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  صلخستالم

علم العسكري لوصف الوظائف واالركان المتعلقة بحركـة الجـيش          في ال اللوجستك  يستخدم       
  .وتوفير الغذاء له وهو في الخطوط االمامية في القتال

مصطلح اللوجستك هو فن وعلم وله اسسه ومفاهيمه وبدأ تطوره منذ الخمسينات وهو مـن                و   
وقد ظهرت دراسة هذا الفن ، المصطلحات غير المتداولة في االدبيات االدارية والتسويقية العربية 

وهـو  ، العديد من الكتابات والدراسات التي ركزت في بدايتها على الجيش وعسكرته وحركته       في  
نتجات من المنشاة الى المستهلك او ادارة جميع العمليات التي تعمل           المواد والم ة المعركة   فن ادار 

لسلع من ا في خلق االنتفاع الزماني والمكاني      لتوليد   هاوتنسيقعلى تسهيل حركة التجهيز والطلب      
الـى  الطلب    نقطة  حركة لنشاطات الخزين التي تسهل انسياب وتدفق المنتجات من         د ويع .المنتجة

  .نقطة االستهالك النهائي
  

  مقدمة
 السلع  إيصال التي تستخدم في     األساليب هذا البحث ال تكمن في تناول        أهمية إن

   وهي أالة وفعالة   يفي تناول الفلسفة الصحيحة لمسألة حيو     وانما ايضا    ،فحسب دائما 
  . Marketing Logistic System"  التسويقياإلمدادنظام  "

غيـر  ه منذ الخمسينات وهو مـن المـصطلحات         مي ومفاه أسسهواللوجستك له   
ومعظـم الدراسـات تناولـت      ،   والتسويقية العربية  اإلدارية األدبياتمتداولة في   ال

 ودخلت في تفاصيله دون الولوج Physical – Distributionموضوع التوزيع المادي
  . مفهوم اللوجستكإلى

والرقابـة عليهـا     في تكامل عملياته وتنـسيقها       أسهمتوقد مر بمراحل متعددة     
 يعد هذا المفهوم من     أخرى هذا من جهة ومن جهة       ،األهدافوتوجيهها نحو تحقيق    

،  والتوزيـع  اإلنتاجالمفاهيم الحديثة في التخطيط والرقابة والتي تربط بين وظيفتي          
 دور  اإلمداد نظام   إعطاء عدم   إلىوتذهب اغلب الدراسات السيما في وطننا العربي        

 من خالل القراءة واغلب الدارسات تناولت بشكل مباشـر          الافي العرض والتحليل    
نظـام  ل تبعية تلـك المكونـات       إلى اإلشارةمكونات هذا النظام ومتغيراته من دون       

 مـن ثـم    و اإلمداد التوزيع المادي هو نفسه نظام       نأ بعضهم يعتقد    إن بل   ،اإلمداد
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ـ األحيان واشمل ليحل في كثير من  أعمق دور لهذا المصطلح    ىيعط ل مفهـوم   مح
 األولـى تصور البعض بان هذا النظام يتعلق بالدرجـة         ي وقد   ،اإلمدادوفلسفة نظام   

 اإلنتاجيـة  العمليـات    إدامة للمنظمة كونه يدخل ضمن      اإلنتاجيبالجانب الصناعي   
Operation Industrial Management Logistic   .  

  
  مشكلة البحث

، االخير في الوقت المناسـب    اذا كانت كل المنتجات تنتج وتصل إلى المستهلك         
عليه فلسفة النظام يمكـن التعبيـر      ،Logisticك  فليس هناك من حاجة لنظام اللوجست     

  :ي تعنها من خالل التساؤل اال
كيف يتم على ضوء اتخاذ القرار اداره وتدفق المواد وجعلها في تناول المـستهلك              

  ).باالنتاج المناسب والمكان المناسب وبأقل كلفة(
  

  بحثفرضية ال
 والمكـان المناسـب   باالنتاج المناسب    في متناول المستهلك     تصبحتدفق السلع و  ت

 At the Right Product at the Right Time and،بأقل كلفةمن خالل نظام اللوجستك
the Lowest Cost.  

  
  هدف البحث

يمكن من خالله تجهيـز     (أنه  انطالقاً من   يتضح الدور الكبير لمفهوم اللوجستك      
والقيـام بانتـاج الـسلع الشـباع حاجـات ورغبـات            ) المدخالت(ولية  المواد اال 
والعمل على تقليل الهدر والضياع والفاقد من المواد وايصال السلع فـي            ،المستهلك

  .الوقت المناسب والمكان المناسب واالنتاج المناسب وباقل كلفة
  

   البحثإجراءات
  :يعتمد البحث على الجانب النظري ويشمل

  . اللوجستك وفلسفته مفهوم نظام.١
  . ادارة نظام اللوجستك.٢
  .مكونات االساسية لنظام اللوجستك. ٣
  . ادارة المواد.٤
  

  * وفلسفته)اللوجستك( اإلمدادمفهوم نظام  -أوالً
Concept and Philosophy of Logistic System 

 الذي يـشمل    ،ئهم وايوا هموإطعام الجنود نقل   علم اللوجستك هو    اإلمداد نظام   إن
 ومناولة المواد والتغليف الصناعي وموقع للمـصانع         على الخزين  النقل والسيطرة 

الطريقة المثلى فـي جمـع تلـك        ووانظمة المعلومات وبالتالي الكيفية     ،  والمخازن
 أهـداف  بشكل منسق ومتكامل يمكنه مـن بلـوغ          األساسيةالعناصر والمتغيرات   

  .مكنة طريقة فاعلة مبأحسنالمنظمة وتحقيق استراتيجيتها 
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 National Council of Physical التوزيـع المـادي   إلدارةقدم المجلس الدولي 
Distribution Management  المصطلح يصف تكامل إن، عن النظام األتي المفهوم 

، األوليـة  بهدف التخطيط والتنفيذ والسيطرة للتدفق الفعال للمواد         أكثر أوالنشاطين  
 إذ،  مكان االستهالكإلى نهائية من المكان الرئيسع الوعمليات الخزن الداخلية والسل

،  العمليـات  وأوامر،  ومناولة المواد ،   تشمل على الرقابة   أن هذه النشاطات يمكن     نإ
والنقـل  ،   الـسلع  إلعـادة ونظام  ،  واالختيار الصائب للمخازن والمصانع والتغليف    

   .)١(والمرور والتخزين الجيد
 يعطي بعض الدالالت (NC PDM)توزيع  الإلدارةولعل ماقدمه المجلس الدولي 

 يمتلك صفة التكامل في العديد من النشاطات التي يتكون أن البد    اذ اإلمداد نظام   عن
،  وبالتالي الكيفية التي يدار بها هذا التكامل لتحقيق الهدف المنشود          ،منها هذا النظام  

ـ   والتـي   النـشاطات  فيوفي هذا نجد ان تأكيد المجلس على صفة التكامل           ؤدي  ت
 النظام التي تكمن فـي بعـض        ةسيرون المشاكل التي تعيق     عبالنتيجة الى البحث    

نشاطاته المهمة كالنقل واالستخدام االمثل لطريقة النقل المتبعة والخزن وما يتعلـق            
ص حجم الكميات المخزنية والتـصاميم والمـساحات المخزنيـة          تخبه من نواحي    

  .ومناطق خزن السلع
خرى فان نظام اللوجستك قدم  الحلول لكثير من انظمة          جهة ومن جهة ا   من   هذا

 نظام اللوجستك مع نظـام      زاوجيت ان   يمكن  االنتاج في تنفيذها وليس في فلسفتها و      
(J,I,T) Just in Time معـروف فـي علـم    ووكما ه ، التسليم في الوقت المناسب 
سـاليب  واالا هـي احـدى    ،في الوقت المناسب   ان سياسة واسلوب التسليم    ،االدارة

  Operation Managementالحديثة والجديدة المستخدمة في مجال ادارة العمليـات  
  :هيوان الفلسفة االساسية لهذا االسلوب 

  . منهالتخلص منها نهائيا او من القسم االعظمل، كافة الغاء قوائم الجرد. ١
ـ            . ٢ ة اعتماد اسلوب االنتاج والذي يتضمن المنتوج المناسب والمالئـم فـي الكمي

  .المطلوبة والمناسبة في الوقت المناسب
  .كافة ربط االنشطة التصنيعية لعملية االنتاج. ٣
مـواد  ،مـواد تـشغيل   ،قطـع غيـار   ،خفض كلف التخزين من مـواد اوليـة         . ٤

  .توفير مساحات مخزنية،توفر الوقت،والشبه المصنعة،المصنعة
  ).Blattbery,1994,212(التحكم العالي في الجودة . ٥
  .ضياع الوقت بسبب تاخر وصول االمداداتتجنب . ٦
  .الطاقة استهالك،مادة التشغيل ،خفض حجم النفايات . ٧
  .تقليل من تكديس المنتجات النهائية في مخازن الشركة. ٨
  .التسليم السريع للزبون في الوقت المناسب. ٩

                                           
)١ ( Bower,Sox ,J , Donald “Logistical ,management Mac Millan Publishing Company 2nd 
Edition New york ,1991. 

بمعنـى   )فـيال (يوناني مـن    وهي كلمة في اصلها ال     ،هي كلمة دخيلة على اللغة العربية      ،كلمة فلسفة ) *(
  .هو ايثار الحكمة )فلسفة(ولذا فان معنى كلمة ، بمعنى الحكمة )سوفيا(االيثار و
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ى علالتخدم فقط إدارة العمليات بل تشمل        J,I,T سياسة   نذكر انفاً أ   مام ونالحظ
 الوقت  وهو توفير ما يحتاجه المستهلك في      ،جوهر مهم هي فلسفة التسويق الحديث     

ان هدف سياسـة     )Cyole,1980,18( ،والسعر المناسب  ،المناسب والجودة المناسبة  
JTI         ها وانتاج الـسلعة بـشكلها      هو انتاج وتسليم في الوقت المناسب لكي يتم تركيب

 في الوقت المناسب لكي تتحول إلـى قطـع          وتسليم المواد الخام المشتراة    ،النهائي
   )Wilson,1991, 20(ومكونات السلع 

 Marketing Logistic Systemوهذه السياسية تقود الى امكانية اعتبارها جزء من 
والذي يعني ايصال مستلزمات االنتاج من الموردين الى المصانع ومن ثم الى سوق      

الحصول علـى   في  ان المنتج يرغب    فالمستهلك باقل كلفة وبالوقت المحدد واخيرا       
اذا ما توفرت هذه العناصر الثالث فانها ستؤدي الى خفض          و ،المواد االولية للتسلم  

سـلع  (والمستهلك ينتظر من السوق او من المنتج ان يقدم منتجـات            ،  كلف السوق 
 JIT فان استخدام سياسة ومن ثم و،بجودة عالية وباقل سعر وباسرع وقت) وخدمات

  .الزبون ، السوق، تحقيق المزيد من التوافق بين رغبات كل من المنتجتؤدي الى 
تخطيط احتياجـات المـواد      -MRPومن خالل نظام اللوجستك فان فلسفة نظام        

Material Requirement planning – احد الدعامات االساسية لتطبيق مفهـوم  دويع 
– Computer امـل  القلـب النـابض لنظـام االنتـاج  المتك     إنهذ إ–إدارة المواد 

Integration -Manufacturing ويستهدف نظام  MRP   تطوير مجموعـة الجـداول 
 ويعتمد اسلوب ،التي توضح حجم االحتياجات من المواد موزعة على فترات الخطة        

تخطيط االحتياجات على ترجمة جداول االنتاج الرئيسة التي تحدد عناصر المنتجات 
ل فترات الخطة الى طلب على المـواد الخـام          والكميات المنتجة من كل منها خال     

  .وعناصر االمدادات اللوجستية 
 والذي يمثـل معرفـة طلـب        Output  ومخرجات Inputولهذا النظام مدخالت    

 االنتاج الرئيـسية والتـي      ومن خالل جدولة  ،  المستهلك ومصادر الطلب العشوائي   
سم الهندسة والتصاميم   وهذه بدورها تعتمد على ق    ،   قائمة المواد والتصنيع   على تعتمد

التي تزود الكومبيوتر بالتقارير الثانوية والرئيسية االولية وكما موضح في الـشكل            
  :االتي
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    من اعداد الباحث:المصدر 
  ١  الشكل

  MRPالمدخالت والمخرجات لنظام 
  

 كـم   Forecasting في التنبؤ    MRPوعلى ضوء المعلومات يمكن تطبيق نظام       
دكتـوراه  ( الـسنة فـي الدراسـات العليـا          حتاج للقبول في  نطلبة الخريجين   المن  

هي امتداد   MRP  يمكن القول ان فلسفة نظام     واخيراً .والشكل يبين ذلك   )وماجستير
  .MISلفلسفة 

  
  
  
  
  
  

  ملف الخزين
Inventory 
record file 

MRP 
Computer program 

  قائمة المواد
Bill of material 

file 

  قسم الهندسة والتصاميم
Engineering Dept. Design 

  مصادر الطلب العشوائي
Random Demand Sources 

  معرفة طلب المستهلكين
Known Customer Demand 

 جدولة اإلنتاج الرئيسة
Master 

Production Schedules 

  تقارير ثانوية
Secondary Report 

  تقارير رئيسية
Primary Reports 
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   من اعداد الباحث:المصدر

  ٢شكل ال
  بةن الطلمالمدخالت والمخرجات 

  
  Performance of Logistic systemاداء نظام اللوجستك  - ثانياً

ه وتؤدي  ئوما هي العوامل التي تؤثر على ادا      ،  البد من معرفة قياس هذا النظام     
  . في الوقت نفسهفاعالًو اًبه الى ان يكون كفء

اغلب االدبيات على ان العوامل التي تؤثر على     اتفقت  ولالجابة على تلك االسئلة     
  )Scnberger,1982, 10( :اء نظام اللوجستك تمثل في العوامل االتيةاد
  Availabilityاالمكانية -

  كم من الطلبة نحتاج
Graduate forecasting 

  خطط العمليات
Operation plan 

  جدولة االنتاج الرئيسة
Master production schedule 

  جدولة المناهج الرئيسة
Master curricula 

schedule  

Course capacity requirement سجالت الطلبة  
Student record 

file 

  قائمة الكورسات
Bill of course 

file 

  منطقي
Realiste 

NO YES 
  رة على الكلفسيط

Control Cost 

  اسبقيات السيطرة على الكورسات
Course priority control 
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  Capabilityالقدرة -
  Quality النوعية -
  
  Availabilityاالمكانية .١

مل على طاقة النظام التي تغطي بشكل مناسـب المتطلبـات مـن المـواد               تتش
  Inventory Levelتوى الخـزين   فان االمكانية تتعامل مع مـس ومن هنا، والمنتوج

مثال االستفهام المتكرر قليل للمخزون النهائي والمخطط يؤدي الى استثمار اعلـى            
  .في معدل الخزين

ؤدي بالنتيجة الـى    ي يتضح لنا ان امكانية النظام في توفير خزين جيد           مما سبق 
الـى  رها  بـدو والتي تؤدي   ) اللوجستية(تحسين في االداء باتجاه النواحي االمدادية       

 عدم حـصول حـاالت االختناقـات فـي          من ثم  و ، المنتوج الى المستهلك   صيلتو
 والـذي ال يتناسـب      Surplusالمخزون او حاالت العجز فيه او التكديس الفـائض          

وهنـا  ،  االوقات واالمكنة المالئمة  في   السيطرة عليه وتحركاته      في وامكانية النظام 
ونظـم  ،   والصيانة المخزنية  ،اولة المواد من (Supportتلعب االنشطة الساندة للنظام     

  .)٢( تطور كفاءته وفاعليتهمن ثمالمعلومات ودورها في تحسين االمكانية للنظام و
  Capability القدرة  .٢

والفترة الزمنية التي يستغرقها النظـام      ،  وهنا القدرة تشير الى الطاقة االستيعابية     
نهائي للمستهلك وهذا ما نقصد بـه       في استالمه للمواد المخزنية وتوصيل المنتوج ال      

، سرعة التسليم والتجهيز واستمرارية هذه العملية وشموليتها على مختلف المراحل         
وهنا تتضح قدرة النظام في تأمين جانب السرعة في توفير المواد داخل المنظمـة              

 وهنـا تلعـب االنـشطة       ،الصناعية وتوفيرها بعد انتاجها وايصالها الى المستهلك      
دورا في ذلك وينتج عنها      هوتأمينالنقل واوامر العمليات وصيانة الخزين      الخاصة ب 

حتياجات من المواد واالنتاج في وقته وهي       الالنظم الحديثة في ذلك كنظام تخطيط ا      
  .انظمة رئيسة مساعدة في تحسين قدرة النظام وتطوير كفاءته وفاعليته

  Quality النوعية .٣
هل نظام اللوجستك في مهمته كان      ،  يالتا السؤال   نباالجابة ع ي على صلة    وه

جيدا بصورة كلية مع االخذ بنظر االعتبار المـشاكل التـي حـصلت وتـصحيح               
عليه فان النوعية تتعلـق بايجـاد       ،  واعادة حل المشاكل غير المتوقعة    ،  االنحرافات

المعالجة لحل هذه المشاكل والتي تحدث وتحصل في التجهيز والتسليم ولعل هـذه             
  .تهوفاعلي  معرفة مدى كفاءة النظامفيمتقدمة الذكر تؤثر بشكل واضح العوامل ال

 Fast and  والسرعة والـشمولية للقـدرة   High Availabilityفاالمكانية العالية 
Consisten Capability  والنوعية العالية High Quality   البد ان يكون لكـل واحـد 

 )٣(احداها علـى االخـرين    منها كلف مشتركة مع بعضها البعض والتي تؤثر على          
                                           

)٢ ( Scnberger , R . Japanese , manufacturing Techniques the free , new york 
,1982.  
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والحقيقة ان عملية الموازنة في هذه الكلف قد يكون الشغل الشاغل لـالدارة العليـا       
  )Scnberger,Opeit, 20(.من اجل تحقيق اهداف النظام، للمنظمة

  
   Logistic System Componts المكونات االساسية لنظام اللوجستك -ثالثاً

 يهـا ئيسة لنظام اللوجستك التي اتفق عل     نرى من الضروري تناول المكونات الر     
  :اغلب الباحثين على انها تشمل خمسة مكونات مجتمعة مع بعضها البعض وهي 

  Locationالموقع  -
  Transportation النقل  -
  Packagingالتعبئة والتغليف   -
  Information Systemنظم المعلومات  -
  Handling and Storingالمناولة والتخزين  -
   Locationالموقع  .١

مسألة اهميـة   ب Realisticان التحليل االقتصادي التقليدي قد اهتم بشكل منطقي         
البناء الموقعي االفضل في اداء نظام اللوجستك فعندما يدرس االقتصاديون العالقات         

 داخل هيكلية متنوعة في السوق فـان   Supply and Demandبين العرض والطلب 
 بين الشركات المتنافسة    متقصدون صعب التحقيق او بشكل      خلق التوازن اما ان يك    

  .)Ballou,1999, 8( مع بعضها البعض
 شبكة المواقع التي تختارها ادارة الشركة اساسا في الحصول على النتـائج             تعد

والترتيبات الجغرافية لعمـل    ،  والحجم،  فالعدد،  االيجابية في نظام اللوجستك المتبع    
، شكل عالقة مباشرة لقدرة المنظمة في خدمة مـستهلكيها        تلك المواقع واستخدامها ت   

  . فاعليتها في نواحي كلف االمدادفضالً عن
وهي فـي   ،   ان العالقة قوية بين المناطق الجغرافية للسوق ومصادر التجهيز         اذ

الحقيقة مؤثرة وفعالة لالداء االقتصادي ولمواجهة الصعوبات التي تظهر للـشركة           
  .منتشرة بشكل معقدطالما بقيت تلك المواقع 

اذ  ،ملحةو مناقشة هذا المبدأ وتطبيقه في نظام اللوجستك التسويقي ضرورية           تعد
وهذا يقود الى االستنتاج الذي يبـين ان        ،  تشكل عنصرا حساسا في نظام اللوجستك     

مسألة الموقع او شبكة المواقع في نظام اللوجستك تكاد تكون االساس الـذي يبـين               
نشاطاته المختلفة في العمل فال يمكن ان نتـصور ان شـركة    نظام االستراتيجي و  ال

بناءها االستراتيجي في عملها وليس لديها تصور او اجابـة       تؤسس  تؤسس هياكال و  
  :تية الالسئلة اعن اعملية واضحة 

  ؟اين ستذهب هذه السلع بعد االنتاجوالى ؟ ع سلعهاصناين ست
  وكيف ستكون مرونتها في الحركة؟ -
  جميع هذه االسئلة تخص الموقعو؟ واين ستخزن -
  
  Transportation النقل .٢

يعد حلقة  ف النقل   اماهو الموقع   ،   االساس والمهم لنظام اللوجستك    ذكرنا سابقاً ان  
 كانت Transportation Managementادارة النقل و، الوصل لتلك الشبكة وذلك البناء
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 - غالباً - كان حجمها لديها   شركة مهما ، وال  مهما في نظام اللوجستك    مالًوال تزال عا  
  .يهاف النقل برنامجمدير للنقل مسؤول عن ادارة 

تصميم االساس لقدرتها فـي     الوبشكل عام فان الدارة المنظمة بدائل رئيسة في         
  .وهذه البدائل هي، لنقلاجانب 

  .امكانية جيدة وخاصة في المعدات الممكن شراؤها او تأخيرها. ١
 ترتب مع المختصين بالنقل لتجهيز عقد الخدمـة        عقود خاصة ومحددة يمكن ان    . ٢

  .لحركة المنتوجات والمواد االولية
ان الشركة تستطيع ان تتبنى اية خدمات لشركة نقل مخولـة او لـديها سـلطة               . ٣

 Point –to –Point -Transfer قانونية وخبرة يمكن ان تقدم عروضها في النقـل  
، النقل العام، ئل بانها خاصة بعقد وبكلف محدودة وعليه يمكن ان نصف هذه البدا       

أخذ بعين االعتبار في اختبارها     ت. عددت البدائل فان االدارة العليا    ومهما كانت وت  
 هـي ولبدائل المتاحة لديها لفاعليـة نظـام اللوجـستك فـي مجـال النقـل                ل
)Bauou,Opcit, 160( :   

  Costالكلفة  -
  Speedالسرعة  -
  Consistencyالثبات  -

 النقل تبدأ منذ الدفع الفعلي للحركة بـين مكـانتين فـضال عـن               ان الكلفة في  
 أي الكلف (In-Tranit – Inventory)المصاريف المتعلقة بالمرور والذي يطلق عليه 

التي تتحملها الشركة عند مرور بضاعتها في اماكن يملكها االخرون وعليه البد ان             
حد االدنى من الكلـف     يصمم نظام اللوجستك وبالشكل الذي يؤمن الحصول على ال        

 جعـل  ان هذا االمـر الي     من االشارة والبد  ،  النقل على ضوء كلفة النظام االجمالية     
  .بشكل مطلق اكثر الوسائل غير المكلفة في النقل هي دائما مرغوبة

،  الوقت المطلوب النجاز الحركة بين مـوقعين       يسرعة في خدمة النقل فه    الاما  
  :لقان مع بعضهما البعض هما سرعة والكلفة عنصران متعال بويتعلق
ان منتسبي النقل لديهم القدرة في التجهيز بسرعة يصاحب ذلـك معـدالت             : االول

  .كلف عالية
 في  ،السرعة في الخدمة والتي تؤدي الى التقليل في الوقت الخاص بالمرحلة          : الثاني

وهـذا  ، حين قد تكون المواد االولية والسلع ال تزال مكدسة في مكان المرور         
   .)Bower,Sox,Opcit, 8( ي الى تحمل كلف في االنتظار والتكديسيؤد

 لالداء لعدد من التنقالت     يويشير عامل الثبات في خدمة النقل الى الوقت القياس        
د على وسائل نقل قياسا بعامـل       االعتما يةويشير عامل الثبات الى كيف    ،  بين موقعين 

  .الزمن
  

   Packaging التعبئة والتغليف .٣
يع السلع المنتجة والمطروحة في السوق ان تكون مرزومة ومغلفـة           ينبغي لجم 

ويطلق اغلب رجال التسويق على الرزم      ،  حتى تصل الى المستهلك باسهل ما يمكن      
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والتـرويج  ،  Placeوالمكـان   ،  Product والمنتج   Pricing للتسعير   امتداد (SP)بـ  
Promotion –الرزم عنصر من استراتيجية السلعة اذ يعدون .  

خاصة بتصميم وانتاج الغـالف او رقـائق        تضمن التغليف مجموعة انشطة و    وي
وثم ،  وقد يأخذ الغالف اشكاال مثل الحاويات الزجاجية او البالستيكية        ،  تغليف السلعة 

واغلفة لغرض الشحن وباحجام وعبوات     ) اغلفة ثانوية (رميها بعد انتهاء محتوياتها     
 الغالف كجزء من عملية التغليف وقد       كما يتضمن التغليف الملصقات على    ،  مختلفة

فان قرارات  ،  ومن الناحية التقليدية  ،  توضح هذه التعليمات او المطبوع داخل العبوة      
 حمل تتمثل فيوالوظيفة االولية للرزم ،  تؤسس على عوامل الكلفة والسلعة،التغليف
في حين في الوقت الحاضر هناك عوامل متعددة ترافـق عمليـة            وحمايتها  السلعة  

تعنـي ان   ،  الزيادة في الخدمة الذاتيـة    و،  تسويق مهمة الالرزم والتي جعلتها ادارة     
، جذب اهتمام المـشتري   من  ابتداء  ،  الرزم حاليا يجب ان تؤدي مهام بيعية متعددة       

ومع ارتفاع عدد المستهلكين لذلك     ،  ووصف السلعة حتى الوصول الى مرحلة البيع      
، النظـر ،  الـسهولة وهي  وامل التغليف   ن في دفع اقل ما يمكن لع      و المستهلك يرغب

  .)Philip Kotler,1994, 120(التمايز، االعتمادية
  : جوانب حيوية وهي ةويمكن تناول موضوع التعبئة والتغليف من ثالث

  .هي بمثابة اداة ترويج عن المنتوجات ، ان التعبئة-
  .يشكل جانبا حيويا في الحفاظ على المنتوج-
  .علية نظام اللوجستك يعد اداة حيوية لتحسين فا-

 اهمية الموضـوع    Freidman)فريدمان  (يلخص   هذا من جانب ومن جانب اخر     
تستمر ادارة التسويق بالنظر الى مسألة التعبئة بشكل دقيـق مـن وجهـة نظـر                (

   .)Freidman,1988, 91(المبيعات
 التعبئة يقدمون تقاريرهم الى المشتريات والتصنيع بشكل متكرر         ين مهندس إاذ  
 ادارة التوزيع المادي     ان قدين ان التعبئة هي تدبير لحماية المنتوج فقط في حين         معت

Physical –Distribution Management للتعبئة لها رؤية  Vision   اكثـر شـمولية 
 .وادراك لما يليه هذا الموضوع في كفاءة نظام اللوجستك

  Information System نظم المعلومات  .٤
بيرا في نجاح القرارات التي تتخذها أي منظمـة فـي           تلعب المعلومات دورا ك   

ايصال وتدفق السلع الى المستهلك ولتحقيق النجاح لنظام المعلومات يجب النظر الى  
 وهذا امر يصعب تحقيقه في كثيـر  An Integrated Systemالشركة كنظام متكامل 

ه النظرة مـن   من االحيان اال باالخذ بالمفهوم التسويقي الذي يقدم فرصة لتحقيق هذ          
  .خالل تكريس جهود الشركة بكل  اداراتها واقسامها لتحقيق االهداف اللوجستية

 Marketingان االخذ بالمفهوم التسويقي يستلزم وجود نظام معلومات تـسويقية  
Information System  يكون قادرا على المساعدة في تطبيق هذا المفهوم ويعمـل  

ومن اهم النماذج التـي قـدمت عـن نظـام           ،  على تحقيق نظام المعلومات الشامل    
ظام هـو امتـداد    هذا النعد  والذي  Kelleyالمعلومات التسويقية بدء بمحاولة كيلي      

 كوتلر لوصف الوحدة الجديـدة داخـل ادارة التـسويق    اي قدمهتلبحوث التسويق ال 
  .)Kotler Philip,1966, 10(والتي تتولى تجميع وتشغيل معلومات التسويق
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 للوجـستك  نظـام ا   مـن م من االهمال الذي حصل في هذا الجانب         وعلى الرغ 
وذلك للنقص الحاصل في عملية نقل المعلومات وكـذلك فـي           ،  السيما في السابق  و

 التي لها القـدرة علـى مناولـة         Dataاالدوات المستخدمة في ترجمة هذه البيانات       
هم الصحيح  الرئيس للمعلومات فضال عن ذلك القصور في الف    Flowومعالجة التدفق   

  .او السريع لالتصاالت الدقيقة والتي لها تأثير واضح في اداء النظام
 اً حيوي اًعنصربوصفه   سير نظام المعلومات وتطويرها      فيهذه االمور   لقد اثرت   

في نظام اللوجستك وقد عولجت بعد ذلك باالعتماد على العديد من بـرامج نظـم                
 البيانات العديدة ومعالجتها بالـشكل      المعلومات التي تحسنت كثيرا في عملية توفير      

الذي يمكن تطويرها واستخدامها في مختلف الجوانب التي تساعد النظام اللوجستك           
ومنها النقل والتخزين وعلى الرغم من هيمنة هذه المعلومات ونظمها فـي نظـام              

ؤدي الى مشاكل   يمكن ان   يفان التنوع واالختالف في نوعية المعلومات       ،  اللوجستك
  : هما وهذا االختالف يتحدد في جانبين رئيسينعديدة

 المعلومات والبيانات المستلمة والتي يمكن ان تكون صحيحة قياسا باالفتراضات           .١
وذلك لما يحتويه نظام اللوجستك من تصورات لطبيعـة         ،  واالتجاهات واالهداف 

ت المعامالت المستقبلية فقد تؤدي هذه االفتراضات قياسا بالمعلومـات والبيانـا          
المستلمة الى انخفاض في الخزين لحصول االختناقات المختلفة في السلع والمواد        

  .)Gutschi,1994,30( االولية
  
   Handling and Storageالمناولة والتخزين .٢

وهو جزء حيوي فـي النظـام فهـذا         ،  يعد هذا العنصر من مكونات اللوجستك     
 تشمل عملية   اذ ، مباشر العنصر في تقارب مستمر مع مكونات نظام االخر وبشكل        

تدفق السلع من خالل المواقع المختلفة وبمعنى اشمل فالمناولـة والخـزن تـشمل              
المناولة عنصرا فعاال في موضوع كلفة نظام       تشكل  و ،الحركة والتعبئة واالحتوائية  

اقل االوقات التي   (مبدأ القائل   الاللوجستك ومرونة حركة هذا النظام فهي تعتمد على         
 المنتوج في العملية ككل تؤدي الى كفاءة اعلى فـي التـدفق المـادي               يتناول فيها 

  .)الكلي
ولعل كبر حجم السلع وانواعها امر يجعل من المناولة عنصرا يلعب دوره فـي              
، حماية وترتيب وتصنيف تلك السلع لغرض تهيئتها الى عمليات النقل بعـد ذلـك             

ا فـي تـأمين الوسـيلة        على سبيل المثال اخذت تلعب دور      Containersفالحاويات  
 خزنها لغـرض  من ثم و،االفضل في الحماية والتعبئة ومناولة المواد بكميات كبيرة     

اذ ان هذه الوسيلة تعد احدى وسائل المناولـة المهمـة فـي نظـام              ،  نقلها بعد ذلك  
من حيث االستالم والتسليم والتفريغ فضال عن وظيفتها المخزنية وعليه          ،  اللوجستك

  :جانب الخزين ومنها في  لها تأثير يةاالتفان العوامل 
  Consumer Qualities توصيات المستهلكين .١
              Produet Qualitis  توصيات المنتوج. ٢
    Competitor Performance  االداء المنافس.٣
  ).Transport Integretion      )Peter,1990, 50  تكامل المنتوج .٤
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   ادارة المواد- رابعاً
المفاهيم الحديثة التي بدأت تظهر على نطاق موسع في نهاية السبعينات هي            من  

  .محصلة االنشطة والفعاليات المختلفة التي يشهدها السوق في العالم
وقد اقترن مفهوم ادارة المواد فيما يقترن وظهورها على نطـاق واسـع فـي               

رفت بتعاملها مع المنظمات الخدمية ولم يقتصر ذلك على المنظمات االنتاجية التي ع
  .المواد ماديا وكيفية وتوريدها وخزنها وغير ذلك من االنشطة االخرى

  مفهوم ادارة المواد 
دراسة مفهوم ادارة المواد من المفاهيم الجديدة دخلت حيز التنفيذ باسـتخدامات            

وتعـد  ،  نوعة ان تعطي افكار ملخصة وواقعية عن واقع الشيء المراد دراسـته           تم
ن المفاهيم االدراية الجديدة التي تبلورت خالل النصف الثاني من هذا           ادارة المواد م  

القرن نتيجة مراحل تطور الفكر االداري التي كانت حصيلتها مجموعة من االفكار            
  .الجديدة في دراسة المنظمة

  تعريف ادارة المفهوم
 فـي اجراءتهـا      العريقـة    ادارة المواد من التعابير الحديثة على علـم االدارة        

اذ ان اهم مفاهيمها هي المشتريات والتخزين والتوريـد وغيرهـا مـن             ،  معروفةال
المصطلحات التي عرفت نظريا وعمليا وتطورت بخطوات حثيثة واشكال ضرورية 

  ) .ادارة المواد(لتوصيف مفهوم جديد اطلق عليه 
 وذلـك   ١٩٧٧وتعريف ادارة المواد لم يظهر بشكل معروف ومعترف به لغاية           

  المؤتمر الدولي العالمي االول للمشتريات وادارة المواد فـي مدينـة             عندما انعقد 
 الهيكل التنظيمـي  اًجامعكان  في ايطاليا واخر تعريف الدارة المواد مفهوم      )فينسيا(

 المرتب والمنتظم للمواد من خالل تحديد الحاجة        ويتولى مسؤولية التدفق واالشراف   
   .اليها 

، جدولتها والشراء والخزن لها ثم توزيعهـا      وضمن هذا يدخل التخطيط للمواد و     
ل عن طريق االنتـاج والـسيطرة المخزنيـة والـشراء           مثوهذه المفاهيم عادة ما ت    

  .والتوزيع المادي
 مراحلهـا   فـي االدارة المتكاملة لتخطيط وشراء وحركة المواد        :وعرفت ايضا 

وتعني .هالككمواد خام حتى مراحل تصنيعها وتحويلها إلى سلع معدة لالست        ،االولية  
االدارة التي تعنى بتوفر احتياجات المنظمة الواحدة من المـواد واالشـراف           :ايضا

فضال عن أنها تناولت وظائف عدد ،على تدفقها من مصادرها المختلفة إلى المنظمة 
  .من االدارات كادارة المشتريات والمخازن والسيطرة على الخزين 

  
  اهداف ادارة المواد

وهذه االهداف هي االخرى تتباين من منظمة       ،  من اهداف لها  ال تخلو أي ادارة     
 ة االساسية لعمل ادارة المـواد     نقطوذلك في ال  ،  اخرى على وفق طبيعة نشاطها    الى  

 تمكن في الحصول على المواد المختلفة بشكل اساسي ودوري وتمثل الهدف            والتي  
ـ ،  لمنظمةلفير احتياجات ما يسمى بالمواد      االساسي لها في تو    اختيـاري  لوب  وباس

 داخـل   ق للمواد الى مراكز الخدمة التي تحتاجها المنظمة       ففضال عن اهتمامها بالتد   
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خرج عن ادارة المشتريات عن انشطة      تن اهداف ادارة المواد ال    أحظ  والمال المنظمة
ولكن الجديد في هذه االهداف انها متكاملة بعضها مع البعض االخر           ،  ادارة التخزين 

مواد بشكل عام وما يتناسب وطبيعة الخدمة من قبل المنظمة          وضمن مفهوم ادارة ال   
الواحدة هذا من جانب ومن جانب اخر فان دور اسهام ادارة المواد يظهر من خالل               

  :السعي الى تحقيق اهداف المنظمة من خالل االتي
  المحافظة على استمرارية العمل من خالل. ١

 المحددة وفي الوقت المالئم من       شراء المواد بالكمية المطلوبة وبالمواصفات     .أ  
  .مصدر الشراء وبشروط واسعار مناسبة 

  . تحقيق تدفق جيد للمواد المطلوبة الى مراكز الخدمة .ب
   رقابة محكمة على المخزون.٢
 االقتصاد في استخدام المواد المستوردة واستخدام البدائل المتوفرة محليـا قـدر             .٣

  .االمكان 
  .صادر الشراء تحقيق عالقات جيدة مع م.٤
 تنسيق وتكامل جهود العاملين في ادارة المـواد مـع العـاملين فـي االدارات                .٥

 يمكن القول ان ادارة المواد ونظام التوزيـع المـادي يكمـل              واخيراً .االخرى
احدهما االخر في اطار نظام اللوجستك االعمال والذي يركز على تدفق المـواد             

او المنشأة عبر تشكيالت مختلفة ومـن ثـم   من المنظمة او المنشأة الى المنظمة  
  .توزيعها الى المستفيدين

 للمـواد التـي تحتاجهـا    Physical Supplyفادارة المواد تهتم بالتجهيز المادي 
في حين تهتم ادارة التوزيع ، Form –Utility اذ يحقق المنفعة الشكلية لها ،المنظمة
ق المنتجـات النهائيـة  مـن     يتدف Physical –Distribution Managementالمادي 

 Time and Placeالمنظمة الى المستفيدين فتحقق المنفعتـين الزمانيـة والمكانيـة    
Utility   الحيازيـة (ن على المنتجات تتحقق منفعة التملك       و وعندما يحصل المستفيد (

Ownership Utility  )١٢٢ ،١٩٨٨ ،عبد الفتاح(.  
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  من إعداد الباحث: المصدر

  ٣الشكل 
   نظام اللوجستكإطار المواد والتوزيع المادي في إدارتيتكامل 

  
  لخـالصةا

متداولة في االدبيات   الهو من المصطلحات غير     ،  مصطلح اللوجستك او االمداد   
ومعظم الدراسات تناولت موضوع التوزيع المادي دون الولوج      ،  االدارية والتسويقية 

  .وم اللوجستك الى مفه
 االستمرار في عملها بفاعليـة باالعتمـاد علـى الفعاليـات            منتتمكن المنظمة   

  .اللوجستية وتطبيقاتها 
وتخفيض التكاليف الكلية للسلع    ،   على تقليل الهدر والضياع    عملنظام اللوجستك ي  

، النقـل ،  المنتجة من خالل تخفيض تكاليف انشطة اللوجستك الفرعية والتي تشمل         
  .التسليم التعبئة والتغليف، المناولة، التخزين

وعن طريق اللوجستك يمكن تحقيق المنفعة والتي بدورها تؤدي الـى تحقيـق             
  .وهي المنفعة الشكلية والزمانية والمكانية والحيازية، الحاجات والرغبات والمنافع

 ويمكن القول ان ادارة التوزيع المادي وادارة المواد تركزان اهتمامها على توفير
وبعبارة اخرى فان كال مـن      ،  المواد والسلع المطلوبة واين ومتى يحتاجها الزبائن      

  .التوزيع المادي وادارة المواد يشتركان في هدف هو توفير المواد والسلع
والتوزيع المادي يختص بادارة الـسلع وتوزيعهـا وتـسليمها الـى الزبـائن              

  .والمستهلكين خارج حدود الشركة
نها تعني توفير المواد والسلع وتهيئتها والمحافظة عليهـا ثـم           اما ادارة المواد فا   

  .ايصالها الى مراكز االنتاج والتجميع والمخزن داخل حدود الشركة
ادارة ،  هي ادارة التوزيع المادي   ،   اتجاهات ةالعمليات اللوجستية الى ثالث   تقسم  و
التـرابط  نقل والتخزين والتحويل داخليا وكلمـا زادت عمليـة التفاعـل و           ،  المواد

المنـشأة اهـدافها بدقـة ونجـاح     ستحقق والتنسيق بين العمليات اللوجستية الثالث  
  .وفاعلية

  
  

 إدارة التوزيع المادي )التجهيز المادي(إدارة المواد 

  
 المجهزون

 على حصول المنظمة
المواد إجراء عمليات 

 التحويل

نظام 
التوزيع 
 المادي

الزبائن و 
 المستهلكين
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Logistics System 
The Concepts and the Principles 

 
ABSTRACT 

     The term "Logistics" is used in the military science to describe activities related to the 
movement and food supply of the army when it is in the front lines of battles . 
    Logistics is an art and science which has its own principles and concepts. It has being 
used since 1950s.  It is not used in the Arabic literature of administration and marketing.  
The study of this art has appeared in many writings and studies which focused on army and 
its movement. It is also the art of management of battles, materials and products which 
starts in the organization and ends with the consumer, or it is the management of all 
operations that aim to facilitate the movement and arrangement of supply and demands in 
the process of creating time and place utilities of produced goods. It is considered an 
activity of storage which facilitates the flow of products from the state of being raw 
materials until they reach the end consumer, in addition to the flow of information to create 
a suitable standard of movement in the products and supply of consuming services with 
reasonable cost. 
 


