدماا املوجودة، واستبدال التقنيات املوجودة أو
خدمات جديدة و/أو االستغناء عن خدمات موجودة وحتسني اإلنتاجية، وغري ذلك، وال يقتصر األمر على ذلك بل 

  يتعداه إىل رؤية املنظمة كوحدة متكاملة تتعرض لعملية مراجعة وإعادة تصميم مستمر.

يف الواقع ترمجة للمصطلح االجنليزي مصطلح "هندرة" يف اللغة العربية مركب من كلميت هندسة وإدارة، وهي 
"Reengineering Business والذي يعين إعادة هندسة األعمال، ومن مث وإن مل يكن يعين اهلندسة اإلدارية بالرتمجة "

احلرفية إال أنه يعين إعادة التصميم اجلذري للعمليات والنظم اإلدارية املصاحبة، كما دلت عليه أدبيات هذه اآللية 
ا. ومنه فاهلندرة هي مدخل يسعى إىل إحداث تغيريات جذرية يف أساليب وطرق العمل باملؤسسة لتتناسب مع وتطبيقا

متطلبات عصر السرعة والثورة التكنولوجية، ولقد أحدثت إعادة اهلندسة ثورة حقيقية يف عامل اإلدارة احلديث مبا حتمله 
بشكل جذري يف كافة األنشطة واإلجراءات واالسرتاتيجيات اليت من أفكار غري تقليدية ودعوة صرحية إىل إعادة النظر و 

  قامت عليها الكثري من املؤسسات العاملة يف عاملنا هذا.

، تتمثل يف انسياب وربط ميشيل ارمسترونجاألهداف الكلية إلعادة اهلندسة حسب أهداف إعادة الهندسة:   -ب
ء، بشكل حمدد، وبذلك جند أن إعادة اهلندسة دف إىل عمليات وحلقات سلسلة التوريد معًا وبالتايل حتسني األدا

 ضمان:

  الرتكيز على النتائج، وليس املهام. •
 الرتكيز على النقاط األكثر منطقية. •
 يتم تأدية العملية بشكل مرتب على أساس ماذا جيب أن يتبع ماذا، واألنشطة املتوازية املتصلة. •
 مجعها يف عملية واحدة.يتم إلغاء األنشطة واملهام غري الضرورية أو  •
 1يتم إزالة العوائق بني فرق العمل وأنشطتهم. •

  وبالنظر للنقاط السابقة نستطيع القول أن إعادة اهلندسة ميكنها حتقيق مزايا للمنظمة تتمثل يف:

دف اهلندرة إىل إحداث تغيري جذري يف األداء والذي يتمثل يف تغيري أسلوب  ـ تحقيق تغيير جذري في األداء:
وأدوات العمل ، ويتم ذلك من خالل متكني كافة العاملني يف الشركة بأداء األعمال الصحيحة واملفيدة ، آي انه يتم 
استخدام أحد قواعد الفكر اإلبداعي وهي قاعدة اخلروج من الصندوق واليت تدعو العاملني إىل اإلبداع يف أعماهلم 

                                                             

 .3-2صمرجع سبق ذكره، ، إعادة هندسة عمليات إدارة سلسلة التوريدقاسم عمر، ساوس الشيخ مداخلة بعنوان 1
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األمور احمليطة بأعماهلم بنظرة مشولية تساعد على تفجري الطاقات اإلبداعية والتخلص من قيود التكرارية والرقابة والنظر إىل 
 الكامنة لدى كل عامل منهم.

اهلندرة دف إىل توجيه الشركة للرتكيز على متطلبات العمالء من خالل حتديد احتياجام   :ـ التركيز على العمالء
  1ندرة يف بطاقة األداء املتوازن.والعمل على حتقيق رغبام وتعترب أول بطاقة تبدأ ا اهل

  اهلندرة دف إىل متكني الشركة من أداء أعماهلا بسرعة عالية الختاذ القرارات وتسهيل عملية  :السرعة  ــ

  وإذا مل يتحقق هذا اهلدف تعترب اهلندرة فاشلة الن هذا اهلدف يعترب من األسباب اجلوهرية لتطبيق  احلصول عليها،

  اهلندرة يف املنظمة.
دف اهلندرة إىل حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها الشركة لتتناسب مع رغبات واحتياجات  : الجودة ـ

العمالء من خالل عمليات التوثيق اإلداري واالتفاق على نسخ مطبوعة لدليل إجراءات العمل.                                          
ختفيض التكلفة هو أحد أهداف اهلندرة ويتم ذلك من خالل إلغاء العمليات غري الضرورية والرتكيز   ـ تخفيض التكلفة :

  2على العمليات ذات القيمة املضافة.

التوريد ميكننا احلديث عن بعد احلديث عن أثر تضخم الطلب، إعادة هندسة سلسلة سلسلة التوريد المتكاملة:  -3
 عرض منوذج سلسلة التوريد املتكاملة:سلسلة التوريد املتكاملة وذلك ب

  

  

  

  

  

 

                                                             

1 http://alghamdiaag.wordpress.com/2012/09/29/, le 05/03/2013 à 10 :46 minutes. 

2 http://alghamdiaag.wordpress.com/2012/09/29/, op-cit. 
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  المتكاملة لنموذج  2000): هيكل سلسلة التوريد 2-2الشكل رقم (

World Class Logistics  (WCL Model). ) ،ب��Bowersox et Al.(  

 

  خدمة - تدفق القيمة منتج                

  تدفق التكيف مع السوق             

  السياق          

    

  سياق التخطيط والرقابة                  

  

  سياق عملي                         

  

  تدفق المعلومات                                                                 

  األموالتدفق                                                            

  

 Joëlle Morana, De La Logistique Au Supply Chain Management, Université de Lyon,  pour E-Thèque, pاملصدر: 

28.  
  السياق العملي يأخذ يف احلسبان ثالثة أبعاد للكفاءات وثالثة عشر قدرة لكل واحد منها:

تسمح باملتابعة بدقة لطلبات كل زبون. والرتكيز على املدة اندماج الزبون، يتطلب تسخري أربع قدرات، جتزئة السكان 
  (اآلجال)، يعمل على االستجابة بكل املرونة املطلوبة للطلبات والظروف غري املنتظرة؛

االندماج (التكامل) الداخلي حيدد كذلك مخس قدرات، يوحد الوظائف على مستوى األقسام، إجنازه يقتضي البحث 
هذا االندماج يتم تسهيله من خالل تكييف هيكلي والذي يسمح بالتوسع  البسيطة واملطابقة. عن اإلجراءات املرجعية،

  السريع واألكثر رحبية هلذه األخرية؛

  1إدماج املوردين للمواد واخلدمات يربط بني أربع قدرات وفق خمطط إسرتاتيجي، عملي، مايل وإداري.

                                                             

1Joëlle Morana, op-cit, p,28. 

المواد األولية/ المصدر
 

الزبائن 
النهائيين

 العالقة                 

 قياس                                             تكنولوجيا وتخطيط

 للمواد والخدمات           عمليات داخلية                          زبونموردون 
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 المطلب الثالث: نموذج سلسلة التوريد المستدامة.

 إعطاء االعتبار لتفاعل سلسلة التوريد مع التنمية املستدامة، وللقيام بذلك أيضا، مت الرتكيز على اإلدارة البيئية وإدارة مت
العمليات واليت تنتقل من أمثلة العوامل البيئية إىل اعتبار جممل سلسلة التوريد خالل اإلنتاج، االستهالك، خدمة الزبون 

  والتخلص من بقايا املنتجات.

يصب يف االهتمامات املتزايدة  منوذج سلسلة التوريد املستدامةإن إعطاء  نموذج سلسلة التوريد المستدامة: أهمية -1
فرصة تنافسية. وتبعا لذلك، التنمية  جتاه التنمية املستدامة، واليت تدعمت من خالل التشريعات، املصلحة العامة أو

املستدامة تعترب جمال ثري للبحث العلمي الذي يعد مبتدئا يف هذا اجلانب ولديه إمكانية التأثري على السياسة احلكومية 
سلسلة التوريد اخلضراء أو املستقبلية، العمليات اإلنتاجية احلالية، والعمل على حتديد النماذج اجلديدة لألعمال. إن 

 املستدامة هي مقاربة دف إىل ختفيض اآلثار البيئية ملنتج أو خدمة، فاملفهوم يغطي كل مراحل دورة حياة املنتج، ابتداءا
من استخراج املواد األولية إىل غاية مراحل التصميم، اإلنتاج والتوزيع، مث استهالك املنتج من طرف الزبائن واحتمال 

  دمي منوذج لذلك.وهو ما يستدعي تق 1التخلص منه كذلك.

ملؤسسات ميكنها القيام مببادرات لصاحل البيئة من خالل: امليول لالعتبارات البيئية بشكل أساسي، استخدام املواد ��
  2األولية، املنتج، التغليف، النقل، االستهالك والنفايات.

  وميكن التعبري عنه من خالل الشكل اآليت:نموذج سلسلة التوريد المستدامة:  -2

  

  

  

  

 

                                                             

1 Paul  Ryan, Sustainable Logistics Towards the Development  of Environmentally Conscious Supply Chains.Thesis 

Submitted in Accordance with the requirements of the University of Limerick for the degree of Master of Engineering, 

Ireland, June 2010, p2 

2 Herbert Kotzab, Hilde M. Munch, Brigitte de Faultrier, Christoph Teller, Ecological retail supply chains – when 

global Goliaths become Eco-Davids, The international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux 

Management School, September 30 and 1st October 2010. Bordeaux, p165. 
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  عناصر سلسلة التوريد المستدامة.): 3-2الشكل رقم (

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Paul Ryan, Sustainable Logistics Towards the Development  of Environmentallyالمصدر: 

Conscious Supply Chains, Thesis Submitted in Accordance with the requirements of the University 
of Limerick for the degree of Master of Engineering, June 2010, p2  

سلسلة التوريد املستدامة، يبدأ من املشرتيات اخلضراء إىل غاية إدارة دورة حياة املنتج املتكاملة  إن جمال تطبيق ممارسات
  1بالنسبة لسالسل التوريد ذات التدفقات من املورد، املصنع، الزبون وبعدها غلق احللقة بسلسلة التوريد العكسية.

مة والفعالية يف مخسة جماالت أساسية هي السالمة والرحبية وينبغي على سالسل التوريد الفعالة التعامل مع قضايا االستدا
  .1والقدرة على التكيف واملسؤولية االجتماعية والكفاءة البيئية

                                                             

1Paul  Ryan, Sustainable Logistics Towards the Development  of Environmentally Conscious Supply Chains, Thesis Submitted in Accordance with 

the requirements of the University of Limerick for the degree of Master of Engineering, Ireland, June 2010, p2 

 التصميم األخضر

استخراج المواد األولية/ 

 تتبع المصدر

 التصنيـع األخضر استرجاع المنتج

 التــوزيــع

 

 تخفيض استهالك الطاقة

  استخدام التكنولوجيات النظيفة

تخفيض النفايات الناجمة عن 

  اإلنتاج

 تحليل دورة حياة المنتج

  

 إعادة التدوير

إعادة استعمال المنتجات 

  المستعملة

 الشراء المستدام

  استخدام المواد األقل تلويثا للبيئة

 النقل التشاركي

طرق بديلة للنقل (السكك الحديدية، 

  األنهار، البحار،..)

  اللوجستيات العكسية
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  المبحث الثاني: عناصر سلسلة التوريد المستدامة.

  تعد املكونات الرئيسية لسلسلة التوريد املستدامة كما يأيت:

  المطلب األول: التصميم والتغليف المستدام. 

  التصميم والتغليف املستدام، عنصران أساسيان من عناصر سلسلة التوريد املستدامة، ونوضح ذلك فيما يلي:

  التصميم البيئي (األخضر): -1

لتصميم البيئي فا 2التصميم األخضر ميكن وصفه كمقاربة دف إىل ختفيض اآلثار البيئية للمنتج عرب طول دورة حياته.
يعود إىل إدماج االعتبارات البيئية يف تصميم املنتجات، مبعىن األخذ يف احلسبان الشروط البيئية املرتتبة عن املنتج: 

 استهالك املوارد، االنبعاث يف اهلواء، إنتاج النفايات، تثمني املنتجات عند اية حياا، اخل.

اهلدف هو احلصول على طريقة يف و ى مستوى كامل دورة حياة املنتج،املتطلبات والنتائج جيب أن تكون متوقعة عل
التصميم البيئي، ذات شكل، شفافة، دائمة وقابلة للتطبيق على جمموع مشاريع التصميم للمؤسسة، فاملؤسسة تدار وفقا 

  3ملبدأ التصميم البيئي.

لضارة للمنتجات على البيئة يف خمتلف مراحل دورة واملصنعون يأخذون يف احلسبان اآلثار البيئية، من خالل تقليل اآلثار ا
، وعندما تصل املنتجات إىل حياة املنتج، ابتداء من التصميم والنمو إىل غاية التصنيع، التوزيع، االستعمال والتفكيك

استعمال اية دورة حياا ستكون إما مملوكة من طرف املستهلك، أو يتم جتميعها وإعادة تدويرها من أجل إعادة 
  4لألجزاء.

لمساعدة يف حتديد كيفية تصميم املنتج مع ختفيض آثاره لهناك تقنيات مثل تقدير دورة حياة املنتج، واليت تستخدم 
  5البيئية خالل فرتة حياته وبعدها.

الغالف سلسلة التوريد املستدامة ال تم فقط بتصنيع املنتج ونقله وإمنا تم كذلك بتغليفه، ف التغليف المستدام: -2
  املصمم بطريقة جيدة وأكثر صديق للبيئة يساهم يف خلق القيمة وحتسني أداء املؤسسة.

                                                                                                                                                                                                          

1 http://www.albawaba.com/ar/, le 05/05/2013, 11 :15 

2Paul  Ryan, op-cit, p3. 

3Guide pratique du développement durable, Un savoir faire à l'usage de tous, op-cit,p54 

4Juanling Huang, op-cit, p15. 

5Jonhatan D.Linton, Robert Classen, Vaidyanathan Jayaraman. Journal of Operation Management: Sustainable Supply 

Chains, Edited by Elsevier B.V 2007, p4. 
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، من خالل دراسة أجريت لدى املصنعني، بائعي اجلملة، مجعيات الصناعيني، احلكومات، Lewis 2003حسب 
  املنظمات غري احلكومية، مستشارين وجامعيني تبني اآلثار األساسية للتغليف.

االجتماعية تتمثل يف تكلفة التغليف، زيادة االستهالك وخاصة ظهور عادات االستهالك غري املستدام "عقلية واآلثار 
الرمي" بالنسبة للمنتجات قليلة القيمة، كما أن "االستخدام املفرط وغري املستدام لألغلفة، هي جزء من ظاهرة أكثر 

  ذاا يف ظاهرة االستهالك غري املستدام". اتساعا لالستهالك غري املستدام، غري أا تساهم يف حد

(وهي مجعية ال دف لتحقيق الربح) وأعضاء  Green Blueولإلجابة عن هذه اإلشكالية، التنسيق بني فرق معهد 
(حتالف األغلفة املستدامة) "فريق عمل مكون من جمموعة من الصناعيني"، وذلك مبساعدة الوكالة احلكومية األمريكية 

، الذين أنتجوا "دليل تصميم األغلفة املستدامة"، الذي أدخل أربعة Starbucksأو  Kraftحلماية البيئة ومؤسسات مثل 
ايري للنوعية يف تصميم األغلفة، بغرض حتفيز اإلبداع وتوجيه األهداف املستدامة لكل مرحلة من سلسلة التوريد"، مع

باإلضافة لذلك، هناك معايري تقليدية فيما خيص األداء التقين، التكلفة، الدليل الذي يضيف معايري من طبيعة مستدامة: 
اسرتجاع املوارد، وذلك مع وجود أربعة معايري للتصميم واثنا عشر إسرتاتيجية أمثلة املوارد، متوين مسؤول، سالمة املواد و 

لتحقيق هذه األهداف، هذا الدليل يشجع تكامل التصميم الفيزيائي، اختيار املواد واالعتبارات املتعلقة بنهاية حياة 
  1.املنتج

  المطلب الثاني: الشراء، التصنيع، التخزين والنقل المستدام.

سلسلة التوريد املستدامة، عند التطرق إىل التفاصيل، يفرض علينا التطرق إىل العناصر األساسية اليت تساهم احلديث عن 
  يف جعل سلسلة التوريد مستدامة، ومن أبرز هذه العناصر ما يأيت:

  الشراء المستدام: -1

يف اختيار املنتجات (املنتجات  إن لفظ الشراء املستدام ميكن تعريفه على أنه إدراج االعتبارات البيئية واالجتماعية
 2).اخلضراء، أو املنتجات املصممة تصميم بيئي

إن مصطلح التنمية املستدامة يف إدارة الشراء يتميز مبمارسات تعرف بالشراء املستدام، والذي ميكن تعريفه من خالل 
  مقاربتني:

  قوانني اجتماعية وأخرى متعلقة باألخالق. مقاربة املنتج اليت تعمل على احلصول على منتجات أكثر احرتاما للبيئة، •
                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit, p 30-31. 

2 Françoise QUAIREL, Angélique NGAHA, Politiques achats durables de grandes entreprises : les déterminants à leur 
diffusion au sein du réseau des fournisseurs et sous traitants, The 8th International Conference on Logistics and SCM 
Research, BEM Bordeaux Management School, September 29, 30 and 1st October  2010 
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، ISO14000 ،SA8000مقاربة املورد اليت تبحث يف تفضيل املوردين اجلدد الذين التزموا يف إطار مقاييس من نوع  •
   بالتصميم البيئي، لكن كذلك من خالل حث املوردين بااللتزام ذا النوع من اإلجراءات.

 احرتاما للبيئة وتكمن يف أو كذلك املسماة "الشراء األخضر" هي مقاربة شراء أكثر املشرتيات األكثر احرتاما للبيئة

 اختيار التموينات ذات األثر األقل على البيئة، وجند كذلك املنتجات اليت حتمل العالمة األوروبية الحرتام

 يرها.اخلاصة باحرتام البيئة باإلضافة إىل املنتجات اليت متت إعادة تدو  NFالبيئة وعالمة 

  واملشرتيات املسؤولة اجتماعيا تتمثل يف  املشرتيات التضامنية، االستهالك األخالقي والتجارة العادلة.

فاملشرتيات التضامنية: هي مشرتيات املواد املصنعة من طرف مجعيات تضامنية (شباب إعادة اإلدماج، املعاقني،...) أين 
  )، والتضامن (كجمعية املعاقني الدولية).WWFة ك (جند جزء من املبيعات خمصص جلمعيات محاية البيئ

االستهالك األخالقي: وهو يعتمد على املسؤولية االجتماعية للمشرتين فيما خيص احرتام اتفاقيات املكتب الدويل 
  للعمل، حقوق اإلنسان، تشغيل األطفال...

وعائالم دخل الئق وتلزمهم بنمط إنتاج التجارة العادلة: هي شكل من أشكال التجارة البديلة اليت تضمن للمنتجني 
   1أكثر احرتاما لإلنسان ولبيئته.

  2واملسؤولون عن عملية الشراء جيب أن يتأكدوا من أن املوردين يدرجون ضمن أنشطتهم ممارسات تتوافق مع االستدامة.
كما أن املسؤول عن الشراء جيب أن يتمتع امش معني من احلرية واالستقاللية، االلتزام مع مؤسسته، مع احرتام املبادئ 

حيرتم املبادئ الدولية،  املعتمدة من طرف األمم املتحدة حول املسائل البيئية واالجتماعية، فاملسؤول عن الشراء جيب أن
  3ب الدويل للعمل،...مبادئ املكت، tGlobal Compacمثل: 

  4العالقات مع خمتلف املناولني من الباطن واملوردين يف إطار التنمية املستدامة.كما أن الشراء املستدام يتعلق كذلك ب

 

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER , ibid, p33-34. 

2Oihab ALLAL-CHERIF, Salvator MAIRA, How IS contribute to the development of a sustainable procurement 

policy, The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 

and 1st October 2010. Bordeaux, p264. 

3 Julien NOWACZYK,  L’intégration du développement durable dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

Thèse présentée pour obtenir le grade de doctorat, Université de Metz- PAUL VERLAINE, 2008, p308. 

4 Guide pratique du développement durable, op-cit, p56. 
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  التخزين المستدام: -2

التخزين هو القيام بالتجميع والتصرف يف السلع اليت تكون املخزون، ومن األفضل أن تكون ضمن ترتيب حمدد ويف ظل 
واملخزونات هي السلع أو اخلدمات اليت تدخل يف دورة االستغالل للمؤسسة،  ظروف مادية جيدة واحلفاظ عليها،

  لتصبح مباعة أثناء أو بعد اإلنتاج أو التحويل، أو تكون مستهلكة عند االستعمال األول. 

 ؤسسة (حواسيب، عتاد اإلعالمخالفا لألصول الثابتة أين تكون املخزونات ليست موجهة لتكون مستعملة لتشغيل امل
 اآليل، اخل).

  إخل) ومرور تكاليف امللكية (التخزين، احلراسة، اهلدف من تسيري املخزونات هو تقليصاألهداف:  •
الطلبيات مع احلفاظ على مستوى املخزون الضروري لتفادي أي انقطاع يف املخزون، لذلك املؤسسة جيب أن حتدد 

  مكان حركة املخزونات ووضعها احلقيقي.مؤشرات دقيقة، وتراقب قدر اإل

  ويتمثل احلرص على أن يكون التخزين مستدام بالقيام مبا يأيت:

ختفيض تكاليف امللكية (مكان التخزين، احلاجة ألموال التسيري، اخل) والتسيري اإلداري (مرور الطلبيات، اخل)  -
  مثال. Wilsonباستخدام عالقة 

 التخزين باستعمال املواد املشرتاة بدءا من تسليمها.القيام مبحاولة تشتيت تكاليف  -
القيام باالتفاق مع املوردين للتسليم يف الوقت املناسب، مبساعدة تسيري اإلنتاج الذي يعتمد على اإلعالم اآليل،  -

فر " اليت تسمى أيضا التدفقات املمتدة أو صJATوإطالق عملية التسليم وفق أنظمة سريعة، كطريقة "الوقت املناسب
 خمزون. 

 فيما يتعلق باملنتجات أو السوائل اخلطرية، يتم وضعها يف مكان آمن، يسمح بتفادي تسرا. -
 وضع أنظمة للحماية من التسربات. -
 القيام بإعداد مؤشرات ملتابعة تسيري املخزونات. -
 التفقد بانتظام لعزل مكان التخزين والقيام باقتصاد الطاقة. -
 عالية للمخزونات، كوا متثل حصة هامة يف أصول املؤسسة.القيام برقابة ذات درجة  -
إذا كان العمل يتم على مستوى التدفقات املمتدة، يتم تفادي التعدد يف عمليات النقل بإجياد نقطة توازن لتكون  -

 1طريقة تسيري املخزونات ال تشكل خطر على البيئة الطبيعية.
لوظيفة التصنيع يف سالسل التوريد، وذلك من خالل ختفيض  يهدف إىل ختفيض األثر البيئيالتصنيع األخضر:  -3

  1األثر البيئي الستخدام املواد والطاقة.

                                                             

1Guide pratique du développement durable, , op-cit, p 60-61. 
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فهناك أسباب خمتلفة جتعل مدير اإلنتاج يأخذ يف احلسبان أبعاد التنمية املستدامة وخيتار سلوك مستدام أين يكون اإلنتاج 
  العتبار كل من:ليس هو الغاية الوحيدة املبحوث عنها، فيجب األخذ يف ا

  األثر على البيئة. -
 شروط النظافة والسالمة املهنية للعمال. -
 األثر على اتمع والعالقات مع أصحاب املصلحة. -
 2نوعية وقابلية تتبع أثر املنتجات. -

  ولذلك تتخذ أو ختضع املؤسسات إلجراءات وعمليات تراعي هذه العوامل، ولعل أبرز هذه العمليات جند

األنظف اليت برزت يف القطاع الصناعي خالل مثانينات القرن املاضي، وهو يقوم على استبعاد امللوثات قبل عملية اإلنتاج 
حدوثها، بدال من املقاربة التقليدية الباهظة التكاليف والقائمة على معاجلة التلوث بعد حدوثه وقد أعطيت لإلنتاج 

  األنظف عدة تعاريف نذكر أبرزها :

تطبيق مستمر إلسرتاتيجية وقائية متكاملة للعمليات الصناعية واملنتجات دف إىل زيادة اجلودة اإلنتاج األنظف هو 
  3.الشاملة وتقليل األخطار على الصحة والبيئة

  مبادئ اإلنتاج األنظف:  -أ
 :4ميكن إجياز أهم مبادئ اإلنتاج األنظف فيما يلي

بشكل جيعل من املمكن إعادة استخدام مكوناا مرة جعل املنتجات قابلة للتدوير: وذلك عرب تصميم املنتجات  - 
 أخرى.

استعمال مواد معادة: وذلك عرب إعادة مجع ما تبقى من املنتجات بعد استعماهلا ومعاجلتها ومن مث إعادة استعماهلا  - 
 يف العملية الصناعية .

واد األولية أو استبدال املواد استعمال مواد أولية سليمة من الناحية البيئة: وذلك عرب دراسة خصائص مكونات امل - 
 املضرة من الناحية البيئة .

                                                                                                                                                                                                          

1Paul  Ryan, op-cit, p3. 

2Jean Marie Deblonde, Le Développement Durable, une réponse à une crise globale, Ellipses éditions, 2011, Paris, 

France, P260-261. 

 .3ص  2005، أوت 7جملة اخلفجي، العدد  ظف ، تصور تنموي صديق للبيئة،عماد سعد، تكنولوجيا اإلنتاج األن3

  .180، ص2005سامية جالل سعد، اإلدارة البيئية املتكاملة، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، 4
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استعمال طاقة أقل: ويعين ذلك تقليل الطاقة املستخدمة يف العملية اإلنتاجية وتقليل الطاقة اليت حيتاجها املنتج عند  - 
 االستعمال.

استخدام مواد أقل: بتخفيض نسب املواد املستخدمة يف منتجاا وكذلك عرب حماولة زيادة كفاءة عملياا اإلنتاجية  - 
 للتقليل من الضياع أثناء العملية اإلنتاجية. 

استعمال مواد ومكونات أخف وزنا: حيث يساهم ذلك بشكل كبري يف تقليل كمية املواد املستخدمة (شائع كثريا يف  - 
 السيارات). صناعة

 والشكل اآليت يعرب عن عملية التكامل بني اإلنتاج األنظف ووظائف األداء.
  التكامل بين أسس اإلنتاج األنظف و وظائف األداء. ):4-2الشكل رقم (

   وظائف األداء  أسس التصنيع       
  
 
 

 

  

  

  

  .180، ص 2007، 1البكري تامر، أمحد نزار الشوري، التسويق األخضر، عمان، دار اليازوري، طالمصدر:

    وميكن توضيح تقنية اإلنتاج األنظف من خالل الشكل اآليت:

  

  

  

  

 أقل طاقة-

  إجياد مواد بديلة  -

  جعل املنتجات قابلة للتدوير -

  استعمال مواد معادة  -

         استعمال مواد سليمة من     -

  الناحية البيئية

  استعمال مواد أخف وزنا -

  استخدام مواد أقل  -

 منتج نظيف  -

  وظائف متكاملة -

  سهولة االستعمال -

  املالئمة للغرض  -

  تصميم متميز  -

  جودة عالية -

منتج مرضي للزبون 

 واالعتبارات البيئية
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  تقنية اإلنتاج األنظف ):5-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

الطاهر خامرة، املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة  المصدر:

  .98، ص2007"حالة سوناطراك"، جامعة ورقلة 

 أهداف اإلنتاج األنظف:  -ب

 :1يهدف اإلنتاج األنظف إىل ما يأيت 

سلسلة حياة املنتجات ( واليت تشمل استخراج املواد اخلام تطوير أساليب التصنيع وإدخال التعديالت املناسبة على  - 
  وتصنيعها ونقل وختزين واستخدام املنتجات مث التخلص منها بوسائل آمنة بيئيا).

 إدماج االعتبارات البيئة والصحية يف كافة عمليات اإلنتاج الصناعية. - 
 لفاا بوسائل مالئمة بيئيا.إتاحة البدائل بشأن االستخدام ونقل املواد الكيماوية والتخلص من خم - 
إعداد املراجعات البيئة للمنشأة ودراسة تأثريات اإلنتاج على البيئة وأساليب احلد من التلوث الصناعي واالنبعاثات  - 

 اهلوائية بوسائل مناسبة اقتصاديا وبيئيا .
ج السلع واخلدمات (تقنية العملية ) تقليل اآلثار البيئية عن طريق تغيري طريقة إنتا  واهلدف األساسي لإلنتاج األنظف هو
 أو املنتجات نفسها (تصميم املنتج)".

                                                             

 .249ص 2005اإلدارية، مصر، جالل سعد سامية، اإلدارة البيئية املتكاملة، منشورات املنظمة العربية للتنمية 1

 اإلنتاج األنظف

 التقليل عند المنبع إعادة تعديل المنتج

 إعادة التدوير داخل المنشأة إنتاج منتجات ثانوية تغيير اإلجراءات

 تحسين اإلدارة الداخلية التحكم في العمليات تعديل المعدات تغيير التكنولوجيا تعديل المواد الخام
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  النقل المستدام: -4

 انتشر مصطلح النقل املستدام بكثرة يف اإلعالم، أحيانا حىت أكثر من الوظائف األخرى لسلسلة القيمة،
  حول النقل املستدام: Vancouverفتعريف النقل الصديق للبيئة قد متت صياغته يف مؤمتر 

"ويتمثل يف النقل الذي ال يعرض الصحة العامة والنظم احليوية للخطر، ويغطي حاجات التنقل مع احرتام املبادئ اليت 
وفقا هلا يتم استخدام املوارد املتجددة بكميات أقل من معدل إعادة جتددها، واملوارد غري املتجددة يتم استخدامها 

  1ضبط البدائل املتجددة".بكميات أقل من معدل 

يوجد عدد معني من أنواع النقل املستخدمة حاليا ميس بصفة مباشرة أو غري مباشرة بالبيئة ونوعية احلياة (تلوث اهلواء 
من خالل الغازات املنبعثة، استهالك الطاقة األحفورية) فالفكرة تكمن يف إجياد التوازن اجليد بني متطلبات تنمية التوريد 

اإليكولوجية، كما أن احلديث عن النقل بالنسبة للمؤسسة ال يقتصر فقط على نقل البضائع بل كذلك نقل  والنتائج
  املقصود بذلك:و املستخدمني (األجراء)، وااللتحاق مبكان العمل،

  وسيلة نقل املستخدمني؛ -
 الزمن املوضوع من أجل االنتقال من مكان اإلقامة إىل مكان العمل؛ -
 كان العمل؛حتديد موقع وبيئة م -
 الوسائل املسخرة لتسهيل الوصول إىل املوقع واحلد من األثر السليب لالنبعاثات الصادرة عن النقل. -

وقود  مث من وجهة نظر بيئية فإن املركبات املستعملة يف نقل البضائع تستهلك طاقة أحفورية ملوثة، وهي تستهلك عادة
 2غالب تستعمل املازوت، الذي يصدر انبعاثات أكرب من الوقود العادي.وهي يف ال أكثر من املركبات اليت تنقل املسافرين

 وبغرض تقليص اآلثار البيئية للنقل ينبغي إتباع جمموعة من اإلجراءات من بينها:

  بناء حصيلة لنظام التموين والتسليم اخلاص باملؤسسة، من زاوية التنمية املستدامة والبيئة. -
 قدير املسافة اليت تفصل املؤسسة عن مورديها وزبائنها.ولتحقيق ذلك، يتم االعتماد على ت -
 3ذكر املنتجات الداخلة واخلارجة، املصدر أو االجتاه، املسافات ووسائل النقل. -

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, p34. 

2 Nicolas Poiret, Quelles stratégies logistiques innovantes et durables pour le transport de marchandises en ville? 

Master2 sciences du management, spécialité Logistique, mémoire de fin d’études, Université Panthéon Sorbonne 

Paris1, Paris, France, Année Universitaire 2009/2010, p32. 

3 Guide pratique du développement durable, op-cit, p106 
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من وجهة نظر مصدر األوامر، سواء تعلق األمر بأحد الصناعيني أو أحد املوزعني، قراراته متس املنظمة يف تدفقات 
 تقوده إىل حتديد باخلصوص:السلع خالل شبكة التوزيع، و 

  درجة مركزية هياكل التوزيع، باإلضافة إىل عدد مستويات التوزيع يف الشبكة. - 
 عدد، املوقع اجلغرايف ووظيفة مراكز التوزيع عند كل مستوى توزيع. - 
 حجم وتواتر الشحنات. - 

هلا كذلك تأثري على تدفقات السلع وبالنسبة للمصنع، نظام التوريد يأخذ يف احلسبان خيارات نظام اإلنتاج، واليت يكون 
 مع:

  عدد وتوطني مراكز اإلنتاج؛ - 
 1التخصص احملتمل للمواقع لكل سلعة. - 

جمموع القرارات هذه سيؤثر على متوسط مسافات النقل، عدد عالقات النقل، حجم الشحنات، باإلضافة إىل 
املسافات الكلية للنقل وفرص تكثيف تدفقات النقل، كما ستؤثر بصفة خمتلفة على تكاليف النقل والتخزين؛ ويتعلق 

كما أن توريد عن طريق منوذج الكمية االقتصادية،  األمر باملصطلح األساسي للتحكيم والذي مت استخدامه يف أنظمة ال
مستودع التوزيع  عندما يكون قريب من املستهلك فإن ذلك جيعل املستهلك يستخدم قليل من الطاقة للوصول إىل 
 املخزن إذ ميكنه أن يذهب إليه راجال، خاصة عندما يتعلق األمر بالتجارة اجلوارية: كما ميكنه أن يتنقل بسيارته ملسافة

قريبة إذا كان خمزن التوزيع يقع يف الضواحي، فإذن فعالية احللقة األخرية لسلسلة التوريد تكون حسب منط تنظيم التوزيع 
 2املعمول به.

  وميكن تلخيص رهانات التنمية املستدامة بالنسبة للعناصر السابقة يف اجلدول اآليت:

  

  

                                                                                                                                                                                                          

4Valérie GACOGNE, impact des couts de transport sur les systèmes logistique par une modélisation en dynamique des 

systèmes, modèle SANDOMA, Thèse présentée pour obtenir le grade de doctorat en ville et environnement, école 

nationale de ponts et chaussées, France, 2003, p61. 

 

2 Christophe RIZET, Michael BROWNE, Eric CORNELIS, Jacques LEONARDI, Emissions de gaz à effet de serre des 

chaînes logistiques, The international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, 

September 30 and 1st October 2010. Bordeaux, p98. 
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  الصلة بعناصر سلسلة التوريد. ): بعض رهانات التنمية المستدامة ذات1- 2الجدول رقم (

 تحسين تحقيق  مدخل (انطالقة) 

منتجات/ 
  تصميم بيئي

إدراج االعتبارات البيئية يف   ال توجد عملية للتصميم البيئي
تصميم بعض املنتجات 

 للمؤسسة.

  أسلوب معمم للتصميم البيئي للمنتجات.

 سياسة
  الشراء

شراء وفق قاعدة دفاتر شروط 
التقنية متس فقط اجلوانب 

  واالقتصادية.

مشرتيات املنتجات و/ أو 
اخلدمات املسؤولة 

اجتماعيا (مشرتيات 
معقولة، منتجات صديقة 
للبيئة،...)، دفاتر شروط 
تتوفر على شروط التنمية 

  املستدامة.

إسرتاتيجية الشراء هي إسرتاتيجية كاملة، 
تدرج خاصة حلقات التموين، شروط العمل 

تقوم حبمالت لدى املوردين، املؤسسات 
إعالمية تبعا للموضوع وحتث أجراءها على 

  شراء املنتجات املستدامة.

تسيير 
  الوقاية 

  من المخاطر

إعالم دقيق حول املخاطر 
األساسية املرتبطة بنشاط 

  املؤسسة.

تطبيق خمطط وقاية من 
املخاطر (حتسني، ممارسات 

  النقل، اخل).

التشاور مع الفاعلني اإلقليميني لألمن 
(احلماية املدنية، قوى النظام، اجلماعات 

  احمللية، اخل).

ختزين يسري وفق القوانني   رقابة دقيقة لشروط التخزين.  التخزين
  املعمول ا (وية، حرارة)

 حتسني أمثل لتقليص املخزون.

نقل األجراء 
والوصول 
إلى مكان 

  العمل

مشاركة جزئية يف مصاريف 
النقل لألجراء (بطاقة 

  برتقالية،...).

احلث على استخدام حلول 
بديلة للسيارة الفردية 

(راجلني، دراجة هوائية، 
  نقل مجاعي،...).

تسهيل وتنشيط حلول النقل اجلماعي (نقل 
  مشرتك، شركة للنقل اجلماعي،...).

 AFNOR ,Guide pratique du développement durable, Un savoir faire à l'usage de tous, Parisالمصدر:

2005, p64.  

  المطلب الثالث: سلسلة التوريد العكسية.

هناك وسيلة أخرى لسلسلة التوريد املستدامة وهي سلسلة التوريد العكسية، هذه الوسيلة تقع يف آخر سلسلة القيمة، 
ؤسسات فهمت املفوهي تشكل جزء من وظيفة التوريد العكسية، واليوم، إعادة التدوير أخذت مكان مهم يف حياتنا، 

الفكرة واستخدمتها لصاحلها وذلك من أجل حتديد تكاليف شراء املواد األولية. وإعادة التدوير تسمح بالشراء بأقل سعر 
  مع تفادي التبذير، فهي تساهم يف حتسني سلسلة التوريد.
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إن لوجستيات العودة هذه قد مت تطويرها خاصة من خالل التعليمة األوروبية  سلسلة التوريد العكسية: مفهوم -1
2202/96/CE  واليت تعترب املنتجني واملوزعني مسؤولني على مجع وإعادة تدوير بقايا األجهزة 27/01/2003الصادرة يف ،

يبدءون منذ اآلن بالقيام ، هذه التعليمة تفرض مسؤوليات جديدة للمنتجني، الذين  DEEEالكهربائية وااللكرتونية
بتجميع اختياري ونقل النفايات اليت جيب أن تتم بطريقة تسمح بأمثلة عملية إعادة استعمال وإعادة تدوير املكونات أو 
املواد املستعملة القابلة إلعادة التدوير أو إعادة االستعمال، وجيب كذلك ضمان معاجلة وتثمني النفايات، ويف نفس 

  1بالنسبة لكل التجهيزات الداخلة واخلارجة واملعنية ذه التعليمة. الوقت تتبع األثر

وعملية إعادة إنتاج املنتجات سواء للبيع أو لالستعمال، تتمثل يف املنتجات اليت تعود من املستهلك إىل املنتج األصلي، 
 2املصنعني أو املوردين.

إن عمليات تصنيع النفايات تكمن يف أنشطة إعادة التصنيع، التخلص، إعادة التدوير، وهذه األنشطة ميكن وصفها  
كتوريد عكسي واليت ميكن تعريفها على أا: "معاجلة املنتجات سواء كانت مشرتاة أو مستعملة، واليت عادت من الزبائن 

وبعبارة أخرى فإن التوريد  ،Rogers and Tibben-Lembke 1998إىل النقطة األصلية هلا كاملصنعني أو املوردين" 
العكسي هو االجتاه املعاكس لسلسة التوريد التقليدية املتجهة إىل األمام، واليت هي تدفق املنتجات من املوردين إىل 

 املصنعني مث إىل املوزعني وأخريا يصل إىل الزبائن.

جاع واستخدام النفايات اليت ال ميكن التخلص منها خالل عمليات أما عمليات التوريد العكسي  تنطوي على اسرت  
سلسلة التوريد كتجميع وإعادة استعمال النفايات املتبقية بعد انتهاء دورة حياة املنتج واليت ال يتم التخلص منها عند 

  طمر النفايات. ومن هنا، فإن التوريد العكسي يساعد على تقليل التلوث واملساس بالبيئة.

صوص، فإن اهلدف من وراء عمليات التوريد العكسي هو إما استعادة قيمة السلع (أو جزء من هذه القيمة)، أو وباخل
   .3 التخلص من بعض السلع بطريقة يتم مراعاة من خالهلا جوانب االستدامة

صر حيوي لسالسل سلسلة التوريد العكسية متثل مجيع العمليات املتعلقة بإعادة استعمال املنتجات واملواد، وهي عن
املواد من أجل اسرتجاعها من املستخدم إىل املصنع بغرض إعادة  /التوريد اخلضراء، من خالل توفري وسائل للمنتجات

  تدويرها، إعادة استعماهلا أو إعادة تكييفها.

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit, p35-36. 

2Juanling Huang, Contextualisation of Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 

Industry,op-cit, p16 

3Juanling Huang, Contextualisationof Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 

Industry, ibid, p19 
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إخضاع كمقاييس ROHS و  WEEEعندما ال يتم تنظيم البيئة الكلية لدورة حياة املنتجات من طرف هيئة رمسية ك 
تكون مبثابة قوانني يتم تطبيقها من أجل حماولة جعل تصميم املنتج أخضر، هذا النقص يف اهليئات القانونية ميكن أن 

  يقلص اإلبداع يف جمال التكنولوجيات اخلضراء الصاعدة.

قد مكنت املنتجني من إعادة التفكري يف املواد والتكنولوجيات اليت تستخدمها، وهذا  ROHSو  WEEEإن قوانني 
التغيري قد أدى بصفة كبرية إىل إتباع املنتجني لسلوك دفع التكاليف البيئية اخلارجية، واليت إىل غاية وقت سابق كانت 

  تثقل كاهل املستهلك.

كننا رؤية جمال واسع للدراسة. فالدراسة تركز على جانب واحد: ومن خالل الوصف السابق لسالسل التوريد اخلضراء مي
اللوجستيات اخلضراء، واليت تعود يف حد ذاا إىل اللوجستيات املستدامة وهو اللفظ الذي يتم استخدامه يف هذه 

  1الدراسة.

ليات تفكيك إن إعادة االستعمال، إعادة التدوير وغريها من أشكال اسرتجاع النفايات دف إىل ختفيض عم
  2النفايات.

، بالرتكيز على القضايا  Ferguson 2001وتوجد دراسات لتطوير سلسلة التوريد العكسية كالدراسة اليت قام ا
اإلسرتاتيجية فيما خيص التوريد العكسي والذي يكمن يف إسرتاتيجية التكاليف، اجلودة الشاملة، خدمة الزبون، 

كمية يف تصميم شبكة التوريد العكسي كقضايا املناولة والتخزين، وإدارة اسرتجاع   االعتبارات البيئية، وهناك مقاربات
  وقد مت حتديد صنفني رئيسيني من نظم التوريد العكسي مها نظام احللقة املفتوحة ونظام احللقة املغلقة. ،املنتوج

. واملنتجات هنا تسرتجع من قبل إما واملقصود بنظام احللقة املفتوحة هو أن املنتجات ال تعود إىل املنتج األصلي هلا
ومن جهة أخرى، يف نظام احللقة  3.أطراف أخرى تكون قادرة على إعادة استعماهلا يف اإلنتاج أو يتم طمرها كنفايات

املغلقة، املواد يتم اسرتجاعها وإعادة استعماهلا من طرف املنتج األصلي، إلعادة تصنيعها، وسنتطرق إىل نظام احللقة 
  لسلسلة التوريد كما هو موضح يف الشكل:املغلقة 

  

  
                                                             

1Paul  Ryan, Sustainable Logistics Towards the Development  of Environmentally Conscious Supply Chains.P3-4 

2 Eva Ponce-Cueto, José Ángel González Manteca, Ruth Carrasco-Gallego, Reverse logistics practices for recovering 

mobile phones in Spain,  The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management 

School, September 30th and 1st October 2010. Bordeaux, p270. 

3Juanling Huang, Contextualisation of  Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 

Industry, p20 
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  الحلقة المغلقة لسلسة التوريد. ):6-2الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    المصدر:

Juanling Huang, Contextualisation of Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in 
the Chinese Metal Industry, p21.  

من الضروري أن يكون هناك توضيح بأن احللقة املغلقة لسلسلة التوريد تكمن يف اجتاهني خمتلفني من التدفقات، تدفق 
اللوجستيات األمامي وتدفق سلسلة التوريد العكسية للمواد، املنتجات واملعلومات، والزبائن النهائيون كذلك جبب أن 

 1املواد اليت استعملوها. يعملوا على إعادة تدوير بقايا

  تصنيف النفايات: •

نتيجة للتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حدثت خالل السنوات املاضية واليت سامهت بشكل مباشر يف زيادة 
وميكن تصنيف النفايات حسب  2متطلبات اإلنسان وتنويعها، هذا األمر أدى إىل زيادة كمية النفايات املتولدة يوميا،

 اجلتها كما يف الشكل اآليت:طريقة مع

                                                             

1 Juanling Huang, Contextualisation of Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 

Industry, op-cit, p19. 

  .325، ص 2010فتيحة حممد احلسن، مشكالت البيئة، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل  2

 

 نفايات (التخلص) الزبون لموزعا المصنع لموردا

مواد 

 الجزء الثالث
  )المجمعالتجميع (

 

  

  

 

 استرجاع استرجاع استرجاع

 إعادة تصنيع
 إعادة

 لوجستيات خلفية لوجستيات أمامية

 البائع

 صقل وتجديد

 تفكيك

 التفتيش
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 ترتيب النفايات. ):7-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

 Juanling Huang, Contextualisation of Closed-Loop Supply Chains for Sustainableالمصدر:

Development in the Chinese Metal Industry, p22.  

  والعملية اليت تزيد من منفعة النفايات هي تثمني النفايات وميكن عرضها من خالل الشكل اآليت:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 تخفيض

  النفايات

 إعادة االستعمال      

 إعادة التدوير

 التخلص من النفايات مع استرجاع الطاقة       

 التخلص من النفايات في المفرغات          
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  تثمين النفايات. ):8-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المصدر:

Jean .D. KABONGO, La Valorisation Résiduelle, une étude de cas dans douze firmes canadiennes. 
thèse de doctorat, sciences de l’administration, université Laval, 2006, p171.  

بغرض القيام بتقييم العوامل املتضمنة يف سلسلة التوريد العكسية يكون اإلطار العام لسلسة التوريد العكسية:   -2
  عمليا أخذ عوامل مرفقة بدالالت منطقية.

De Britto and Dekker 2002بتطوير إطار عام لسلسة التوريد العكسية، واليت تتحدد من خالل مخسة أبعاد  ا، قام
  أساسية للقادة، األسباب، العمليات وخصائص املنتج والفاعلني لسلسة التوريد العكسية.

مرجتعات ومن خالل تطبيق األبعاد اخلمسة اليت تتمثل يف: مرجتعات املنتج، املرجتعات الوظيفية، مرجتعات التعويضات، 
اية دورة احلياة، ومرجتعات اية االستعمال، فهذا اإلطار ميكن أن يشكل أرضية لتحقيق تقدم أكرب يف هذا اال 

إن امتداد سلسلة التوريد إلدراج قضايا أوسع كإعادة التصنيع، إعادة  1والتطرق إىل جذور نظرية سلسلة التوريد العكسية.
وريد املوجودة، باإلضافة إىل مرحلة جديدة لإلسرتاتيجية احملورية مع عدم التأكد التدوير  تقدم إضافة لسالسل الت

املصاحب لعملية االسرتجاع بالنظر إىل النوعية، الكمية، وزمن استعادة املنتجات، احلاويات، حامالت السلع، وتغليف 

                                                             

1Juanling Huang, Contextualisation of  Closed-Loop Supply Chains for Sustainable Development in the Chinese Metal 

Industry, op-cit, p21-24. 

تثمين 
النفايات  دورة معالجة المواد األولية:

  حتويل. •
  إعادة تعريف الطرائق. •
  إعادة التدوير. •

 الوصول إلى المواد األولية:

  اسرتجاع. •
  إعادة استعمال. •
  إدخال املنتجات املرمية.  •

 القيمة التجارية:

  خلق القيمة. •
حياة ثانية للبقايا  •

  (النفايات).

 للبيئة:الفوائد بالنسبة 

  ختفيض األشياء اليت ترمى. •
 ختفيض طمر النفايات. •
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نرى أن االستدامة تفتح هلا جمال أوسع من  وجتميع ونقل هذه املنتجات، فسلسلة التوريد اليت إذا نظرنا إليها نظرة واسعة،
  1الفرص للتحسني واليت ميكن أن تتطلب مدى قصري من االستثمار.

إعادة التصنيع تعرف على أا "عملية استعادة املنتج عملية إعادة التصنيع، القوة القصوى لعملية إعادة التدوير:  -3
 ..(Amezquita et al. 1996)ة تكييفه وتعويض مكوناته" املستعمل إىل حالة جديدة من خالل إعادة استعماله، إعاد

إن املقارنة بني إعادة التصنيع وإعادة التدوير تبني أن إعادة التصنيع ذات فائدة أكرب على املستوى االقتصادي، البيئي 
د استعماله لكن ليس ، ألن إعادة التصنيع تتم من طرف املنتج األصلي بينما إعادة التدوير تعين أن املنتج يعاواالجتماعي

  بالضرورة من طرف املنتج األصلي.

  إن عملية اسرتجاع املنتجات من طرف املنتج األصلي تعود إىل األسباب اآلتية:

  املنتجات اليت تكون معيبة من مصدرها، وهي منتجات غري صاحلة لالستعمال. -
املنتجات اليت مت اإلدعاء بأا معيبة، وهي املنتجات اليت يتم إرجاعها من طرف املستهلكني الذين يدعون بأا معيبة،  -

فاملستهلك يستفيد من قرض يف إطار السياسة التسويقية للموزع، لكنه عندما جيد البضاعة فاسدة يرجعها إىل املوزع، 
لي كون أن املنتج األصلي للسلعة قد تأكد من سالمتها مسبقا وهو ما وهذا األخري يقع يف إشكال مع املنتج األص

 يوقع كل من املوزع واملنتج األصلي يف خصومة حول حتمل تكاليف اخلسارة. 

فائض املخزون، وهي املنتجات اليت مل يتم بيعها من طرف املوزع فيتم إرجاعها إىل املنتج األصلي يف إطار عملية  -
 2تفاوض بني الطرفني.

   سلسلة التوريد العكسية: ظهور -4

حيز التطبيق يف أوروبا، أصبح املصنعون مسؤولني عن اسرتجاع وتثمني منتجام املنتهية  DEEEبعد دخول قانون 
  -éco » الصالحية، ولالستجابة هلذا املعطى اجلديد فإن أغلب املصنعني استعانوا يئات تطبق املعايري البيئية 

organismes » ا.من أجل ااية حيا م اليت وصلت إىلسرتجاع وتثمني منتجا 

بالرغم من ذلك، فإن عدد املصنعني الذين حاولوا وضع سلسلة التوريد العكسية اخلاصة م يبقى حمدود، فبعض 
املؤسسات اليت سبق هلا النشاط قد جنحت يف وضع سالسل التوريد العكسية اخلاصة ا يف بيئة تتميز بدرجة كبرية من 

                                                             

1Jonhatan D.Linton, Robert Classen, Vaidyanathan Jayaraman. Journal of  Operation Management, op-cit, p5. 

2 Peter Dapiran, Diane A. Mollenkopf, Aligning Supplier-Retailer-3PL Product Return Processes: a Triadic Case Study, 

The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 1st 

October 2010. Bordeaux, p297. 
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عدم اليقني، لكن التقليد البسيط لنماذج هذه املؤسسات ال يضمن النجاح، فأغلبية املؤسسات اليت تم خبلق سلسلة 
  1توريد عكسية هلا امليل إىل نسخ النماذج املوجودة يف قطاعها الصناعي.

ء، التكاليف الفعلية لبقايا إن إدارة التدفقات العكسية لسلسة التوريد العكسية هي عملية ختطيط، تنفيذ ومراقبة  األدا
املواد، عند عملية التخزين، السلع املنتهية املعلومات ذات الصلة ابتداء من نقطة االستهالك إىل غاية املصنع األصلي 

  2دف اسرتجاع القيمة أو التخلص منها بطريقة مالئمة.

ول منحه حتسينات حملية (تسيري املخزون، وأغلب األحباث ترتكز على معاجلة مشكل حمدد لسلسلة التوريد العكسية وحتا
ختطيط اإلنتاج،... اخل)، وبفعل نقص معرفتهم املتعلقة بتسيري سلسلة التوريد العكسية، حيتاج املسريون يف البداية لنماذج 

على عامة تبني وتفسر الشروط اليت جيب استيفاءها عند مرحلة التصميم، وهذه الشروط متثل القاعدة املشرتكة اليت يتم 
 أساسها توجيه كل سالسل التوريد العكسية إىل إعادة التصنيع.

  شروط ظهور سلسلة التوريد العكسية (لماذا؟): -5

مع بروز التنمية املستدامة ودورة حياة املنتج فإن مصطلح االستدامة نال أكثر فأكثر اهتمام املؤسسات، فكل نظام قابل 
  االقتصادية، البيئية واالجتماعية على املؤسسة والبيئة.للبقاء جيب أن يأخذ يف احلسبان آثاره 

وألنه من بني أهداف سلسلة التوريد العكسية احلفاظ على بقاء ودميومة املؤسسة، فهل تأخذ سلسلة التوريد العكسية 
  حقيقة يف احلسبان األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة؟ 

فع اليت تدفع املؤسسات اليت تم بسلسلة التوريد العكسية املبنية على ولإلجابة على هذا السؤال نعاجل فيما يأيت الدوا
  إعادة التصنيع.

  الدوافع االقتصادية:  -أ

املؤسسات اليت تم بإعادة التصنيع لديها دوافع اقتصادية باألساس، فالصناعة املتمثلة يف إعادة التصنيع يف الواليات  إن 
 1وتطويرها مت على أساس حتقيق الربح مع مراعاة االعتبارات البيئية. املتحدة منظمة بشكل جيد ومرحبة اقتصاديا:

                                                             

1Akram El Korchi, Dominique Millet, Conditions stratégiques d’émergenced’une reverse supply chain, fondées sur le 
remanufacturing chez le fabricant d’origine, The 8th International Conference on Logistics and SCM Research,RIRL 
2010 - Bordeaux September 30 and 1st  October, 2010, p3-4. 
 

2Radoslav Škapa, Alena Klapalová, Reverse Logistics in Czech Companies: Increasing Interest in Performance 

Management, The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, 

September 30 and 1st October 2010. Bordeaux, p185. 
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تعمل على ترقية إعادة التصنيع، وحتليلنا لألدبيات يظهر العوامل اآلتية كعناصر أساسية  DEEEباإلضافة إىل أن قوانني 
  للدافع االقتصادي:

  هامش الربح (مقارنة مع هامش املنتجات اجلديدة). - 
 احلصص السوقية، التميز، ...).املنافسة (زيادة  - 

 القيمة يف البورصة. - 

 تقليل تكاليف اية حياة املنتج (باملقارنة مع إعادة التدوير). - 

 مراقبة السوق الثانوي. - 

   الدوافع البيئية:  -ب
بينت بأن املسؤولية البيئية للمؤسسة ليست على تناقض  (.Xerox, Caterpillar, etc)العديد من التجارب الصناعية 

خلق القيمة االقتصادية. وجبانب هذه املزايا االقتصادية، إعادة التصنيع تولد مكاسب بيئية أكرب من تلك الناجتة عن مع 
إعادة التدوير، وإعادة التصنيع تظهر إذن كأحد احللول اليت تسمح باملزج بني املسؤولية البيئية للمؤسسات فيما خيص 

لق الربح. وحتليلنا لألدبيات يظهر العوامل اآلتية كعناصر أساسية للدوافع تثمني املنتجات اليت يف اية حياا مع خ
 البيئية:

  التطابق مع القوانني البيئية (مقاربة تفاعلية). - 
 استباق تطور القوانني (مقاربة تفاعلية). - 

 تقليص اآلثار البيئية للمنتج. - 

 الصورة اخلضراء. - 

 الدوافع االجتماعية:   -ت

التنافس الكبري يف بعض القطاعات الصناعية يدفع املؤسسات إىل إعادة توطني اإلنتاج يف بلدان ذات التكلفة األقل  إن
لليد العاملة، لكن صناعة إعادة التصنيع يف الواليات املتحدة تبني أن أغلبية املنتجات يتم اسرتجاعها، إعادة تصنيعها 

كفي إدخال عبارة "إعادة التصنيع حمليا" على حمرك حبث انرتنت لتجد كم وإعادة استهالكها على الرتاب األمريكي، وي
هي هذه العبارة مهمة لصناعة إعادة التصنيع، ونضيف إىل هذا أن إعادة تصنيع املنتجات حمليا تكون تكاليفها أقل من 

 إعادة التصنيع يف بلد تكون اليد العاملة فيه أرخص بسبب تكاليف التوريد الكبرية. 

ة التصنيع ميكن كذلك أن حتث املؤسسات على إعادة توطني أنشطتها اإلنتاجية يف البلد األصلي إذا توصلت إىل وإعاد
 حتقيق أرباح من خالل التكافل بني صناعة املنتجات اجلديدة وإعادة التصنيع. 

                                                                                                                                                                                                          

1Akram El Korchi, Dominique Millet, op-cit, p5. 
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خلق مناصب شغل، واملنتج  وتتمثل الدوافع االجتماعية الرئيسية املتمثلة يف: احلفاظ على العمل على املستوى احمللي،
  بسعر أقل بالنسبة للزبائن احملدودي الدخل.

  كما أن حتليل الدوافع االقتصادية، البيئية واالجتماعية يف سياق إعادة التصنيع يسمح بصياغة اقرتاحات البحث اآلتية:
  اقتصادي مرضي. االقرتاح األول: سلسلة التوريد العكسية تربز إذا كانت إعادة التصنيع تعد بتحقيق مكسب

  االقرتاح الثاين: سلسلة التوريد العكسية تربز إذا كانت إعادة التصنيع تعد بتحقيق مكسب بيئي مرضي.

  1االقرتاح الثالث: سلسلة التوريد العكسية تربز إذا كانت إعادة التصنيع تعد بتحقيق مكسب اجتماعي مرضي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1Akram El Korchi, Dominique Millet, op-cit, p6-7. 
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  المستدامة بواسطة سلسلة التوريد. المبحث الثالث: تفعيل أبعاد التنمية

إن احلديث عن تفعيل أبعاد التنمية املستدامة بواسطة سلسلة التوريد، يعين العمل على حتقيق األداء املستدام للمؤسسة، 
  وخلق القيمة املستدامة للمؤسسة وأصحاب املصلحة مع التطرق يف األخري لبطاقة األداء املتوازن.

  وريد وتحسين األداء واالستجابة الكفأة للزبون. المطلب األول: سلسلة الت

 فيما يأيت: سلسلة التوريد حتسني األداءيتمثل 

 سلسلة التوريد وتحسين األداء:  -1
هناك العديد من املؤشرات اليت تقيس أداء اللوجستيات مثل املؤشرات املالية للوجستيات، مؤشرات اإلنتاجية، مؤشرات 

  ر ذلك من خالل اجلدول اآليت:النوعية، إال أنه ميكننا اختصا
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  مصفوفة قياس أداء اللوجستيات.): 2- 2الجدول رقم (

مؤشرات زمن   مؤشرات النوعية  مؤشرات اإلنتاجية  المؤشرات المالية  
  االستجابة

االستجابة 
  للزبون

  تكلفة االستجابة اإلمجالية
ترتيب تكلفة االستجابة 

  للزبون الواحد

الزبون لكل عدد طلبيات 
  شخص يف الساعة

  دقة وصول الطبية
  وصول الفواتري

  زمن وصول الطلبية
  زمن معاجلة الطلبية

تخطيط وتسيير 
  المخزون

  تكلفة التخزين الكلية
  وحدةتكلفة التخزين لكل 

  معدل امللء دوران املخزون
  دقة التنبؤ

  

طلبيات اإلنتاج الكاملة لكل   تكلفة الكلية للشراء  التوريد
  الساعة شخص يف

نسبة طلبيات اإلنتاج 
  الكاملة

  زمن دورة طلبية الشراء

  تكلفة النقل الكلية  النقل
  

  تكلفة النقل لكل  ميل

يف  عدد حاالت التوقف
طاقة استيعاب  الطرقات

  احلاويات املستغلة

  نسبة زمن الوصول
  نسبة اخلسارة

  املدة اليت تفصل احلوادث

  زمن العبور
  

  للمستودعات التكلفة الكلية  المستودعات
  

  تكلفة التخزين لكل وحدة

كثافة الوحدات املخزنة لكل 
  شخص يف الساعة

عدد الوحدات لكل شخص 
  يف الساعة

  كثافة التخزين

  الدقة يف املستودعات
  دقة الشحن
  نسبة اخلسارة

عدد الساعات اليت 
  تفصل بني احلوادث

  زمن دورة املستودع
  

  زمن دورة املستودعات

  
  

إجمالي 
  اللوجستيات

  نفقات اللوجستيات
  ربح اللوجستيات

  دوران أصول اللوجستيات
تكاليف رأسمال 

  اللوجستيات
  تكلفة اللوجستيات

مبيعات - معدل تكلفة
  للوجستيات

دوران حول أصول 
  اللوجستيات

  القيمة المضافة للوجستيات

  
  
  

  الطلبيات التامة للوجستيات

  
  
  

  نسبة الطلبيات التامة

  
  
  

زمن دورة 
  يةاللوجستيات الكل

                                                 Edward Frazelle, Supply Chain Strategy ,op-cit, p41 المصدر:
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ومن خالل هذه املصفوفة يبدو لنا جليا انه من بني اجلوانب اليت تستحق الدراسة االهتمام الذي توليه للزبون، ومن مث 
  1ونعين هنا االستجابة الكفأة للزبون.جيب التطرق إىل العالقة مع الزبون 

مقاربة االستجابة الكفأة للزبون  –التفكير في تشكيل مقاربة تشاركية إلدارة المخاطر داخل سلسلة التوريد:  -2
ECR -:  

مقاربة االستجابة الكفأة للزبون، هي هنا تعترب كوسيلة من جهة للوعي اجلماعي باخلطر الكلي على طول السلسلة عرب 
  توصيات، دالئل، وسائل،... تسمح بضمان تتبع أثر املنتجات.تنفيذ 

االستجابة الكفأة   ما بني املنظمات، تضمن يف إطارخاصة من جهة أخرى، الدور الذي تلعبه التكنولوجيات، بصفة 
من  للزبون وضع أوال االحتياجات العملية ملستخدمي اللوجستيات، سواء يف أمام أو خلف السلسلة. وتسمح بالوقاية

  املخاطر، وذلك بتوفري الوسائل لتشخيصها، حتديد مكاا وحماصرا.
  االستجابة الكفأة للزبون وإدارة المخاطر: 

السياسات  تتلخص إدارة املخاطر بصفة عامة بالنسبة للمؤسسة يف التحكم يف احملاور األربعة اآلتية: حوكمة الشركات،
  2ج.البيئية، احرتام حقوق اإلنسان، سالمة املنت

لكن بالنسبة لسلسلة التوريد وضمن منطق خدمة الزبون، أصبح هذا األخري أكثر فأكثر أمهية فيما يتعلق بالواجبات 
 .التقليدية يف تسيري اإلنتاج (التكلفة، اآلجال، النوعية واملرونة

لسلسلة التموين ، االستجابة الكفأة للزبون تسمح ب"دراسة، حتليل وحتسني جممل املعلومات André Martinحسب 
انطالقا من برنامج اإلنتاج للمصنع، إىل غاية نقطة البيع النهائية، وهذا عرب كل حلقة من احللقات املعنية لزيادة القيمة 

 4املنظمات حتتاج إىل الزبائن لتحقيق أهدافها وضمان بقاءها.ف 3املضافة للمستهلك".

ادل املعلومات بني املصنع واملوزع لالستجابة لتطلعات املستهلكني نذكر أن االستجابة الكفأة للزبون تكمن يف تنظيم تب 
بأسرع وقت وأقل تكلفة، وبصفة عامة التقنيات املطبقة تتجه باألساس إلدخال منتجات إىل السوق، شراء السلع 

 والتموين. وأسلوب االستجابة الكفأة للزبون يعتمد على اجلوانب اخلمسة اآلتية:

                                                             

1Edward Frazelle, Supply Chain Strategy, op-cit., p41. 

 

2Dale NEEF, Managing Corpotate Reputation and Risk, a Strategic Approach, Elseilver Publishing, USA, 2003, p42. 

3 Pierre Medan et Anne Gratacap, Logistique et Supply Chain Management,  op-cit,  p255. 

4 Coleman PATTERSON, Business Briefm Business Theory Made Sipmle,Ventus Publishing APS,  2010, p26 
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توريد قيمة مضافة للمستهلك النهائي عرب النوعية اجليدة، التجانس اجليد، الوفرة اجليدة وبأقل االرتباط بصفة دائمة ب -
  تكلفة على طول سلسلة التوريد؛

 تطوير شراكة قوية، وهو ما يتطلب إرادة للتنسيق من الطرفني؛ -
اللوجستية واإلنتاجية. استخدام وسائل تبادل املعلومات السريعة والدقيقة، من أجل قيادة اخليارات التسويقية،  -

فاستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يظهر يف البداية على مستوى املخازن عن طريق القراءة البصرية، بطاقات 
 ...اخل.،EDI ،RFIDـالوفاء، معاجلة البيانات امعة،... وتتبع بال

 للمستهلك.حتسني تدفق السلع انطالقا من تصميم املنتجات إىل غاية وصوهلا  -
 حتديد بصفة مشرتكة نظام تقييم لفعالية الشاملة للنظام والعوائد، من أجل توزيع األرباح احملصلة بالتساوي. -

لكن األفكار املتبعة يف إطار االستجابة الكفأة للزبون ال ميكنها أن ال تكون حساسة حول اإلشكالية املتعلقة    بتسيري 
املمتدة، والذي تلعب من خالله سلسلة التوريد دور احملدد، فمفهوم االستجابة الكفأة املخاطر يف إطار سياق املنظمات 

للزبون وكذلك املمارسات ذات الصلة تشكل داعم مثايل للعمل على تطوير أمناط االستهالك، بفضل فرق العمل اليت 
تستجيب للحاجة احلقيقية للمؤسسات تضعها يف امليدان على املستوى الوطين والدويل، إذ أن االستجابة الكفأة للزبون 

 حول املوضوع، مشكلة بذلك أسلوب ذو طبيعة تعاونية.
، أن حيدد ويسري املخاطر وجتنب الوقوع يف األزمات سندرس مثال ECRولفهم بشكل أفضل كيف ميكن ألسلوب الـ

ECR-France  طرف لالستجابة لتطلعات املستهلك، اجلوانب اإلدارية واالقتصادية املطورة منECR-France  يف إطار
  التوصيات األوروبية وهي كاآليت:

ويتمثل يف فرض إجراءات لتسيري النوعية (اجلودة) ضمن أسس املعايري واملقاييس، وكذلك جيب تقدمي البعد اإلداري: 
ت والعمليات فشل املمكن حدوثه يف السلسلة، وحتديد املكان بدقة وبسرعة لكل املنتجالاإلجابة التقريبية اليت تتطرق ل

  غري املطابقة، لتشكل بذلك حل معقول لكن ضمن منطق مرجعي لتسري خماطر الفشل؛

إن تنفيذ عمليات إدارة اجلودة، حتديد مصادر األخطار والتوصيات تشرتط عموما ليس فقط إدارة  البعد االقتصادي:
جيدة ألصحاب املصلحة، لكن كذلك معرفة أن تكلفة تطبيق أنظمة لتتبع األثر تتغري حسب املؤسسات والقطاعات،  

سلسلة التوريد، اخل. تتدخل كلها بصفة مباشرة  كذلك نوع التكنولوجيا املختارة، نوعية املعلومة حمل املعاجلة، درجة تعقيد
 يف تقدير التكاليف، والسؤال املطروح إذن هو االختيار االقتصادي العقالين لنمط التكلفة/ ربح.

فيما يتعلق بتتبع األثر والتكنولوجيا تسمح باستباق وإدارة املخاطر، التقليل كذلك  ECRإن تنفيذ املمارسات احلسنة للـ
  ملضاعفات ملصادر الفشل يف املصب.من كل آثار ا

تسمح لكل حلقة يف السلسلة ECR-France بشكل ملموس، قائمة من األسئلة تتم صياغتها من قبل فريق العمل لـ
باحلكم على نوعية الوسائل املوضوعة حيز التنفيذ، هذه األسئلة تندرج يف إطار تتبع األثر حسب بعدين اثنني: البعد 
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جهة، تتبع األثر من خالل حتديد املكان اجلغرايف للعطل. ومن جهة أخرى، تتبع األثر من خالل  املكاين (الفضائي) من
  1مدة رد فعل املؤسسة جتاه الفشل (البعد الزماين).

  المطلب الثاني: سلسلة التوريد وخلق القيمة المستدامة.

سة واملتعاملني معها، لذلك جيب أن ال ميكن احلديث غن جدوى سلسلة التوريد إذا مل يكن ورائها خلق قيمة للمؤس
  نتطرق إىل خلق القيمة والقيمة املستدامة بواسطة سلسلة التوريد.

  كيف نسير سلسلة القيمة، وما هي شروط النجاح؟ -1

إن البيئة التنافسية والديناميكية اليت تتطور فيها املؤسسات العاملية، تفرض تبين حلوال جيدة، وذلك بفهم كيف وملاذا 
السوق حيدد القيمة، فهناك بعض املؤسسات جربت منوذج اقتصادي جديد، ونقصد بذلك املخطط الذي تتبعه املؤسسة 

اإلجراءات واألنشطة وذلك من خالل إحداث ثورة يف سلسلة القيمة   من أجل حتقيق ربح من جراء جمموع اسرتاتيجياا،
، وهي منشأة سويدية صغرية واليت أصبحت أكرب موزع عاملي IKEAكما هو احلال لدى مؤسسة صناعة األثاث 

ض لألثاث، فاملؤسسة تقدم عادة منتجات مصممة جيدا وبأسعار تنافسية، ومن خالل التبادل يقبل زبائنها بالتكفل ببع
  املهام اليت تعود تقليديا للمصنعني ومعيدي البيع، على اخلصوص التسليم والتجميع.

، اعتمدت على إنشاء منوذج اقتصادي جديد واختاذ القرار بالتخلي عن األساليب والطرق القدمية، IKEA بالنسبة لـ
  واعتماد الطرق والتقنيات اجلديدة يف ذلك.

  احلصول على أرباح موع اسرتاتيجياا، طرقها وأنشطتها. ادي من أجلوإتباع املؤسسة هلذا النموذج االقتص

  وتبعا لذلك نتساءل عن شروط التسيري اجليد لسلسلة القيمة؟

عددها ستة: التعاون والتنسيق، االستثمار يف التكنولوجيا، العمليات التنظيمية، القيادة (الريادة)، املوارد البشرية، ثقافة 
  2املؤسسة.

  

  

                                                             

1 Pierre Medan et Anne Gratacap, Logistique et Supply Chain Management,  op-cit, p256-258. 

2Stephen Robins, David DeCenzo et Mary Coulter, Charles-Clemens Ruling. Management L’essentiel des concepts et 

pratiques,  Editions Pearson Education France 2011, p47. 
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 الشروط الستة للتسيير الجيد لسلسلة القيمة. ):9-2رقم (الشكل 

  

  

  

  

  

 

  

  

  المصدر:

Stephen Robins, David DeCenzo, Mary Coulter et Charles-Clemens Ruling. Management 
L’essentiel des concepts et pratiques,  Editions Pearson Education France 2011, p47. 

  خلق القيمة بفضل سلسلة التوريد المستدامة: -2

لقيمة، هذه املفاهيم الثالثة هي كما سبق وأن رأينا عند وصف سلسلة التوريد، وانطالقا من التنمية املستدامة ومفهوم ا
اليوم متداخلة ومرتابطة يف إطار تطوير املؤسسة ودميومتها، فسلسلة التوريد موجودة خللق القيمة وحتقيق األداء عند تسيري 
مؤسسة ما، إذن من خالل أمثلة سلسلة التوريد املستدامة ميكن جعل املؤسسة أفضل أداء وتسمح بذلك خبلق القيمة، 

  1سلسلة التوريد جيب أن تعمل وفق األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. لذلك فإن

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit,  p18. 

 إستراتيجية سلسلة القيمة

 العمليات التنظيمية الحث على التأطير

 االستثمار التكنولوجي

 

 الموارد البشرية

 التعاون والتنسيق ثقافة المؤسسة
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وحىت تتمكن املؤسسة من احليازة واحلفاظ على امليزة التنافسية، عليها عدم االكتفاء بفهم سلسلة القيمة للمؤسسة فقط، 

قيمة والذي يضم حلقة القيمة ولكن ال بد من العمل على فهم األسلوب والطريقة اليت تندمج ما يف النظام العام لل

  1للموردين، حلقة القيمة للمؤسسة، حلقة القيمة لقناة التوزيع وحلقة القيمة للزبون.

إن مصطلحات املسؤوليات االجتماعية للشركات والتنمية املستدامة، أصبحت رهانات رئيسية للمؤسسات يف كل 
 خيص التنمية املستدامة يف إطار أنشطتها.البلدان، كما أن العديد من املؤسسات قدمت الكثري فيما 

  ذلك يعترب غري كايف لسببني:،  Porter2006  و Kramerلكن حسب بورتر وكرامر 

السبب األول هي أا تتعارض مع مفهومني أساسني للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك املفهوم االجتماعي واملفهوم 
  خلني.االقتصادي، الذي من الواضح أما مفهومني متدا

والثانية أا ال تفكر يف التنمية املستدامة إال من خالل رؤية عامة من دون تطبيق املفهوم بصفة ملموسة وخاصة ضمن 
  اسرتاتيجياا.

كما متكننا من رؤية املؤسسات يف السابق على أا مل تفكر يف التنمية املستدامة إال بعد أن أصبحت هذه األخرية رهان 
كان، فبفضلهم أصبحت املؤسسات تم بذلك، إذ أا كانت ال تفكر باملشكالت اليت تنجم عن رئيسي بالنسبة للس

أعماهلا، ومع ظهور العديد من املنظمات ومنها املنظمات غري احلكومية، جعل االهتمام ينصب على املشاكل الرئيسية 
ؤسسات الكبرية، واليت ال تعد دوما املصدر على املستوى العاملي وأن األهداف املالئمة لتحمل هذه املشاكل هي إذن امل

هلذه املشاكل، فهذه املؤسسات أرادت أن تظهر حسن نيتها بإنشاء جمموعة من التقارير حول التنمية املستدامة متبوعة 
  2بأفعال بواسطة جمموعة من التصنيفات والتدقيقات حول املوضوع.

د ويدعم القيادة املستدامة، فيجب أن نفكر مرارا بأن إدراج ميكننا ذكر مثال مؤشر داو جونز لالستدامة، الذي حيد
االعتبارات االقتصادية، البيئية واالجتماعية ألنشطة الشركات وأنشطة التسيري تعطي قيمة وشفافية أكرب لألنشطة 

رية االقتصادية، هذا املؤشر قد ساهم من جهة أخرى يف إنشاء العديد من املنظمات غري احلكومية، مكاتب استشا
دائما فإن هذه التصنيفات من خالل عمليات التدقيق، مل تؤد إال  Kramer  و Porter وخرباء أكادمييني، لكن، حسب 

  إىل مزيد من الغموض يف املصطلح لدى املؤسسات.

 
                                                             

امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية  - مدخل حلقة القيمة لبورتر –عبد اهللا بلوناس: طرق بناء املزايا التنافسية املستدامة  ،د بوزيدي 1

 .2010/ 11/ 09و  08يف الدول العربية، جامعة الشلف خارج قطاع احملروقات 

2Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit,  p18. 
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  مقومات (دعائم) خلق القيمة المستدامة: -3

املؤسسات قامت بأخذ التنمية املستدامة حسب  تتمثل يف أن وهي األسباب األربعة لتجسيد األعمال املستدامة اليت
 أربعة أسباب:

هو أن االلتزام األخالقي الذي تقدمه املؤسسة لألجيال القادمة وملستقبل عاملنا بصفة عامة، فاملؤسسة من واجبها  األول
  ن،أن تتعامل مبقياس املواطنة اجليدة والقيام باألشياء بصفة صحيحة، وجيب عليها كذلك احرتام القانو 

واملؤسسات جيب أن حتسب الفائدة االجتماعية مقابل فائدة أخرى، والنظر يف التكلفة املالية هو مغطى بشكل كايف 
  بواسطة الربح االجتماعي.

واليت متس الشيء الذي له عالقة بالبيئة بصفة عامة، لكن كذلك كل ما له عالقة "االستدامة" يتعلق مبصطلح الثاني 
  يئي، االقتصادي واالجتماعي، مثال: الشفافية أكثر استدامة من الرشوة.باألبعاد الثالثة: الب

يتعلق مبصطلح الرتخيص ويربط السلطة التنفيذية باملؤسسات، فاملؤسسات ال ميكنها إجناز أعمال إال من الثالث  السبب
  خالل موافقة احلكومة، اتمع احمللي واملسامهني.

الثالثة السابقة ألنه يضم جمموع الفاعلني املعنيني الذين مينحون موافقتهم حول وهو السبب امللموس أكثر بني األسباب 
 جمموع عمليات املؤسسة، هذا السبب يسمح كذلك مبعرفة املشاكل اليت تعمل املؤسسة على حلها.

قة بالتنمية ويربر هلا كل النشاطات املتعلالسمعة، السبب األخري ميكن أن يكون األكثر أمهية بالنسبة للمؤسسات وهو 
املستدامة ألن السمعة اجليدة تؤثر مباشرة يف ميدان األعمال وتسمح بطريقة معينة باحلفاظ على صورة املؤسسات حىت 

  يف حالة وقوع حادث، وهذا السبب يبحث يف إرضاء قبل أي شيء جمتمع بأكمله خارج املؤسسة.

 Kramerو  Porter2006  النجاح حتتاج إىل جمتمعات صحية، أين تكون يوضحانه جيدا: "فاملؤسسات اليت تريد
الصحة، التعليم وتساوي احلظوظ ذات أمهية من أجل احلصول على قوة عمل منتجة وفعالة"، وما هو إال عبارة عن 
جمتمع مستقر أين ميكن للمؤسسات أن تتطور، وحده االستخدام الكفء للموارد الطبيعية، احرتام القوانني وحقوق 

  من للمجتمع استقراره وللمؤسسة تطورها.امللكية اليت تض

  1كذلك، اتمعات حتتاج للمؤسسات اليت تنجح يف املسامهة يف حياة السكان، وتضمن مستوى معيشة حسن.

الطرفان جيب أن يتقامسا قيما مشرتكة، فيجب إذن إجياد نقطة توازن بني الفوائد املبحوث عنها من طرف الزبون واتمع 
  وبني الفوائد املنتظرة من طرف املؤسسة. 

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit,  p20-21. 
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ذن والشكل اآليت يوضح نقطة التوافق بني الفوائد املنتظرة من طرف الزبون والفوائد املنتظرة من طرف املؤسسة، ويسمح إ
  بعالقة مستدامة.

  البحث عن التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة الزبون. ):10-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر:

Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER. Comment L’approche de la Supply Chain 
Durable peut rendre l’entreprise plus performante? Mastère Spécialité/ 3ème Cycle Management et 
Activités Logistique, Promotion 2007, ESC Bretagne, Brest France, p22. 

تمع يأخذ شكلني متمايزين حسب إن التداخل بني املؤسسة واKramer et Porter وهنا ختلق القيمة بالنسبة ،
 للمؤسسة، فيجب االهتمام بكل اجلوانب اليت تأيت من املؤسسة نفسها وتؤثر عل اتمع، مبعىن نشاطها املنتظم.

فرنسا ومصنع يف الصني)، مث يف البداية التوطني، ألن املصنع يكون تأثريه خمتلف حسب مكان إنشاءه (مثال مصنع يف 
الزمن الذي يعد عامل مهم، فاملؤسسة جيب أن تكون قادرة على التنبؤ بأثر نشاطها املستقبلي كما جيب أن تتنبأ 

  باإلجراءات اليت ستتخذها من أجل تفادي ارتكاب األخطاء.

 املؤسسة، مثال كمية ونوعية قوة وهناك شروط خارجية تؤثر كذلك على اتمع وهلا إذن أثر مباشر على خلق القيمة يف
  العمل املتاحة، العتاد املتوفر، أو قواعد املنافسة اليت حتكم القطاع املعين.

 عالقة صراع

 عالقة غير مستدامة مأزق

 عالقة مستدامة    

 فائدة المؤسسة

 مرتفع

 ضعيف مرتفع ضعيف

 الزبون فائدة
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وميكننا كذلك األخذ يف احلسبان حجم ودرجة تعقيد الطلب (مثال: الفرق بني فرنسا والصني) أو كذلك القدرة على 
  1اإلنتاج حمليا.

جود القيمة يف األعمال وأي نوع أو منط أو أصناف للقيمة ميكن خلقها وأين يتم إن إدارة خلق القيمة يعين معرفة و 
  2ذلك.

، والقيمة  CVAإن خلق القيمة كما رأيناه يف اجلزء األخري هي مفهوم واسع، وتعتمد على القيمة املضافة اليت تقدم للزبون
والقيمة  SVAضافة بالنسبة للجانب اتمعي والقيمة اتمعية امل EVAاالقتصادية املضافة بالنسبة للجانب املايل 

 .PVAالشخصية املضافة بالنسبة للجانب االجتماعي 

هذه املفاهيم األربعة تندرج بصفة جيدة يف جانب التنمية املستدامة، ألا من جهة تكون على طول الفرتة ومن جهة 
  3أخرى ضمن التنمية املستدامة، وميكن توضيح ذلك وفق الشكل اآليت:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit, p22. 

2Alena Klapalová, Radoslav Škapa, Reverse flows as the source of value in Czech companies, The international 

conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 1st October 2010. 

Bordeaux France, p205. 

3Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit, p37. 
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 المحاور األربعة لخلق القيمة المستدامة.  ):11-2الشكل رقم (
  

  

  

  

  

 

 

  المصدر:

Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER. Comment L’approche de la Supply Chain 
Durable peut rendre l’entreprise plus performante? Mastère Spécialité/ 3ème Cycle Management et 
Activités Logistique, Promotion 2007, ESC Bretagne, Brest, p37. 

والقيمة املستدامة تتجسد من خالل توافق جمموعة من العوامل كاالستثمار، اإلبداع، رأس املال البشري، اإلنتاجية، 
  ننا متثيل سلسلة خلق القيمة املستدامة كما يأيت:احلوكمة واألخالق، و ميك

 
 
 

  

  

  

 

  

  

 

 المؤسسة   

    SVA 

  CVA   PVA 

   EVA 
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 سلسلة خلق القيمة المستدامة ):12-2الشكل رقم (

  حوكمة الشركات                                   

  

 

  

  

  

  

  

  

 Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER. Comment L’approche de la Supply Chain Durableالمصدر:

Cycle Management et Activités Logisqtique,  èmeSpécialité/ 3peut rendre l’entreprise plus performante? Mastère 

Promotion 2007, ESC Bretagne, Brest France, p38.  

إذ أن حوكمة الشركات تعمل على خلق التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية وبني األهداف الفردية واجلماعية 
ات املؤسسة مع أجراها، مورديها، الزبائن واملستثمرين تسجل عرب الزمن، فشراك 1مع تشجيع االستخدام الكفء للموارد،

ونفس الشيء بالنسبة ملفهوم النمو، فمفهوم التنمية املستدامة يدفع إىل اسرتاتيجيات خالقة واليت جيب أن تكون مولدة 
لني وخاصة الزبائن واملسامهني، رابح بالنسبة جلميع الفاع- للقيمة، كما أن التنمية املستدامة جيب أن تشكل منوذج رابح

وهذا جيب أن ينفذ عرب إسرتاتيجية حمددة من طرف اإلدارة واليت مع تأخذ يف احلسبان أولوياا فيما يتعلق بالتنمية 

                                                             

1 Pınar Seden Meral, Tracing the Corporate Governance and CSR Activities of  Logistics Sector in Turkey An Inquiry 

of Company Web Site Applications, The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux 

Management School, September 30 and 1st October 2010. Bordeaux, p143. 

 

 رأمسال املسامهة

        EVA  

 رأمسال بشري

        PVA  

 رأمسال زبون

        CVA  

 االستثمار

 كفاءة/ قابلية االستخدام

 اإلبداع االنتاجية

 النمو املردودية

 األخالق
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املستدامة وااللتزام باألخالق يف عملها، واخليار جيب أن يأيت من تفكري حول املوارد اليت تبقى حمدودة وكذلك طموحات 
  فيما خيص التنمية املستدامة.املؤسسة 

  المطلب الثالث: سلسلة التوريد المستدامة وبطاقة األداء المتوازن.
باإلضافة ملقياس خلق القيمة، ميكن معرفة أداء سلسلة التوريد وفق منظور بطاقة األداء املتوازن، ذلك أن سلسلة التوريد 

 تعمل وفق مفهوم العمليات.

  منظور األداء المتوازن: سلسلة التوريد المستدامة وفق -1

أصبحت املؤسسات واعية أكثر فأكثر مبوضوع التنمية املستدامة، لذلك فإن هناك ضرورة لتوفري وسائل تطبيقها. غري أنه  
 –بالنسبة للمؤسسات فإن تطبيق مفهوم معني ال يبدو سهال عند ترمجته على اجلانب االقتصادي، البيئي واالجتماعي 

هلا دوما فائدة مشرتكة. ومن هنا إذن أصبحت التنمية املستدامة "كلمة رائدة" اليت ليس  -اجلوانب الثالثة للتنمية املستدامة
 .SuSCMويف هذا السياق نبحث عن الفائدة من إجياد مكونات إدارة سلسلة التوريد املستدامة أو 

ا اجلانب إن إدارة سلسلة التوريد املستدامة تشكل واحد من ميادين االهتمام األساسية ألدبيات اللوجستيات، ويف هذ
Seuring et Muller (2008) ا "إدارة تدفقات املواد، املعلومات، ورؤوس األموال وذلك كتعاون بنيا على أيعرفا ،

الشركات على طول سلسلة التوريد مع مراعاة األهداف اليت تتوافق مع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: البعد 
ماعي وأخذها يف احلسبان واليت تستخلص من متطلبات الزبون وأصحاب االقتصادي، البعد البيئي والبعد االجت

  املصلحة".

ولكونه تعريف عام نوعا ما، فإنه يربهن على وجود ارتباط بني التوريد والتنمية املستدامة، غري أنه من املناسب التساؤل 
تدخل الزبون ضمن نفس اموعة حول إخراج ومتييز الزبون عن باقي أصحاب املصلحة، بينما نظرية أصحاب املصلحة 

Donaldson and Preston 1995.  

وضمن هذا السياق من األفكار، املؤسسات تبحث عن إجياد متثيل إلدارة سلسلة التوريد املستدامة والذي يسمح هلم 
البحث يف بسهولة بامتالك العناصر وهيكلتها، وكذلك إعادة هيكلة توريدها، واهلدف العام من وراء هذه الدراسة هو 

هذا االجتاه، بغرض اقرتاح يف املستقبل مصفوفات وجداول التدقيق/ التشخيص اليت تسهل عمل الباحث واملسري يف إطار 
  التوريد، والذي يثرى ويتعقد كل يوم.



 

107 

 

 : سلسلة التوريد المستدامة نيالفصل الثا 107

وهلذا فإن وللقيام بذلك، يف البداية، حناول إعطاء نظرة حول األبعاد واألبعاد اجلزئية إلدارة سلسلة التوريد املستدامة، 
  1التفكري هو إذن إشراك كل بعد من أبعاد التنمية املستدامة يف جمال اللوجستيات، والشكل اآليت يقرتح هذا التمثيل:

  تمثيل عام إلدارة سلسلة التوريد  المستدامة.): 13-2الشكل رقم (

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape deالمصدر:

modélisation, The international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, 
October 2010. Bordeaux France, p5.stSeptember 30 and 1  

ربط كل بعد للتنمية املستدامة باألعمال اليت تقام يف جانب اللوجستيات، وضمن ويف كل حالة سببية، يبدو لنا ممكنا 
  هذا التصور سنقرتح إدراج األطر العامة للدراسة كما يأيت:

                                                             

1Joelle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape de modélisation, The 

international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 1st 

October 2010. Bordeaux, p1. 

 

 إدارة سلسلة التوريد المستدامة

 إدارة سلسلة التوريد الخضراء

 البعد االجتماعي          البعد البيئي البعد االقتصادي      

 إدارة سلسلة التوريد االجتماعية

 األداء المتوازنإدارة سلسلة التوريد المستدامة ضمن بطاقة 

 إدارة سلسلة التوريد       

التنمية 

 المستدامة
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  البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يدعو خاصة للكتابات اليت تتعلق بإدارة سلسلة التوريد. - 
 إدارة سلسلة التوريد اخلضراء.البعد البيئي للتنمية املستدامة يتوافق مع  - 

                     البعد االجتماعي للتنمية املستدامة جيد مكانا له ضمن إدارة سلسلة التوريد االجتماعية.  - 
غري أنه، هناك بعض املالحظات تفرض نفسها اآلن ويف احلني، فبداية من املناسب التأكيد والتذكري بأن هذه العناصر 

يبدو لنا أن هناك فرص أكرب للقيام  ،1فإنه بالرغم من قياس األداء الذي يظهر يف كل بعد من هذه األبعادالثالثة، 
بعملية تدعيم ائية إلدارة سلسلة التوريد املستدامة ضمن بطاقة األداء املتوازن واليت ميكن تقويتها باالعتماد على 

 األبعاد. مؤشرات األداء املفتاحية املكيفة وهي قياس أداء هذه

ومن ناحية املنطق االقتصادي الكلي، وعلى مستوى كل دولة، فإن تطبيق التنمية املستدامة ميس الصناعة، 
وكذلك البحث عن الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، ويف هذا الصدد املؤسسة تشكل ميثاق أخالق، قوانني 

اليت تقود  ISO14000والبيئية من الصنف  SA8000 من الصنف حلسن القيادة، وتسهر على تطبيق املقاييس االجتماعية
اليت تصدر توصيات  AFNORواملدعوم من طرف  SD21000، وضمن هذا اخليار فإن الدليل ISO14000إىل التقييس 

  عند أخذ التنمية املستدامة يف احلسبان يف تسيري املؤسسات.

ملصلحة املشاركني يف إسرتاتيجية املؤسسة، فبالنسبة التنمية املستدامة هلا كذلك تأثري على جمموع أصحاب ا
والذي عمل على التقريب بني نظرية أصحاب املصلحة والتنمية املستدامة، فإنه من املمكن  2005سنة  Dontenwillلـ

 التقريب بني اجلانب االقتصادي وأصحاب املصلحة اآلتني: املسامهون والزبائن، وبني اجلانب البيئي واملنظمات غري
  احلكومية أو اجلماعات اإلقليمية وبني اجلانب االجتماعي واألجراء واجلمعيات اليت تدافع عن حقوق املرأة مثال.

هذا اهليكل الذي يضم عالقات متعددة يقودنا إىل التفكري حول دراسة أكثر تفصيال للعالقة بني سالسل التوريد والتنمية 
ح إطارا يسمح بوضع إدارة سلسلة التوريد والذي يقدم استجابة وافية للبعد املستدامة، وانطالقا من وجهة النظر هذه نقرت 

  االقتصادي، البيئي واالجتماعي.

لكن من الضروري احلديث عن بعض وسائل قياس األداء حىت نتمكن من قياس أداء سالسل التوريد املستدامة فيما بعد، 
  واهم هذه الوسائل بطاقة األداء املتوازن.

  المتوازن: بطاقة األداء -2

نظم قياس األداء عبارة عن آلية لتقييم مدى تقدم املنظمة جتاه حتقيق األهداف التنظيمية، وهذا التقدم يتم حتديده من 
خالل نظام قياس األداء، ويعرب عنه يف شكل الزيادة يف مستويات اإلنتاجية، واإلنتاجية هي حتقيق األهداف، ويعرف 

وحتسني تلك األنشطة اليت تؤثر على رحبية املنظمة، وذلك من خالل جمموعة من قياس األداء بأنه عملية اكتشاف 
                                                             

1 Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,  op-cit , p2. 
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املؤشرات اليت ترتبط بأداء املنظمة يف املاضي واملستقبل دف تقييم مدى حتقيق املنظمة ألهدافها احملددة يف الوقت 
  احلاضر.

إلنتاجية يف املنظمات الصناعية وغري فقياس األداء يعترب طريقة منظمة لتقييم املدخالت واملخرجات والعمليات ا
  1الصناعية، ويتضمن نظام تقييم األداء معايري ومقاييس لألداء.

                                                     .Blanced Scorecardمفهوم تقييم األداء المتوازن:   - أ

يبدأ من رؤى املنشأة  BSCهو مفهوم يعمل على ترمجة اإلسرتاتيجية إىل خطوات عمل تنفيذية، فاملقياس 
واسرتاتيجياا، فمن هنا نتعرف على مفاتيح النجاح احلساسة اليت تقودنا حنو حتديد األهداف اليت جيب أن تسعى 

ينطلق من تطلعات املنشأة واسرتاتيجياا ويعتمد يف آلياته لتحقيقها، وهذا املفهوم يعد مبثابة نظام للقياس املتوازن الذي 
هو مقياس اسرتاتيجي يعمل  BSCالـف التنفيذية على الرتكيز على التحقق من تنفيذ اجلوانب الرئيسية ألنشطة املنشأة.

قياس األداء املتوازن مت تقدميه ألول مرة  و  2.على تسري األداء يف املنشأة ليتم يف ضوء األهداف واالسرتاتيجيات املوضوعة
 Harvard Businessيف جملة  1992يف عام  Kaplan and Nortonكمفهوم لقياس األداء يف املنظمة عن طريق 

Review  ،وكان اهلدف من تقدمي هذا النموذج هو التغلب على القصور الذي يواجه استخدام املقاييس املالية
ى النتائج وتستخدم مؤشرات الحقة، ولكنها غري مرتبطة مبحركات األداء اليت تتعلق مبؤشرات فاملقاييس املالية تركز عل

خلق قيمة جديدة من خالل االستثمار يف العمالء واملوردين والعاملني والتكنولوجيا واالبتكار، وقياس األداء املتوازن هو 
ء يف املستقبل، كما يركز على النواحي املالية وغري املالية، نظام متكامل لقياس األداء احلايل مع الرتكيز على حمركات األدا

ويعمل على تزويد املديرين يف املنظمات بالنظرة الواقعية ملا حيدث داخل وخارج املنظمة، واألساس يف مدخل قياس 
ية ومؤشرات غري األداء املتوازن هو استخدام جمموعة متكاملة من املقاييس واملؤشرات اخلاصة باألداء، تضم مؤشرات مال

مالية لتبني اجلوانب املختلفة لقدرة املنظمة على األداء، وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية بشكل متوازن من خالل الرتكيز 
 على احملاور األربعة اآلتية:

  ويركز على إسرتاتيجية النمو والرحبية ورؤية أصحاب املصلحة للمنظمة.المحور المالي:  -
 إسرتاتيجية خلق القيمة للعميل وكيف تبدو املنظمة من منظور العميل.يركز على محور العميل:  -

يركز على األولويات اإلسرتاتيجية ملختلف العمليات واليت حتقق الرضا للعمالء وأصحاب محور العمليات الداخلية:  -
 املصلحة، ويهتم بالعمليات اليت تتفوق فيها املنظمة.

                                                             

ية اإلدارية، القاهرة قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، حبوث وأوراق عمل، منشورات املنظمة العربية للتنم - أعمال املؤمترات–املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 1

 .193،ص2009

  207، مصر، ص2004-2003سعد صادق حبريي: إدارة توازن األداء، الدار اجلامعية، 2
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ت خللق املناخ الذي يدعم التغري التنظيمي واالبتكار والنمو ومقاييس ويركز على األولويامحور التعلم والنمو:  -
 1لألداء.

  ويوضح الشكل اآليت حماور قياس األداء املتوازن:

  محاور قياس األداء المتوازن.):14-2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي، حبوث وأوراق  -أعمال املؤمترات–ية للتنمية اإلدارية املنظمة العرب المصدر:
  .218، ص2009عمل، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة 

وقياس األداء املتوازن مفهوم يرتجم رسالة وإسرتاتيجية وأهداف املنظمة إىل مؤشرات لألداء تغطي كل احملاور اهلامة لألداء 
مثل: التمويل، العاملني والعمليات الداخلية واألنشطة اهلامة، ويعمل هذا النظام على حتقيق التكامل بني البيانات املالية 

الت واملخرجات، احملور اخلارجي (التمويل املؤسسي، العمالء) واحملور الداخلي (العمليات وغري املالية، بيانات املدخ
والعاملني)، األهداف واملقاييس، األسباب والنتائج، هذا املدخل عكس نظم قياس األداء التقليدية اليت تركز عملية 

وغري املادية. واهلدف من التكامل بني املؤشرات القياس على قياس األصول املالية واملادية وتتجاهل األصول غري املالية 

                                                             

 1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ص، املرجع نفسه، ص217..

 اإلستراتيجية

من هم عمالئنا وكيف حنقق  محور العميل،

 متطلبام؟

النمو  كيف نكون قادرين على  محور التعلم والنمو،

العمالء. والتغيري واالستمرار يف حتقيق متطلبات  

 المحور المالي

  حنقق قيمة لعمالئنا؟كيف 

كيف حنقق   محور العمليات الداخلية،

متطلبات العميل يف ضوء التوازن؟ وما هي 

 العمليات اليت جيب أن نتفوق فيها؟
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املالية وغري املالية هو احلد من تركيز املديرين على حتسني األداء يف األجل القصري، وتوجيههم إىل الرتكيز على مؤشرات 
  1األداء غري املالية واليت تعترب حمركات لألداء حتقق قيمة اقتصادية يف املستقبل.

تعىن استدامة الشركات أنه جيب على املنظمات قياس وإعداد تقارير عن بطاقة األداء المتوازن المستدامة:   -ب
وميكن لألطراف ذات املصلحة فهمها بسهولة، وفهم آثار السياسة البيئية على ، تأثرياا البيئية بطريقة مناسبة وشفافة

  .مؤشرات األداء املرتبطة به

لالستدامة االقتصادية والبيئية   triple – bottom lineعناصر الثالثة اهلامة (النتيجة الثالثية)وقد ظهر حديثا منوذج ال
واالجتماعية كنموذج جيد يساعد املنظمات على تفسري االستدامة، وكل بعد من أبعاد االستدامة ميثل حتديًا هائال 

وفيه يتم دمج جزئي يف ااالت اليت يغطيها ) Elkington )1997ويف ظل املدخل املقرتح من  .بالفعل إلدارة املنظمة
منوذج العناصر اهلامة لالستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية الذي يسمح للمنظمات بالتفكري يف عمل روابط بني كل 

  :بعدين من أبعاد االستدامة كما يأيت

االقتصادية، وتسمح للمنظمات بوضع وتتناول كيفية مسامهة االستدامة البيئية يف االستدامة : حالة العمل •
  .اسرتاتيجيات املساهم داخل االستدامة البيئية واالجتماعية

وتتناول كيفية مسامهة االستدامة االقتصادية والبيئة يف االستدامة االجتماعية، وتعتمد على فكرة أن  :حالة البشر •
 .احلماية البيئية لوقاية البشر يف األجل الطويلاألمور البيئية سوف ساعد البشر على تطوير أنفسهم، كما يتم تنفيذ 

وتنظر إىل االستدامة من زاوية كيفية خدمتها للبيئة، ومن مث تبحث املنظمات عن الكيفية اليت : الحالة الخضراء •
  2تؤثر ا االستدامة االقتصادية واالجتماعية على االستدامة البيئية.

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  219.1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ص، املرجع نفسه، ص

 202، ص2009االقتصادية والعلوم اإلدارية، الد الواحد والعشرون، العدد الثاين، نادية راضي عبد احلليم، جملة العلوم 
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 الثالثة حاالت االستدامة ):15-2الشكل رقم (

. 

  

  

  

  

    

  .21، ص2009نادية راضي عبد احلليم، جملة العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، الد الواحد والعشرون، العدد الثاين،  :المصدر

وبالنسبة لإلطار الذي ميكن أن تستخدمه املنظمات لنشر وترويج التنمية املستدامة واألرباح املستدمية فإنه جيب أن يغطى 
  :معايري هامة منها

  .مقاييس أداء ميكن فهمها وتوصيلها بوضوحأن يتضمن   -
 .أن يضيف قيمة وميكن دجمه يف نظم القيمة املضافة املوجودة باملنظمة - 

 .أن تدعمه أدوات وموارد اإلدارة املوجودة - 

 .أن يغطى األبعاد الثالثة لالستدامة وهى األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -

توفر موضوعات هامة ميكن وجيب إدخاهلا يف مهام واسرتاتيجيات وعمليات املنظمات اليت وإذا كانت التنمية املستدامة 
امة دتم باملستقبل فإننا نرى أن إطار بطاقة األداء املتوازن تناسب متاما هذا التحدي حيث تشمل جماالت هامة لالست

والتطور، وإمكانية إدخال مؤشرات األداء البيئي إرضاء األطراف ذات املصلحة، والتعلم التنظيمي  واملسؤولية البيئية وهى:
  1يف املستقبل. املرتبط بأبعادها األربعة

"املؤسس املشرتك للغرفة  John Elingtonحسب  سلسلة التوريد المستدامة ومكونات األداء المستدام: -3
هي إدماج التنمية  Tripple Bottom Line"، ال 1994االستشارية إلسرتاتيجية التنمية املستدامة يف بريطانيا سنة 

  املستدامة يف املؤسسة، (املسؤولية االجتماعية للمؤسسات) من خالل تقييم األداء وفق ثالثة زوايا:

                                                             

 211املرجع نفسه، ص نادية راضي عبد احلليم، جملة العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية،

االستدامة 

 االقتصادية

 االستدامة

  البيئية

االستدامة 

 االجتماعية

 اإلنتاجية االجتماعية

 الكفاءة

 الحقوق االقتصادية الفعالية البيئية

 الكفاءة البيئة

 الحقوق البيئية
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 ,Peopleالنتائج االجتماعية لنشاط املؤسسة بالنسبة موع أصحاب املصلحة، فاألول هو الناس  الجانب االجتماعي:

P.  
  .Planet, Pملؤسسة واحلفاظ على البيئية، فالثاين هو الكوكب املوازنة بني نشاط ا الجانب البيئي:

  Profit, P.1وهو الثالث أي الربح  الجانب االقتصادي:

  بالنسبة لربط إدارة سلسلة التوريد بالجانب االقتصادي:  -أ

 يأيت: يعترب اجلانب االقتصادي من اجلوانب املهمة بالنسبة إلدارة سلسلة التوريد، وميكن توضيح ذلك من خالل ما

  إدارة سلسلة التوريد المستدامة وفق البعد االقتصادي:

رابح"، بالفعل فإن -للتذكري، فإن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، يهدف إرادة التقاسم بني الشركاء من النوع "رابح
وإدارة كل أنشطة التوريد، "إدارة سلسلة التوريد تشمل ختطيط وإدارة كل األنشطة اليت تندرج يف إطار الشراء، التحويل 

وبصفة أهم فهي تتضمن كذلك التنسيق والتعاون بني قنوات الشركاء، الذين ميكن أن يكونوا موزعني وسطاء، زبائن. ويف 
إطار خيار تسهيل ااالت املكونة إلدارة سلسلة التوريد املستدامة وبالنظر إىل العناصر املذكورة سابقا، فإن تنفيذ إدارة 

  توريد وفق البعد االقتصادي يعتمد على بعدين فرعيني:سلسلة ال

التنسيق داخل وما بني املنظمات، وتسيري أنظمة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومها بعدان فرعيان مت االعرتاف ما 
  2بشكل الفت لدى كل إدارة عامة ملنظمة مسجلة ضمن سلسلة التوريد.

من خالل االستعمال العقالين للموارد املوجودة يف األوساط الطبيعية، هذه النقطة إىل تشجيع خلق الثروة للجميع وذلك 
  :ميكن كذلك التعبري عنها من خالل

  

   

  

  

  

                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit,  p16. 

2Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p4-5. 
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  إدارة سلسلة التوريد المستدامة من خالل البعد االقتصادي. ):16-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر:

Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape de modélisation, The 
international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 
1stOctober 2010. Bordeaux, p8. 

املؤسسات األخرى يف كل مؤسسة هي موجهة ألن تتفاعل. ففي البداية، يكون ذلك ضمن األقسام اليت تكوا، مث مع 
إن هذه االرتباطات داخل وما بني املنظمات تشكل أسس للتدفقات القاعدية الثالثة اليت جتسد  .إطار سالسل التوريد

 التوريد: وهي تدفقات السلع، تدفقات املعلومات والتدفقات املالية.

  توريد يتطلب إتباع مناذج إن تسيري الواجهات بني كل قسم من أقسام املؤسسة وبني مؤسسة وأخرى لسلسلة

عمل متكاملة، وهذا اجلانب من األدبيات قد شكل وسيشكل موضوع للعديد من الكتابات والبحوث يف هذا االجتاه. 
اإلنتاج واملصب من هذه عن يف حني أن بعض الكتاب يفكرون بشكل أكرب يف جانب املنبع (أعلى السلسلة) 

  الواجهات. 

 إدارة سلسلة التوريد المستدامة

االقتصادي إلدارة سلسلة التوريد إدارة سلسلة التوريد= البعد   

 األهمية اإلستراتيجية إلدارة سلسلة التوريد

 تسيري أنظمة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 التكنولوجيا املساعدة يف اختاذ القرار

 تكنولوجيا الواجهة
 تكنولوجيا القيادة

 نظام االتصاالت نظام تبادل الوثائق

 نظام تتبع األثر

 الربط داخل وما بني املنظمات       

 توريد املنبع (املنشأ)

 توريد اإلنتاج

 توريد املصب

 االشرتاك يف النقل

 تتبع األثر                    



 

115 

 

 : سلسلة التوريد المستدامة نيالفصل الثا 115

ة)، ويسمى أيضا التوزيع، هو اجلزء من سلسلة التوريد الذي شكل موضوع عمل كل إن توريد املصب (أسفل السلسل
  . (Fabbe-Costes et al,2000)من:   

ويف هذا السياق، جيب البحث ببساطة عن إرضاء املستهلك النهائي، واألساس هو وضع املنتج بشكل جيد، حبيث جيد  
نقطة يتم احلديث عنها مرارا يف توريد املنبع، املصب مقارنة مع كل زبون استجابة لطلبه، ومصطلح الوقت املناسب هو 

 توريد اإلنتاج، وأن البحث عن سرعة االستجابة يف الوقت املناسب ترافقه إجراءات التدفقات املضطربة.

 وعند هذا املستوى من التفكري، من املناسب عدم نسيان أن هناك ضرورة للتعاون، خاصة من خالل االشرتاك يف جانب
النقل والذي ميكن تعريفه على أنه "نوع من التنسيق بني املؤسسات والذي يتميز باالشرتاك يف املوارد بني فاعلني اثنني أو 
أكثر (سواء كانوا منافسني أم ال) مع السعي هلدف الرتشيد األمثل لتدفقات النقل، ومن خالل ترشيد تدفقات النقل، 

لتكنولوجية، البشرية، التنظيمية، اخل) اليت من شأا حتسني عملية تسليم سوف نستخدم كل الوسائل (االقتصادية، ا
  سلعة أو خدمة ما إىل غاية مكان استهالكها النهائي".

وذا، فإن مهما كانت سلسلة التوريد اليت نقع فيها، فإن تتبع األثر يعد كذلك من بني االهتمامات األساسية، واليت 
لتارخيي، حتديد املوقع أو استعمال منتج عن طريق حتديد مسجل"، وعملية تتبع األثر يكمن دورها يف "إجياد اجلانب ا

تضمن التذكري باملنتج يف حالة وجود عيب ويساعد على مكافحة التقليد، وهي كذلك على املستوى القانوين تعترب ذات 
من التصليحات املرتتبة عن ذلك أمهية كبرية ألا تسمح بتحديد من املخطئ يف حالة وجود خمالفة. وهي إذن من يض

  (دفع اخلسائر واألرباح).

  وبالنسبة للجانب الببيئي:

  إدارة سلسلة التوريد المستدامة وفق البعد البيئي:   -ب

يف الوقت احلايل، فإن الصورة النوعية لكل مؤسسة متر عرب قيامها بأنشطة خضراء، هذا التفكري األخضر ميكن أن يكون 
أو بشكل إرادي (من  1) DEEE2002سوم املتعلق مبعاجلة نفايات األجهزة الكهربائية واإللكرتونيةقيد (من خالل مثال املر 

خالل خلق كبري للقيمة فيما خيص املوارد املستعملة) فالبحث عن إدارة سلسلة توريد خضراء ليس جديدا، فضمن عمل 
هذا التاريخ يرتافق مع بروز إدارة سلسلة ، مع مالحظة أن 1992ذكرت أعماله منذ سنة  Svrivstava 2007شامل ومهم 

  2)، وكنتيجة لذلك نقرتح التمثيل اآليت:Christopher 1992التوريد (

 

                                                             

1 Joelle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p6-7. 

2Joelle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p8. 
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  إدارة سلسلة التوريد المستدامة من خالل البعد البيئي. ):17-2الشكل رقم (               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر:

Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape de modélisation,  

The international conference on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 
1stOctober 2010. Bordeaux France, p11. 

إن البعد الفرعي املتمثل يف العمليات اخلضراء يشكل موضوع للعديد من املالحظات الباحثني يف جمال التوريد، يف معاجلة 
، بالرغم DEEEحول  2002كما هو احلال بالنسبة ملرسوم  النفايات، هناك مراسيم تفرض التقليص من هذه األخرية،

من ذلك، فإن املؤسسات مدعوة إلنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، مبا يف ذلك تلك اليت قد ال ميكن معاجلتها ويتم 
طمرها، ويعد عامل مساعد يف ذلك عندما نسمع بأن هناك قرى ومدن فرنسية ترفض إقامة مفرغات بالقرب من 

  جتمعام السكنية.

ر إذن بالضرورة  من خالل تفكري من املصدر لعملية اإلنتاج، هذا العمل يفسح إمكانية ل إن جناح العمليات اخلضراء مي
"التصميم األخضر" وذلك من خالل التصميم البيئي، أين يتم التفكري انطالقا من مصدر إطالق املنتج إىل إنتاج واعي 

 إدارة سلسلة التوريد المستدامة

البعد البيئي إلدارة سلسلة التوريد إدارة سلسلة التوريد=       

 األهمية اإلستراتيجية إلدارة سلسلة التوريد        

 التصميم األخضر العمليات اخلضراء

 اإلنتاجوإعادة  اإلنتاج األخضر تقييم  حتليل دورة احلياة تصميم واعي للبيئة معاجلة النفايات         

 التوريد العكسي وتصميم الشبكة
 النقل األخضر
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دف الكلي هو إجياد الوسائل اليت متكن من باالعتبارات البيئية، وكذلك احلال بالنسبة ملصاحل البحث والتطوير، واهل
  1االستخدام األقل للموارد يف عملية اإلنتاج.

لذلك، مت اقرتاح املمارسات احلسنة من أجل احرتام البيئة خالل التوريد، كما هو احلال بالنسبة للممارسات احلسنة 
  العشرة للتوريد وهذه املمارسات هي:

للمنتجات: تشجيع التصميم البيئي والتغليف األمثل اجلاهز للبيع، التخلص عند منبع النقل، تصميم من جهة أخرى  - 
  من األغلفة عدمية اجلدوى، حتسني مدة حياة املنتج.

 إعادة تنظيم املشرتيات: من خالل استباق البرتول الغايل الثمن، تكثيف التدفقات. - 

 تنظيم أحسن للتوريد والنقل: تدقيق، ختطيط صناعي، جتميع العمليات. - 

 لتخلص من الكيلومرتات والسرعة غري ادية: تسيري الدورات، تفادي النقل السريع، التكثيف.ا - 

 تقليص استهالك ووسائل النقل: حتسني املركبات، السياقة البيئية، حتديد تنقالت املستخدمني. - 

 ، اخل.تكثيف النقل من اجل تقليص التكاليف واالنبعاثات الوحدوية: ملء أحسن، زيادة حجم املركبات - 

، تبادل Efficient Customer Responseاالشرتاك والتعاون بني الشاحنني وعارضي اخلدمة: وضع حيز التطبيق  - 
 املعلومات احملوسبة، اخل.

 ، الكراء مقابل الشراء.HQEأمثلة أرضيات التخزين والتوزيع:  - 

 حتسني احللقات األخرية للتوزيع: تفادي االنسداد، خلق نقاط اتصال. - 

 من أجل تثمني األساليب و الطرق الرائدة: بطاقات األداء ، أهداف التخفيض. االتصال - 

املؤسسة للفعالية البيئية ميكنها من احلصول على قيمة مضافة أكرب وأهم األهداف كما جيب حتقيق الفعالية البيئية، فتبين 
 اليت تتحقق بفعل ذلك ما يأيت:

  ختفيض استخدام املواد يف املنتجات واخلدمات؛ - 
 ختفيض الكثافة الطاقوية (ختفيض الوحدات املدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من اإلنتاج)؛ - 
 ختفيض االنبعاثات السامة وتعظيم اسرتجاع املواد املستخدمة؛ - 
 تدعيم استدامة املنتجات (زيادة دورة حياة املنتج)؛ - 
 2رفع حجم املنافع اليت تقدمها املنتجات واخلدمات. - 

                                                             

1Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p10. 

 .98، صمرجع سبق ذكرهالطاهر خامرة، املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة "حالة سوناطراك"، 2
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 .ما أيضا أداة تربط بني األداء البيئي واملردود املايلنالفعالية البيئية ال يعد احرتام للتشريعات والقوانني فقط وإإن حتقيق 
 .1فتحسني طرق اإلنتاج من شأنه أن حيقق إجيابيات من الناحية املالية ومن الناحية البيئية

ل إدارة سلسلة التوريد مع البعد البيئي إلدارة سلسلة إن مزج البعد االقتصادي إلدارة سلسلة التوريد املستدامة من خال
التوريد املستدامة من خالل إلدارة سلسلة التوريد اخلضراء، غري دائم إال من خالل توفر شرط اإلدارة االجتماعية الذي 

حور عالقات يعترب هو اآلخر أساسيا، وأبعد من ذلك فإن الفكرة هي عدم األخذ يف االعتبار بدور السلطة أو القوة كم
بني كل فاعل من الفاعلني، لكن الثقة واالعرتاف بعمل الفرد هي اليت تسهل تبين وجناح اسرتاتيجيات مثل التنمية 

  املستدامة، والفقرة اآلتية تلقى نظرة على احملور االجتماعي إلدارة سلسلة التوريد.

  إدارة سلسلة التوريد المستدامة وفق البعد االجتماعي: -ت

اد اإلنسانية عادة ما يتم اإلشارة إليها يف إدارة سلسلة التوريد وإدارة سلسلة التوريد اخلضراء، مثال يف إدارة إن األبع
سلسلة التوريد، بعض الكتاب يتحدثون يف سياق سلوكي عام ويدخلونه ضمن مكونات السلوكات اإلدارية، وذلك 

 Lambert etطر واملكافآت، وترية العمل وتقليص الصراعات انطالقا من ثقافة مشرتكة، مع حتديد األدوار، تقاسم املخا

al 2005.  وضمن إدارة سلسلة التوريد اخلضراءSvrivstava 2007  الذي يؤكد على الصحة والسالمة املهنية ، كذلك
 Emeric، ومن خالل مقال يتحدث عن االرتباط املوجود بني إدارة سلسلة التوريد وتسيري املوارد البشرية، 2007ويف سنة 

Levy الذي ينتمي لCPIM-APICS  (Logistiques magazine, n°222)،   ،يالحظ بأنه إذا مت إمهال العامل البشري
  فة مع الوضع، مسار فاشل، وفرق عمل غري معبأة.فإن املنظمات تبقى يف إطار تطور على أساس أا منظمة غري متكي

إن البحث عن احلافز والوضعية القانونية للمستخدمني هو عنصر ال جيب إمهاله، مثال مروا من خالل املسؤولية 
االجتماعية للمؤسسات واليت يف إطار سلسلة التوريد تفرتض "التطابق مع املتطلبات" واليت يتم تدقيقها من خالل وثائق 

  وبة وتقييم األداء، وكذلك "القدرة على البناء" واليت تتطلع إىل بناء واعي وتكوين.مكت

  لذا، أصبح اليوم هناك فرصة للعمل على حتديد إدارة سلسلة التوريد االجتماعية بوضوح، ويف هذا السياق

  2وريد أو تكوين املشرتين.هناك بعض األعمال مت تكريسها ألحد الفاعلني: حتديد األداءات احملققة من طرف مسؤول الت

أحيانا، الفائدة تدور حول حتديد الكفاءات يف قطاع معني مثل قطاع النقل، وباختصار، فإن املوارد البشرية متارس دور 
  حموري سواء داخل أو خارج املنظمة.
                                                             

لوضع الراهن للجزائر، جامعة فرحات عباس،  سطيف، التنمية املستدامة والتحديات اجلديدة املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية مع اإلشارة ل العايب عبد الرمحان، بقة الشريف، 1
  .2008/أفريل 07/08امللتقى الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، 

  

2Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN  MANAGEMENT, op-cit, p11-12. 
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ل املوارد البشرية، يعترب بأن هذه األخرية ال ميكن أن تنمو إال من خال Gond 2006ومن وجهة نظر التنمية املستدامة  
  سواء كان ذلك على مستوى الفرد (األجراء) أو على مستوى أصحاب املصلحة اآلخرين. 

وبصفة ظاهرة فإن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعتمد أدبيات غنية من خالل التعليم وتشكل اليوم موضوع حمل 
القتصادي مع البيئي واالجتماعي، ومن املناسب القيام املعاجلة يف أدبيات اللوجستيات، لكن من الضروري ربط اجلانب ا

بالتدقيق بطريقة علمية لكل جانب من جوانب إدارة سلسلة التوريد املستدامة. وهذا بغرض توفري أرضيات نشاط أكثر 
  متايزا للباحثني واإلداريني.

من أجل حتديد األبعاد  Gond 2006ذج ونويل أمهية لتحديد إدارة سلسلة التوريد االجتماعية، ونقرتح االعتماد على منو 
الفرعية املكونة له، توصل إىل ثالثة دعائم لتحسني أداء املوارد البشرية يف إطار التنمية املستدامة، وهذه الدعائم هي: 

  .قيادة التحول وعملية اإلدراك، أداء املوارد البشرية من وجهة نظر داخلية، أداء املوارد البشرية من وجهة نظر خارجية

  1وميكن متثيل إدارة سلسلة التوريد االجتماعية وفق الشكل اآليت:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

1Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p13. 
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  إدارة سلسلة التوريد المستدامة من خالل البعد االجتماعي ):18-2الشكل رقم (

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 المصدر:

Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape de modélisation, The 
international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, September 30 and 
1stOctober 2010. Bordeaux France, p16. 

  .البشرية املوارد تنمية وأهداف اإلدارية واألهداف اإلسرتاتيجية باألهداف ترتبط األداء تسيري أهداف إن
 املؤسسة أهداف وبني العاملني أداء بني الربط هو األداء تسيري أهداف أهم فإن اإلسرتاتيجية، لألهداف فبالنسبة

 القادرين العاملني خصائص وحتديد والسلوكيات، النتائج حتديد هي اإلسرتاتيجيات لتنفيذ الطرق فأفضل اإلسرتاتيجية،
 السلوك أداء على تساعد اليت العكسية والتغذية القياس نظم تصميم ذلك ويلي التنفيذ، موضع اإلسرتاتيجية وضع على

 املؤسسة وتنفيذ إسرتاتيجية لصياغة أداة األساس يف األداء قياس يشكل كما املؤسسة أهداف حيقق الذي التنظيمي
 على كبري حد إىل املؤسسات فتعتمد اإلدارية، لألهداف بالنسبة أما املؤسسة أرجاء مجيع يف هلا واملساندة التأييد وحلشد

 وحتديد واملكافآت، األجور حتديد مثل اإلدارية القرارات من العديد اختاذ يف األداء وتقييم تسيري عن الناجتة املعلومات
 خالل من البشرية املوارد تنمية هو األداء لتسيري الثالث اهلدف ميثل حني والتعيني. يف واالختيار التدريبية،  االحتياجات

 هدف فإن املطلوب، املستوى إىل العاملني أداء فيها يرقى ال اليت احلاالت ويف العاملني، ومعارف وقدرات مهارات تنمية
 من خالل الوظيفي األداء يف القصور جوانب حتديد يتم ما وغالبا العاملني، هؤالء أداء مستوى رفع هو األداء تسيري

 إدارة سلسلة التوريد المستدامة

 إدارة سلسلة التوريد= البعد االجتماعي إلدارة سلسلة التوريد المستدامة

 األهمية اإلستراتيجية إلدارة سلسلة التوريد االجتماعية      

 املوارد البشرية الداخلية املوارد البشرية اخلارجية

دعم النقابات والشركاء  حتديد هوية املنظمة جاذبية املؤسسة

اخلارجيني يف حالة حدوث 

 مشاكل اجتماعية

عدالة موثوقة من طرف 

 املستخدمني

 التحفيز املنظمايت السمعة والصورة       الرضا الوظيفي
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فإن تثمني املوارد البشرية على املستوى  Gond 2006وحسب  1العاملني. مع املسري يعقدها اليت األداء تقييم جلسات
أربعة عناصر، وأدبيات اللوجستيات تسمح بالربط بني بعض مبادئ إدارة األعمال (املقاييس، الداخلي يتطلب توفر 

 الوسائل، الطرق، املناهج) لكل مكون من املكونات، وميكن أن جند أيضا:

وفصوله التسعة حول احرتام احلقوق األساسية للعمال اليت  SA8000بالنسبة للعدالة اليت يقرها املستخدمون: املعيار  -
  . Ciliberti et al 2008تشكل معيار يتبع يف جمال املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ضمن سلسلة التوريد 

بالنسبة للتحفيز أو االستغراق املنظمايت: تظهر من خالل "مبادالت املعامالت" اليت تربط بني العامل واملؤسسة،  - 
معرفة كيف نكون، ومعرفة ما نقوم به)، التحفيز، التكوين يف  2وعالقة العمل هذه تتعلق جبانب الكفاءة (املعرفة،

 إطار تربوي تعليمي ومينح من طرف املؤسسة، وتقييم االستثمار املتفق عليه (العالقة مكافأة/ مشاركة "حتفيز").

 بالنسبة للرضا الوظيفي: االستقاللية، املصلحة وظروف العمل وكذلك املسار الوظيفي تشكل الرضا الوظيفي، - 
والعديد من األمثلة احلالية تذهب يف هذا االجتاه يف جوانب التوريد املهنية: محاية األجراء يف عقود اإلخراج، تثمني 

، RFIDالعمل يف املستودعات: تنفيذ ما يعرف باختبار الصوت، استخدام التكنولوجيا يف تسيري املستودعات ك 
من خالل تطبيق معايري النظافة/ السالمة من الصنف  والسالمة كذلك متر good to manمبدأ السلعة للرجل 

OHSAS 18001.أما عناصر املسار املهين فيتم حتديدها ضمن عملية تقييم االستثمار املتفق عليه ، 

بالنسبة لتحديد هوية املنظمة: تنتج "عندما تكون اعتقادات فرد فيما خيص املنظمة اليت ينتمي إليها ذاتية املرجع  - 
د"، هلذا فإنه من احملتمل اإلدعاء بأن حتديد هوية املنظمة يف جانب التوريد تدرج بعد الثقة من خالل وذاتية التحدي

جانب إدراكي وجداين، باإلضافة إىل ذلك، فإن تثمني املوارد البشرية على املستوى اخلارجي ميكن تربيره من خالل 
والشركاء اخلارجيني يف حالة وقوع مشاكل اجتماعية.  ثالثة عناصر: جاذبية املؤسسة، صورة املؤسسة ودعامة النقابات

له أثر إجيايب على صورة املؤسسة وكذلك تتبع األثر،  ISO14000وعلى مستوى التوريد فإن تطبيق معايري كمعيار 
هو معيار لتنظيم املسؤولية االجتماعية للمنظمات على املستوى الدويل والذي جيب أن  ISO 26000ومعيار 

 العناصر الثالثة لالستدامة. يستجيب هلذه

كما سبق وأن رأينا Tripple Bottom Line مصطلح الـ بطاقة األداء المتوازن إلدارة سلسلة التوريد المستدامة: -4
أو أيضا النتيجة الثالثية، وبفضل األداء ميكننا التوصل إىل خلق ) P )People, Planet,Profitيعود على الثالثية 

القيمة، وذلك بغرض إعطاء إضافة للمؤسسة. إن خلق القيمة يكمن يف جلب مردودية أكرب لكل نشاط يقدم 
بالنسبة لتكلفة هذا النشاط، والقيمة هي مفهوم من الصعب احتسابه بصفة كمية، ميكن أن تكون ربح مايل وإذن 

، لكن كذلك هي مؤقتة أو على مستوى صورة املؤسسة. ومن املهم التدقيق بأنه يف النهاية هذه القيمة جيب نقدي

                                                             

 . 197، ص2006اجلزائر،  جامعةأطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، يرقي إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية حالة مؤسسة سوناطراك،  حسني 1

2Joelle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p14. 
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أو بصفة غري مباشرة من خالل  1أن تتواجد يف حصيلة املؤسسة سواء بصفة مباشرة من خالل ربح مايل ملموس،
اقة األداء املتوازن وأبعاد إدارة سلسلة كذلك بعد التطرق لكل من بط ختفيض التكاليف أو الزيادة يف املبيعات.

التوريد املستدامة، كان من الضروري احلديث عن دمج أبعاد االستدامة يف بطاقة األداء املتوازن كما يوضحه الشكل 
  اآليت:

  دمج أبعاد االستدامة في بطاقة األداء المتوازن. ):19-2الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 2009نادية راضي عبد احلليم، جملة العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، الد الواحد والعشرون، العدد الثاين،  :المصدر
  .22ص

وميكن ربط األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن بالعناصر الثالثة اهلامة لالستدامة، وذلك من خالل أربعة أنواع من 
التنظيمي املطور مبا يقدم منظور متوازن لتفعيل االستدامة يف منظمات األعمال وهي املؤشرات املؤشرات اليت تدعم األداء 

  .2التشغيلية، املالية، التعلم ومؤشرات أصحاب املصلحة
                                                             

1Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit,  p16. 

 

 22املرجع نفسه، ص نادية راضي عبد احلليم، جملة العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية، 2
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إذا كان العديد من الكتاب متفقون على أنه لضمان كفاءة سلسلة توريد معينة فإن ذلك مير عرب التنسيق اجليد بني 
رين مما يعين تنفيذ وتطبيق مناهج اقتصادية، بيئية واجتماعية وهذا يساعد على قياس األداء، من دون الفاعلني احلاض

البحث عن ما الذي ميثله األداء، فالقياس االجيايب لألداء بالنسبة لكل مؤسسة هو ضمان حيويتها وبقاءها على املدى 
بتمثيلها من خالل مثال املؤشرات اليت تستجيب بشكل الطويل، إذ أن السياق احلايل يتطلب استخدام وسائل والقيام 

   1جيد ملصلحة كل طرف.

واليوم التنمية املستدامة تفرض قيود على املؤسسات، أحيانا تكون ثقيلة التنفيذ واليت جيب أخذها يف احلسبان، وجيب  
ك جمموعة من وسائل القياس كذلك أن نكون مستعدين لقياس أثر سلسلة التوريد املستدامة يف خلق القيمة، ولذلك هنا

  املوجودة.

فالتطور غري موجود من دون قياس، التنمية املستدامة هي بطاقة األداء المتوازن المستدامة، من بني هذه الوسائل جند 
، "حبث دائم عن التوازن بني اجلوانب املالية، البيئية Cegos 2003حسب بطاقة األداء املتوازن املستدامة موعة 

وعند الربط بني سلسلة  2واالجتماعية"، بطاقة األداء هذه تسمح كذلك بتوجيه احلصيلة ملؤسسة مسؤولة اجتماعيا.
ننا نتحصل إالتوريد املستدامة واألداء املستدام أو ذلك األداء الذي يتحقق للمنظمة وفق املسؤولية االجتماعية للشركات ف

  3على الشكل اآليت:

  

  

  

  

  

                                                             

1Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p15. 

2Limei ZHANG, Nicolas ENGRAND, Xavier MAYER, op-cit, p38. p38. 

3Valentina Carbone, Valérie Moatti, Revealing CSR patterns: a longitudinal analysis of corporate and supply chain 

practices, The 8th International Conference on Logistics and SCM Research, BEM Bordeaux Management School, 

September 29, 30 and October 1st 2010, p66. 
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  عالقة سلسلة التوريد المستدامة بالمسؤولية االجتماعية للشركات. ):20-2الشكل رقم (

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Valentina Carbone, Valérie Moatti, Revealing CSR patterns: a longitudinal analysis ofالمصدر:

corporate and supply chain practices, The 8th International Conference on Logistics and SCM 
Research, BEM Bordeaux Management School, September 29, 30 and October 1st 2010, p66.  

ومن خالل البحث يف الربط بني بطاقة األداء املتوازن والتنمية املستدامة، هناك كتاب فكروا يف بطاقة األداء املتوازن 
وذلك بإدراج مفاهيم التنمية املستدامة يف احملاور األربعة الواردة يف النموذج  Naro et Noguera 2005املستدامة 

التحكم ومراقبة االعتبارات البيئية وتشريعات العمل هي اليت أو بإضافة حمور إضايف، مع  Kaplan et Nortonاالبتدائي ل
وضعت بطاقة األداء املتوازن حدودا لذلك وهناك بعض الكتاب تقود تقليديا عملية التغيري ومعاجلة املمارسات السيئة. 

أكدوا على أمهية إدراج حماور أخرى كاملوردين، اتمع والدولة واجلماعات احمللية أو البيئة احمليطة، كما قدموا كذلك 
وري ألن استعمال وتأسيس هذا النموذج يعترب ضر  1ممارسات تعتمد على استخدام احملاور األربعة للنموذج االبتدائي.

بطاقة األداء املتوازن من خالل احملاور وإدراج مؤشرات األداء الكمية والنوعية يؤدي إىل معرفة مدى أمهية التحكم يف إدارة 
                                                             

1 CHUNG SZE JOYCE TSOI, op-cit, p148. 

األداء المتحقق بفعل 

 المسؤولية االجتماعية

 األداء االجتماعي

 األداء البيئي

أداء   سلسلة 

 التوريد
سلسلة التوريد واجلانب 

 االجتماعي

سلسلة التوريد واجلانب 

 البيئي

االجتماعية املمارسات 

 للمنظمة

السياسات والوسائل 

 البيئية للمنظمة

اإلسرتاتيجية البيئية 

 للمنظمة
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سلسلة التوريد بالنسبة للمؤسسات. لكن، ويف إطار خيار بطاقة األداء املتوازن املستدامة وإمجاال ملا سبق وبغرض 
  كما يف الشكل اآليت: 1بعاد الثالثة للتنمية املستدامة اليت ترتبط ا املؤشرات اخلاصة بأداء التوريد،التبسيط نعرب عن األ

  بطاقة األداء المتوازن إلدارة سلسلة التوريد المستدامة. ):21-2الشكل رقم (

 

  

  

  

  

  

 Joëlle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: une première étape deالمصدر:

modélisation, The international conférence on logistics and SCM research BEM Bordeaux Management School, 
eaux France, p19.October 2010. BordstSeptember 30 and 1 

إن التفكري املتبع هنا يهدف إىل تشخيص كل بعد اقتصادي، بيئي واجتماعي لكل إدارة سلسة توريد، مع اعتبار كل 
فاهلدف هو تسهيل األمر أمام الباحثني واإلداريني، مع العمل على تطبيق العناصر املكونة هلا،  واحد من هذه األبعاد،

زئته إىل بعدين آخرين. لكن اخليار هنا هو املساعدة يف قيادة سالسل التوريد، واهلدف هو فإن كل بعد يف احلقيقة تتم جت
اقرتاح جتزئة إلدارة سلسة التوريد املستدامة ومتثيل وتقييم أداءها من خالل بطاقة األداء املتوازن إلدارة سلسلة التوريد 

املستدامة، يتطلب منها التفكري وتطبيق وسائل طرق  بصفة عامة، فإن تطور املؤسسات بإدراكها للتنميةو  املستدامة.
  ومناهج مرتبطة بالتنمية املستدامة، ويف ظل هذه الظروف يبدو من املفيد ربط هذا النوع من احلجج بالتوريد الشامل.

سلسلة وذلك مع االنتقال من هذا اال إىل جماالت أخرى يف االقتصاد والتسيري، وتطبيقها يعطي جتانس أكرب إلدارة 
التوريد املستدامة. يف هذا النطاق من التنمية يكون أمر واقعي إدراج عناصر أخرى ضمن هذا التفكري الناجم عن التطور 

  احلاصل من خالل العادات والعالقات الناجتة عن الشراكة يف جمال التوريد.

  

  
                                                             

1Joelle Morana, LE SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, op-cit, p15. 

   المحور االقتصادي     

 المحور االجتماعي المحور البيئي    
 سلسلة التوريد المستدامةإدارة 
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 خالصة:

التوريد، جيعل من مجيع أجزاء املؤسسة مبا يف ذلك يتضح مما سبق أن تفعيل أبعاد التنمية املستدامة بواسطة سلسلة 
أصحاب املصلحة الذين يتعاملون معها يسامهون يف ذلك، كما أن التطرق لسلسلة التوريد املستدامة ال يعين إغفال بعض 

ك، اجلوانب املهمة كتجنب الوقوع يف فخ تضخم الطلب مع العمل على إعادة هندسة سلسلة التوريد إذا اقتضى األمر ذل
  لنكون بعد ذلك بصدد سلسلة التوريد املتكاملة.

ومن ناحية أخرى، يعد الزبون أحد أهم أصحاب املصلحة الذين يتم الرتكيز عليهم سواء بالنسبة خللق القيمة أو حتقيق 
  األداء من خالل ما رأيناه من دراسة لالستجابة الكفأة للزبائن.

حق الدراسة يف ربطها بأبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة: االقتصادي، وسلسلة التوريد مبختلف حلقاا تعد جمال يست
البيئي واالجتماعي، ويعرب عن ذلك بالتصميم والشراء املستدام، التصنيع األخضر واإلنتاج األنظف، النقل والتخزين 

  املستدام وكذلك التوزيع املستدام، 

يف السلسلة، مع ختفيض التكاليف االقتصادية واآلثار البيئية وحتسني ذلك بفعل تتبع املنتجات من املنبع إىل غاية املصب 
العالقات يف إطار املسؤولية االجتماعية والعالقة مع أصحاب املصلحة، إضافة إىل تتبع أثر املنتجات واسرتجاع املنتجات 

  املنتهية الصالحية، يف إطار سلسلة التوريد العكسية. 

لقيمة اليت توفرها سلسلة التوريد يف إطار التنمية املستدامة، مع التطرق إىل األداء وكل ذلك يقودنا إىل احلديث عن ا
املتحقق وفق بطاقة األداء املتوازن ودمج أبعاد االستدامة فيها، فقياس األداء يقتضي االعتماد على مفهومي سلسلة 

ريد املستدامة تعد املرآة احلقيقية اليت تعكس مدى القيمة وبطاقة األداء املتوازن، إال أن بطاقة األداء املتوازن لسلسة التو 
  تفعيل أبعاد التنمية املستدامة بواسطة سلسلة التوريد.
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 " SCS"في شركة الخزف الصحي بالميلية  تحليل أثر سلسلة التوريد على التنمية المستدامة الفصل الثالث:

  :تمهيـد
بسلسة التوريد والتنمية املستدامة، والعالقة  املتعلقة املفاهيم أهم إىلني النظريني السابقني لالفص يف تطرقنا بعدما

 النظرية الدراسة جناعة مدى على الوقوف أجل منسة تطبيقية، ااودة بينهما من الناحية النظرية، كان ال بد من إجراء در 
  .املستدامة التنمية ممارسات تعزيز يف دورلسلسلة التوريد  أن من املستخلصة النتائج إطار ويف الواقعي التطبيق يف

للدراسة، فاملؤسسة تبدو من الناحية موضوع مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية ك اختيار مت فلقد النظري اجلانب ولدعم
املبدئية مالئمة إلجراء الدراسة امليدانية املتعلقة باملوضوع املذكور، كوا جتسد احللقات األساسية لسلسلة التوريد وتؤثر يف 

 الذي للدور ونظراً  الوطين، لالقتصاد بالنسبة ألمهيتهاذلك سوق كبري هو الشرق اجلزائري وحىت على املستوى الوطين، 
 امتصاص يف ومسامهتهامبنتجات اخلزف الصحي،  تتعلق اليت األنشطة من جمموعة من خالل االقتصاد تنمية يف تلعبه

مما جيعل الباحث يرى أا قد تساهم إىل حد ما يف حتقيق التنمية  العمال، من معترب لعدد توظيفها خالل من البطالة
  بشكل عم والتنمية املستدامة بشكل خاص.

  ه كان ال بد من تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث أساسية:وعلي
  ؛"SCS"الخزف الصحي بالميلية  لشركة عام تقديم المبحث األول:

  الميدانية؛ الدراسة في المنهجي اإلطار :الثاني المبحث
  .واختبار الفرضياتواختبار الفرضيات  عرض بيانات الدراسة وتحليلهاعرض بيانات الدراسة وتحليلها، ، كيفية قياس المتغيراتكيفية قياس المتغيرات :الثالث المبحث
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  ."SCS"الخزف الصحي بالميلية  لشركة عام تقديم المبحث األول:
تعد صناعة اخلزف الصحي من الصناعات اليت توفر منتجات ذات االستعمال الواسع، إذ تستعمل منتجاا من طرف 

اجلزائري بعد العائالت، اإلدارات، املؤسسات وغريها، وذا اكتسبت أمهية كبرية ومكانة أساسية يف النسيج الصناعي 
االستقالل، إذ عمدت الدولة اجلزائرية إىل إنشاء ثالث مصانع للخزف الصحي على املستوى الوطنني إذ جند مؤسسة 
اخلزف الصحي بامليلية على مستوى الشرق، مؤسسة اخلزف الصحي بتنس على مستوى الوسط ومؤسسة اخلزف 

  ل تلبية احتياجات السوق الوطنية وى التصدير إىل اخلارج.الصحي بالغزوات على مستوى الغرب اجلزائري، وذلك من أج
  .وأهدافها المؤسسة نشأة:  األول المطلب

تعد من أهم املؤسسسات يف جمال نشاطها باجلزائر، وسنتطرق لدراستها من خالل حتليل  مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية
  أثر سلسلة التوريد على التنمية املستدامة.

 نشأة المؤسسة:  - 1

مل تشرع يف لكنها م  1971شركة اخلزف الصحي بامليلية عبارة عن وحدة أنشئت سنة :لمحة تاريخية عن الشركة -أ
اليت أنشأت حسب املرسوم  (SNMC)وكانت تابعة للمؤسسة الوطنية ملواد البناء م،  1975اإلنتاج إال يف جويلية من سنة

بقسنطينة، ومع إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية مبقتضى املرسوم  الكائن مقرهاجويلية   23املؤرخ يف  86/455 الوزاري رقم
 Entreprise ) أي (E.C.E) أصبحت تسمى شركة اخلزف الصحي للشرق  1982أكتوبر 23 املؤرخ يف 82/  135الوزاري

Céramique de l'Est) . البناء ملواد القابضة الشركة قررت  1997ديسمرب 13يف (Holding) اخلزف وحدة حتويل 
 وهي 1998 أفريل 19 يف التنفيذ حيز القرار هذا ودخل (S.C.S) بامليلية للشرق الصحي اخلزف شركة إىل للشرق الصحي

  سنويا.  خزفية قطعة 500000إىل 465000 من  اإلنتاجية طاقتها وتبلغ دج  20800000ـب رأمساهلا يقدر أسهم شركة اآلن
والية جيجل، جبوار حمور  امليلية مدينة شرق جنوب الصناعية بدائرة امليليةتقع باملنطقة لمحة جغرافية وبيئية: -ب

اسرتاتيجي للطرقات، الذي يربط جيجل بكل مناطق الشرق اجلزائري، ومدينة امليلية تقع يف الشمال الشرقي للجزائر 
الرابط  43ريق الوطين رقم الرابط بني جيجل وقسنطينة والط 27وتتواجد عند تقاطع طريقني وطنيني: الطريق الوطين رقم

جن  ميناء عن كلم 40وكلم   80كلم، سكيكدة:  72كلم، قسنطينة  50جيجل بـ  بني جيجل وسكيكدة. إذ تبعد عن:
الصعيد  على مرموقة مكانةالحتالل  يؤهلها ممامناسب،  سرتاتيجيا وقعم على حيازا هو لالنتباه امللفت الشيءو  .جن

 الذي يعد حمورا للربط بني  27اجلنوب الشرقي ملدينة امليلية وحماذية للطريق الوطين رقم الوطين والدويل، حبيث تقع يف
  2م 29355منها  2م 96870وترتبع على مساحة تقدر ب .جباية وسطيف، ميلة، سكيكدة، قسنطينةواليات جيجل، 

  .2م 3111(سكنات اجتماعية):مباين ملحقة  ،2م: 324إدارية مباين، 2م 25920 مباين إنتاجية :مبنية وموزعة كما يأيت

وهو  كلم عن مركز مدينة امليلية.  1.5املوقع الذي حيتضن املؤسسة يوجد يف منطقة حضرية ويبعد ب حدود المؤسسة: -
سكنات، ومن الشرق: جتزئة  من اجلنوب: ثانوية متقنة،و من الشمال: سكنات، مدرسة ابتدائية وإكمالية :حماط بـ
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املوقع مغلق بالكامل ولديه و  الغرب: مدخل مدينة امليلية من جهة قسنطينة، سكنات، سوق أسبوعي.من سكنية، 
ال يفصلها عن املنطقة الصناعية و  يوجد مركز مراقبة عند املدخل يعمل على استقبال الزوار والسيارات.و مدخل وحيد، 

كلم، إذ تقع املنطقة الصناعية لبالرة  1عن  حتتضن مركب احلديد والصلب سوى مسافة تقلمن املقرر أن بالرة اليت 
وفيما خيص املساحة املخصصة للمباين اإلنتاجية للمؤسسة واملقدرة  ،27مبحاذاة وادي الكبري، وراء الطريق الوطين رقم 

    اآليت:فإا تتوزع كما يف اجلدول 2 م 25920ب
  .اإلنتاجيةكيفية توزيع مساحة المباني  :  1)-3 (الجدول رقم             

  )2م( المساحة  التسمية
 ورشة املواد األولية

  

2952 
  

 ورشة حتضري الطني

  
1032 
 

 ورشة السكب

  
7920 
 

 ورشة حتضري الطالء

  
215 
 

 ورشة الطالء

  
2714  
 

 ورشة الكي

  
3384 

 ورشة حتضري القوالب

  
648 
 

 مساحة جتفيف القوالب

  
182 
 

 ورشة ختزين القوالب

  
1404 
 

 االختبار واملراقبةورشة 

  
1116 
 

 املخرب

  
207 
 

 مستودع املنتجات النهائية

  
955 
 

 )الضاغط اآليل (مسخن

  
180 
 

 صليحالتورشة الصيانة و 

  
384 

 447  عربات النقل
  

  2م25920  المجموع

  .مديرية االستغالل معلومات مأخوذة من المصدر:                              
خاصية  املناطق الساحلية يف اجلزائر، منطقة امليلية تتمتع مبناخ دافئ مع شتاء لطيف، وهي ككلمعطيات بيئية:  -

ملم سنويا. وهي واحدة من املناطق األكثر تساقطا  1200إىل  800املناطق املتوسطية وبتساقط لألمطار يقدر ما بني 
مطابقة ملا هو عليه احلال بالنسبة لباقي  كما تتمتع املنطقة بالتعرض ألشعة الشمس بصفة جيدة، للمطر يف اجلزائر،

درجة مئوية يف الشتاء،  20إىل  5درجة مئوية يف الصيف، وبني  35و 20املناطق الساحلية، ودرجات احلرارة ترتاوح بني 
ع مرت من االرتفا  1200من املساحة اإلمجالية وتبلغ حىت  %82منطقة امليلية تتميز بتضاريس جبلية كثيفة، فاجلبال حتتل 
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بني  اكما تتميز مبناطق ساحلية عذراء وجبال صغرية مغطاة بنباتات كثيفة ومنابع للمياه. ومنيز أساس عن سطح البحر.
املناطق اجلبلية، ، وادي بوسيابة وسهول واد الزهور أما مناطق السهول، الواقعة مبحاذاة الوادي الكبريمنطقتني طبيعيتني: 

الشبكة املائية للمنطقة جد غنية: والية أما  وتتميز بغطاء نبايت كثيف وشبكة مائية هامة.الواقعة مبحاذاة مدينة امليلية، 
عشر موقع للسدود من أهم ما أجنز منها سد  19مليون مرت مكعب بـ ـ800جيجل تتمتع مبوارد مائية معتربة وتقدر بـ 

 اجلزائر وهو سد بين هارون التابع لوالية ميلة كلم عن أكرب سد يف  20بوسيابة، كيسري وتابلوط. كما تبعد مدينة امليلية بـ
والذي تقدر طاقة استيعابه حبوايل مليار مرت مكعب. أما املياه احملولة ملدينة امليلية مكونة أساسا من: مياه سطحية حمولة 

لتزويد  كما يوجد مشروع قيد اإلجناز بتحويل مياه سد بوسيابة ،آبار 07مياه جوفية مستخرجة من من تالل سطارة و 
 بلدية امليلية باملياه.

عامل سنة  450، إىل 1975عامل سنة  320يف جانب املوارد البشرية، عدد العمال قفز من : ديمغرافية لمحة -ت
 اليوم يف ساعات مثاين يف موزعة األسبوع، يف ساعة  40ملدة يعملون العموم على. 2013عامل سنة  436مث إىل  2006
 إىل الوطنية باإلضافة األعياد وأيام واجلمعة اخلميس � أما أيام الراحة فتتمثلأيام.  مخسة ملدة مستمر دوام ضمن مؤداة

  :اآليت اجلدول يف كما العمال فو يصن .السنوية كالعطل األجر دفوعةامل عطلال

  تصنيف عمال المؤسسة.): 2-3( الجدول رقم                                 

  العدد  الصنف
 العليا اإلطارات

  

3 
  

 اإلطارات

  

27 
  

 أعوان التحكم

  

93 
  

 املنفذون

  
313  

 436  المجموع

  .مصلحة املستخدمني معلومات مأخوذة من :المصدر                             
  .نياملؤقت العمال عدد يف الزيادة بسبب مجايلاإل العمال عدد يزيد األحيان بعض ويف

 نسمة. 80000وبالنسبة ملدينة امليلية اليت حتتضن املؤسسة فيبلغ عدد سكاا حوايل 

 إن إنشاء شركة اخلزف الصحي بامليلية يدخل ضمن خمطط الدولة اهلادف إىل خلق وتنمية الصناعة أهداف الشركة: -2
ودورها األساسي هو تلبية  ،على التبعيةالوطنية اليت تعترب أعمدة الشعوب وذلك من أجل حتقيق االكتفاء الذايت والقضاء 

املغاسل، أحواض احلمام، (وتغطية حاجات ومتطلبات السوق من منتجات اخلزف الصحي مبختلف أنواعه 
املراحيض...) وتسعى الشركة إىل تكثيف جهودها باستخدام خمتلف الوسائل والطرق العلمية لتحديد قدراا وإمكانياا 
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كما تلعب دورا  .بة كبرية من الطلبات على منتجاا اليت تشهد رواجا كبريا يف السوق الوطنيةاملادية من أجل تلبية نس
هاما يف التنمية احمللية وإنعاش االقتصاد الوطين والعمل على تلبية احلاجات الوطنية مبنتجاا اليت توجه أساسا لقطاع 

  .مكانة مرموقة والبقاء يف ظل واملنافسةالبناء، واستغالل الثروات املوجودة داخل الوطن واحلصول على 

  كما دف املؤسسة إىل:
ألجل توعية عمال املؤسسة  إمكانيااجل حتقيق هذا اهلدف تعمل املؤسسة على جتنيد خمتلف أخدمة الزبون: من  - 

من  ،بأفضل الطرقالزبائن بضرورة العمل بالتكامل مع بعضهم البعض للحصول على رضا الزبون والعمل على خدمة 
فالوسيط  ،خالل معرفة رغبات املستهلك النهائي وهذا ما يساعد على توفريه خمتلف الوسطاء املتعاملني مع املؤسسة

يعكس طلبام ورغبام ألنه يقوم بتحرير الطلبيات على أساس  نعلى احتكاك مباشر باملستهلك النهائي فهو إذ
 .التنبؤ حبجم ونوعية املبيعات املنتظرة

املؤسسة ال  ،توسع: ومؤسسة اخلزف الصحي بامليلية تتعامل مع خمتلف الواليات وإن كان عددها متفاوتاالنمو و ال - 
 ونقتقوم بتحديد السوق، (الواليات اليت توزع فيها منتجاا)، كوا تتحدد حسب طلب الوسطاء الذين يسو 

التخطيط ألجل حتديد السوق واملالحظ أن املؤسسة ال تقوم ب ،الشروط احملددة من طرفها املنتجات حسب
 .املستهدف

  الخزف الصحي بالميلية. شركةشركةالمطلب الثاني: إدارات المطلب الثاني: إدارات 
ما  وهو، مجيع الوظائف املوجودة داخل الشركة إدارات تشرف علىلكل شركة نشاط حمدد تقوم به أو عدة نشاطات وهلا 

شرح ن وسوف)، 02لحق رقم (امل انظر ،ينطبق على شركة اخلزف الصحي بامليلية، إذ هلا نشاط حمدد وهيكل تنظيمي
  :كونات هذا اهليكل كما يأيتم بالتفصيل

  اإلطارات العليا: - 1
املسؤولني عن املديريات واملصاحل مساعده و هو املسؤول عن الشركة وتتم أعماله مباشرة مع  الرئيس المدير العام:

  .املختلفة
ليه الدير العام وينوب عض املهام اليت يفوضها إالتسيري، ميارس بيساعد مدير الشركة يف مساعد الرئيس المدير العام: ب

  عنه يف حالة غيابه.
   األمانة ككل املصاحل اإلدارية تتجلى أعماهلا فيما يلي: :أمانة المديرية

 .تتلقى املعلومات مثل املراسالت واملكاملات اهلاتفية- 

 .ترتبهااملعلومات على مستندات خاصة ا مث  تقوم بتسجيل -

 .تبليغ األوامر والتعليمات الصادرة عن املدير -

  .حفظ املراسالت اخلاصة باملدير -
 من بني مهامه جند: مسؤول الجودة:
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 .تنشيط نظام تسيري اجلودة يف الشركة -

 .تقدمي اآلراء واخلربات املكتسبة حول خمتلف عناصر تسيري اجلودة -

 .الرقابة على اجلودةمساعدة فرق العمل على استعمال أساليب  -

  .القيام بإجراءات اإلعالن والتحسيس جلميع العمال بصفة منتظمة -
  وظيفته تتجلى من خالل: :المدقق الداخلي

 .إعداد وتنفيذ برنامج شامل لتقييم جهاز الرقابة الداخلية بني خمتلف مصاحل الشركة -

 .إعداد اقرتاحات لتطوير الرقابة الداخلية -

 .ام القوانني والتنظيمات املعمول االسهر على احرت  -

  .إعداد تقرير حول كل مهمة وتقدميها للمدير العام -
  وتتمثل يف: المديريات: - 2
إن من مهام مسؤول األمن تتمثل يف تطبيق معايري األمن أثناء العمل واحلفاظ على امن أفراد  مديرية األمن:  -أ

  وممتلكات املؤسسة.
ومستلزمات األمن اخلاصة  جتهيزات بتوفريسهر على ضمان األمن الصناعي للعمال والشركة، وذلك يحيث األمن:  فرع

  .عامل 31 يشغلو قوم باحلراسة الدورية للشركة، كما ي  بالعمل من مالبس العمل للعمال
                            املدير اإلداري ويشرف على األقسام اآلتية: يرأسهامديرية اإلدارة والمالية:  -ب

 املستوى على سواء يعترب القلب النابض للشركة فهو يشرف على كافة عمليات البيع والشراءقسم التسويق والتموين:  
 إلدارة الشركة إليها حتتاج اليت اآلالت وخمتلف الغيار، قطع األولية، املواد :الشراء عملية وتشمل اخلارجي، أو الداخلي
 الدائرة هذه وتضم أنواعه، اختالف على الصحي اخلزف يف فقط فتنحصر البيع عمليات أما اإلنتاجي. نشاطها

 .التجارية واملصلحة التموين مصلحة :مها مصلحتني

 يف أخرى ومستلزمات الغيار قطع واملستوردة، احمللية األولية املواد من الشركة احتياجات بشراء تتكفل :التموين مصلحة
  .اخل...الصيانة جمال

 اخلزفية املنتجات تسويق مهمة عاتقه على تلقى إذ التسويق مصلحة رئيس إشراف حتت وهي: التجارية المصلحة
 وتنقسم املنتجات، وسعر ونوعية كمية على وإطالعهم م االتصال طريق عن الزبائن من عدد أكرب وجلب املختلفة

 .التوزيع وفرع والربجمة، البيع فرع فرعني إىل املصلحة هذه

  :التالية املصاحل إىل ويتجزأ :البشرية الموارد قسم

 كما بعائالم، تتكفل كذلك املستشفى، إىل ونقلهم باملرضى املصلحة هذه وتتكفل :االجتماعية الخدمات مصلحة
 .العمال حيتاجه ما كل ببيع تقوم وتعاونية مطعم على املصلحة هذه تشتمل

   :التالية الفروع من وتتكون :المستخدمين مصلحة
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 الواجب العمال بربجمة يقوم كما الشركة، داخل املهين مستواهم وحتسني العاملني معارف بتجديد ويقوم: التكوين فرع
 .الشركة خارج تكوينهم

 .بالشركة تربطهم اليت العالقة اية غاية إىل توظيفهم تاريخ من العمال نشاط أطوار مبتابعة يقوم :التسيير فرع

 يف حتدث اليت والتعديالت العمال أجور بإعداد يقوم حبيث العمال، اهتمامات أشد من الفرع هذا يعترب :األجور فرع
 :التالية الوثائق الفرع هذا ويستعمل العمال تنقيط بطاقة أساس على وهذا نقصان، أو زيادة من األجور

 واألجر بالعمال، اخلاصة البيانات كل فيها تسجل حيث بالشركة، امللتحقني اجلدد بالعمال خاصة :الضريبية البطاقة -
 .شهريا عليه املتحصل

 واألجر الغيابات وكذا احلضور أيام فيها تسجل املصاحل، رؤساء طرف من متأل شهرية بطاقة وهي  :احلضور بطاقة -
 .ذلك نتيجة عليه املتحصل

 .األجور كشف إعداد يتم احلضور بطاقة من املعلومات ومجع إعداد بعد :األجر كشف -

   :جند العامة احملاسبة مصلحة رئيس مهام بني من :المحاسبةالمالية و  مصلحة
 .احملاسبية األخطاء بتصحيح والقيام احلسابات مراجعة على السهر -

 .اخلزينة سجالت متابعة -

 .إعداد امليزانية احملاسبية للشركة-

 .يشرف على إعداد جداول التقارب البنكي -

  .احملاسبية مسك الدفاتر -
  .وتضم قسمني مها قسم اإلنتاج والقسم التقينمديرية االستغالل:  -ت

  لورشات اإلنتاج اليت إن رئيس قسم اإلنتاج يعمل على تنشيط، تنسيق ومراقبة األنشطة العامة قسم اإلنتاج:

ورشة الطهي وورشة الفرز  ورشة السكب، ورشة الطالء، ،ورشة القوالبحتضري الطني واملواد األولية،  ورشة تتمثل يف: 
  واملراقبة، وباإلضافة للو رشات تتوفر مصلحة اإلنتاج خمرب.

  يقوم رئيس املخرب باملهام التالية: المخبر:

 .السهر على السري احلسن لتجهيزات القياس والرقابة -

 .السهر على تطبيق املعايري وإعداد التقارير الدورية عن النشاط -

 .اد األولية والقيام بتحليلها من أجل معرفة مدى مطابقتها للمقاييس املعمول اأخذ العينات من املو  -

 .معينة القيام بكل التجارب املمكنة من أجل حتسني اجلودة والتقليل من الفضالت وهذا وفق برامج عمل -

  .باإلضافة إىل السهر على تقدمي نصائح األمن والوقاية
 على جودة املنتجات.كما يضم قسم اإلنتاج مصلحة الرقابة 

  من أمهمها مسؤول مراقبة اجلودة ما يلي: مصلحة الرقابة على جودة المنتجات:
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 .السهر على تطبيق نظام تسيري اجلودة مبصلحة اإلنتاج -

 .لكل العاملني يف املصلحة .اخل...اإلعالم فيما خيص تسيري اجلودة، املعايري، الوثائق -

 .ائج املرجوة من نظام تسيري اجلودةاملساعدة على الوصول إىل النت -

الالزمة والوقاية من  متابعة حاالت عدم املطابقة من خالل بطاقات املنتج غري املطابق واختاذ اإلجراءات التصحيحية -
 .حدوثها مستقبال

مصلحتني: مصلحة  حيتل هذا القسم املرتبة الثانية من حيث عدد العمال بعد قسم اإلنتاج، وينقسم إىل قسم التقنية:
 .الصيانة، ومصلحة الوسائل العامة

وإعداد برنامج سنوي  يشرف عليها رئيس املصلحة الذي يقوم بإصالح وصيانة وسائل اإلنتاج مصلحة الصيانة:
 .للصيانة، وكذلك اإلشراف على مجيع احملركات الكهربائية والتجهيزات املختلفة

 بنقل البضاعة أو جلبها، افظة على أماكن العمل داخل الشركة، والتكفلتوكل إليها مهمة احمل مصلحة الوسائل العامة:
 كما تتكفل بنقل العمال يف مهمات رمسية بأمر من املستخدم.

  رئيس مصلحة املمتلكات يضمن تسيري ممتلكات املؤسسة. :لممتلكاتمصلحة ا
  رئيس مصلحة البيئة يسهر على تطبيق التشريعات السارية املفعول يف جمال البيئة. البيئة: مصلحة

  المطلب الثالث: تشخيص حلقات سلسلة التوريد في المؤسسة.
  تتمثل حلقات سلسلة التوريد يف شركة اخلزف الصحي بامليلية فيما يأيت:

عديدة من القطع اخلزفية  مكنها من إنتاج جمموعةلقد بدلت الشركة جهدا كبريا لتطوير املزيج السلعي مما التموين:  -1
وساعدها على التوسع والتطور يف خطوط إنتاجها، إذ تنتج حاليا ثالث أنواع من القطع اخلزفية وهي: النوع 

 :أولية من مصادر خمتلفة كما هو مبني يف الشكل اآليت موادوذلك باستخدام  .الكالسيكي، ميموزا، والنوع سارة
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  .أنواع، استعماالت ومصادر المواد األولية :  )3- 3 (رقم الجدول

  المصدر  المادة استعماالت  المادة اسم
  اجنلرتا  .القطعة متدد يف يساعد  الطني

(R. L.P.C) لالصلصا   اجنلرتا  .السكب عند األبيض اللون ويعطي السكب سرعة يف يزيد 
  امليلية  .األبيض اللون ويعطي السكب سرعة يف يزيد  تامازارت صلصال

  تركيا  .الصلصال يف املوجودة اجلزيئات بني يربط  فلدسبات
  تبسة /سكيكدة  .السريع التجفيف على ويساعد للقطعة هيكل ويعطي التمدد ينقص  كوارتز

  الطاهري  سائلة وجيعلها الغضار جزيئات يشتت  الصوديوم سليكات
  امليلية  اخللط عملية تسهيل  املاء
  فرنسا  املاء يف املوجودة الكالسيوم كربيتات أمالح ترسيب  الباريوم كاربونات

  بسكرة /ميلة  القوالب لصنع  جبس
  قسنطينة  للقطع والبياض املقاومة تعطي  الكالسيوم كاربونات

  خنشلة  للقطع والبياض املقاومة يعطي  دولومي
  البليدة  اللمعان  الزنك أكسيد

  فرنسا  القطع لتلوين  ملونات
  خنشلة  للقطع والبياض املقاومة تعطي  الزيروكسيل
  سطيف  القطع لتغليف  البالستيك

  اجلزائر  الفرن لتموين  البوران غاز
  سكيكدة  تغليفها قبل القطع بني للفصل  املقوى ورقال

  مصلحة التموين. من معلومات مأخوذةالمصدر: 
يتم من طرف مؤسسة نفطال ويتم جلبه من سكيكدة وتتوفر املؤسسة على صهريج بطاقة التموين بالمازوت والغاز: 

  لرت موضوع يف مرآب حممي وآمن، وكذلك يتم متوين األفران بالغاز من سكيكدة. 3000استيعاب تقدر ب 
تقدر  ر مربوط خبزان للمياهمرت، ويقع يف منطقة زراعية، والبئ 2000ـــ تتوفر املؤسسة على بئر يبعد عنها بالتموين بالمياه: 

يتم الساعة، كما /3م 12وتدفق املياه يقدر بـ  3م 2400واالستهالك السنوي للمياه يقدر بــ   3م 300طاقة استيعابه بـ
  ومن جهة أخرى فإنه: جتميع املياه املستعملة يف قنوات الصرف العمومية.

الدولية وكذلك فاملواد الكيميائية املستخدمة يف العملية اإلنتاجية ذات تعترب املواد األولية املستعملة مطابقة للمقاييس  - 
  آثار جانبية مهملة.

  بالنسبة للطاقة تستخدم املؤسسة لتشغيل األفران أنواع خمتلفة من الغاز: كامليثان والبوتان. - 
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  99%ميثل والذي االقتصادي جاملنت على مرتفعا طلبا حاليا الصحي اخلزف سوق يعرف :الطلب تحليل

 املتعلق الدولة بربنامج مرتبط وهو  .األخرى باألنواع مقارنة املنخفض بالسعر يتميز األخري هذا الشركة، جمنت من
 :يةاآلت باملشاريع

 .التسامهية السكنات برنامج -

 .بيع -إجيار سكنات برنامج -

  .االجتماعية السكنات برنامج -
كل نوع يف م ختزين املواد األولية اليت ذكرناها يف اجلدول السابق، حبيث بتم ترتيب املواد األولية بوضع  يتالتخزين:   -2

األولية يسمح  الل الفتات مكتوب عليها اسم املادة األولية، ذلك أن مكان حتزين املواداملكان املخصص له، من خ

وخمزون املواد األولية ال يتعرض لالنقطاع كون املوردين  أمتار. 10وارتفاعه   2م 2952مساحته بلغ بالقيام بذلك، إذ ت

  ملزمون بالوفاء بدفرت الشروط الذي يلزمهم بتوريد املواد األولية يف اآلجال احملددة.

  .وكيفية تخزينها أنواع المواد األولية المستعملة في عملية إنتاج الخزفبعض  : )4- 3 (رقم الجدول

  طبيعة المنتج  طبيعة التخزين  في السنة : طنةالكمي  نوعية المنتج
  غبار(بودرة)  غري معبأة 1170,029  صلصال

  غبار  أكياس 6,100  أكسيد الزنك
  سائلة  صهاريج 8,616  سيليكات
  صلبة  صناديق 4032  آجر مقاوم

  .20، ص2010المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية لسنة 
مؤسسة تقدم منتجات  ا املؤسسة ألا بالدرجة األوىلتعد عملية اإلنتاج من العمليات األساسية اليت تقوم اإلنتاج: -3

   مادية، وفيما يأيت نعرض مراحل عملية اإلنتاج:
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  ) مراحل عملية االنتاج.1-3رقم ( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مصلحة اإلنتاج.معلومات مأخوذة منالمصدر: 

 يقوم اليت املهام أهم بني منو  .وعمال أعوان رئيس، من الورشة هذه تتكون :الطين وتحضير األولية المواد ورشة -أ
 :يلي ما الورشة رئيس ا

 .صباح كل للعمال الضرورية التعليمات إعطاء -

 .السكب ورشة من املسرتجعة والطني الورشة وجتهيزات الطني من االحتياطي املخزون مراقبة -

 .حتليلها أجل من للمخرب احملضرة الطني من عينة تقدمي -

 .املوضوعة للمقاييس مطابقة عليها للحصول الطني بتعديل القيام -

 مبزج يتشكل وهو اخلزفية، القطع لصناعة األساسية املادة تعترب اليت الطني حتضري الورشة هذه مستوى على يتم

 .األساسية املواد من جمموعة بطحن عليهما حنصل األخريين هذين، والكوارتزطني ال من خليطني

  :حيث خليط ألي حتضري عملية كل عند الورشة هذه يف الرقابة تتم

 من تراقب األولية لموادل فبالنسبة والطالء الطني من كال حتضري يف الداخلة األولية املواد مراقبة املخرب رئيس يتوىل -
 وأما .الكي وبعد قبل املقاومة الكي، بعد اللون االمتصاص، الكي، وبعد قبل االنكماش بالنار، الفقد الرطوبة،: حيث

 الطني حتضري ورشة

 األولية واملواد

 القوالب حتضري ورشة

 ورشةالسكب

 ورشةالطالء

 ورشةالكي

 والتغليف الفرز ورشة

 حتضريالطالء

 حتضريالقوالب

 حتضريالطني
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 .الكي عند السلوك الغربلة، بعد املتبقي الرطوبة، مراقبة خالل من عليها الرقابة فتكون البالستيكية غري للمواد بالنسبة
 على الطالء، على جتارب هناك سبق ما إىل إضافة .الغربلة بعد املتبقي الكثافة، حيث من تراقب ثانوية مواد وهناك

 .األولية للمواد ورود كل عند الرقابة تتواتر .االقتصادية والتقديرات التقنية اخلصائص ملعرفة الطني على وجتارب امللونات

 .احلبيبية البنية حيث من ميكرون  63على املتبقي أي الغربلة بعد املطحون) الرمل( الكوارتز يراقب -

 ).ل/غ( الكثافة حيث من إذابته بعد الصلصال حتضري على الرقابة تتم كما -

 :حيث من األولية املواد بعض وإضافة والصلصال الكوارتز مزج بعد الناتج اخلليط يراقب -

 ).ل/غ( الكثافة -

 ).ثا( للطني السيالن زمن وهي اللزوجة -

 . %الغربلة بعد املتبقي -

  .يوميا الرقابة تتواتر
   األولية.ختزينها يف ورشة املواد املواد األولية واملنتجات الكيميائية املستعملة يف خمتلف ورشات اإلنتاج، يتم 

آالت الطحن و الغبار الناتج (املنبعث)، ليس ذو طبيعة سلبية بدرجة كبرية، األخطار المرتبطة بتحضير المواد األولية: 
لكن، إجراءات السالمة املتخذة  تصدر صوت مزعج الذي ميكن أن يؤثر على عمال اإلنتاج (خطر التأثري على السمع).

  هذا اخلطر.من قبل املؤسسة تقلل بشكل معترب من 
 القوالب وخروج دخول متابعة، احملدد الربنامج حسب العمال توزيعيف   الورشة رئيس مهام بني من :القوالب ورشة -ب

 .التجفيف عملية ومراقبة األم القوالب حالة مراقبةو 

 حتدد البالط، مادة على للحصول املواد من كمية إليه مضاف اجلبس من معينة كمية خبلط القوالب حتضري عملية تتم
 الحقة مرحلة يف وتستعمل معينة، ملدة فيها وتبقى األم القوالب يف البالط يوضع بعدها املخرب، قبل من مسبقا الكميات

  .خاصة أماكن يف جتفيفها بعد وذلك اإلنتاجية العملية من
  .بالشركة املوجودة املنتجات من املختلفة األنواع حسب القوالب حتضري يتم كما

 االختالالت حول املعلومات تقدمي: يلي ما الورشة هذه رئيس ا يقوم اليت الوظائف أهم بني من :السكب ورشة -ت
 .الالزم بالعتاد الورشة تزويد على السهر، الالزمة التصحيحية اإلجراءات تقدمي، اإلنتاج يف الواقعة

 من املنجزة العمليات وتنسيق تسيريو  اإلنتاج قسم ورئيس املصلحة رئيس مع بالتنسيق والشهري اليومي الربنامج إعداد -
 .العمال طرف

 هاغتفري يتم املكملة العمليات ببعض القيام وبعد الطني مبادة مألها يتم الورشة هذه إىل القوالب نقل بعد

 ناقالت على توضع مث ومن عليها، واإلضافات التعديالت بعض إلجراء مكاا يف وتبقى لينة خزفية قطع على للحصول
 على تساعد اليت والتهوية )مسخنات( التدفئة بوسائل جمهزة األخرية هذه، السكب ورشة مستوى على تتحرك جوية
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 إىل خاصة عربات على تنقل أو .الكي أفران على لتمر حتركها وتواصل للماء امتصاصها نتيجة والقوالب القطع جتفيف
  .ا يلتزم حمددة زمنية فرتات خالل يتم ذلك وكل التجفيف غرفة

  النفايات الناجتة عن عمل هذه الورشة تكون كما يلي:
 :التالية العيوب أحد ظهور حالة يف الطني حتضري ورشة إىل املعيبة اخلزفية القطع تعاد :السكب ورشة من املسرتجعة القطع
 .القطعة يف بارزة شقوق أو مكسورة، قطعة فاسد، ثقب

 العيوب إىل باإلضافة القوالب، نزع عملية عن الناجتة املعيبات عدد املشكلة، القطع عدد حتديد مع يوميا الرقابة تتكرر
  .اإلمتام عند تظهر اليت
 باجلسم االلتصاق تامة زجاجية مادة من رقيقة طبقة عن عبارة هو السرياميكي الطالء :الطالء تحضير ورشة -ث

 وغريه الزنك، الرصاص، :مثل القاعدية املواد بني وتفاعل االنصهار نتيجة احلرارة بفعل االلتصاق هذا ويتم السرياميكي،
 املتانة املسامية، عدم يف تتمثل هامة خواص عدة جاملنت السراميكي الطالء يكسب السليكات مثل حامضية مواد مع

 ...الالمع واملظهر اخلدش،  ضد املقاومة العالية،

 للقطع اإلمتام عملية مراقبة ،املخرب طرف من املقدمة التعليمات تنفيذ على السهر :الطالء ورشة رئيس مهام بني من
 .باملواصفات ومقارنته املغربل الطالء مراقبة، الطالء ختزين براميل مستوى مراقبة، والطالء

 وبعدها اإلمتام، أو التجفيف عن الناجتة املعيبة القطع حتديد يتم اففة القطع استقبال بعد :الورشة مستوى على الرقابة
 للطالء جيدة نوعية على احلصول بغية الطالء على الرقابة وتتم .ذلك حول مالحظات وتقدمي السليمة القطع طالء يتم

 .النهائي جاملنت جودة على يؤثر الذي

 دراسة، العمل لفرق املوجهة التعليمات تطبيق على السهر  :هي لورشة رئيس ا يقوم اليت املهام أهم: الكي ورشة -ج
 احلرارة درجة تغريات جداول أو لوحات مراقبة ،النقل عربات وضعية مراقبة ،األفواج رؤساء طرف من املقدمة املالحظات

 .الكي لعملية األسبوعي املنحىن إعداد، األسبوعي الكشف وإعداد

 لدرجة مقاومة تكون واليت باألفران اخلاصة العربات بتهيئة الورشة هذه عمال يقوم بعدما :اآليت بالشكل الكي عملية تتم
 من للتأكد شكلها حيث من اردة بالعني تراقب األفران ىلإ القطع إدخال وقبل م.° 1200بـ  تقدر جدا عالية حرارة
  :اآليت الشكل يف الكي عملية تلخيص وميكن ،للمواصفات مطابقتها مدى
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  .الكي لعملية األسبوعي المنحنى) 2- 3رقم ( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  ورشة الكي.معلومات مأخوذةالمصدر: 
  

 إىل املصنع نصف جاملنت يف الرطوبة نسبة وختفيض القطع جتفيف عملية إمتام يتم األوىل املنطقة يف  :المنحنى شرح

 تتم الثانية املنطقة يف أما ،م°830  -م°340 بني املنطقة هذه حرارة درجة ترتاوح .القطع انفجار سيحدث وإال الصفر

 احلرارة درجة يف سريع ختفيض يتم الثالثة املنطقة يف أما ،م°1200ــب تقدر قصوى حرارة درجة يف اخلزفية القطع كي عملية

 عملية إن .جاملنت سطح على التشققات ظهور يف تتسبب اليت التصدعات حلدوث تفاديا للقطع السريع التربيد يتم حيث

، آخر جبدار مباشرة يصطدم الذي اهلواء بدخول تسمح األفران جدار على فتحات توجد إذ مغلقة عملية السريع التربيد

 وهي واألخرية الرابعة املنطقة تأيت مث ،م°810 إىل م°1170  من األنفاق داخل احلرارة درجة ختفيض يف يتسبب األخري هذا

 يف التدرجيي االخنفاض مالحظة مع مباشرة جاملنت ليلمس الفتحات عرب اهلواء بدخول يسمح أين الطويل التربيد منطقة

 من واخلارجة الداخلة القطع عدد تسجيل يتم، و الكي تامة اخلزفية املنتجات لتخرج م°320إىل تصل حىت احلرارة درجة

 .التعبئة عن الناجتة املعيبة القطع وعدد األفران

 من اليت البالستيكية واألغلفة التعبئة لوحات خمزون مراقبة: يةاآلت املهام الورشة رئيس يتوىل :والتغليف الفرز ورشة -ح
 وإعداد وفضالت ثاين ونوع أول نوع إىل وتصنيفها املنتجات وفرز ترتيب ،العالية ارةر احل درجة مقاومة خصائصها أهم

 املتعلقة املعايري تطبيق على السهرو  املكتشفة وأنواعها بالعيوب الورشات رؤساء خمتلف إعالم ،املطابق غري املنتج بطاقة
 إىل وتصنيفها النهائية املنتجات فرز الورشة هذه يف يتم :إذن .الزبائن طرف من املقدمة الشكاوى دراسةوكذلك  باجلودة

 ال لكنها العيوب من نسبة فيه تكون والذي ثاين نوع من ومنتج العيوب من متاما يلااخل املنتج وهو أول نوع من منتج

  م340°
  منطقة-2

 الكي

منطقة -3

التبريد 

 السريع
 منطقة التبريد الطويل-4

 منطقة قبل التسخين -1

  م830°

  م1200°

  م1170°

  م810°

  م320°
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 أين الفضالت وهو األخري الصنف يأيت مث ألجلها، صنع اليت للوظيفة أدائه على وال لمنتجل اجلمايل املظهر على تؤثر
 من املنتج مراقبة مهمة اجلودة مراقب يتوىل أخرى جهة منو  .الوظيفة وعلى املظهر على يؤثر إذ كثرية العيوب نسبة تكون
 تغليف يتم الزبون إىل يصل حىت املنتج سالمة ضمان أجل ومن، األساسية لوظيفته وأدائه املنتج شكل األبعاد، حيث
 املنتج خيزن األخري ويف، املنتج تكسر ملنع تشميعها يتم مث بالستيكية بأغلفة خشبية ألواح على وضعه بعد األخري هذا
 من املطابق غري املنتج بطاقة إعداد جيب ورشة أي مستوى على عيب أي اكتشاف حالة ويف .التوزيع أمر صدور حلني
  .التصحيحي اإلجراء اختاذه أجل
املعمول ا، وتبلغ مساحة مستودع تضمن شروط التخزين وتوزيع املنتجات حسب معايري السالمة ورشة الشحن:  -خ

وعند امتالء مستودع الشحن فإن املنتجات يتم وضعها يف املساحات  أمتار. 10وارتفاعه يصل إىل  2م 955الشحن 

املوجودة أمام مستودع الشحن، ذلك أن املنتجات يتم تغليفها بأغلفة بالستيكية مقاومة للحرارة، وخالل الفرتة اليت قمت 

ملؤسسة كان هناك تكدس للمنتجات، ألن الزبائن مل يأتوا الستالم املنتجات باإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية فيها بزيارة ا

الكبرية اليت تعتمد على التوقعات مببيعات كبرية لكن أحيانا تصطدم املؤسسة بواقع أن السوق خمالف للتوقعات فيكون 

  عرض املنتج أكرب من الطلب عليه.

قطعة سنويا. وتستجيب للخصائص التقنية للمنتجات الصحية، وعمليات  500000يبلغ عددها: المنتجات النهائية: 
  ).sous-produitsاإلنتاج ال ينتج عنها منتجات جزئية (

 :الذكر السابقة املنتجات أنواع من نوع كل ملكونات تفصيل يلي وفيما

 أكثر ويعترب مستورد منوذج من وهي م، 1975سنة الشركة به بدأت إنتاج أول وهو :الكالسيكي النوع

 ساق ،سم  84/20األيدي مغسل، سم  58مغسل، سم  52مغسل :على ويشتمل احمللية السوق يف رواجا األنواع
 مرحاض، أفقي خمرج اجنليزي مرحاض، خمرب حوض، حبوضني ومغسل واحد حبوض مطبخ مغسل، احلمام حوض ،املغسل
 .استطراد حوض ،اجنليزي أطفال مرحاض ،عمودي خمرج اجنليزي

 ويشتمل ،جزائري طراز من وهو م، 1989سنة الشركة منتجات ضمن الطقم هذا أدخل :ميموزا النوع

 .عمودي خمرج اجنليزي مرحاض، الصابون حامل، املاء خزان، احلمام حوض، الساق، أنواعه جبميع مغسل: على

 يف أدخل ما كآخر ويعترب املمتاز النوع من وهو م 1994سنة التنفيذ حيز النوع هذا دخل: سارة النوع

  .أفقي خمرج اجنليزي مرحاض، املطبخ حوض، املغسل ساق ،أنواعه جبميع املغسل :يلي ما ويشمل نتاجاإل سلسلة
                                                 تعد عملية النقل مهمة بالنسبة للمؤسسة، وتتمثل فيما يأيت: النقل: - 4
تعمل املؤسسة على تأجري شاحنات من احلجم الكبري جللب املواد  األولية من مينائي سكيكدة نقل المواد األولية:  -

 20إىل  15وجن جن بالدرجة األوىل، فأحيانا يصل عدد الشاحنات املستعملة يف عملية نقل املواد األولية إىل ما بني 
  شاحنة، وذلك حسب ورود املواد األولية.
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مقعد واحدة تنقل  30كانت املؤسسة يف السابق تستخدم حافلتني من احلجم املتوسط: سعة الواحدة   :مالنقل الع -
العمال الوافدين من دائرة السطارة والثانية تنقل العمال الوافدين من دائرة سيدي معروف، ومها دائرتان قريبتان من مدينة 

قل متوفرة إضافة إىل قدم احلافلتني، مت التخلي عن التكفل بعملية أين أصبحت وسائل الن 2006امليلية، إال أنه وبعد سنة 
 نقل العمال وتعويضهم من خالل منحة النقل.

تعمل املؤسسة على التقليل من التكاليف اخلاصة املتعلقة بالنقل فهي تضع على عاتق  نفل المنتجات النهائية: -
الزبون "الوسيط" تكاليف النقل، فهو الذي يقوم بنقل مشرتياته ويتحمل بذلك كل عطب ممكن أن حيصل يف وسائل 

على أن يتم  palettesلسلع ، وتوفر املؤسسة حامالت ااملالئمةالنقل أو أي تلف ناتج عن عدم نقل السلعة بالطريقة 
 مثنها. الزبوناسرتجاعها، إال إذا دفع 

  التسويق والتوزيع: -5
تعترب مصلحة التسويق املصلحة املكملة ملصلحة التموين فإذا كانت هذه األخرية تقوم بتزويد  مصلحة التسويق: -أ

تقوم بتوزيع اإلنتاج وتسويقه يف خمتلف  الشركة مبختلف املواد اليت حتتاجها العملية اإلنتاجية، فإن مصلحة التسويق
األسواق سواء كانت داخلية أو خارجية، فخارجيا قد توقفت الشركة عن تصدير املنتجات اخلزفية فقد كانت تصدر إىل 
تونس وبعض دول اخلليج العريب أما حمليا فتتعامل مع خمتلف املؤسسات احلكومية وخاصة مؤسسات البناء واليت تعقد 

فقات حيث تبيعها املنتجات بتكلفة الصنع يف حني تبيع بسعر التجزئة للمؤسسات اخلاصة واألشخاص معها عدة ص
  .فرع البيع والربجمة، وفرع البيع والتوزيع :وهي تشتمل على فرعني مها

استعرضنا فيما سبق اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتلف الشروحات  :التوزيع الخاصة بالمؤسسة إستراتيجية -ب
التوزيع اليت تتبعها املؤسسة  إسرتاتيجيةملختلف الدوائر واملصاحل وكذا عرفنا باملؤسسة. ويف هذا اجلزء سيتم التطرق إىل 

 تتمثل يف:واليت 

نتجاا كال السياستني لكن بدرجات تتبع مؤسسة اخلزف الصحي يف توزيعها مل :سياسة التوزيع الخاصة بالمؤسسة -
متفاوتة حيث أا تعتمد بشكل كبري جدا على سياسة التوزيع غري املباشر وبدرجة أقل سياسة التوزيع املباشر، وهذا نظرا 

 .لطبيعة نشاط املؤسسة

را ما تلجأ املؤسسة إىل هذه السياسة لكن هناك حاالت تلجأ فيها املؤسسة إىل إتباع هذه دنا سياسة التوزيع المباشر:
من املؤسسة  املنتجمثل مؤسسات اإلنتاج اليت تشرتي  املنتجالطريقة وذلك عندما يأيت الزبون مباشرة إىل املؤسسة القتناء 

، حيث  1998ؤسسة عن شركة البناء والتعمري سنة لالستهالك املباشر، وقد ظهر إثر هذه السياسة خاصة عند انفصال امل
، ومن الطرق اليت استخدمتها املنتجكانت هي تتصل باملستهلكني النهائيني وخمتلف املوزعني مباشرة إلقناعهم بشراء 

  :املؤسسة يف حالة التوزيع املباشر جند

بامليلية" "جر خاص ا يف وسط املدينة قامت املؤسسة يف السنوات املاضية بفتح مت: متاجر تجزئة خاصة بالمؤسسة -
لكن ونظرا للتكاليف الباهضة اليت حتملتها املؤسسة " تكاليف الكراء" وأجرة العمال من أجل فتح هذا املتجر أدى ا 
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إىل التخلي عن هذا املتجر حيث أنه يف بعض األحيان وجدت املؤسسة أن تكاليفه فاقت إيراداته فقامت بإغالقه ولكن 
د نقصا بالنسبة للمؤسسة وفتح متاجر خاصة باملؤسسة يف خمتلف الواليات اليت توزع فيها، يعد أكثر من ضرورة هذا يع

 .لتسهيل مهمة الوسطاء واحملافظة على احلصة السوقية

مشاركات يف عدة معارض دولية وأخرى وطنية منها املعرض الدويل  ةلقد سجلت املؤسسة عد :مشاركتها في المعارض-
يف اجلزائر العاصمة والذي يقام كل سنة، حيث تشارك فيه تقريبا سنويا ومعارض جهوية أخرى مثل معرض قسنطينة، وقد 

مشاركة ال  مبناسبة أول نوفمرب الذي أجري بامليلية، كما سجلت أيضا 2003شاركت أيضا يف املعرض الذي أقيم سنة 
مبعرض البحر  2004كما شاركت يف  2000يستهان ا خارج اجلزائر وذلك باملعرض الذي أقيم مبرسيليا الفرنسية سنة 

كما نالت عدة وشاركت هذه السنة مبعرض املنتجات اخلزفية بقصر املعارض باجلزائر العاصمة،   األبيض املتوسط بتونس،
من خالل هذه املعارض تقوم املؤسسة بعرض منتجاا ملختلف الزبائن وعند و  .شهادات شرفية للمشاركة يف املعارض

يقوم باالتفاق مع املؤسسة على الشراء من املعرض وإذا مل تكن الكمية املعروضة كافية فإن  باملنتجإعجاب أحدهم 
 .املؤسسة تقوم برتتيب احتياجاته الحقا

على سياسة التوزيع غري  %90ة توزيع منتجاا حبوايل أكثر من تعتمد املؤسسة يف طريق سياسة التوزيع غير المباشر:
املباشر، وهذا راجع إىل الكمية املعتربة اليت يتم توزيعها ذه الطريقة وكذلك نظرا الخنفاض التكاليف وارتفاع األرباح 

عر، هذا ما يرتتب حيث أن اعتماد املؤسسة على هذا األسلوب ميكن جتار اجلملة من االستفادة من ختفيضات يف الس
عليه نقص يف حجم األرباح بالنسبة للمؤسسة وذلك عند منحها للتخفيضات أما إذا اتبعت سياسة التوزيع املباشر فإا 

لن تنظر إىل التخفيض حىت وإن كان فإنه يكون بنسبة قليلة جدا، لكن هذا األسلوب ميكن املؤسسة من التقليل من 
 :ه السياسة نظرا ملا يليالتكاليف وقد اعتمدت املؤسسة هذ

تعرف منتجات املؤسسة رواجا كبريا وذلك نظرا لنوعيتها وجودا وكذا التسهيالت يف الدفع اليت تقدمها  :طبيعة السوق
من %90لزبائنها حيث متثل املرتبة األوىل على املستوى الوطين من حيث كمية التوزيع، وتقوم بتوزيع منتجاا عرب حوايل 

، ، اجلزائر، تيزي وزوحيث جند أن املؤسسة تتعامل مع املوزعني من خمتلف الواليات مثل خنشلة، تبسة الرتاب الوطين
 .وهران، عنابة، متنراست، وغريها

وهلذا يعترب سوق املؤسسة ذو انتشار واسع جغرافيا ويف مناطق متباعدة لذلك تفضل استخدام عدد كبري من الوسطاء 
  .لضمان الوصول إىل كل املناطق

حتاول املؤسسة دائما التقليل من األخطار اليت ددها خاصة تلك املتعلقة باملنافسة وتقلبات  :التقليل من المخاطر
األسعار فانتهاجها سياسة توزيعية غري مباشرة جتعلها تنقل تلك األخطار إىل الوسطاء، املعتمدين ألن ملكية السلعة تؤول 

 .إليهم بعد الشراء

يساهم الوسطاء يف الرتويج ملنتجات املؤسسة بشكل غري مباشر وهذا نظرا للعالقة  :لمنتجاتالمساهمة في ترويج ا
املباشرة القائمة بني الوسيط الزبون ذلك عن طريق العرض اجلذاب ملنتجات املؤسسة. يف متاجرهم جللب الزبائن وكذلك 
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ية اليت يضعها أمام احملل وأيضا خمتلف الكاتالوجاث طريقة املعاملة معهم وإتقان فنون البيع باإلضافة إىل اللوحات اإلشهار 
 .املنتجوإقناع اآلخرين على اقتناء نفس  املنتجحىت حتفزهم على إعادة اقتناء  املنتجواملذكرات اليت مينحها للزبائن مع 

 :نظام التوزيع المادي بالشركة- ت

تعترب نقطة البائع بالنسبة للشركة هي حمل البائع أي أا تستقبل الزبائن يف دارها ويعترب اهلدف الرئيسي لشركة  النقل: -
اخلزف الصحي هو اإلنتاج، وال تعطي أمهية كبرية للنقل وذلك لظهور شركات عديدة متخصصة يف النقل، وعندما 

 تساءلنا هل عدم التكفل بالنقل خيدم الشركة أم ال؟

عدم التكفل بالنقل خيدم الشركة وذلك أن اخلسارة يف حالة وجود عطب أو كسر يف وسائل أن جابنا مسؤولوا الشركة أ -
 .النقل يعود إىل الزبائن، وكذلك تفادي تكاليف الصيانة بالنسبة للشاحنات (قطع الغيار) وعدم التكفل بأجرة الشحن

زف الصحي يف توزيع منتجاا عدة منافذ حيث نستطيع تصنيفها تستخدم شركة اخل :منافذ التوزيع الخاصة بالشركة -
) و بعض الشركات (املقاولنيإىل أربعة منافذ: جتار اجلملة يأخذون احليز الكبري من عملية التوزيع يليهم جتار نصف اجلملة

 .احمللية كتجار التجزئة و أخريا املستهلك النهائي

األوىل يف توزيع منتجات الشركة األول هم جتار اجلملة حيث حيتلون املرتبة  املنفذ التوزيعي األول: حيث يعترب املنفذ
يعترب  اليت تربطهم عقود مع الشركة امتيازات خاصة بالسعرعند شرائها يوجد منهم الدائمني و تنتقل هلم ملكية السلعة و 

باإلضافة إىل السعر الذي  %6.8 ذلك باملقارنة مع السعر الذي مينح لتجار التجزئة حبوايلالتخفيض الذي متنحه هلم و 
هي اليت تقوم هلم و مينح هلم امتيازات أخرى مثل التغليف و طريقة الشحن، فالشركة تقوم بتغليف املنتجات اليت املوجهة 

 .بشحنها بوسائلها اخلاصة املتمثلة يف الرافعات

، أما جل إمتام عمليات البناءأمن  املنتجن يشرتون املنفذ التوزيعي الثاين: و املتمثل يف جتار نصف اجلملة أو املقاولني الذي
 أهم زبائن الشركة جند:

:OPGI-بوهران العقاري والتسيري الرتقية ديوان. 

:SODIMAC- باجلزائر البناء مواد توزيع شركة. 

:EDIMC-ببسكرة البناء مواد توزيع مؤسسة. 

:SCMCE- بتقرت بالشرق البناء ومواد اخلزف شركة. 

يشرتون املنتجات شركة مع عدد قليل من هذا النوع و التوزيعي الثالث: و الذي ميثل يف جتار التجزئة و تتعامل الاملنفذ 
 .يقوم جتار التجزئة بنفسهم بعملية شحن املنتجاتو متنح هلم امتيازات يف السعر و  دف بيعها مباشرة إىل املستهلك

هو الشخصية الطبيعية واملعنوية اليت تشرتي السلعة بغرض االستخدام الرابع: وهو املستهلك النهائي و املنفذ التوزيعي 
املستهلكني النهائيني حمدود  ددخالل تواجدنا بالشركة الحظنا أن عتعديالت عليها أو إعادة بيعها و  املباشر دون إجراء

وإلرضاء املوزعني و بالتايل هذا،  .بالنسبة هلم يكون أعلى من السعر املمنوح لتجار اجلملة ونصف اجلملة املنتجسعر و 
انشغاالت املوزعني والسماح هلم معرفة اإلدارة على اإلجابة على  عملت ،ن سواء كان مستهلك ائي أو موزعإرضاء الزبائ
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 :باإلدالء مبختلف اقرتاحام من بينها

 .وضع ممثلني على مستوى الواليات تم باملوزعني و تسهل اتصاالم باملؤسسة -

، وكيفية التغليف املنتجبرنامج خاص لكل موزع أما املالحظات اليت أدىل ا خمتلف املوزعني من حيث جودة إعداد  -
 .ضد املواد الكيماوية املنتجمقاومة و  الطالء اجليد

 األخذ بآرائهم ألم يوفرون هلا معلومات عن املنافسني وعاجلة خمتلف انشغاالت املوزعني و قد وعدت إدارة املؤسسة مبو 
  .عن املستهلكني النهائيني ألم على احتكاك م

  في الشركة.في الشركة.االعتبارات البيئية ومواصفات اإليزو االعتبارات البيئية ومواصفات اإليزو   ،،التكوين وتحسين الكفاءاتالتكوين وتحسين الكفاءات: : المطلب الرابعالمطلب الرابع
  للمؤسسات برنامج طموح لتحسني قدراا يف خمتلف اجلوانب اليت من بينها:للمؤسسات برنامج طموح لتحسني قدراا يف خمتلف اجلوانب اليت من بينها:

إن اهتمام املؤسسة بالعملية التكوينية يف إطار حتسني أداها االجتماعي يدخل ضمن : : التكوين وتحسين الكفاءاتالتكوين وتحسين الكفاءات  --11
بالعديد من التكوينات املتنوعة لعماهلا، يف شركة اخلزف الصحي بامليلية تقوم مسؤوليتها االجتماعية الداخلية، وهلذا 

العديد من مراكز التكوين الداخلية واخلارجية (داخل املؤسسة وخارجها، داخل الوطن وخارجه)، وهي تويل اهتمام كبري 
ة وديف كل سنة بإجراء عمليات التكوين وتنفيذها حبسب أولويتها ووفق ما يتوافق وأهدافها اإلنتاجية واجلذا اال 

حيث تقع مسؤولية التكوين يف املؤسسة على مصلحة التكوين بالدرجة األوىل، فقبل بداية كل سنة واحملافظة على البيئة، 
متطلبات العمل،  وفقالتكوينية  االحتياجاتإنتاجها، يطلب من الوحدات حتديد يف على كمية اإلنتاج املرغوب  اً وبناء

التكوينية، ومن خالل ذلك يتم وضع خطة التكوين السنوية  االحتياجات حتديدعلى ويتوىل املشرفون ورؤساء العمل 
  :وامليزانية اليت متكن من تغطية العمليات الواردة يف اخلطة، ودف خطة التكوين السنوية إىل

  ؛تأهيل عدد كبري من العمال •
  ؛تطوير املوارد البشرية حسب التقنيات احلديثة •
  ؛التكوين السنويةتنمية مسرية العمال عن طريق عملية  •
 ة؛تطوير قدرات اجلامعيني الذين مت توظيفهم يف املؤسسة على الوسائل التقنية احلديثة املستعملة داخل املؤسس •
  ؛رفع أداء األفراد من أجل حتسني اإلنتاج و اإلنتاجية •
 ؛املؤسسةتكوين الطلبة باخلارج يف إطار التعاقد مع املؤسسات املنتجة لآلليات املستعملة داخل  •
 ؛إعادة التكوين للعمال يف إطار الرسكلة •
  .تكوين بعض الطلبة  التابعني للمراكز الوطنية يف إطار املركز الوطين للتكوين والتمهني •
  في الشركة.في الشركة.االعتبارات البيئية ومواصفات اإليزو االعتبارات البيئية ومواصفات اإليزو   --22

  عتبارات البيئية ومعالجة النفايات.عتبارات البيئية ومعالجة النفايات.االاال--أأ
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تتوفر املؤسسة على مصلحة إدارة البيئة اليت كما سبق وأن أشرنا تعمل على تنفيذ االلتزامات تتوفر املؤسسة على مصلحة إدارة البيئة اليت كما سبق وأن أشرنا تعمل على تنفيذ االلتزامات   االعتبارات البيئية:االعتبارات البيئية:أوال: أوال: 

    كما هو موضح يف اجلدول اآليت:كما هو موضح يف اجلدول اآليت:البيئية للمؤسسة  البيئية للمؤسسة  

  االلتزامات القانونية للمؤسسة حول الجانب البيئي.بعض  : )5-3 (رقم الجدول

  عنوان النص  مرجع النص   السنة
املؤرخ يف  161-93رقم: املرسوم التنفيذي   1993

10/07/1993  
 تقنني صب الزيوت والدهون يف األوساط الطبيعية

املؤرخ يف   162-93املرسوم التنفيذي رقم:   1993
10/07/1993  

  حتديد شروط وطرق اسرتجاع ومعاجلة الزيوت

  متعلق بتسيري، مراقبة والتخلص من النفايات  12/12/21املؤرخ يف  19-01القانون   2001
  متعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  19/07/2003املؤرخ يف  03/10القانون   2003
واليت تشمل املواد  املتعلقة بالتحكم وتسيري األخطار الصناعية  22/09/2003املؤرخة يف  R1التعليمة الوزارية   2003

  اخلطرية
بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار متعلقة   25/12/2004املؤرخ يف  04/2القانون   2004

  التنمية املستدامة
املؤرخ يف  05/315املرسوم التنفيذي رقم:   2005

10/09/2005  
حتديد طرق التصريح بالنفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة 

  واخلطرية
املؤرخة يف  104-06 املرسوم التنفيذي رقم:  2006

28/02/2006  
  مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرية النفاياتحيدد مدونة 

  متعلقة بالوقاية، التحكم وتسيري األخطار الصناعية والطاقوية  2006لشهر فيفري  R2التعليمة الوزارية   2006
2006  

  
املؤرخ يف  138-06املرسوم التنفيذي رقم: 

15/04/2006  
املواد السائلة تقنني االنبعاثات يف اجلو: الغاز، الدخان، البخار، 

  والصلبة، باإلضافة غلى الشروط اليت متارس فيها الرقابة عليها.
  

املؤرخ يف  141-06املرسوم التنفيذي رقم:   2006
19/04/2006  

الذي حيدد القوانني املطبقة يف املؤسسات املصنفة من أجل محاية 
  البيئة

املؤرخ يف  144-07املرسوم التنفيذي رقم:   2007
19/05/2006  

  حيدد مدونة املنشآت املصنفة من أجل محاية البيئة.

 .13، ص2010المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية لسنة 

إال انه هذه االلتزامات ليست من رغبة املؤسسة لوحدها وغنما لوجود ضوابط مفروضة من طرف الدولة غذ ختضع إال انه هذه االلتزامات ليست من رغبة املؤسسة لوحدها وغنما لوجود ضوابط مفروضة من طرف الدولة غذ ختضع 

  املكلف بالبيئة على مستوى مديرية البيئة لوالية جيجل.املكلف بالبيئة على مستوى مديرية البيئة لوالية جيجل.  املؤسسة لزيارات دورية من طرف املدققاملؤسسة لزيارات دورية من طرف املدقق
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إضافة إىل أن املؤسسة تصدر سنويا نشرية حول احملاسبة البيئية للشركة تتضمن خمتلف اجلوانب املتعلقة بالبيئة ومعاجلة إضافة إىل أن املؤسسة تصدر سنويا نشرية حول احملاسبة البيئية للشركة تتضمن خمتلف اجلوانب املتعلقة بالبيئة ومعاجلة 

  النفايات.النفايات.

  تتمثل يف:النفايات: ثانيا: 

  النفايات الناجمة عن نشاط المؤسسة. : )6-3 (رقم الجدول

كمية النفايات   محتوى النفايات  طبيعة النفايات  المنتجات تسمية
  طن/ سنة

  الرمز

 10.13.1  2.780  عجني  طني  مواد أولية

  10.13.1  110  صلب  صلب  قالب من اجلبس

 10.12.5  6  عجني  طني  مادة الطالء األبيض وامللون

 10.13.7  1  صلب  صلب  اخلرسانة الكاسرة لألشعة

 10.12.3  /  صلب  /  السقف الكاسر لألشعة

  10.12.3  /  صلب  /  اآلجر الكاسر لألشعة

 10.12.99  /  صلب  بقايا القطع املصهورة  القطع املصهورة

 15.1  /  صلب  أكياس التغليف  اجلري(مغلف)

  .30ص، 2010صدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية لسنة الم
وخيزن يف براميل إلعادة استعماله، طبقا  يستعاد ، الزيت املستعمل NAFTALحتصل عليه من مؤسسة الزيوت: 

  وكذلك نفس الشيء ملخزون املازوت واملياه. عاجلة الزيوت املستعملة.مل 10/07/1993ل  161-93للمرسوم رقم: 
الغازات يتميز انبعاث و درجة مئوية،  1230املنبعث يوميا هي: يف ظل حرارة األفران  CO2كمية غاز انبعاث الغازات: 
  باخلصائص التالية:

  نعرض تركيبة الدخان الصادر عن نشاط املؤسسة يف اجلدول اآليت: تحليل الدخان: -
  التركيبة الكيميائية للدخان المنبعث من المؤسسة. : )7-3 (رقم الجدول        

  النسبة المئوية  التركيبة الكيميائية
CO2 11.9%  
N2 71.7%  
O2 /  

H2O 18.6%  
H2 /  

  .32ص، 2010 المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية لسنة        
  ميكن تلخيصها فيما يأيت: الغازات الدفيئة: -
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  الغازات الدفيئة الناجمة عن نشاط المؤسسة. : ) 8-3 (رقم الجدول

إنتاج الغاز   طاقة اإلنتاج  عملية اإلنتاج
  المسبب لالحترار

اليومية المنبعثة الكميات 
  CO2 من ال

نسبة االنبعاث 
  في الدخان

تكنولوجيا 
  المعالجة

إنتاج املواد 
  الصحية

طن/  6000
  السنة

يوميا أي   ³CO2م  1685  12%
  سنويا ³CO2م 615000

  غري موجودة  12%

  .32ص، 2010 لسنة المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية
  هناك تقليل خلروج الصوت سواء داخل ورشات املؤسسة أو بالنسبة جلوارها:انبعاث الضجيج إلى الخارج:  -
  بالنسبة لداخل المؤسسة: -

  تقليص آثار الضجيج داخل ورشات المؤسسة. : )9-3 (رقم الجدول

 Décibelتقليص الضجيج   التعيين

  89.4  ورشة الخزف

  73.7  ورشة الصب

  77.2  ورشة األفران

  74.6  قسم النجارة

 .33 ص، 2010 لسنة المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية

  نوضح ذلك يف اجلدول اآليت:  بالنسبة للجوار المباشر للمؤسسة: -
  تقليص أثار الضجيج الصادر من المؤسسة على الجوار. : )10-3 (رقم الجدول

  Décibelتقليص الضجيج   التعيين
  66.8  الجهة الشمالية

  61  الجهة الشرقية

  54  الجهة الغربية

  49  الجهة الجنوبية

 .33 ص، 2010 لسنة المصدر: دفتر المحاسبة البيئية لمؤسسة الخزف الصحي بالميلية

إن حتليل التخفيضات يف انبعاث الصوت يؤكد أن املؤسسة ال تشكل إزعاج للجوار، وعلى العكس فإنه داخل املؤسسة 
مع مديرية البيئة وكل اإلجراءات هي بالتنسيق  استخدام الواقي من الصوت ضروري من قبل العاملني يف ورشة اخلزف.

ومن خالل ما اكتشفناه أن نشاط مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية ال يشكل ضرر كبري ميكن أن ميس لوالية جيجل، 
ضافة إىل مسؤويل املؤسسة يتحكمون جيدا يف مهنتهم وإمكانيات باإل البيئة الطبيعية أو االقتصادية واالجتماعية للمصنع.

  تسمح هلم بتحديد اجلوانب البيئية لنشاطام.
  ية:سعى املؤسسة لتحقيق األهداف اآلتيف إطار حتسني الكفاءة اجتاه بيئة املؤسسة، ت مخطط العمل:

  ختفيض نفايات املياه املستعملة يف التصنيع. - 
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  رقية.اسرتجاع النفايات الو  - 
  إعادة تدوير النفايات الصلبة والعجينية.  - 

وهو ما تراه غري كايف  ³م9تسعى املؤسسة لبناء حوض مياه جديد ألن احلايل سعته تقليل نفايات المياه المستعملة: 
  الدراسة مت إجراؤها من قبل املديرية الوطنية للمياه والبيئة.و  .³م 21.16وسيكون حجم احلوض اجلديد 

  اليت يتم جتميعها من قبل مصاحل بلدية امليلية.استرجاع النفايات المنزلية:  
  تدوير النفايات العجينية والصلبة.إعادة  

  تسيري النفايات (طني، صلبة، عجينة، سائلة) تتم كما يلي:طرق تسيير النفايات:  -
  ختزن يف مستودع املؤسسة.النفايات الطينية اليت تأيت من ورشات الطالء، اخلزف، القولبة واليت  - 
النفايات الصلبة املكونة من اآلجر الكاسر للضوء املستعمل، يعاد تدويره لغرض إشعال وإطفاء األفران وإعادة  - 

  استعماله يف أعمال داخلية.
تغليف؛ النفايات الصلبة التالية: النفايات الكاسرة لألشعة، نفايات اخلزف املصهور، نفايات قوالب اخلزف ونفايات ال - 

  وضعت يف مكان جانبا يف انتظار استخدام نظام إلعادة تدويرها من طرف املؤسسة.
مؤسسة اخلزف الصحي تتمتع خبربة تسمح هلا باكتساب   ::""SSCCSS""مواصفات اإليزو المعتمدة من طرف شركة مواصفات اإليزو المعتمدة من طرف شركة   --بب

مل تتحصل بعد على  لكنها  .2006، سنة 9001ثقة خمتلف منظمات التقييس، فقد حتصلت على شهادة التقييس إيزو 
، لكن بإمكاا أن تتحصل عليها بعد القيام بعملية حتديث وعصرنة مؤسسة اخلزف الصحي 14000شهادة التقييس إيزو 

رت جمهودات إدارة شركة اخلزف الصحي والفرع النقايب للشركة بامليلية باالستفادة من غالف مايل هام قدره مثأ بامليلية، إذ
مبختلف ورشات املصنع الذي يعود تاريخ بنائه إىل أزيد  اإلنتاجلتحديث جتهيزات وعتاد  مليار سنتيم، سيخصص 320
/ دفاس عبد الكرمي بأن اإلدارة املركزية وافقت على ختصيص هذا أكد املدير العام للشركة، السيد سنة، حيث 35من 

 2013اليت ستتم خالل سنة  املناقصة اخلاصة باإلعالن عن اإلجراءاتاملبلغ مع املؤسسات املالية، حيث مل يبق سوى 

السنوي املقدر حاليا  اإلنتاجللبدء يف استبدال التجهيزات والعتاد القدمي بتجهيزات وعتاد جديد ومتطور للرفع من طاقة 
وستستمر  مليون قطعة خزفية سنويا. إىل وإيصالهقطعة خزفية موجهة للتسويق وطنيا ويف األسواق الدولية  500000ب 

أن شركة اخلزف الصحي بامليلية تعد رائدة يف  إىلجتدر اإلشارة  سنوات، 5إىل  4عملية التحديث كما هو متوقع من 
حيث تتفوق على باقي الوحدات واملصانع األخرى نظرا للنوعية الرفيعة ملنتوجها الذي ذاع  املواد اخلزفية الصحية، إنتاج

  .دول حوض املتوسط صيته يف الداخل واخلارج والسيما يف
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  الثاني: اإلطار المنهجي في الدراسة الميدانيةالثاني: اإلطار المنهجي في الدراسة الميدانية  المبحثالمبحث
 ،""SSCCSS""من خالل دراسة حالة شركة اخلزف الصحي بامليلية  سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل الدراسة امليدانية

، كيفية االتعريف مبتغريا ، النموذج املقرتح للدراسة،هاختيار جمتمع الدراسة، حدوداكيفية حيث يتم التطرق فيه إىل  
  ستبانة وتوزيعها ومجع البيانات.ات املنهجية املتبعة يف حتضري اإلقياسها، باإلضافة إىل اإلجراء

  تحديد مجتمع الدراسةتحديد مجتمع الدراسة  ::المطلب األولالمطلب األول
  ونتطرق لذلك فيما يأيت:

 :تقديم مجتمع الدراسة وأسباب اختيارهتقديم مجتمع الدراسة وأسباب اختياره    --11

، واليت تتوزع فردا 30من مجيع اإلطارات، واإلطارات العليا، وكذلك أعوان التحكم والبالغ عددهم جمتمع الدراسة كون يت
ألعوان التحكم فيتوزعون على  حول املديرية العامة وخمتلف اإلدارات بالنسبة لإلطارات، واإلطارات العليا، أما بالنسبة

 مؤسسة رائدة يف كوا، ""SSCCSS""وحيث تعود أسباب اختيارنا لشركة اخلزف الصحي بامليلية    .خمتلف ورشات املؤسسة
 نتجات اخلزف الصحيمل اوخاصة من خالل توفريه ،قتصاد الوطينتساهم يف تنمية اال، و جمال صناعة اخلزف الصحي

ا مؤسسة تم اتيجية، وإضافة إىل أقطاع البناء بالدرجة األوىل، وبالتايل تُعد دعامة تنموية إسرت يف  تخدمتس اليتو 
 واصفات معينة عند بيعها للخزف الصحيتايل جيب عليها التقيد مبالوب ،دويلال بل حىتلي احملستوى املبالزبائن ليس على 

  صديق للبيئة. وأعايري البيئية من خالل تقدميها منتج غري ملوث املمهها أو 
، لصعوبة حصرهاعلى مستوى جمموعة من املؤسسات ونظرا  سلسلة التوريدنا كنا نود دراسة وجتدر اإلشارة إىل أن

باإلضافة إىل العراقيل اإلدارية اليت صادفتنا، ومنه احنصرت دراستنا على مستوى مؤسسة تنشط يف جمال ميُد بصلة للتنمية و 
 مثل 14001على شهادة االيزو ولاحلص تريد كما أن الرتكيز انصب على املؤسسات الكبرية، اليتاالقتصادية واالجتماعية.  

  .للخزف الصحي ""SSCCSS"" مؤسسة

  :إطار الدراسة الميدانية -2

  :هذا اإلطار على ويشتمل
والكوادر  طاراتعينتني، األوىل تشمل اإل، مت اختيار ة على االستبيان املوجه للمؤسسةلإلجاب :اإلطار البشري -أ

واقتصرت الدراسة  من أعوان التحكم % 30الثانية تشمل على نسبة و ملية واملستوى العلمي، على أساس اخلربة العاإلدارية 
فاملؤسسة هلا خربة طويلة يف جمال صناعة وتسويق  .الكثرية هلم تاللتزامات واملسؤولياوالظروف لنظرا على هذه النسبة 

اليت عايشتها.   اخلزف الصحي، وهذا له داللة كبرية على وجود خربات وكفاءات تكونت من خالل الرتاكمات والتجارب
  . "SCS"اخلزف الصحي باملبلية على مستوى شركة  والوسطى اإلدارة العلياأفراد يتمثل اال البشري للدراسة يف ومنه 
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باعتبارها املؤسسة  اخلزف الصحي بامليلية مبختلف أقسامها،حنصرت الدراسة يف مؤسسة ا :اإلطار المكاني -ب
وهذه املادة هلا عالقة بالتلوث ، صناعة اخلزف الصحي على مستوى الشرق اجلزائريالوحيدة اليت تنشط يف جمال العمومية 

  .املياه الصناعية امللوثة، ضجيج و نفايات " غبار"،هوائيتلوث  الصناعي، إما 
اية األسبوع األول من إىل غ 2012ديسمرب الدراسة امليدانية انطلقت من األسبوع األول من شهر  اإلطار الزمني: -ت

 .2013شهر أفريل 

  ..: تحديد أدوات جمع البيانات: تحديد أدوات جمع البياناتالثانيالمطلب المطلب 
  .اعتمدنا على عدة أدوات وأساليب إحصائية من أجل حتقيق أهداف الدراسة امليدانية

  :لقد تطلب إجراء هذه الدراسة عدة إجراءات ضرورية هي  ::إجراءات تطبيق الدراسة الميدانيةإجراءات تطبيق الدراسة الميدانية  --11
 ؛"SCS"ة اجلامعة موجهة إىل مؤسسالسيد املكلف بدراسات ما بعد التدرج ب توصية منقام الطالب بأخذ  •

 قبول الرتبص؛خذ املوافقة على قام الطالب باالتصال باملؤسسة وأ •

معلومات تساعد  قام الطالب بطرح أسئلة شفوية، ترتبط مبوضوع البحث ومرتبطة باجلوانب البيئية واالجتماعية، وكلها •
  .على دعم االستبيان

  .املالحظةإىل إضافة ، لدراسة امليدانيةاألداة الرئيسة ل املقابلةو  االستبيانبعترب   ::أدوات جمع البياناتأدوات جمع البيانات  --22
هو جمموعة من األسئلة يتم تصميمها جلمع البيانات الضرورية دف إجناز أهداف دراسة معينة  بياناالست االستبيان: -أ

فهو وسيلة متثل معيارا لتوحيد منط البيانات اليت مت مجعها بطرق االستقصاء املختلفة من خالل طرح أسئلة نفسها على 
جلمع  بياناالستمت استخدام و  .1عليها قابلة للمقارنة وحدات العينة املدروسة، وبالتايل تكون املعلومات اليت يتم احلصول

 وحتليل التباين األحادي باستخدامالتدرجيي"  املتعدداالحندار بيانات الدراسة وحتليلها باالعتماد على االحندار البسيط و 
  . spssبرنامج املعاجلة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

معدة خصيصا  هلا أهداف معلنة وموجهة، جمموعة من األسئلة ضمو يأهم أدوات مجع املعلومات، وه ميثل حيث
                        :عدة مراحل هي بياناالستوقد تطلب بناء ته الرئيسة وعلى الفرضيات اجلزئية، لتغطية حماور البحث ولإلجابة على فرضي

بعد االنتهاء من اجلزء النظري واستخالص العالقة بني املتغريات األساسية يف الدراسة، مت اختيار أهم  :مرحلة اإلعداد
ختيارها مبساعدة األستاذ املشرف وبعض األساتذة املختصني ومت األسئلة واليت ميكن أن جتيب على فرضيات البحث ومت ا

  سؤال. 43وضع أكثر من 
، سطيف، جيجل(مت عرض نسخة أولية على جمموعة من األساتذة احملكمني من عدة جامعات  مرحلة التجريب:

  قسنطينة) ومتكنت من خالل النصائح املقدمة منهم إىل:
 لوقوع يف أسئلة مركبة؛جتنب اإلكثار من أدوات الربط لتجنب ا - 

                                                             

  .139ص  ،2007 التوزيع،الطبعة األوىل، الوراق للنشر و ، SPSSحممد عبد العال النعيمي، عبد الرمحن العودة، مقدمة يف اإلحصاء : مع التطبيقات على برنامج1
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 ؛يتناسب وحماور البحثمبا األسئلة  تقسيم وتصنيف ضرورة - 

 جتنب تكرار بعض األسئلة وإعادة صياغتها. - 

 توضيح معاين بعض املصطلحات وشرحها أثناء املقابلة. - 

النهائي الشكل كمرحلة أخرية وبعد مناقشة كل املالحظات مع األستاذ املشرف وبعض األساتذة، مت الوصول إىل 
اليت اختريت بشكل عشوائي  وزع على عينة الدراسةيألن بالتايل أصبح جاهز و سؤال،  40بيان والذي حتتوي على الستل

 .وطبقي وذلك نظرا إىل جتانس أفراد اتمع، اإلمكانيات املادية، البعد الزمين 

ص آخر أو أكثر دف احلصول على املقابلة هي استبيان شفهي أو حمادثة موجهة بني الطالب وشخ: المقابلة -ب
البيانات املتعلقة بالظاهرة أو موضوع الدراسة واالعتماد على التبادل اللفظي من خالل توجيه جمموعة من األسئلة، وحيث 

  خصائص للمقابلة فيما يلي:ا، وأكثرها فعالية وميكن حتديد تعترب املقابلة من أكثر طرق مجع البيانات امليدانية استخدام
  ؛هي وسيلة التفاعل االجتماعي ةاحملادثة اللفظي

 ؛الشخصيةلمي وليس إىل املعرفة الذاتية أو توفري البيانات يهدف إىل البحث الع •
 موقف املواجهة بني الباحث واملستوجبني. •

  وترتبط جودة املقابلة بعمل الشخص املقابل ويرتبط ذلك بعدة عوامل أمهها:
 ني وخلق اجلو املالئم لنجاح املقابلة بواسطة احلوار وحماولة التقرب منهم أكثر؛ جيب على املقابل تشجيع املستجوب •
تدريب املستجوبني من خالل التوجيهات والتعليمات لفهم األسئلة جيدا وهذا ما يساعدهم على التحكم يف املقابلة  •

 وتوجيهها؛
 جيب االلتزام بنص األسئلة احملضرة مسبقا؛ •
ملقابل احلق أحيانا يف اختيار أشخاص العينة خاصة يف املعاينة بطريقة احلصص حيث اختيار املستجوبني فالشخص ا •

 أن اجلودة العمل مرتبطة برتكيبة احلصة املختارة.
 جيب على املقابل فهم األجوبة جيدا حىت تسهل عليه عملية الرتميز الحقا. •
العلمي والثقايف والقدرة الكبرية على على هذا األساس فهي حتتاج إىل نوع خاص من املقابلني من حيث املستوى  •

  اإلقناع والتجاوب مع اآلخرين.

ملدة ، 04/04/2013سليم ليتيم وذلك بتاريخ  /قد متت املقابلة مع مسؤول االتصال بشركة اخلزف الصحي بامليلية السيد

واملعلومات  ،املؤسسةنصف ساعة من الساعة التاسعة والنصف إىل الساعة العاشرة صباحا وكان فحواها حول نشاط 

الدراسة، وذلك أن االستبيان والوثائق املقدمة قد ال تكفي إلعطاء املعلومات املطلوبة،  ضمن هذه املستقاة قد مت توظيفها

 فكانت هذه املقابلة لدعم وإثراء هذه الدراسة.
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سلوكيات تعترب املالحظة من األدوات املساعدة يف الدراسة امليدانية، فمن خالهلا ميكن مالحظة : المالحظة -ت
  العاملني وإدراكام حول مشروع التنمية املستدامة.

   نموذج ومتغيرات الدراسة.: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
ومكوناا اجلزئية باإلضافة إىل توضيح  نتناول يف هذا املطلب توضيح منوذج الدراسة وكذا املتغريات املشكلة هلذا النموذج 

  كيفية قياس هذه املتغريات.

انطالقًا من الدراسات السابقة واليت هلا صلة باملوضوع، كذلك الدراسة النظرية اليت سلطت الضوء  نموذج الدراسة:نموذج الدراسة: -1
ض الدراسات على سلسلة التوريد بإبراز مكوناا كعملية وإمكانية وضعها كنموذج، وكذلك بعد االطالع على بع

امليدانية باخلصوص، وعلى ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها. وبعد استشارة أساتذة ذوي خربة يف جوانب املنهجية، مث 
واليت   2000اليت ُقدمت سنة) (- Bowersox Model ” World Class Logistics” - WCL Modelباالعتماد على قراءة 

وحيث عمدت  أشارت باألساس إىل مستويات سلسلة التوريد "مستوى املنبع، املستوى الداخلي، مستوى املصب"،
دراستنا إىل اإلجابة على األسئلة واختبار صحة الفرضيات، حبيث متثل سلسلة التوريد مبختلف مستوياا كمتغري مستقل 

  تغري تابع، كما هو موضح يف الشكل املوايل:للدراسة، والتنمية املستدامة وخمتلف أبعادها كم

  نموذج الدراسة :)3- 3(الشكل رقم
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  من إعداد الطالب باالعتماد على الدراسات السابقة المصدر:
من أجل اخلوض يف الدراسة والتعمق فيها وفهم العالقة بني املتغريين، كان البد من حتديد املتغري   ::متغيرات الدراسةمتغيرات الدراسة--22

معرفة كيف يؤثر املتغري املستقل يف املتغري  وذلك قصد ؛وكذا معرفة اجلزئيات املكونة هلذين املتغريين ،املستقل واملتغري التابع
التابع وأية جزئية من جزئيات املتغري املستقل هلا بالغ األثر أو هلا وزن كبري يف التأثري على املتغري التابع، هذا إن كانت 

  هناك عالقة بطبيعة احلال يف املؤسسات حمل الدراسة.

 لبعد البيئياا

  االقتصادي االقتصادي   البعد

  التنمية المستدامةالتنمية المستدامة  ددبعاأ

 سلسة توريد المصب

 سلسة التوريد الداخلية

 سلسة توريد المنبع

 سلسة التوريدسلسة التوريد

 المستقلالمستقل  المتغيرالمتغير

 لبعد االجتماعي اا

  المتغير التابعالمتغير التابع
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ئها (سواء سلسلة توريد املنبع، سلسلة التوريد الداخلية، سلسلة تساهم سلسلة التوريد مبختلف أجزا فرضية الدراسة:
  توريد املصب) يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة (بعد اقتصادي، اجتماعي، بيئي).

  المتغير المستقل: سلسلة التوريد. أوال:
سلسلة توريد املنبع وما يرتتب ، وهي سلسلة التوريد من خالل مكوناتهاملستقل بالدراسة الذي هو يتم تناول املتغري 

وكذلك إسرتاتيجية الشركة يف تسيري هذه احللقات بطريقة ، عليها من حتكم يف الشراء والتخزين واإلنتاج والنقل والتوزيع
  .  تسمح هلا حتقيق أداء متميز

على التحكم يف إدارة ة املقدر  بسلسلة توريد املنبعويقصد  أي أننا هنا يف أعلى سلسلة التوريد، سلسلة توريد المنبع:
  .عمليات شراء، نقل وختزين املواد األولية وإدارة العالقة مع املوردين

هي إدارة العمليات الداخلية  توريد الداخليةالسلسلة أي أننا هنا يف وسط سلسلة التوريد، و  سلسلة التوريد الداخلية:
  .نتج النهائيخالل صنع املنتج منذ استالم املواد األولية إىل غاية صنع امل

يتعلق األمر بإيصال املنتجات  سلسلة توريد املصب أي أننا هنا يف أسفل سلسلة التوريد، ويف سلسلة توريد المصب:
املنتهية الصنع ابتداء من مستودعات الشحن إىل غاية املستهلك النهائي، مبا يف ذلك حتقيق النتائج واألداء الذي يرضي 

  .املؤسسة والزبائن
  المتغير التابع: أبعاد التنمية المستدامة ثانيا:

يف اجلزء الثاين من االستبيان حناول معرفة أي من األبعاد من أبعاد التنمية املستدامة الذي تركز عليه املؤسسة وتعتربه 
يل يف تفعحلقة من حلقات سلسلة التوريد هلا األثر البالغ ذلك؟ وأي  تساهم سلسلة التوريد يفبعد اسرتاتيجي، وكيف 

  أبعاد التنمية املستدامة؟ وقد مت تقسيم هذا اجلزء إىل ثالثة حماور:
وصلها إىل منتجات و من خالل تمؤسسة ملزايا على مستوى التكلفة أو اجلودة أي إن حتقيق أالبعد االقتصادي: 

العمليات وختفيض اإلدارة اجليدة للمشرتيات، االنتاج وخمتلف ال يتأتى إال من خالل تركيزها على  وعمليات جديدة،
خذ بعني أسرتاتيجي يإوفق منظور ، و قتصاديةافورات من أجل حتسني أدائها وحتقيق و  هذا التكاليف عند كل مرحلة

  كل العوامل اليت تقلل من التكاليف وآجال االنتظار.االعتبار  
ستها لكافة األطراف أصحاب دامة يتوقف على دراإن تفعيل املؤسسة للبعد االجتماعي للتنمية املستالبعد االجتماعي: 

  و يف حميط املؤسسة.املصلحة سواء أكانوا داخل التنظيم أ
متوازن، ومراعاا  للتنمية املستدامة يرتكز على تسيريها ملواردها وفق نسق ن تفعيل املؤسسة للبعد البيئيإ البعد البيئي:

  ثار السلبية على البيئة.لتخفيف من اآل
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  واختبار الفرضياتواختبار الفرضيات  عرض بيانات الدراسة وتحليلهاعرض بيانات الدراسة وتحليلها، ، قياس المتغيراتقياس المتغيراتكيفية كيفية لمبحث الثالث:  لمبحث الثالث:  اا

معاجلة البيانات يهدف هذا املبحث إىل عرض نتائج الدراسة امليدانية، يف شكل جداول مت احلصول عليها من خالل 
املتحصل عليها نقوم ، مث حتليل هذه النتائج، وعلى ضوء النتائج  spss 19الدراسة امليدانية، عن طريق برنامجب املتعلقة

  ت الدراسة،  وذلك للوقوف على مدى حتقق أو عدم حتققها.باختبار فرضيا

  كيفية قياس المتغيرات.كيفية قياس المتغيرات.: : المطلب األولالمطلب األول
عبارة موزعة على جزئني،  40على هذا االستبيان  ىحتو اأداة القياس اخلاصة بالدراسة إذ  ستخدم وفقامل االستبيانعد ي

التنمية املستدامة، أنظر  ، واجلزء الثاين يقيس املتغري التابع وهواملستقبل وهو سلسلة التوريدغري اجلزء األول يقيس املت
  .)1(امللحق رقم 

 الجزء األول:

سلسلة التوريد الداخلية  ،عبارات 7ويتم قياسه من خالل  سلسلة توريد املنبعىل ثالثة حماور وهي: إترجم  سلسلة التوريد 
  عبارات. 8 ويتم قياسها من خالل وسلسلة توريد املصب، عبارات 5يتم قياسها من خالل 

  الجزء الثاني:

 ،عبارات 7البعد االقتصادي ومت قياسه من خالل  :أبعاد التنمية املستدامة ترجم هذا اجلزء بدوره إىل ثالثة حماور وهي
  عبارات. 5ضم  ويف األخري جند البعد االجتماعي الذي، عبارات 8البعد البيئي الذي مت قياسه 

  ية:طوير أداة الدراسة باملراحل اآلتمر ت: حل تطوير أداة القياسامر  .1

القيام  بعد أن مت حتديد مشكلة الدراسة وحتديد األسئلة الفرعية وكذا صياغة الفرضيات كان البد منيان: يان: تصميم االستبتصميم االستب
بعاد التنمية املستدامة)، وذلك من أجل فهمها جيدًا وفهم اجلزئيات أو  سلسلة التوريددراسة نظرية خاصة باملتغريين (ب

مت تصميم وكذا أبعاد التنمية املستدامة،  أجزاء سلسلة التوريداملشكلة لكل متغري. كما مت البحث يف كيفية قياس كل من 
  بناءاً على هذه الدراسة. االستبياناالستبيان
تشجيع أفراد املؤسسة على اإلجابة على أسئلة االستبيان، وتوضيح الغرض من هذه الدراسة وأن  امت من خالهل المقدمة:

  يتم معاملتها بسرية وهي لغرض البحث العلمي ال أكثر. فاملعلومات اليت سوف تقدم سو 
  .صبسلسة التوريد الداخلية وسلسلة توريد امل، سلسلة توريد املنبع، تتضمن سلسلة التوريد الجزء األول:
  البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي. :ثالثة حماور أبعاد التنمية املستدامة وتتضمنالجزء الثاني: 

اخلماسي، والسبب يف ذلك أنه يعترب من أكثر  (Likert)لقد مت اختيار مقياس ليكرت اختيار مقياس االستبيان:  .2
حيث يعترب األفراد ايبون عن مدى موافقتهم على كل  ؛املقاييس استخداًما لقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازن درجاته

  عبارة من العبارات وفق مخسة درجات وقد ترمجت اإلجابات على النحو التايل:
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  الخماسي (Likert) مقياس ليكرت ):4- 3( شكل رقم 
  موافق متاما غري  غري موافق  ال أدري  موافق  جد موافق

  درجة )1(  درجة )2(  درجات )3(  درجات )4(  درجات )5(

  من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات السابقة.المصدر:      
البد من إخضاعها الختباري  بعدما مت صياغة االستبيان يف شكله األويل كان  ::االختبارات الخاصة بأداة القياساالختبارات الخاصة بأداة القياس  ..33

  الصدق والثبات.
أي األسئلة  ؛يقصد باختيار الصدق التحقق من أن أداة القياس صاحلة لقياس ما دف إىل قياسه  :ختبار الصدقا -أ

أو العبارات اليت حتتويها االستبانة صاحلة للحصول على البيانات املرغوب يف احلصول عليها، وألجل ذلك مت عرض 
  .1االستبانة على مجلة من األساتذة واحملكمني ذوي االختصاص*

رات مفهومة؟ وهل هناك كما مت توزيع االستمارة على عينة عشوائية من أفراد املؤسسة حمل الدراسة ملعرفة هل العبا
غموض يف العبارات أو املفردات املستعملة؟ وعلى ضوء ذلك كله مت تعديل بعض العبارات اليت حتمل  وأ صعوبة أو لبس

  عبارة. 40عبارة إىل   43نوع من الغموض باإلضافة إىل حذف بعض العبارات وكذا إنقاص عدد العبارات من
 / اختبار الثباتالثبات: باستعمال قانون ألفا كرونباخ  -ب

للحصول على أداة قياس قادرة على مجع معلومات دقيقة البد أن تكون تلك األداة هلا القدرة على إعطاء إجابات ثابتة 
املوظفني  فرد من 30مكونة من  ، قمنا بتوزيع اإلستبانة على عينتني األوىلنسبًيا. وللتحقق من درجة ثبات املقياس

املؤسسة حمل الدراسة ومت إدخال النتائج ب عون حتكم 28أعوان التحكم أي  من ℅30اإلداريني، والعينة الثانية مكونة من 
  كرونباخ، تبني أن:- وباستعمال معامل ألفا SPSSاحملصل عليها إىل احلاسب اآليل بربنامج 

  لعينة األولى:متغيرات ابالنسبة ل

  اختبار الثبات بالنسبة للمتغير المستقل "سلسلة التوريد" للعينة األولى: أوال: 
وبذلك تكون أداة  )؛%60(وهي نسبة عالية جداً، وأعلى من النسبة املقبولة إحصائيا  %91.4أي  0.914هوالثبات مقياس 

 .)11-3( :رقمالقياس صاحلة وميكننا من خالهلا احلصول على بيانات صادقة، كما هي موضحة يف اجلدول 

  
  
  

 

                                                             

 األستاذ بوجعدار خالد جامعة قسنطينة2، األستاذ فياليل حممد األمني جامعة قسنطينة2، األستاذ بوعظم كمال جامعة سطيف1، األستاذ شاقور سعيد 1*

 شوقي جامعة جيجل.
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  اختبار الثبات لسلسلة التوريد العينة األولى ):11- 3( الجدول رقم                 

  سلسلة التوريد  

  0.914  ألفا كرونباخ       

 20 عدد المفردات

  .spss برنامجمعلومات مستخرجة من المصدر:                         

 0.872 هو الثبات للمتغري التابع مقياس :التابع "التنمية المستدامة" للعينة األولى اختبار الثبات بالنسبة للمتغيرثانيا: 

وبذلك تكون أداة القياس صاحلة وميكننا من  ؛)%60(أعلى من النسبة املقبولة إحصائيا و  ،وهي نسبة عالية %87.2ي أ
  )2- 4:(خالهلا احلصول على بيانات موثوقة وصحيحة كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

  اختبار الثبات للتنمية المستدامة العينة األولى ):12-3( الجدول رقم                     

  التنمية المستدامة  

  0.872  ألفا كرونباخ

  20 عدد المفردات

  spss معلومات مستخرجة من برنامجالمصدر:                               

 عوان التحكمالستبيانات املوزعة على أل 28استبيان من أصل  25 بعدما اسرتجعنا :ثانيةلعينة المتغيرات ابالنسبة ل
  :اآلتيةفتحصلنا على النتائج  SPSS، قمنا مبعاجلتها من خالل برنامج للخزف الصحي "scs"ؤسسة مل

وهي نسبة عالية جداً،  %87.7أي  0.877مقياس هواختبار الثبات بالنسبة للمتغير المستقل "سلسلة التوريد": أوال: 
وبذلك تكون أداة القياس صاحلة وميكننا من خالهلا احلصول على بيانات  )؛%60(وأعلى من النسبة املقبولة إحصائيا 

  .)41-3:( صادقة، كما هي موضحة يف اجلدول رقم
  اختبار الثبات لسلسلة التوريد العينة الثانية ):13- 3( الجدول رقم                   

  سلسلة التوريد  

  0.877  ألفا كرونباخ       

 20 عدد المفردات

  .spss معلومات مستخرجة من برنامجالمصدر:                             
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وهي  %87أي  0.82مقياس الثبات للمتغري التابع هو اختبار الثبات بالنسبة للمتغير التابع "التنمية المستدامة": ثانيا: 
وبذلك تكون أداة القياس صاحلة وميكننا من خالهلا احلصول على  ؛)%60(نسبة عالية، وأعلى من النسبة املقبولة إحصائيا 

 )15-3:(بيانات موثوقة وصحيحة كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

  

  اختبار الثبات للتنمية المستدامة العينة الثانية ):14- 3(الجدول رقم                  

  التنمية المستدامة  

  0.82  ألفا كرونباخ

  20 عدد المفردات

  spssمعلومات مستخرجة من برنامج المصدر:                           

بعد إكمال حتضري االستبانة ويئتها يف شكلها النهائي، والتأكد من إجراءات توزيع االستبيان وجمع البيانات:  .5
أفراد املؤسسة يف شكل عينتني، وقمنا باستالمها بعد فرتة زمنية وذلك بعد تقدمينا صدقها وثباا، مت توزيعها على 

لشرح مفصل ألبعاد االستبانة، وشرحها وتبسيطها وعندما ال يفهمها املستجوب نعطي له بدائل اإلجابات ونسجل 
 ائيا والبعض اآلخر قدم اإلجابة يف احلني، وهناك بعض املستجوبني يف العينة الثانية مل يرجعوا االستبيانات

إستبانة صاحلة 30 حبيث مت استبعاد هذه االستبيانات وبذلك حتصلنا على  ؛استبيانات ناقصة اإلجابة بشكل كبري
يف العينة الثانية إلجراء الدراسة، ونوضح ذلك  28إستبانة صاحلة من أصل  25يف العينة األوىل وعلى  30من أصل  

  يف اجلدول اآليت:

  .االستبيانات الموزعة والمسترجعة ):15- 3(الجدول رقم                        

  المسترجعة االستبياناتعدد   االستبيانات الموزعةعدد   

  3030  3030  العينة األولىالعينة األولى

  2525  2828  العينة الثانيةالعينة الثانية

  عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية.معالجة،  :المطلب الثاني

  سوف نعمل على املعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة امليدانية مع عرض وحتليل هذه البيانات. 

حيث مشوليتها، املعاجلة اإلحصائية باختالف هدفها اإلجرائي، من تلف أساليب خت: أساليب المعالجة اإلحصائية  -1
الدراسة، وختترب فرضياا مت فحص البيانات، حتقق أهداف وبغية الوصول إىل مؤشرات معتمدة وعمقها وتعقيدها. 

عن طريق منظومة أو حزمة حتليل البيانات  جهاز احلاسب اآليل،سطة اوتبويبها، وجدولتها ليسهل التعامل معها بو 
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 اليت بفضلها مت استخراج كل أنواع اجلداول واملقاييس اإلحصائية )SPSS 19(اإلحصائية يف العلوم االجتماعية واالقتصادية 
  املناسبة هلذه الدراسة، واملتمثلة أساًسا فيما يلي:

ومقارنتها باملتوسط الفرضي  بات املبحوثني حول حبوث االستبانةمن أجل معرفة متوسط إجاالمتوسط الحسابي:  -أ
ة لتنمي، وكذا أبعاد اسلسلة التوريد، من أجل اختاذ القرار بشأن )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من  )03(املقدر بـ 

  .للخزف الصحي  "scs" املستدامة مبؤسسة

 اتاألفراد املبحوثة على مستوى عمليوجود فروق أو جتانس  بني ل معرفة مدى من أج :االنحراف المعياري -ب
   .للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضياتوكذا أبعاد التنمية املستدامة. وكذلك  سلسلة التوريد

جابات املبحوثني حول بنود من أجل التأكد من مدى وجود داللة إحصائية يف إ Test- student: اختبار -ت
انة واهلدف الرئيسي منه هو قياس مدى صدق فروض الدراسة؛ وكذلك لتدل على أن املتغري املستقل يؤثر على اإلستب

  و العكس.أاملتغري التابع 

و وجود عناصر أن مجيع مكونات املتغري املستقل تؤثر على املتغري التابع أوذلك دف تبيان  :2R معامل التحديد -ث
  مهلتها الدراسة.أ

  االعتبار يف املتغري التابع، حيث يأخذ يف وهو منوذج يبني كيف يؤثر املتغري املستقل انحدار البسيط: تحليل -ح

رضية العدم أو خالله يتم احلكم على قبول فهامش اخلطأ، والذي يؤول إىل الصفر عند تقدير معلمات النموذج، ومن 
  عدم قبوهلا.

ال خيتلف عن النموذج البسيط لكنه يتميز بتعدد املتغريات، وحياول تفسيري  نحدار المتعدد التدريجي:تحليل اإل -ج
وكذلك لتحديد  ،ي جزء من املتغري املستقل يؤثر بشدة يف املتغري التابعأتاثري كل متغري مستقل يف املتغري التابع، حتديد 

 كل متغري مستقل على حدى يف النموذج الرياضي.  أمهية

للخزف  "scs"مؤسسة بعدما اسرتجعنا االستبيانات املوزعة على أفراد  :عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية -2
  فتحصلنا على النتائج اليت نعرضها فيما يلي: SPSS، قمنا مبعاجلتها من خالل برنامج الصحي

 وتحليل بيانات العينة األولى.عرض   -أ

والذي ، حلقات سلسلة التوريديف تشخيص  يتمثل اجلزء األول من االستبانة: عرض وتحليل بيانات الجزء األولأوال: 
سلسلة التوريد الداخلية وتندرج ضمنها  ،شراء وختزين املواد األوليةتندرج ضمن سلسلة توريد املنبع و تندرج ضمنها حلقات 

 .نقل وتوزيع املنتجات وتندرج ضمنها حلقات سلسلة توريد املصب، صنيع وشحن املنتجاتتحلقات 
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  -العينة األولى– للخزف الصحي "scs"مؤسسةسلسلة توريد المنبع  ):3-16(الجدول رقم 

  )شراء وتخزين المواد األوليةسلسلة توريد المنبع (
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  فرضي
  القرار

  0.56 3.63  تتعامل املؤسسة مع عدد من املوردين

03 

  قوي

املوردون واملمونون هلم مكانة تنافسية يف السوق ولديهم قدرات مالية ومتوينية 

 معتربة

3.03 

0.61  
  متوسط

 3.43  يف مؤسستكم يتم شراء املواد األولية  بالتكلفة املناسبة والنوعية اجليدة
  قوي 0.68

تتمتع مصلحة التموين بالتحكم اجليد يف تسيري الطلبيات وتسيري التوريد 

  باملؤسسة 
3.40 

0.85 
  قوي

  قوي 0.94 3.46  حجم ومساحة مكان التخزين مالئم
يتم ختزين املواد األولية وترتيبها يف أماكن ختزين مالئمة من حيث وجود اإلنارة 

 والتهوية ومعدات احلماية الالزمة

3.37 

0.85  
  قوي

 3.33 التحكم يف مدخالت وخمرجات املواد األولية يف املخزون
  قوي  99 .0

 3.38  سلسلة توريد المنبع
  قوي  0.89

 SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:  

إلجابات األفراد حمل الدراسة حول مستوى أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )16- 3(رقم  اجلدولنالحظ من خالل      
يف املؤسسة  سلسلة توريد املنبع، أي أنه هناك اهتمام بكرب من املتوسط الفرضيوهو أ )3.38(يقدر بـ سلسلة توريد املنبع

"  ومتوينية معتربةاملوردون واملمونون هلم مكانة تنافسية يف السوق ولديهم قدرات مالية  "حمل الدراسة، وحيث جند عبارة مفادها 
يف  سلسلة توريد املنبعفمستوى ولكنها ال تؤثر ومنه  3.03 ب املتوسط الفرضي حبيث تقدر يساوي تقريبا وهي مبتوسط 

تتعامل املؤسسة  حيث من خالل حتليل للجدول ومن خالل العبارة األوىل واليت مفادها " مستوى قوي.املؤسسة املبحوثة 
وهذا داللة على أن تعامل املؤسسة مع عدد من املوردين ميثل عامل أساسي يف  3.63" وهي مبتوسط  مع عدد من املوردين

نشاط املؤسسة وبذلك يكون اهتمام املؤسسة يف تنويع مصادر التوريد واختيار أفضلها عامل أساسي يف جناح باقي 
  للمؤسسة.أمهية سلسلة توريد املنيع بالنسبة  أنشطة وعمليات املؤسسة وبالتايل

املوردون واملمونون هلم مكانة تنافسية يف السوق ولديهم قدرات مالية ومتوينية  أما بالنسبة للعبارة الثانية واليت مفادها أن "
" وجدنا أا هلا داللة وذلك أنه عندما يكون لدى املوردين مسعة جيدة وذوي قدرات مالية معتربة، فإن املؤسسة  معتربة
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كما واد األولية كما يساعدها ذلك يف تسديد مستحقات املوردين يف آجال مناسبة وفق إمكاناا.  تضمن اجلودة يف امل
نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات 

. 29درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل الواردة يف االستبيان.
  للخزف الصحي. "scs"مؤسسة  يف سلسلة التوريد الداخليةتشخيص  يوضح واجلدول التايل .)0.05(مستوى اخلطأ و 

  -العينة األولى–للخزف الصحي "scs"مؤسسة سلسلة التوريد الداخلية في  ):3-17(الجدول رقم      

  )صنيع وشحن المنتجاتتالداخلية ( سلسلة التوريد
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  فرضي
  القرار

يف مؤسستكم، تصنيع املنتجات يتم وفق املقاييس املعمول ا يف ميدان 

 الصناعة اخلزفية

3.30  

 

0.99  

  

03 

  قوي

  متوسط  1.03 3.03 يتم تصنيع املنتجات باستخدام التكنولوجيا احلديثة

  قوي  0.88 3.33 اإلنتاج يؤدي العمل املطلوب والتنسيق مع األقسام األخرى قسم

  متوسط  1.04 2.67 تم وضع املنتجات املصنوعة يف مستودعات مالئمةي مؤسستكممؤسستكميف 

  قوي  1.12 3.33  شحن املؤسسة املنتجات املنتهية الصنع يف اآلجال احملددةت

  قوي  1.01 3.13  سلسلة التوريد الداخلية

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:       

سلسلة إلجابات األفراد حمل الدراسة حول أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )17-3(رقم  اجلدولنالحظ من خالل      
املؤسسة تعتمد من املتوسط الفرضي وهذا يعين أن  كرب؛ وهو أ )3.13(يقدر بـيف املؤسسة حمل الدراسة  التوريد الداخلية

على العمليات الداخلية يف حتقيق النجاح من خالل املعايري املعتمدة يف عملية اإلنتاج، التكنولوجيا، وهو ما يعكس أمهية 
 ثل يفوتتمأقل من املتوسط الفرضي،  واحدة أما على مستوى العبارات فنجد متوسط عبارة. سلسلة التوريد الداخلية

بينما العبارات اليت  "، تم وضع املنتجات املصنوعة يف مستودعات مالئمةي مؤسستكممؤسستكميف  "، اليت مفادها )4(العبارة رقم 
 تنيلال وحيث بالنسبة للعبارتني . 3.33 ، 3.30،3.03،3.33على التوايل 3.2.1..5سامهت يف ارتفاع املتوسط هي العبارة رقم 

شحن املؤسسة املنتجات املنتهية الصنع ت " ،" العمل املطلوب والتنسيق مع األقسام األخرىقسم اإلنتاج يؤدي مفادها" 
جناح سلسلة التوريد الداخلية يعتمد على املرونة والفعالية ن أوهذا مرده إىل على متوسط، أ ا" سجلت يف اآلجال احملددة

والكفاءة والتنسيق يف قسم اإلنتاج باإلضافة إىل شحن املنتجات اليت يأيت الزبائن ألخذها من املؤسسة يف الوقت 
يدان الصناعة يف مؤسستكم، تصنيع املنتجات يتم وفق املقاييس املعمول ا يف م "املناسب.  أما العبارة اليت مفادها 

تأيت يف املرتبة الثانية من حيث املتوسط واليت تدل على أن العمل باملقاييس املعتمدة يف جانب الصناعة اخلزفية اخلزفية " 
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كما نالحظ من خالل جيعل من جودة املنتجات مع ختفيض التكاليف عامل مهم لنجاح املؤسسة يف جمال نشاطها.  
 تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان. اجلدول أن قيم االحنراف املعياري

مستوى اخلطأ . و 29درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل
)0.05(.  

  -العينة األولى– الصحي للخزف "scs" مؤسسةسلسلة توريد المصب في  ):3-18(الجدول رقم 

  )نقل وتوزيع المنتجاتسلسلة توريد المصب (
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

متوسط 

  الفرضي
  القرار

تستجيب ملتطلبات شراء املواد األولية وبيع املنتجات  مؤسستكممؤسستكم عملية النقل يف

  النهائية

2.87  

 

1.10  

 

03 

  متوسط

  2.33 حجمها، حداثتها وعددهامعدات النقل تعد مالئمة من حيث 

 

0.99  

 

  ضعيف

" تقارير، لوحة  باإلشهار لكل ما هو جديد يف جمال عملها  مؤسستكممؤسستكمتقوم 

  إعالنات"

2.10  

 

1.18  

 

  ضعيف

 وقتالمتكن األفراد من احلصول على املعلومات اليت حيتاجوا يف  مؤسستكممؤسستكم

  املناسب

3.57  

 

0.57  

 

  متوسط

  2.67  الوسطاء يف بيع املنتجاتتعتمد مؤسستكم على 

 

0.76  

 

  متوسط

  2.80 توجد تغطية جغرافية كافية من حيث نقاط البيع وعدد الوسطاء

 

0.92  

 

  متوسط

  0.99 2.70 تستجيب ملتطلبات الزبائن يف الوقت املناسب مؤسستكممؤسستكم

 

  متوسط

  2.67 تتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيعتتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيع

 

1.12  

 

  متوسط

  متوسط  0.95  2.71  المصبسلسلة توريد 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:     

سلسلة إلجابات األفراد حمل الدراسة حول أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-18(رقم  اجلدولنالحظ من خالل      
أما  املؤسسة تم إىل حد ما بسلسلة توريد املصب،أن من املتوسط الفرضي وهذا يعين  قريبوهو  )2.71(بـ توريد املصب

أغلب العبارات أقل من املتوسط الفرضي والعبارة ذات املتوسط احلسايب األقل هي العبارة  على مستوى العبارات فنجد 
" تقارير، لوحة  باإلشهار لكل ما هو جديد يف جمال عملها  مؤسستكممؤسستكمتقوم اليت مفادها " و  2.10 توسطمبالثالثة 

   ."إعالنات
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 وقتالمتكن األفراد من احلصول على املعلومات اليت حيتاجوا يف  مؤسستكممؤسستكم  من خالل اجلدول جند العبارة اليت مفادها "
تقدمي وهذا مرده إىل أن  أي أعلى من املتوسط الفرضي 3.57والذي يقدر بعلى املتوسط أحتصلت على  ،"املناسب

املناسب يعد مهم بالنسب لسلسلة توريد املنبع بشكل خاص وسلسلة التوريد املعلومات وتوفريها لألفراد يف الوقت 
بطريقة تقليدية أو من خالل املوقع االلكرتوين، وحيث أن االعتماد على الربجميات يسهل عملية التعلم ومتثل ، بشكل عام

 القريب من املتوسط الفرضي 2.87 أداة من أدوات إدامة سلسلة التوريد. كما أن متوسط العبارة األوىل الذي يقدر ب
وهو ما "  تستجيب ملتطلبات شراء املواد األولية وبيع املنتجات النهائية مؤسستكممؤسستكم عملية النقل يف "متوسط واليت مفادها 

كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على يؤكد على اهتمام املؤسسة إىل حد ما بعملية النقل.  
توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.أن هناك 

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 29درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(

أبعاد التنمية املستدامة من بعد اقتصادي، يتمثل اجلزء الثاين من اإلستبانة يف عرض وتحليل بيانات الجزء الثاني: ثانيا: 
  اجتماعي، بيئي.

  .البيانات موضحة يف اجلدول التايلالبعد االقتصادي : 

  - العينة األولى–البعد االقتصادي للتنمية المستدامة  ):3-19( الجدول رقم    

  البعد االقتصادي 
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

المتوسط 

  الفرضي
  القرار

  0.78 3.07  إىل تقدمي منتجات بأسعار مناسبة مؤسستكممؤسستكم  تسعى

03 

  متوسط

 2.70  تعمل مؤسستكم على إخراج قسم من أنشطتها إىل مؤسسات أخرىتعمل مؤسستكم على إخراج قسم من أنشطتها إىل مؤسسات أخرى

 

  متوسط 0.70

  قوي 0.96 3.20  يتم أخذ الشكاوى املقدمة من الزبائن بعني االعتبار مؤسستكممؤسستكميف 

يف السوق يرتكز على دراسات مستفيضة على  املؤسسة احلفاظ على موقع

  الزبائن
  متوسط 0.90 2.87

  قوي 0.92 3.10  مناذج للتنبؤ باملبيعات مؤسستكممؤسستكمتستخدم 

  متوسط 0.96 2.90    الناجحة  من جتارب املؤسسات مؤسستكممؤسستكمتستفيد 

على استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تسيري خمتلف  تعتمد املؤسسةتعتمد املؤسسة

  عملياا
  متوسط  0.79 2.83

  متوسط 0.86 2.95  البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:      
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البعد  إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-19(رقم  اجلدولنالحظ من خالل       
البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ذو مستوى من املتوسط الفرضي وهذا يعين  قريبوهو  )2.95(يقدر بـاالقتصادي 

  .من املتوسط الفرضيثالثة عبارات أكثر . أما على مستوى العبارات فنجد متوسط يف املؤسسة املبحوثة

، وهذا مرده "إىل تقدمي منتجات بأسعار مناسبة مؤسستكممؤسستكم  تسعى "فمن خالل اجلدول جند العبارة األوىل واليت مفادها 
إىل أن السعر والزبون ميثالن االنشغال الرئيسي للمؤسسة ووظيفة التسويق هي وظيفة إسرتاتيجية، وهذا ما يعكس نشاط 

 كمكممؤسستمؤسستيف  مفادها "املؤسسة الرئيسي واملتمثل يف بيع منتجات اخلزف الصحي، وهذا ما تفسره العبارة الرابعة واليت 
ومنه فمجال العمل األساسي للمؤسسة واخلاص بالبعد  ،" يتم أخذ الشكاوى املقدمة من الزبائن بعني االعتبار

االقتصادي هو دراسة احتياجات عمالئها وأخذ شكاويهم بعني اإلعتبار، من خالل تقدمي إستبانات الستطالع آرائهم، 
عقد اجتماعات بشكل دوري ملعاجلة شكاويهم. كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن 

توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل ك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.هنا
  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 29درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(

  -العينة األولى– البعد االجتماعي للتنمية المستدامة ):3-20( الجدول رقم

  البعد االجتماعي
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الفرضي 
  القرار

  4.10  على توزيع جزء من األرباح السنوية على العمال مؤسستكممؤسستكمتعمل 

 

0.96 

03 

  قوي

  4.00  يستفيد العمال من العطل وأيام الراحة واخلدمات االجتماعية

  

  قوي 1.26

  قوي 0.99 4.30  والتكوين والتدريبيستفيد العمال من الرتقية 

  قوي  0.89 4.37  تساهم املؤسسة يف التنمية احمللية والقضاء على البطالة

  قوي 1.07 4.23  إىل توطيد العالقة مع أصحاب املصلحة مؤسستكممؤسستكمدف الربامج التكوينية يف 

  4.20  البعد االجتماعي للتنمية المستدامة

 

  قوي 1.03

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:    

البعد  إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-20( رقم اجلدولنالحظ من خالل       
املستدامة،  البعد االجتماعي للتنميةانه هناك اهتمام ب من املتوسط الفرضي وهذا يعين كربوهو أ )4.20(يقدر بـاالجتماعي 

. من املتوسط الفرضيكل العبارات أكثر . أما على مستوى العبارات فنجد  وهو ذو مستوى قوي يف املؤسسة املبحوثة
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حققت أعلى متوسط  " تساهم املؤسسة يف التنمية احمللية والقضاء على البطالة "مفادها حيث جند العبارة الرابعة واليت 
 "، وهذا ما عكسته العبارة الثانية اليت مفادهاألفراد العاملني، واالهتمام بصحتهمهتمام الكبري باالوذلك يعود إىل ا

يستفيد العمال من الرتقية  والعبارة الرابعة واليت مفاداها"" يستفيد العمال من العطل وأيام الراحة واخلدمات االجتماعية
املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف  ". والتكوين والتدريب

 )01(ألن التنقيط يرتاوح من  )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 29درجة احلرية و  )05(إىل 

  -العينة األولى– البعد البيئي للتنمية المستدامة ):3-21( الجدول رقم

  البعد البيئي
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  القرار  متوسط فرضي

 1.08 2.83  شراء بعض املواد اليت تسبب تلوث يف البيئة مؤسستكممؤسستكمترفض 

03 

  متوسط

  متوسط 0.89 2.97  لتقليل التلوثالتحسني املستمر تركز على  مؤسستكممؤسستكم

  ضعيف  1.14 2.27  ملوارد"املاء، الطاقة"يف ا شيد االستغاللتقوم بدراسات لرت  مؤسستكممؤسستكم

  قوي 0.66 3.33  تركز على تقدمي منتجات صديقة للبيئة مؤسستكممؤسستكم

  متوسط 0.61 3.03  غري القابلة للتدويرفض من استعمال املواد خت مؤسستكممؤسستكم

 3.17  املهنية. توفر مؤسستكم معدات فيما خيص السالمة والصحة

 

0.91 

 

  قوي

  قوي 0.76 3.10  جمال محاية البيئة فقات املوجهة للبحث والتطوير يفـالنب مؤسستكممؤسستكم تم

  قوي 0.91 2.83  على اسرتجاع املنتجات اليت مت استهالكها إلعادة تصنيعها مؤسستكممؤسستكمتعمل 

  قوي 0.74 3.94  البعد البيئي للتنمية المستدامة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:

البعد البيئي  إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-21(رقم  اجلدولنالحظ من خالل 
مستوى قوي يف البعد البيئي للتنمية املستدامة ذو أن االهتمام ب من املتوسط الفرضي وهذا يعين كربوهو أ )3.94(يقدر بـ

 "أقل من املتوسط الفرضي، واليت مفادها  2.83مبتوسط  العبارة االوىل . أما على مستوى العبارات فنجداملؤسسة املبحوثة
تركز بشكل كبري على وهذا مرده يف أن املؤسسة يف جمال نشاطها " شراء بعض املواد اليت تسبب تلوث يف البيئة مؤسستكممؤسستكمترفض 

فالطلبية هي  ،من خمتلف العمالء اجلودة لكن ليس اجلودة مع مراعاة التأثري على البيئة بالدرجة األوىلتكاليف الشراء مع 
كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن هناك  .ملوثة اليت حتدد طبيعة املادة ملوثة أو غري
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ألن  )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل ة يف االستبيان.فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الوارد
  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 29درجة احلرية و  )05(إىل  )01(التنقيط يرتاوح من 

  عرض وتحليل بيانات العينة الثانية:  -ب

والذي ، التوريدحلقات سلسلة يف تشخيص  يتمثل اجلزء األول من االستبانة: عرض وتحليل بيانات الجزء األولأوال: 
سلسلة التوريد الداخلية أو ، شراء وختزين املواد األولية تندرج ضمن سلسلة توريد املنبع واليت تندرج ضمنها حلقات

واليت تندرج ضمنها  سلسلة توريد املصب ،صنيع وشحن املنتجاتتسلسلة توريد اإلنتاج واليت تندرج ضمنها حلقات 
  .نقل وتوزيع املنتجات حلقات

  -العينة الثانية– للخزف الصحي "scs"مؤسسةسلسلة توريد المنبع  ):3-22(الجدول رقم 

  )شراء وتخزين المواد األوليةسلسلة توريد المنبع (
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  فرضي
  القرار

  0.20 3.96  تتعامل املؤسسة مع عدد من املوردين

03 

  قوي

مكانة تنافسية يف السوق ولديهم قدرات مالية املوردون واملمونون هلم 

 ومتوينية معتربة

3.16 

0.37  
  قوي

  قوي 0.59 3.48  يف مؤسستكم يتم شراء املواد األولية  بالتكلفة املناسبة والنوعية اجليدة

تتمتع مصلحة التموين بالتحكم اجليد يف تسيري الطلبيات وتسيري التوريد 

  باملؤسسة 
3.28 

0.74 
  قوي

  قوي 0.55 3.84  ومساحة مكان التخزين مالئم حجم

يتم ختزين املواد األولية وترتيبها يف أماكن ختزين مالئمة من حيث وجود 

 اإلنارة والتهوية ومعدات احلماية الالزمة

3.52 
0.71  

  قوي

  متوسط  86 .0 2.92 التحكم يف مدخالت وخمرجات املواد األولية يف املخزون

  قوي  0.57 3.45  سلسلة توريد المنبع

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:  

إلجابات األفراد حمل الدراسة حول مستوى أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )22- 3(رقم  اجلدولنالحظ من خالل      
يف املؤسسة  سلسلة توريد املنبعاهتمام ب، أي أنه هناك كرب من املتوسط الفرضيوهو أ )3.45(يقدر بـ سلسلة توريد املنبع

وهي مبتوسط  التحكم يف مدخالت وخمرجات املواد األولية يف املخزون " "حمل الدراسة، وحيث جند عبارة مفادها 
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يف املؤسسة  سلسلة توريد املنبعفمستوى ولكنها ال تؤثر ومنه  2.92 ب املتوسط الفرضي حبيث تقدريساوي تقريبا 
تتعامل املؤسسة مع عدد من  حيث من خالل حتليل للجدول ومن خالل العبارة األوىل واليت مفادها " قوي.مستوى املبحوثة 

وهذا داللة على أن تعامل املؤسسة مع عدد من املوردين ميثل عامل أساسي يف نشاط  3.96" وهي مبتوسط  املوردين
واختيار أفضلها عامل أساسي يف جناح باقي أنشطة املؤسسة وبذلك يكون اهتمام املؤسسة يف تنويع مصادر التوريد 

  أمهية سلسلة توريد املنيع بالنسبة للمؤسسة. وعمليات املؤسسة وبالتايل

املوردون واملمونون هلم مكانة تنافسية يف السوق ولديهم قدرات مالية ومتوينية  أما بالنسبة للعبارة الثانية واليت مفادها أن "
داللة وذلك أنه عندما يكون لدى املوردين مسعة جيدة وذوي قدرات مالية معتربة، فإن املؤسسة " وجدنا أا هلا  معتربة

تضمن اجلودة يف املواد األولية كما يساعدها ذلك يف تسديد مستحقات املوردين يف آجال مناسبة وفق إمكاناا، 
كما نالحظ من خالل للخزف الصحي. "scs"مؤسسة  يف سلسلة التوريد الداخليةتشخيص  يوضح واجلدول التايل

 اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.
مستوى اخلطأ . و 24درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل

)0.05(.  

  -العينة الثانية–للخزف الصحي "scs"مؤسسة سلسلة التوريد الداخلية في  ):3-23(الجدول رقم    

  )صنيع وشحن المنتجاتتسلسلة التوريد الداخلية (
  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  فرضي
  القرار

يف مؤسستكم، تصنيع املنتجات يتم وفق املقاييس املعمول ا يف 

 ميدان الصناعة اخلزفية

3.40  

 

1.00  

  

03 

  قوي

  متوسط  0.99 2.68 يتم تصنيع املنتجات باستخدام التكنولوجيا احلديثة

 3.12 قسم اإلنتاج يؤدي العمل املطلوب والتنسيق مع األقسام األخرى
  قوي  0.91

  ضعيف  0.88 2.44 تم وضع املنتجات املصنوعة يف مستودعات مالئمةي مؤسستكممؤسستكميف 

  ضعيف  1.15 2.52  شحن املؤسسة املنتجات املنتهية الصنع يف اآلجال احملددةت

  متوسط  0.98 2.83  سلسلة التوريد الداخلية

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر    

سلسلة إلجابات األفراد حمل الدراسة حول أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-23(رقم  اجلدولنالحظ من خالل      
املؤسسة ال تركز من املتوسط الفرضي وهذا يعين أن  قل؛ وهو أ )2.83(يقدر بـيف املؤسسة حمل الدراسة  التوريد الداخلية

و ما بشكل كبري على العمليات الداخلية يف حتقيق النجاح من خالل املعايري املعتمدة يف عملية اإلنتاج، التكنولوجيا، وه
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أقل من املتوسط الفرضي، تني واحدة أما على مستوى العبارات فنجد متوسط عبار . سلسلة التوريد الداخليةيعكس أمهية 
اليت  )4(العبارة رقم و يتم تصنيع املنتجات باستخدام التكنولوجيا احلديثة "،  " ، اليت مفادها)2(العبارة رقم  وتتمثل يف

شحن ت اليت مفادها " )5(العبارة رقم و  "، املنتجات املصنوعة يف مستودعات مالئمةتم وضع ي مؤسستكممؤسستكميف  "مفادها 
بينما العبارات اليت سامهت يف ارتفاع املتوسط هي العبارة  "، املؤسسة املنتجات املنتهية الصنع يف اآلجال احملددة

االحنراف املعياري تدل على أن هناك فروقا كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم  . 3.33 ،3.40على التوايل 3.2.1رقم
ألن التنقيط  )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 24درجة احلرية و  )05(إىل  )01(يرتاوح من 

  -العينة الثانية– للخزف الصحي "scs" مؤسسةسلسلة توريد المصب في  ):3-24(الجدول رقم 

  )نقل وتوزيع المنتجاتسلسلة توريد المصب (
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

متوسط 

  الفرضي
  القرار

تستجيب ملتطلبات شراء املواد األولية وبيع املنتجات  مؤسستكممؤسستكم عملية النقل يف

  النهائية

2.84  

 

1.08  

 

03 

  متوسط

  2.48 معدات النقل تعد مالئمة من حيث حجمها، حداثتها وعددها

 

1.04  

 

  ضعيف

" تقارير، لوحة  باإلشهار لكل ما هو جديد يف جمال عملها  مؤسستكممؤسستكمتقوم 

  إعالنات"

1.92  

 

0.99  

 

  ضعيف

 وقتالمتكن األفراد من احلصول على املعلومات اليت حيتاجوا يف  مؤسستكممؤسستكم

  املناسب

3.80  

 

0.50  

 

  متوسط

  2.72  تعتمد مؤسستكم على الوسطاء يف بيع املنتجات

 

0.67  

 

  متوسط

  2.72 توجد تغطية جغرافية كافية من حيث نقاط البيع وعدد الوسطاء

 

0.84  

 

  متوسط

  0.97 2.96 تستجيب ملتطلبات الزبائن يف الوقت املناسب مؤسستكممؤسستكم

 

  متوسط

  3.36 تتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيعتتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيع

 

1.15  

 

  متوسط

  2.85  سلسلة توريد المصب

 

0.90  

 

  متوسط

                                            SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:    

التعلم على إلجابات األفراد حمل الدراسة حول أن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-24(رقم  اجلدولنالحظ من خالل 
 أن املؤسسة تم إىل حد ما بسلسلة توريد املصب،من املتوسط الفرضي وهذا يعين  قريبوهو  )2.85(بـمستوى املؤسسة 
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أغلب العبارات أقل من املتوسط الفرضي والعبارة ذات املتوسط احلسايب األقل هي العبارة  أما على مستوى العبارات فنجد
" تقارير، لوحة  باإلشهار لكل ما هو جديد يف جمال عملها  مؤسستكممؤسستكمتقوم " اليت مفادها و  1.92 توسطمبالثالثة 

من احلصول على املعلومات اليت  متكن األفراد مؤسستكممؤسستكم  من خالل اجلدول جند العبارة اليت مفادها "ز  إعالنات".
وهذا  أعلى من املتوسط الفرضيأي 3.80 والذي يقدر بعلى املتوسط أحتصلت على  ،"املناسب وقتاليف  حيتاجوا

تقدمي املعلومات وتوفريها لألفراد يف الوقت املناسب يعد مهم بالنسب لسلسلة توريد املنبع بشكل خاص مرده إىل أن 
بطريقة تقليدية أو من خالل املوقع االلكرتوين، وحيث أن االعتماد على الربجميات يسهل ، وسلسلة التوريد بشكل عام

القريب من   2.84 ثل أداة من أدوات إدامة سلسلة التوريد. كما أن متوسط العبارة األوىل الذي يقدر بعملية التعلم ومت
تستجيب ملتطلبات شراء املواد األولية وبيع املنتجات  مؤسستكممؤسستكم عملية النقل يف "متوسط واليت مفادها  املتوسط الفرضي

كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف وهو ما يؤكد على اهتمام املؤسسة إىل حد ما بعملية النقل.  "  النهائية
توسط مع التذكري أن امل املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 24درجة احلرية و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من  )03(الفرضي يقدر بـ 

يف أبعاد التنمية املستدامة من بعد اقتصادي،  االستبيانيتمثل اجلزء الثاين من عرض وتحليل بيانات الجزء الثاني: ثانيا: 
  اجتماعي، بيئي.

   .البيانات موضحة يف اجلدول التايلالبعد االقتصادي : 

  -العينة الثانية–البعد االقتصادي للتنمية المستدامة  ):3-25(الجدول رقم 

  البعد االقتصادي 
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

المتوسط 

  الفرضي
  القرار

  0.70 3.60  إىل تقدمي منتجات بأسعار مناسبة مؤسستكممؤسستكم  تسعى

03 

  متوسط
 2.60  تعمل مؤسستكم على إخراج قسم من أنشطتها إىل مؤسسات أخرىتعمل مؤسستكم على إخراج قسم من أنشطتها إىل مؤسسات أخرى

 

  متوسط 0.76

  قوي 0.86 3.08  يتم أخذ الشكاوى املقدمة من الزبائن بعني االعتبار مؤسستكممؤسستكميف 
  متوسط 0.81 2.80  يف السوق يرتكز على دراسات مستفيضة على الزبائن املؤسسة احلفاظ على موقع

  قوي 0.86 2.92  مناذج للتنبؤ باملبيعات مؤسستكممؤسستكمتستخدم 

  متوسط 0.95 3.20    الناجحة  من جتارب املؤسسات مؤسستكممؤسستكمتستفيد 

  متوسط  0.86 2.56  على استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف تسيري خمتلف عملياا تعتمد املؤسسةتعتمد املؤسسة

  متوسط 0.82 2.96  البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:    
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البعد   إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن قيمة املتوسط احلسايب العام  )3-25(رقم  اجلدولنالحظ من خالل       
البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ذو مستوى من املتوسط الفرضي وهذا يعين  قريبوهو  )2.96(يقدر بـاالقتصادي 

  .من املتوسط الفرضيثالثة عبارات أكثر . أما على مستوى العبارات فنجد متوسط يف املؤسسة املبحوثة

، وهذا مرده "إىل تقدمي منتجات بأسعار مناسبة مؤسستكممؤسستكم  تسعى "فمن خالل اجلدول جند العبارة األوىل واليت مفادها 
إىل أن السعر والزبون ميثالن االنشغال الرئيسي للمؤسسة ووظيفة التسويق هي وظيفة إسرتاتيجية، وهذا ما يعكس نشاط 

 مؤسستكممؤسستكميف  مفادها "املؤسسة الرئيسي واملتمثل يف بيع منتجات اخلزف الصحي، وهذا ما تفسره العبارة الرابعة واليت 
ومنه فمجال العمل األساسي للمؤسسة واخلاص بالبعد  ،" زبائن بعني االعتباريتم أخذ الشكاوى املقدمة من ال

االقتصادي هو دراسة احتياجات عمالئها وأخذ شكاويهم بعني اإلعتبار، من خالل تقدمي إستبانات الستطالع آرائهم، 
  عقد اجتماعات بشكل دوري ملعاجلة شكاويهم.

املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف 
درجة و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من  )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 24احلرية 

  - العينة الثانية– المستدامةالبعد االجتماعي للتنمية  ):3-26( الجدول رقم

  البعد االجتماعي
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  متوسطال

  الفرضي 

  القرار

  4.32  على توزيع جزء من األرباح السنوية على العمال مؤسستكممؤسستكمتعمل 

 

0.63 

03 

  قوي

  4.16  يستفيد العمال من العطل وأيام الراحة واخلدمات االجتماعية

  

  قوي 1.10

  قوي 0.77 4.44  يستفيد العمال من الرتقية والتكوين والتدريب

  قوي  0.50 4.56  تساهم املؤسسة يف التنمية احمللية والقضاء على البطالة

إىل توطيد العالقة مع أصحاب  مؤسستكممؤسستكمدف الربامج التكوينية يف 

  املصلحة
  قوي 1.09 4.12

  4.32  البعد االجتماعي للتنمية المستدامة

 

  قوي 0.81

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
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البعد   إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن قيمة املتوسط احلسايب العام  )26- 3( رقم اجلدولنالحظ من خالل  
االجتماعي للتنمية املستدامة، البعد أن هناك اهتمام ب من املتوسط الفرضي وهذا يعين كربوهو أ )4.32(يقدر بـاالجتماعي 

. من املتوسط الفرضيجل العبارات أكثر . أما على مستوى العبارات فنجد وهو ذو مستوى قوي يف املؤسسة املبحوثة
" حققت أعلى متوسط  تساهم املؤسسة يف التنمية احمللية والقضاء على البطالة مفادها "حيث جند العبارة الرابعة واليت 

املؤسسة بتحسني العالقة مع حميطها من خالل امتصاص البطالة بتوظيف عدد معترب من العمال وذلك يعود إىل اهتمام 
إضافة إىل حتسني احلركية االقتصادية والتجارية باملنطقة، إضافة إىل اهتمام املؤسسة مبختلف االنشغاالت االجتماعية 

  تؤكد عليه بقية العبارات. للعمال وأصحاب املصلحة كما

كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول 
درجة و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(توسط الفرضي يقدر بـ مع التذكري أن امل العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 24احلرية 

  -العينة الثانية– البعد البيئي للتنمية المستدامة ):27- 3(الجدول رقم 

  البعد البيئي
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  القرار  متوسط فرضي

 0.95 2.92  شراء بعض املواد اليت تسبب تلوث يف البيئة مؤسستكممؤسستكمترفض 

03 

  متوسط

  متوسط 0.94 2.72  لتقليل التلوثالتحسني املستمر تركز على  مؤسستكممؤسستكم

  ضعيف  1.29 2.64  "املاء، الطاقة" ملوارديف ا شيد االستغاللتقوم بدراسات لرت  مؤسستكممؤسستكم

  قوي 0.62 3.16  تركز على تقدمي منتجات صديقة للبيئة مؤسستكممؤسستكم

  متوسط 0.47 2.84  غري القابلة للتدويرفض من استعمال املواد خت مؤسستكممؤسستكم

 0.85 3.16  املهنية. توفر مؤسستكم معدات فيما خيص السالمة والصحة

 

  قوي

  قوي 0.66 2.88  جمال محاية البيئة فقات املوجهة للبحث والتطوير يفـالنب مؤسستكممؤسستكم تم

  قوي 0.73 3.04  على اسرتجاع املنتجات اليت مت استهالكها إلعادة تصنيعها مؤسستكممؤسستكمتعمل 

  متوسط 0.81 2.92  للتنمية المستدامةالبعد البيئي 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:
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 )2.92(يقدر بـالبعد البيئي   إلجابات األفراد حمل الدراسة حولأن املتوسط احلسايب العام  )27- 3(رقم  اجلدولنالحظ من 
البعد البيئي للتنمية املستدامة ذو مستوى قوي يف املؤسسة أن هناك اهتمام ب من املتوسط الفرضي وهذا يعين كربوهو أ

مؤسستنا "أقل من املتوسط الفرضي، واليت مفادها  2.92مبتوسط   العبارة األوىل . أما على مستوى العبارات فنجداملبحوثة
نشاطها تنحصر فقط على استقبال الطلبيات وهذا مرده يف أن املؤسسة يف جمال  "تركز على تقدمي منتجات صديقة للبيئة

  .ملوثة من خمتلف العمالء فالطلبية هي اليت حتدد طبيعة املادة ملوثة أو غري

كما نالحظ من خالل اجلدول أن قيم االحنراف املعياري تدل على أن هناك فروقا متفاوتة يف آراء املبحوثني حول 
درجة و  )05(إىل  )01(ألن التنقيط يرتاوح من )03(توسط الفرضي يقدر بـ امل مع التذكري أن العبارات الواردة يف االستبيان.

  .)0.05(مستوى اخلطأ . و 24احلرية 

  ..اختبار الفرضياتاختبار الفرضيات  المطلب الثالث:المطلب الثالث:

  بعد عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية سنحاول مناقشتها يف ضوء الفرضيات للوقوف على درجة حتققها أو بطالا.

  اختبار الفرضيات بالنسبة للعينة األولى: - 1

تساهم سلسلة التوريد في تفعيل البعد مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية األولى: والتي مفادها "  -أ
 إىل:تشري نتائج الدراسة امليدانية ، للخزف الصحي  "SCS"مؤسسة االقتصادي للتنمية المستدامة في 

  -العينة األولى–ر سلسلة التوريد على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة ثأ ):28-3( الجدول رقم           

  معامل التحديد t R 2ار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.331   مستوى داللة  tقيمة   0.595  سلسلة التوريد

3.91  0.001  

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:               

 وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )3.91(بلغت  t معامل أن قيمةجند  وحيث ،)28-3(رقم:  نالحظ من اجلدول
ا يعين مم )0.05(قل من مستوى املعنوية املعتمد أوهي  )0.001(قد بلغت أن  درجة املعنوية ، كما )0.05( ةعند درجة معنوي

ي للتنمية قتصادتفسري املتغري التابع (البعد اإل ) دور يفسلسلة التوريداملستقل (حصائيا. وأن للمتغري أن النتائج مقبولة إ
  .)املستدامة

 املتغري ن الزيادة يفأوتعين  0.595بلغت  Bنالحظ من النتائج االحصائية يف اجلدول أن قيمة املعامل كما   
ويشري معامل  0.595قتصادي) مبقدار االبعد الابله زيادة يف املتغري التابع (املستقل(سلسلة التوريد) بوحدة واحدة يق

قتصادي) سببها املتغري املستقل اال عدباللتابع (ات اليت تطرأ على املتغري امن التغري  %  33.1ن ما نسبته إىل أ R2 التحديد
علما بأن معامل التحديد تكون قيمته  .أخرى مل تدرج يف الدراسةتعود إىل متغريات  % 66.9وأن  )سلسلة التوريد(
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2، وهذا يعين أنه كلما كانت قيمة 0و  1حمصورة بني 
R
تكون قيمته التفسريية أفضل وكلما اقرتبت من  1تقرتب من  

  الصفر تكون القيمة التفسريية ضعيفة.

   قتصادي للتنمية املستدامة البعد اال واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن 

                ومنه نقول أن سلسلة التوريد تساهم في تفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامة
التدرجيي كما هو موضح االحندار املتعدد حتليل نستخدم  اعلى حد سلسلة التوريدبعاد أكل بعد من وتأثري  ولقياس دور 

  ). 29-3(:يف اجلدول رقم

  -العينة األولى–تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع" البعد االقتصادي"   :)29- 3(جدول رقم

  R 2معامل التحديد  t ارــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.162   مستوى داللة  tقيمة   0.437  سلسلة توريد املنبع

2.57 0.01  

 0.162 0.012 2.67  0.451  سلسلة التوريد الداخلية

 0.431 0.000 4.79  0.671  سلسلة توريد املصب

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:   

ونالحظ من  .ؤدي إىل حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامةت سلسلة توريد املنبعن أمن خالل اجلدول جند 
من التغريات اليت حتدث يف البعد االقتصادي  %2.16أي أن  0.162قد بلغت    2Rن قيمة أالنتائج اإلحصائية يف اجلدول 

(سلسلة توريد املنبع)   املتغري املستقلن الزيادة يفأوتعين  0.437بلغت  Bاملعامل سببها سلسلة توريد املنبع، أما قيمة 
وهي  )2.57(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث .0.437قتصادي) مبقدار االبعد الابله زيادة يف املتغري التابع (بوحدة واحدة يق

قل من مستوى أوهي  )0.01(قد بلغت ، كما أن درجة املعنوية )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأ
املتغري  تفسري ) دور يفسلسلة توريد املنبعحصائيا. وأن للمتغري املستقل (ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( املعنوية املعتمد

  .)ي للتنمية املستدامةقتصادالتابع (البعد اال

أي أن  0.175قد بلغت  2Rن قيمة أنالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  سلسلة التوريد الداخلية،أما بالنسبة ل
 0.671بلغت  Bاملعامل أما قيمة  سلسلة التوريد الداخلية، من التغريات اليت حتدث يف البعد االقتصادي سببها% 17.5

بعد الابله زيادة يف املتغري التابع ((سلسلة التوريد الداخلية) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلن الزيادة يفأوتعين 
عند درجة  وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.67(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث 0.671. قتصادي) مبقدار اال

ا يعين أن النتائج مم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.012(قد بلغت كما أن درجة املعنوية   ،)0.05( ةمعنوي
 .)ي للتنمية املستدامةقتصادتفسري املتغري التابع (البعد اال ) دور يفالتوريد الداخليةحصائيا. وأن للمتغري املستقل (مقبولة إ
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ونالحظ من النتائج  .إىل حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامةؤدي تفهي  سلسلة توريد املصبوبالنسبة ل
من التغريات اليت حتدث يف البعد االقتصادي سببها  %  43.1أي أن 0.431قد بلغت  2Rن قيمة أاإلحصائية يف اجلدول 

(سلسلة توريد املصب) بوحدة   املتغري املستقلن الزيادة يفأوتعين  0.437بلغت  Bاملعامل ، أما قيمة سلسلة توريد املصب
  .0.437قتصادي) مبقدار االبعد الابله زيادة يف املتغري التابع (واحدة يق

، كما أن )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )4.79(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث
حصائيا. وأن ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.000(قد بلغت درجة املعنوية 

  .)ي للتنمية املستدامةقتصادتفسري املتغري التابع (البعد اال ) دور يفسلسلة توريد املصبللمتغري املستقل (

جند أن سلسلة توريد املصب هلا النسبة األكرب يف حتقيق البعد االقتصادي االحندار اخلطي التدرجيي،  ومن خالل
ومن خالل سرب  ""scs ""ففي هذه احلالة شركة  للتنمية املستدامة، تليها سلسلة التوريد الداخلية مث سلسلة توريد املنبع.

اآلراء ملختلف فروعها ووحداا وجدنا أا تم بشكل كبري بعملية التوزيع نظرا ألا تستهدف السوق الوطنية، مما يفرض 
ن إغفال احللقات األخرى لسلسلة التوريد بدءا من اختيار املوردين األقل تكلفة إىل عليها مراعاة املنافسة، هذا من دو 

 ختفيض تكاليف اإلنتاج.

فسلسلة التوريد يف املؤسسة حمل الدراسة هي من مسؤولية اإلدارة من خالل توجيهها خلدمة أهدافها، وهذه امليزة جعلتها 
مرده إىل طبيعة نشاط املؤسسة حمل الدراسة والذي جيعلها  هذاو  ، ISO 9001تكون سباقة ورائدة وتبنت بذلك مواصفة 

املتغري مع التذكري أن . سرتاتيجيتهاإسياساا و تعمل على ختفيض التكاليف يف خمتلف حلقات سلسلة التوريد ضمن 
  .قتصادي للتنمية املستدامة البعد اال واملتغري التابع هوأجزاء سلسلة التوريد  املستقل هو

  للتنمية املستدامة. عيل البعد االقتصادييف تفسلسلة التوريد وجد دور ليمما سبق يقتضي ما يلي: 

خزف الصحي، لل "SCS"في مؤسسة  في تفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامةسلسلة التوريد ساهم تومنه: 
  أي قبول الفرضية الجزئية األولى.

في تفعيل البعد تساهم سلسلة التوريد واليت مفادها "مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثانية:   -ب
 إىل:"، تشري نتائج الدراسة امليدانية  خزف الصحيلل "SCS"االجتماعي للتنمية المستدامة في مؤسسة 

  -العينة األولى–على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  سلسلة التوريدأثر  ):3-30( الجدول رقم

  معامل التحديد t R 2ار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل

  0.024  مستوى داللة tقيمة   0.108  سلسلة التوريد
0.575  0.57 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:          
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درجة املعنوية ن قيمة أ املمثل ألثر سلسلة التوريد على البعد االجتماعي للتنمية املستدامة )30-3(رقم: نالحظ من اجلدول
ا يعين أن النتائج غري دالة أي غري مقبولة من الناحية مم )0.05(من مستوى املعنوية املعتمد  أعلىوهي  )0.57(قد بلغت 
تفسري املتغري التابع (البعد االجتماعي للتنمية  ) يفسلسلة التوريدلمتغري املستقل (لدور  يوجد ال ه. وأناإلحصائية
    .ي للتنمية املستدامةالبعد االجتماع واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن  .)املستدامة

  تساهم سلسلة التوريد في تفعيل البعد االجتماعي للتنمية المستدامة.ال ومنه 

التدرجيي كما هو االحندار املتعدد حتليل نستخدم  اعلى حد سلسلة التوريدبعاد أكل بعد من وتأثري  ولقياس دور 
   .)3-31(:موضح يف اجلدول رقم

 -العينة األولى–تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع" البعد االجتماعي"   :)31- 3( جدول رقم

  R 2معامل التحديد  tار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.001  مستوى داللة tقيمة   0.187  سلسلة توريد املنبع

1.01 0.321  

 0.027 0.63 0.476  0.90  سلسلة التوريد الداخلية

 0.036 0.978 0.028  0.005  سلسلة توريد املصب

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:      

غري دال، ألن كما أن درجة  للتنمية املستدامة البعد االجتماعيتأثري سلسلة توريد املنبع على أن من خالل اجلدول جند 
 .)0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.321(قد بلغت املعنوية 

تأثري سلسلة التوريد الداخلية أن جند نالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول ف سلسلة التوريد الداخلية،أما بالنسبة ل
من مستوى املعنوية  أكربوهي  )0.63(قد بلغت غري دال، ألن درجة املعنوية  للتنمية املستدامة البعد االجتماعيعلى 

  .)0.05( املعتمد

غري دال  للتنمية املستدامة البعد االجتماعيهلا تأثري على  سلسلة توريد املصبأن من خالل اجلدول جند كما نالحظ 
 .)0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.978(قد بلغت ألن درجة املعنوية 

ومن خالل سرب اآلراء ملختلف فئاا املبحوثة وجدنا أنه رغم اهتمامها النسيب باجلوانب  "scs "مؤسسة ففي هذه احلالة 
االجتماعية واملهنية من توفري األمن والسالمة للعامل، تقليل حوادث العمل، إال أن هناك نقائص مسجلة فيما خيص 

للعامل، وبالتايل جعل التدريب، التكوين من  اجلانب االجتماعي، وبالتايل فهي مطالبة بأن تركز على اجلوانب االجتماعية
البعد  واملتغري التابع هوأجزاء سلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن أولويتها، وتوجيهه إىل اجلانب االجتماعي. 

    .ي للتنمية املستدامةاالجتماع
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  جتماعي للتنمية املستدامة.االعيل البعد يف تفلسلسلة التوريد وجد دور ال يمما سبق يقتضي ما يلي: 

خزف الصحي، لل "SCS"في مؤسسة  جتماعي للتنمية المستدامةفي تفعيل البعد االسلسلة التوريد ساهم ال تومنه: 
  أي رفض الفرضية الجزئية الثانية.

 لبيئيفي تفعيل البعد ا سلسلة توريدساهم ت(واليت مفادها : الثالثةناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية م3. 
  إىل:، تشري نتائج الدراسة امليدانية  لخزف الصحي)ل "SCSمؤسسة "للتنمية المستدامة في 

  -العينة األولى–على البعد البيئي للتنمية المستدامة سلسلة التوريد أثر  ):32-3(الجدول رقم 

  معامل التحديد t R 2ار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل 

  0.318  مستوى داللة tقيمة   0.584  التوريد سلسلة

3.80  0.001 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:          

أي   0.318قد بلغت  2Rن قيمة أ ،املمثل ألثر سلسلة التوريد على البعد البيئي )32-3( :رقم نالحظ من اجلدول
ن أوتعين  0.584بلغت  Bاملعامل ، أما قيمة سلسلة التوريدسببها البعد البيئي من التغريات اليت حتدث يف %   31.8أن

 وحيث .0.584) مبقدار البعد البيئيابله زيادة يف املتغري التابع ((سلسلة التوريد) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلالزيادة يف
قد أن درجة املعنوية ، كما )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولمن قيمتها اكرب أوهي  )3.80(بلغت  tمعامل  أن قيمة
حصائيا. وأن للمتغري املستقل ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05(قل من مستوى املعنوية املعتمد أوهي  )0.001(بلغت 

  .)ةتفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدام ) دور يفسلسلة التوريد(

) سببها املتغري البيئي عدباللتابع (ات اليت تطرأ على املتغري امن التغري  % 31.8ن ما نسبته إىل أ R2 ويشري معامل التحديد
  خرى مل تدرج يف الدراسة.أتعود إىل متغريات من التغريات   68.2%وأنوأن  ).سلسلة التوريداملستقل (

  ي للتنمية املستدامة البعد البيئ واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن 

  للتنمية المستدامة. التوريد في تفعيل البعد البيئيومنه تساهم سلسلة 

التدرجيي كما هو موضح االحندار املتعدد حتليل نستخدم  اعلى حد سلسلة التوريدبعاد أكل بعد من وتأثري  ولقياس دور 
   .)33- 3(يف اجلدول رقم:
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  -العينة األولى–تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع"البعد البيئي"  :)33-3( جدول رقم

  R 2معامل التحديد  tار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل

  0.156  مستوى داللة tقيمة   0.43  سلسلة توريد املنبع

2.51 0.018  

 0.302 0.001 3.68  0.571  سلسلة التوريد الداخلية

 0.182 0.011 2.73  0.459  سلسلة توريد املصب

  SPSSعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الطالب باال: المصدر         

ونالحظ من النتائج  .للتنمية املستدامةالبعد البيئي ؤدي إىل حتقيق ت سلسلة توريد املنبعن أمن خالل اجلدول جند 
سببها سلسلة البعد البيئي من التغريات اليت حتدث يف  % .615 أي أن .1560قد بلغت   2Rن قيمة أاإلحصائية يف اجلدول 
ابله (سلسلة توريد املنبع) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلن الزيادة يفأوتعين  0.43بلغت  Bاملعامل توريد املنبع، أما قيمة 
 ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.51(بلغت  student-T أن قيمة وحيث .0.43) مبقدار البعد البيئيزيادة يف املتغري التابع (

ا مم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.018(قد بلغت ، كما أن درجة املعنوية )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك
تفسري املتغري التابع (البعد البيئي  يف ) دورسلسلة توريد املنبعحصائيا. وأن للمتغري املستقل (يعين أن النتائج مقبولة إ

  .)للتنمية املستدامة

أي أن  302.0قد بلغت   2Rن قيمة أنالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  سلسلة التوريد الداخليةأما بالنسبة ل
ن أوتعين  0.571بلغت  Bاملعامل أما قيمة  سلسلة التوريد الداخلية، سببها البعد البيئيمن التغريات اليت حتدث يف % 30.2

 ) مبقدار البعد البيئيابله زيادة يف املتغري التابع ((سلسلة التوريد الداخلية) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلالزيادة يف

، كما أن )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )3.68(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث 0.571.
حصائيا. وأن ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.001(قد بلغت درجة املعنوية 

 .)تفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدامة ) دور يفالتوريد الداخلية سلسلةللمتغري املستقل (

 أي أن .1820قد بلغت   2Rن قيمة أنالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  سلسلة توريد املصبوبالنسبة ل

ن أوتعين  0.459 بلغت  Bاملعامل أما قيمة  سلسلة توريد املصب، سببها البعد البيئيمن التغريات اليت حتدث يف   %18.2
  ) مبقدار البعد البيئياملتغري التابع (ابله زيادة يف (سلسلة توريد املصب) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلالزيادة يف

، كما أن )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.73(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث0.459.
حصائيا. وأن ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.011(قد بلغت درجة املعنوية 

  .)تفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدامة ) دور يفسلسلة توريد املصبللمتغري املستقل (
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ذي يؤثر بشدة على البعد ال سلسلة التوريدي مستويات أالتدرجيي، ومبعرفة  املتعدداالحندار  وباإلضافة لتحليل      
قمنا كذلك بعملية سرب اآلراء ملختلف وحداا ووجدنا أا  الصحيخزف لل "SCS " البيئي للتنمية املستدامة، يف مؤسسة

وذلك مرده إىل طبيعة   ISO 14001تم باجلوانب البيئية ونظرا ألا يف مرحلة تسعى فيها إىل احلصول على اإلشهاد البيئي 
يف مشروع التنمية  تسعى إىل عملية حتسيس مجيع األطراف للمشاركة نشاط املؤسسة حمل الدراسة والذي جيعلها 

املستدامة فبحكم أن املؤسسة تستطيع السيطرة على متغريات بيئتها الداخلية ودراستها الحتياجات عمالئها وعماهلا، 
ولكنها ال تستطيع املشاركة يف محاية البيئة دون التعاون مع خمتلف األطراف وبالتايل فعملية التنمية املستدامة تتعدى 

صور إىل مسالة أصحاب املصلحة خاصة الزبائن واتمع احمللي، إذ تقوم املؤسسة بتغليف منتجاا املستوى اجلزئي يف الت
بالبالستيك املقاوم للعوامل الطبيعية والذي حيافظ على سالمة املنتج إىل غاية وصوله إىل مكان استعماله، كما تسعى 

املنتجات املعيبة وهذا ما عكسته تصورات معظم األفراد  املؤسسة إىل القيام بإعادة تدوير النفايات املنزلية واسرتجاع
ومن خالل سرب اآلراء ملختلف فئاا املبحوثة  خزف الصحيلل ""SSCCSS""  مؤسسةففي هذه احلالة  املبحوثني يف املؤسسة.

الطبيعية، التعامل مع املواد وجدنا أا تم باجلوانب البيئية من تقليل معدالت التلوث، تقليل العوادم، احملافظة على املوارد 
  ذات التأثريات البيئية اخلطرية. وهذا االهتمام ليس نابع من احرتامها للوائح والقوانني بل من خالل ثقافة بيئية.

    .ي للتنمية املستدامةالبعد البيئ واملتغري التابع هوأجزاء سلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن 

  بيئي للتنمية املستدامة.عيل البعد اليف تفلسلسلة التوريد وجد دور ي: ما يليمما سبق يقتضي 

أي  .خزف الصحيلل "SCS"في مؤسسة  للتنمية المستدامة بيئيساهم في تفعيل البعد السلسلة التوريد تومنه: 
  قبول الفرضية الجزئية الثالثة.

  ر الفرضيات بالنسبة للعينة الثانية.اختبا - 2

  وحتليل بيانات الدراسة امليدانية سنحاول مناقشتها يف ضوء الفرضيات للوقوف على درجة حتققها أو بطالا.بعد عرض 

يف تفعيل البعد  تساهم سلسلة التوريد لفرضية األولى: والتي مفادها "مناقشة نتائج الدراسة في ضوء ا   -ت
 إىل:، تشري نتائج الدراسة امليدانية  خزف الصحيلل  "SCS" مؤسسةاالقتصادي للتنمية املستدامة يف 

  - الثانيةالعينة –على البعد االقتصادي للتنمية المستدامة  سلسلة التوريدأثر  ):34-3(الجدول رقم     

  معامل التحديدt R 2ار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.088   مستوى داللة  tقيمة   0.355  سلسلة التوريد

1.82  0.08  

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:             
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ا مم )0.05(مستوى املعنوية املعتمد  يفوق وهو )0.08(قد بلغت درجة املعنوية  أن قيمة ،)34- 3(رقم: نالحظ من اجلدول
ي قتصادتفسري املتغري التابع (البعد اال ) يفسلسلة التوريدلمتغري املستقل (يس هناك دور ل. وأن ليعين أنه ال توجد داللة

قتصادي للتنمية البعد اال واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن . )للتنمية املستدامة
   .املستدامة

  تساهم في تفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامة.ال ومنه نقول أن سلسلة التوريد 

التدرجيي كما هو موضح االحندار املتعدد ا نستخدم حتليل على حد سلسلة التوريدبعاد أكل بعد من وتأثري  ولقياس دور  
  ). 35-3(:يف اجلدول رقم

 - الثانيةالعينة –تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع" البعد االقتصادي"   :)35- 3(جدول رقم

  R 2معامل التحديد  tار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.033   مستوى داللة  tقيمة   1  سلسلة توريد املنبع

4.81 0.635  

 0.053 0.14 1.52  0.303  سلسلة التوريد الداخلية

 0.158 0.028 2.34  0.44  سلسلة توريد املصب

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:       

ونالحظ من النتائج  .للتنمية املستدامةالبعد االقتصادي ؤدي إىل حتقيق تال  سلسلة توريد املنبعن أمن خالل اجلدول جند 
ا يعين أن مم )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.635(قد بلغت درجة املعنوية ن قيمة أاإلحصائية يف اجلدول 

تفسري املتغري التابع  ) دور يفسلسلة توريد املنبعري املستقل (لمتغيس لل هحصائيا. وأنالنتائج غري دالة أي غري مقبولة إ
 .)(البعد البيئي للتنمية املستدامة

ونالحظ من  .للتنمية املستدامةالبعد االقتصادي ؤدي إىل حتقيق تال  سلسلة التوريد الداخليةن أمن خالل اجلدول جند 
ا مم )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.14(قد بلغت درجة املعنوية ن قيمة أالنتائج اإلحصائية يف اجلدول 

تفسري  ) دور يفسلسلة التوريد الداخليةلمتغري املستقل (يس لل هحصائيا. وأنيعين أن النتائج غري دالة أي غري مقبولة إ
  .)املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدامة

البعد االقتصادي ؤدي اىل حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة ت ملصبسلسلة توريد ان أمن خالل اجلدول جند 
من التغريات   %15.8  أي أن .1580قد بلغت   2Rن قيمة أنالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  للتنمية املستدامة.

 ن الزيادة يفأوتعين  0.44 .0بلغت  Bن قيمة املعامل أونالحظ  سلسلة توريد املصب، سببها البعد البيئياليت حتدث يف 
 وحيث .0.44قتصادي) مبقدار اإلبعد الابله زيادة يف املتغري التابع (املتغري املستقل (سلسلة توريد املصب) بوحدة واحدة يق

قد أن درجة املعنوية  ، كما )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.34(بلغت  t معامل أن قيمة



 

180 

 

 " SCS"في شركة الخزف الصحي بالميلية  على التنمية المستدامةتحليل أثر سلسلة التوريد  الفصل الثالث: 180

 

حصائيا. وأن للمتغري املستقل ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( مستوى املعنوية املعتمد أقل منوهي  )0.028(بلغت 
  .)ي للتنمية املستدامةقتصادتفسري املتغري التابع (البعد اإل ) دور يفسلسلة توريد املصب(

املنبع، سلسلة التوريد الداخلية ال تسامهان يف تفعيل  سلسلة توريدجند أن كل من االحندار اخلطي التدرجيي،  ومن خالل
البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، وتبقي مسامهة سلسلة توريد املصب غري مؤثرة على منحى تأثري  سلسلة التوريد جتاه 

البعد  واملتغري التابع هوأجزاء سلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة. 
    .قتصادي للتنمية املستدامةاال

  للتنمية املستدامة. عيل البعد االقتصادييف تفسلسلة التوريد وجد دور لي المما سبق يقتضي ما يلي: 

خزف الصحي، لل "SCS"في مؤسسة  في تفعيل البعد االقتصادي للتنمية المستدامة التوريدسلسلة ساهم ال تومنه: 
    الفرضية الجزئية األولى.أي رفض 

 البعد االجتماعييف تفعيل  تساهم سلسلة التوريد واليت مفادها ": الثانيةمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية   -ث
  إىل:تشري نتائج الدراسة امليدانية  ،خزف الصحيلل  "SCS" مؤسسةللتنمية املستدامة يف 

  - الثانيةالعينة –على البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  التوريدسلسلة أثر  ):36- 3(الجدول رقم              

  معامل التحديدt R 2ار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل

  0.036  مستوى داللة tقيمة   0.085  سلسلة التوريد
0.408  0.68 

  SPSSإعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج من المصدر:                

ا يعين مم )0.05(مستوى املعنوية املعتمد  يفوق وهو )0.68(قد بلغت درجة املعنوية  أن قيمة )36- 3(رقم: نالحظ من اجلدول
ي للتنمية البعد االجتماع واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هومع التذكري أن . أنه ال توجد داللة

للتنمية  تفسري املتغري التابع (البعد االجتماعي ) يفسلسلة التوريدلمتغري املستقل (يس هناك دور لوأن ل  .املستدامة
  . )املستدامة 

التدرجيي كما هو موضح االحندار املتعدد حتليل نستخدم  اعلى حد سلسلة التوريدبعاد أكل بعد من وتأثري  ولقياس دور 
  .)37-3(:يف اجلدول رقم
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 - الثانيةالعينة –تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع" البعد االجتماعي"  :)37-3( جدول رقم

  R 2معامل التحديد  t ارختبا Bاملعامل   املتغري املستقل
  0.012   مستوى داللة  tقيمة   0.173  سلسلة توريد املنبع

0.844 0.407  

 0.033 0.633 0.483  1  سلسلة التوريد الداخلية

 0.040 0.782 0.28  0.58  توريد املصبسلسلة 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:        

ونالحظ من  .للتنمية املستدامةالبعد االجتماعي ؤدي إىل حتقيق تال  سلسلة توريد املنبعن أمن خالل اجلدول جند 
ا مم )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.407(قد بلغت درجة املعنوية ن قيمة أالنتائج اإلحصائية يف اجلدول 

تفسري املتغري  ) دور يفسلسلة توريد املنبعلمتغري املستقل (يس لل هحصائيا. وأنيعين أن النتائج غري دالة أي غري مقبولة إ
 .)التابع (البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

ونالحظ  .للتنمية املستدامةالبعد االجتماعي ؤدي إىل حتقيق تال  الداخلية سلسلة التوريدن أمن خالل اجلدول جند 
 )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.633(قد بلغت درجة املعنوية ن قيمة أمن النتائج اإلحصائية يف اجلدول 

تفسري  ) دور يفسلسلة التوريد الداخليةاملستقل (لمتغري يس لل هحصائيا. وأنا يعين أن النتائج غري دالة أي غري مقبولة إمم
 .)املتغري التابع (البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

ونالحظ من  .للتنمية املستدامةالبعد االجتماعي ؤدي إىل حتقيق تال  سلسلة توريد املصبن أمن خالل اجلدول جند 
ا مم )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.782(غت قد بلدرجة املعنوية ن قيمة أالنتائج اإلحصائية يف اجلدول 

تفسري املتغري  ) دور يفسلسلة توريد املصبلمتغري املستقل (يس لل هحصائيا. وأنيعين أن النتائج غري دالة أي غري مقبولة إ
ومن خالل حتليل بيانات االحندار املتعدد التدرجيي جند أن املؤسسة حمل  .)التابع (البعد االجتماعي للتنمية املستدامة

للتنمية املستدامة، وهي  جتماعياالالدراسة، وحسب إدراك فئة أعوان التحكم، سلسة التوريد ال تساهم يف حتقيق البعد 
مع التوريد يف املؤسسة.  وجهة نظر تدل على صراحتهم يف اإلجابة أو على عدم علمهم ببعض احلقائق املتعلقة بسلسلة

    .ي للتنمية املستدامةالبعد االجتماع واملتغري التابع هوأجزاء سلسلة التوريد  املتغري املستقل هوالتذكري أن 

  جتماعي للتنمية املستدامة.عيل البعد االيف تفلسلسلة التوريد وجد دور ال يمما سبق يقتضي ما يلي: 

خزف الصحي، لل "SCS"في مؤسسة  جتماعي للتنمية المستدامةتفعيل البعد االفي سلسلة التوريد ساهم ال تومنه: 
  أي رفض الفرضية الجزئية الثانية.
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للتنمية  البعد البيئييف تفعيل  تساهم سلسلة التوريد(واليت مفادها : الثالثةناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية م3. 

  إىل:، تشري نتائج الدراسة امليدانية خزف الصحيلل  "SCS" مؤسسةاملستدامة يف 

  -  الثانيةالعينة –على البعد البيئي للتنمية المستدامة  سلسلة التوريدأثر  ):38-3( الجدول رقم           

   معامل التحديد t R 2 ارختبا Bاملعامل   املتغري املستقل 
  0.206  مستوى داللة tقيمة   0.488  سلسلة التوريد

2.68  0.013 

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:           

أي   0.206قد بلغت  2Rن قيمة أ ،املمثل ألثر سلسلة التوريد على البعد البيئي )38-3( :رقم نالحظ من اجلدول
ن أوتعين  0.488بلغت  Bاملعامل ، أما قيمة سلسلة التوريدسببها البعد البيئي من التغريات اليت حتدث يف %   20.6أن

 ةوقيم. 0.488) مبقدار البعد البيئيابله زيادة يف املتغري التابع ((سلسلة التوريد) بوحدة واحدة يق  املتغري املستقلالزيادة يف
قد بلغت أن درجة املعنوية ، كما )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.68(بلغت  tمعامل 

سلسلة حصائيا. وأن للمتغري املستقل (ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05(قل من مستوى املعنوية املعتمد أوهي  )0.013(
ن قيمة أونالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  .)تفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدامة ) دور يفالتوريد

ابله زيادة يف املتغري التابع  املتغري املستقل(سلسلة التوريد) بوحدة واحدة يقالزيادة يفن أوتعين  0.488بلغت  Bاملعامل 
لتابع ات اليت تطرأ على املتغري امن التغري  % 20.6ن ما نسبته اىل أ R2 . ويشري معامل التحديد0.488) مبقدار البيئيبعد ال(
مع  خرى مل تدرج يف الدراسة.أتعود اىل متغريات  % 79.4أن و  ).سلسلة التوريد) سببها املتغري املستقل (البيئي عدبال(

    .املستدامة ئييالبعد الب واملتغري التابع هوسلسلة التوريد  املتغري املستقل هوالتذكري أن 

  للتنمية المستدامة. التوريد في تفعيل البعد البيئيومنه تساهم سلسلة 

التدرجيي كما هو موضح االحندار املتعدد حتليل نستخدم  اعلى حد التوريدسلسلة بعاد أكل بعد من وتأثري  س دور ولقيا
   .)39- 3(يف اجلدول رقم:
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 - الثانيةالعينة –"البعد البيئي"  تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للمتغير التابع :)39-3( جدول رقم

  R 2معامل التحديد  tار ــختبإ Bاملعامل   املتغري املستقل

  0.038   مستوى داللة  tقيمة   0.28  توريد املنبعسلسلة 

1.39 0.175  

 0.133 0.041 2.16  0.411  سلسلة التوريد الداخلية

 0.225 0.01 2.82  0.507  سلسلة توريد املصب

  SPSSعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الطالب باال المصدر:    

ونالحظ من النتائج  .للتنمية املستدامةالبعد البيئي ؤدي إىل حتقيق تال  سلسلة توريد املنبعن أمن خالل اجلدول جند 
ا يعين أن مم )0.05( من مستوى املعنوية املعتمد أكربوهي  )0.175(قد بلغت درجة املعنوية ن قيمة أاإلحصائية يف اجلدول 

تفسري املتغري التابع  ) دور يفنبعسلسلة توريد امللمتغري املستقل (يس لل هحصائيا. وأنالنتائج غري دالة أي غري مقبولة إ
 .للتنمية املستدامةالبعد البيئي ؤدي إىل حتقيق تفهي  سلسلة التوريد الداخليةأما بالنسبة ل. )(البعد البيئي للتنمية املستدامة

البعد من التغريات اليت حتدث يف  %  13.3أي أن 0.133قد بلغت 2Rن قيمة أنالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول و 
(سلسلة التوريد   املتغري املستقلن الزيادة يفأوتعين  0.411بلغت  Bاملعامل أما قيمة  سلسلة التوريد الداخلية، سببهاالبيئي 

 )2.16(بلغت  t معامل أن قيمة وحيث 0.41.  1) مبقدار البعد البيئيابله زيادة يف املتغري التابع (الداخلية) بوحدة واحدة يق
قل من أوهي  )0.041(قد بلغت ، كما أن درجة املعنوية )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولقيمتها اكرب من أوهي 

 ) دور يفسلسلة التوريد الداخليةحصائيا. وأن للمتغري املستقل (ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( مستوى املعنوية املعتمد
البعد البيئي ؤدي إىل حتقيق تفهي  سلسلة توريد املصبوبالنسبة ل .)ستدامةتفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية امل

من التغريات  % 22.5 أي أن .2250قد بلغت  2Rن قيمة أونالحظ من النتائج اإلحصائية يف اجلدول  .للتنمية املستدامة
 املتغري ن الزيادة يفأوتعين 0.507 بلغت  Bاملعامل ، أما قيمة سلسلة توريد املصبسببها البعد البيئي اليت حتدث يف 

 أن قيمة وحيث .0.507) مبقدار البعد البيئيابله زيادة يف املتغري التابع ((سلسلة توريد املصب) بوحدة واحدة يق املستقل
قد بلغت ، كما أن درجة املعنوية )0.05( ةعند درجة معنوي وذلك ةدولكرب من قيمتها اأوهي  )2.82(بلغت  t معامل

سلسلة حصائيا. وأن للمتغري املستقل (ا يعين أن النتائج مقبولة إمم )0.05( قل من مستوى املعنوية املعتمدأوهي  )0.01(
التدرجيي،  املتعدداالحندار  وباإلضافة لتحليل .)تفسري املتغري التابع (البعد البيئي للتنمية املستدامة ) دور يفتوريد املصب

خزف لل "SCS " ذي يؤثر بشدة على البعد البيئي للتنمية املستدامة، يف مؤسسةال التوريدسلسلة ي مستويات أومبعرفة 
قمنا كذلك بعملية سرب اآلراء ملختلف أقسامها وورشاا وجدنا أا ال تستطيع املشاركة يف محاية البيئة دون  الصحي

التعاون مع خمتلف األطراف وبالتايل فعملية التنمية املستدامة تتعدى املستوى اجلزئي يف التصور إىل مسألة أصحاب 
ملؤسسة إىل القيام بإعادة تدوير النفايات املنزلية واسرتجاع املنتجات املصلحة خاصة الزبائن واتمع احمللي، إذ تسعى ا

املؤسسة بتغليف منتجاا بالبالستيك  كما تقوم املعيبة وهذا ما عكسته تصورات معظم األفراد املبحوثني يف املؤسسة،
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  مؤسسةففي هذه احلالة  عماله.املقاوم للعوامل الطبيعية والذي حيافظ على سالمة املنتج إىل غاية وصوله إىل مكان است

""SSCCSS"" تم باجلوانب البيئية  خزف الصحي،لل اومن خالل سرب اآلراء لفئة أعوان التحكم باملؤسسة املبحوثة وجدنا أ
من تقليل معدالت التلوث، تقليل العوادم، احملافظة على املوارد الطبيعية، التعامل مع املواد ذات التأثريات البيئية اخلطرية. 

أجزاء  املتغري املستقل هومع التذكري أن  انني بل من خالل ثقافة بيئية.وهذا االهتمام ليس نابع من احرتامها للوائح والقو 
    .ي للتنمية املستدامةالبعد البيئ واملتغري التابع هوسلسلة التوريد 

  بيئي للتنمية املستدامة.عيل البعد اليف تفتوريد اللسلسلة وجد دور ي: مما سبق يقتضي ما يلي

خزف الصحي، أي لل "SCS"في مؤسسة  للتنمية المستدامة بيئيالبعد ال ساهم في تفعيلسلسلة التوريد تومنه: 
  قبول الفرضية الجزئية الثالثة.

  نستنتج: وبالتوفيق بني نتائج العينتني وكحوصلة ملا سبق

خزف الصحي، أي لل "SCS"في مؤسسة  للتنمية المستدامة قتصاديفي تفعيل البعد االسلسلة التوريد  ساهمت
  الجزئية األولى.قبول الفرضية 

خزف الصحي، أي قبول لل "SCS"في مؤسسة  للتنمية المستدامة بيئيفي تفعيل البعد السلسلة التوريد  ساهمت
  الفرضية الجزئية الثانية.

خزف الصحي، أي لل "SCS"في مؤسسة  للتنمية المستدامة جتماعيةفي تفعيل البعد االسلسلة التوريد ساهم ال ت
  للفرضية الجزئية الثالثة.قبول الفرضية البديلة 

دور في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في دور في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في   سلسلة التوريدللوبناء على ذلك فالفرضبة األساسية التي مفادها: 

  هي فرضية مقبولة جزئيا.هي فرضية مقبولة جزئيا.  ..للخزف الصحي  "SCS"مؤسسة مؤسسة 
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  :خالصة

حمل الدراسة من خالل التعرض ألهم التغريات ودراسة طبيعة  ل هذا الفصل مت التعرف على املؤسسةمن خال

وذلك بفضل الوثائق الرمسية واملعطيات اليت أمكن احلصول  اإليزو املتحصل عليها ةنشاطها وحميطها، والتعرف على شهاد

  عليها مبساعدة قيادات وإطارات الشركة وموقعها اإللكرتوين على اإلنرتنت.

يت مت القيام ا للشركة واملقابالت اليت أجريت مع خمتلف إطاراا مبثابة إطاللة على الواقع كانت الزيارات املكثفة ال

  .تنمية املستدامةللنظرية اللفية اخلبومقارنة هذا الواقع للشركة،  احلقيقي

وقد صناعة اخلزف الصحي مؤسسة تنشط يف جمال يف لكشف عن تصورات أفراد إىل ا احلالة دراسةكما هدفت 

كما شارك يف هذه الدراسة فئة من أعوان ،  األوىلعينة اليف الدراسة خمتلف اإلطارات والكوادر اإلدارية من أفراد  شارك

أما األداة فهي إستبانة من نوع ليكرت مكونة من ثالثة أجزاء: اجلزء األول التحكم باملؤسسة كأفراد من العينة الثانية، 

ة موزعة فقر  20 يتكون منث الوظيفة املؤهل العلمي، األقدمية، اجلزء الثاين عبارة عن معلومات عامة عن األفراد من حي

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد خاصة  20، أما اجلزء الثالث واألخري عبارة عن على ثالثة حماور خاصة بسلسلة التوريد

تفاوتت املتوسطات يف قيمها وقد سلسلة التوريد لوصف هرت النتائج تقديرًا متوسط النسب بالتنمية املستدامة، وقد أظ

  . بيم أجزاء سلسلة التوريد وبني أبعاد التنمية املستدامة يف العينتني املبحوثتني

   .اقرتاحات، وانتهت الدراسة مبالحظات ختامية و نتائج العينيتنيفروق ذات داللة إحصائية بني كانت هناك و  
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  خاتمة:ال

سلسلة التوريد تساهم بشكل كبري يف حتقيق ما ترغب فيه املؤسسة من أهداف، وذلك ابتداء مما سبق يتضح أن 
من عملية شراء املواد األولية، ختزينها، حتويلها إىل منتجات مث تسويقها، إذ أن اإلدارة اجليدة لسلسة التوريد 

ناك استخدام جيد للتكنولوجيا تساهم بشكل كبري يف حتسني أداء كل عملية من هذه العمليات، خاصة إذا كان ه
احلديثة وأنظمة املعلومات يف سري هذه العمليات، إضافة إىل التحكم والتنسيق بني خمتلف العمليات من أجل 

إن مفهوم سلسلة التوريد يرتبط بشكل جيد  ختفيض التكاليف واالستجابة ملختلف املتطلبات يف الوقت املناسب.
يجية، التنمية املستدامة، اإلدارة البيئية، املسؤولية االجتماعية، احلوكمة وأصحاب مبمارسات كل من اإلدارة اإلسرتات

املصلحة، وكذلك للدور اجليد الذي تلعبه سلسلة القيمة يف املساعدة على فهم أنشطة وعمليات سلسلة التوريد،  
  كما أا تساهم بصفة جزئية يف تقييم أداء سلسلة التوريد.

 تعد موضوع الساعة واليت كما سبق وأن ذكرنا تعمل على التوفيق بني البعد االقتصادي، والتنمية املستدامة اليت
البيئي واالجتماعي، فهي بذلك جتعلنا نتوقف عند مفهوم سلسلة التوريد املستدامة الذي بدوره يشمل على 

ب البيئي من خالل االهتمام باجلانب االقتصادي الذي هو سلسلة التوريد املعروفة من قبل، لكن كذلك اجلان
التصميم البيئي، اإلنتاج األنظف، وسلسلة التوريد العكسية، كما أا تم باجلانب االجتماعي يف إطار املسؤولية 

وسلسلة التوريد املستدامة متس كذلك  االجتماعية للشركات اليت تتجلى أساسا يف األنشطة التسويقية للمؤسسة.
ملستدام، وهي يف احلقيقة تلتزم مببادئ حوكمة الشركات اليت من بينها التنسيق بني الشراء والتخزين املستدام، النقل ا

خمتلف املصاحل والذي يدخل ضمن الشفافية، كما تلتزم كذلك بإدارة العالقة بني خمتلف أصحاب املصلحة خاصة 
بالنسبة للزبائن، لكن دون املوردين والزبائن يف إطار سلسلة توريد املنبع بالنسبة للموردين وسلسلة توريد املصب 

ولكون سلسلة التوريد املستدامة تسعى إىل حتسني وضعية املؤسسة فهي   إغفال العالقة مع العمال داخل الشركة.
  كذلك حتتاج إىل مقاييس واليت من بينها بطاقة األداء املتوازن، اليت عندها يتبلور األداء احلقيقي لسلسلة التوريد.

النظري حول سلسلة التوريد، التنمية املستدامة وسلسلة التوريد املستدامة، كان من  وبعد التطرق إىل اجلانب
املناسب حماولة فهم ذلك يف اال العملي، فكانت مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية عينة مناسبة للدراسة اليت 

ن كان ذلك من خالل أكدت على أن لسلسلة التوريد دور مهم يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة باملؤسسة، إ
البعد االقتصادي للتنمية املستدامة أين رأينا أن املؤسسة تعمل من خالل سلسلة التوريد على تفعيل هذا البعد 
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باالستجابة الكفأة لتطلعات الزبائن من خالل الكمية والنوعية املناسبة والسعر املناسب وتسليم الطلبيات يف 
خالل ذلك إىل زيادة حجم املبيعات وختفيض التكاليف واستخدام  اآلجال احملددة، كما تعمل املؤسسة من

التكنولوجيا احلديثة، وهي دف بذلك إىل حتسني األداء االقتصادي ابتداء من شراء املواد األولية، نقلها وختزينها 
سة مث تصنيع املنتج وجتميعه يف املستودعات وشحنه لتسويقه للمستهلك النهائي، أي عرب كامل حلقات سل

 التوريد.

املؤسسة بالبعد االجتماعي للتنمية املستدامة، من خالل اخلدمات االجتماعية املقدمة للعمال على وجه كما تم 
  اخلصوص، لكنها حتتاج إىل إدماج االعتبارات االجتماعية ضمن حلقات سلسلة التوريد.

ل سلسلة التوريد على تفعيل هذا البعد، من أما بالنسبة للبعد البيئي للتنمية املستدامة، فاملؤسسة تعمل من خال
  خالل تقليص اآلثار البيئية ألنشطتها داخليا وخارجيا.

زيارة ميدانية للمؤسسة النتائج بناءا على ما تقدم من حتليل، وتفسري، و وبشكل عام فقد توصلت الدراسة إىل أهم 
 حمل الدراسة، وهذه النتائج تتمثل أساسا يف:

هات النظر للفئات بعد عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية وحتليل خمتلف وجالنتائج العامة للدراسة: النتائج العامة للدراسة:   
نة بدور سلسلة التوريد املبحوثة، ومناقشتها يف ضوء الفرضيات، توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من الدالالت املقرت 

تصادي، اجتماعي، وبيئي، واليت نمية املستدامة من بعد اقمبختلف حلقاا ومستوياا ومقارباا يف تفعيل أبعاد الت
  ميكن عرضها فيما يلي:

  أوال: النتائج المتعلقة بسلسلة التوريد.

بسلسلة التوريد من مجيع اجلوانب سواء على مستوى سلسلة توريد املنبع،  خزف الصحيلل " "SCSتم مؤسسة - 
 سلسلة التوريد الداخلية أو سلسلة توريد املصب؛ 

تراعي املؤسسة إىل حد ما نظام لألولويات يف عملياا املتعلقة بسلسلة التوريد من بعد اقتصادي مث اجتماعي  - 
 مث بيئي؛

تعترب املؤسسة حمل الدراسة سلسلة التوريد كنموذج من خالل الرتكيز على مجيع جوانبه من مورد املورد إىل زبون   - 
  الزبون؛ 

بعد االقتصادي هو بعد إسرتاتيجي؛ البعد البيئي هو بعد ثقايف بالدرجة هناك أولويات بالنسبة للمؤسسة فال  - 
  األوىل؛
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  مجيع عمليات سلسلة التوريد تعد أساسية يف نظر مسريي املؤسسة. - 
هناك اعتماد كبري على التحكم يف ختفيض التكاليف على طول سلسلة التوريد لتحقيق األداء املنشود من   - 

  طرف املؤسسة.
  المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامةثانًيا: النتائج 

 االهتمام بالبعد االقتصادي؛ - 

 االعتماد على طلبات الزبائن؛  - 

 عدم اعتماد اسرتاتيجيات للتحسني املستمر أثر سلًبا على أداء العمال ملهامهم؛ - 

  االهتمام بتخفيض التلوث والضوضاء الصادرة من املؤسسة؛  - 
  االهتمام بتحسني ظروف العمل وتوفري التكوين للعمال؛  - 
ومما سبق ميكن القول أن لسلسلة التوريد دور مهم جًدا يف تعزيز ممارسات التنمية املستدامة يف املؤسسة  

. وهذا ما تؤكده الدراسة خاصة فيما يتعلق خزف الصحي بصفة خاصةلل" SCS" االقتصادية بصفة عامة، ومؤسسة
  تصادي والبيئي. بالبعد االق

لنتائج اليت مت احلصول وفقاً للنتائج اليت مت التوصل إليها من اإلطار النظري للدراسة، وكذلك ا: اقتراحات الدراسة
 اخلروج باالقرتاحات عليها من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات املتحصل عليها ومن خالل الدراسة امليدانية، مت

 التالية:

 طرق أجنع يف اختيار املوردين من خالل اعتماد املعايري البيئية؛جيب أن تكون هناك  - 

 البد من االعتماد بشكل أكرب على تكنولوجيا املعلومات يف تسيري خمتلف عمليات املؤسسة؛ - 

 اإلسراع يف حتديث مرافق املؤسسة ووسائل اإلنتاج؛ - 

 جماالت البيئة، السالمة والصحة االلتزام باملعايري اليت تسمح للمؤسسة باحلصول على شهادات التقييس يف  - 
 املهنية باإلضافة إىل ممارسات املسؤولية االجتماعية؛  

 املتاحة يف املؤسسة، استغالال عقالنيا؛ املواردجيب العمل على استغالل  - 

املستمر داخل املؤسسات، فيما يتعلق بأداء العمال ملهامهم، يف جودة  للتحسنيالبد من إتباع إسرتاتيجية  - 
  املنتجات، يف ختفيض التكاليف وحتقيق التميز؛

من خالل حبثنا ودراستنا لوضعية مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية استخلصنا اآلثار االجيابية لسلسلة التوريد على 
وكذلك من خالل ما مت تقدميه ة الفرضية الرئيسة بنسبة كبرية. إدماج أبعاد التنمية املستدامة، وهذا ما يؤكد صح

باإلحاطة نوعا ما باجلوانب النظرية املرتبطة بأدبيات سلسلة التوريد وإسقاطات ذلك على املؤسسات االقتصادية، 
 "SCS"وهي مؤسسة اخلزف الصحي وكذلك حماولة تطبيق ذلك على مؤسسة جزائرية رائدة تنشط يف جمال صناعة 
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. مث اخلروج بعدة اقرتاحات واليت تعد نظرة حتليلية للباحث للربط بني ما هو يف أدبيات فكر إدارة لخزف الصحيل 
  ومنه: األعمال والسياقات التنموية وما هو موجود يف الواقع يف مؤسساتنا اجلزائرية،

ن العاملني يف هذا مع العمل على تكوي « les logisticiens »ضرورة توظيف خمتصني يف جمال التوريد  •
 .اال وذلك بغرض حتسني أداء املؤسسة والوقوف على النقائص املسجلة يف جانب إدارة سلسلة التوريد

 .القيام بدراسة دقيقة للسوق وذلك ملعرفة احتياجات ورغبات املستهلكني •

  .لوضع أسعار منافسة يف السوق املنتجاألخذ بعني االعتبار املنافسة والطلب على  •
 االعتماد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، خاصة أنظمة املعلومات يف تسيري خمتلف العمليات باملؤسسة. •

التنمية املستدامة للمؤسسة جيب أن تركز على مجيع اجلوانب وليس على جانب واحد فقط، واعتمادها على  •
 املنظور التشاركي؛

 عمليات سلسلة التوريد خاصة البعد االجتماعي.العمل على زيادة إدماج أبعاد التنمية املستدامة يف  •

 االعتماد على سلسلة التوريد العكسية وخلق القيمة وحتقيق األداء املتوازن. •

الرتكيز على وظيفة االتصال واحلوار واليت تكاد تنعدم يف املؤسسات اجلزائرية، وبشكل خاص إدارة احلوار مع  •
  ز؛أصحاب املصاحل واعتباره مدخل من مداخل التمي

  آفاق الدراسة:

  هناك بعض اجلوانب ارتأينا إىل أن تتم معاجلتها وهي: 

 سلسلة التوريد وسيلة لتحقيق املسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ •

 سلسلة التوريد املستدامة رهان اسرتاتيجي للمؤسسات الرائدة؛ •

 سلسلة التوريد كمدخل اسرتاتيجي إلدامة امليزة التنافسية؛ •
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 االستبانة :)01(الملحق رقم

  بســم اهللا الرحمـان الـــرحيم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة فرحات عباس سطيف

  التجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية والعلوم 

  سيدي (سيدتي) الكريم(ة) تحيـة طيبـة.

  يف إطار إعداد رسالة ماجستري بعنوان:

دور سلسلة التوريد في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة 

  .بـ الميلية" SCS"الخزف الصحي 

نضع بني أيديكم الكرمية، هذا االستبيان راجني أن متنحونا جزءًا من وقتكم الثمني، والتكرم     
يف املكان املناسب  (×)باإلجابة على هذه األسئلة بكل صراحة وموضوعية، وذلك بوضع اإلشارة 

بكل امل علما أن املعلومات اليت سيتم مجعها سوف تع لكل فقرة توضح درجة املوافقة على كل منها،

  سرية، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي. 

  

 األستاذ المشرف: أ_د. عبد الفتاح بوخمخم.                                            الطالب: وليد بولغب
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  .المعلومات العامة .1

  شطب العبارة المناسبة"أمالحظة: "من فضلك 

  ....................................هي وظيفتك يف املؤسسة: ما  •

  موظف:  

  رئيس مصلحة:    

  مدير فرعي:

 :المؤهــل العلمــي  •

 التعليم األساسي    التعليم املتوسط  التعليم الثانوي     جامعي      ما بعد التدرج 

 

 الجنس:  •

 ذكر                                  أنثى

 :  األقدمية في العمل •

 سنوات فأكثر          10  سنوات        10إىل  5سنوات    من 5إىل  3سنوات     من  3أقل من 
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  . حلقات سلسلة التوريد في المؤسسة 2
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            المؤسسة مع عدد من الموردينتتعامل 
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الموردون والممونون لهم مكانة تنافسية في السوق ولديهم 

  قدرات مالية وتموينية معتبرة
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في مؤسستكم يتم شراء المواد األولية بالتكلفة المناسبة 

  والنوعية الجيدة
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تتمتع مصلحة التموين بالتحكم الجيد في تسيير الطلبيات 

  وتسيير التوريد بالمؤسسة

  
        

            حجم ومساحة مكان التخزين مالئم    ..55

66..    
يتم تخزين المواد األولية وترتيبها في أماكن تخزين مالئمة من 

  حيث وجود اإلنارة والتهوية ومعدات الحماية الالزمة

  
        

            التحكم في مدخالت ومخرجات المواد األولية للمخزون    ..77
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في مؤسستكم، تصنيع المنتجات يتم وفق المقاييس المعمول 

  بها في ميدان الصناعة الخزفية

  
        

            يتم تصنيع المنتجات باستخدام التكنولوجيا الحديثة    ..99

1010..    
قسم اإلنتاج يؤدي العمل المطلوب والتنسيق مع األقسام 

  األخرى

  
        

1111..    
في مستودعات  تم وضع المنتجات المصنوعةي  مؤسستكممؤسستكمفي 

 مالئمة
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نق

  

تستجيب لمتطلبات شراء المواد مؤسستكممؤسستكمعملية النقل في

  األولية وبيع المنتجات النهائية

  
        

            معدات النقل تعد مالئمة من حيث حجمها، حداثتها وعددها    ..1414

1515..    
 باإلشهار لكل ما هو جديد في مجال عملها  مؤسستكممؤسستكمتقوم 

  " تقارير، لوحة إعالنات"  

  
        

1616..    
تمكن األفراد من الحصول على المعلومات التي  مؤسستكممؤسستكم

  المناسب وقتاليحتاجونها في 

  
        

            تعتمد مؤسستكم على الوسطاء في بيع المنتجات    ..1717

            نقاط البيع وعدد الوسطاءتوجد تغطية جغرافية كافية من حيث     ..1818

            تستجيب لمتطلبات الزبائن في الوقت المناسب مؤسستكممؤسستكم    ..1919

            تتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيعتتوفر مؤسستكم على خدمة ما بعد البيع    ..2020

 تشخيص أبعاد التنمية المستدامة.3
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عرف مفهوم التنمية حتوال ملحوظا، خاصة بعد مؤمتر  1987منذ بروز مفهوم التنمية املستدامة سنة   الملخص:الملخص:
واليت تناولت مفهوم التنمية املستدامة بالتفصيل على املستوى  21أين برزت األجندة  1992ريو دي جانريو سنة 

مببادئها الكلي كما على مستوى املؤسسات، وتوالت بذلك املؤمترات واللقاءات اليت جعلت التنمية املستدامة 
.حيث أن التنمية املستدامة أدرجت يف  أبعادها حمل اهتمام الدول واحلكومات واملؤسساتوخمتلف  وأهدافها

إال أن ذلك غري مرتبط بالعشوائية خمتلف أنشطة املؤسسات واسرتاتيجياا لالستجابة ملتغريات بيئتها املعقدة، 
والوفاء يع نواحي العمل املؤسسي، إحداث تغريات ديناميكية يف مجون وفق منطلق إسرتاتيجي و والصدفة، بل يك

  بالتزاماا اجتاه خمتلف الفاعلني، وهو ما ينطبق على املفاهيم اجلديدة اليت من بينها سلسلة التوريد.

والرتكيز عليه من خالل خمتلف حلقاا بدءا من الشراء،  سلسلة التوريدوتتمحور هذه الدراسة حول 
ويعرب عنها كذلك بطريقة أخرى من خالل تقسيمها  نقل والتوزيع على،التخزين، اإلنتاج، التجميع، الشحن، ال

لسلسلة توريد املنبع، سلسلة التوريد الداخلية وسلسلة توريد املصب، وذلك يف مؤسسة جزائرية رائدة تتمثل يف 
للخزف الصحي، ومن خالل ربطها بالتوجهات املرتبطة بالتنمية املستدامة واليت ترمجت يف عدة  "SCS"مؤسسة 

حماور، فاحملور األول يركز على طريقة االستغالل املسؤول للموارد احملور الثاين الرتكيز على اآلثار البيئية وحماولة 
من خالل مراعاة مصلحة املؤسسة  تقليلها واحملور األخري بتسليط الضوء على األطراف ذات املصلحة

  ومستخدميها وخمتلف األطراف املتعاملني معها.

  سلسلة التوريد، التنمية املستدامة، إسرتاتيجية املؤسسة، مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية. الكلمات الدالة:
Abstract : From the emergency of the concept of sustainable development in 1987, the concept of 

development has known a remarkable change, especially after the Rio De Janero Conference 1992, where 

the agenda 21 has emerged, which studied the concept of sustainable development in details, on macro 

level as well as on firms level, after that, a succession of conferences and summits was coming, which 

made sustainable development with its  principles, goals, and its different dimensions as an interesting 

subject of states, governments and firms. whereas sustainable development has been integrated in 

activities and strategies of firms for responsiveness of their complex environment changes, although that 

is not linked to the random and coincidence, but it is being within  strategic approach, and creating 

dynamic changes in all work aspects of the firm. with the constancy to their commitment to the different 

actors, And adopting many new concepts as  supply chain. 

This study is articulated about supply chain management by the method of its circles, outset from 

procurement, storage, production, shipping, transportation and distribution, it is also expressed by 

upstream supply chain, intern supply chain and downstream supply chain, and linking them with 

sustainable development dimensions and requirements,  and that in an Algerian leading firm, named 

“SCS” Company of Healthy Ceramics in El-Milia, by linking it with sustainable development trends which is 

translated to some axes, the first axe is articulated about  responsible use of resources and the second 

one is articulated about environmental effects and try to minimize them and the last one is about 

interesting to stakeholders by looking for firm interest and its employees and different actors whose 

transact with the firm. 

Key words: supply chain, sustainable development, corporate strategy, Healthy Ceramics Company. 


