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  ةمقدمة عام

ى المستوى التطبیقي أو سواء عل والحدیثة،من المواضیع الھامة  التوریدموضوع  یعتبر
تطبیقھ في المجال تم  حیثأثناء الحرب العالمیة الثانیة  بھ إال االھتماملم یبدأ لكن  األكادیمي،
و توزیع المواد زیادة سرعة النقل أل والمحاربین،توفیر متطلبات الحرب وھذا ب العسكري،

  . [4] مناسبین الغذائیة بطریقة ووقت

تفرضھا ة التي للضرورة الملحّ  بالتوریداالھتمام  أما اقتصادیا فقد بدأ العسكري،ھذا في المجال 
تتطلب تقلیل التكالیف وتحسین الخدمات من حیث  المؤسسات، والتيالناجمة عن تطور  المنافسة

اریع العامة والخاصة وعلى مختلف أشكالھا تقوم المنظمات والمؤسسات والمش ثوالنوع، حیالكم 
والمعدات  والخدمیة بالموادأنشطتھا اإلنتاجیة  جل تزویدوالتخزین من أ التوریدیات نواعھا بعملوأ
  .دوات والمستلزمات االخرىألوا

التورید والتخزین ھي من الوظائف الفنیة للمشروع الھندسي وال یمكن ألي مشروع أن ووظیفة 
في دیة بالجودة والكمیة والمواصفات یحقق أھدافھ بدونھا حیث البد من توفیر االحتیاجات الما

واالحتفاظ بھا بصورة سلیمة إلى حین طلبھا لالستخدام في عملیات التشیید  المناسبة،األوقات 
  .[10]والتخزینوذلك وفقاً للمبادئ واألصول العلمیة التي تحكم الفعالیات المختلفة للتورید 

ألنھا تشكل نسبة كبیرة من تكلفة  ،كما أن المواد تتطلب اھتماماً خاصاً عند التخطیط للمشروع
  .[16]الیومي لإلنتاجلیة وھي ضروریة المشروع االجما

إن عدم توفر المواد عند الحاجة إلیھا ھو من أحد االسباب األساسیة النخفاض االنتاجیة في 
لتطویر لدراسة الممارسات الحالیة المتبعة في مشاریع  التشیید یسعى إن ھذا البحث والموقع 

 ،الذي بما  یتوافق مع مشاریع التشیید الحالیة سلسلة تورید المواد  اتعملی إلدارةعاماً  إطارا
   وھي:یتكون من ست مراحل 

مرحلة ما  ،التشییدمرحلة  الشراء،مرحلة  المورد، اختیارمرحلة  ،واعداد العقد التسعیرمرحلة 
  .مرحلة التقییم ،التشییدبعد 

على  ولیستحتوي كل مرحلة على مجموعة من األنشطة التي یجب التعامل معھا بشكل تكاملي 
في ھذه حیث أكدت الدراسة على وجود مجموعة من التحدیات تواجھ المقاول  منفردأساس 

المقاول یسعى لتخفیض السعر بھدف الفوزبالعقد مثل  یر وإعدادالعقدففي مرحلة التسعالمراحل 
 ھذا سیؤثر على كامل مراحل السلسلة ،كما وتعتبر مرحلة اختیار المورد من المراحل الحرجة

االختیار  لتزام بالشروط المتفق علیھا فإنعلى اال ة الموردحیث قدرذلك البد من التأكد من ول
وإن ھذا النجاح یتعزز بصورة أفضل  ،السلیم لمصدر التورید عامالً من عوامل نجاح المنظمة

ببناء عالقات طیبة ووثیقة مع مصادر التورید المناسبة فتحدید مستوى الجودة والكمیة الالزمة 
المناسبة وفي األوقات المالئمة التي تضمن سیر العملیات بكل دقة وانتظام ، ذلك ال  وباألسعار

ن تنفیذ مختلف إواد فعالً إلى مخازن المنظمة أي یعني شیئاً للمنظمة إذا لم یتم تورید تلك الم
تم االتفاق دون تحدید مصدر التورید المناسب والتزامھ بتنفیذ ما  ال یعني شیئا فعالیات التورید
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كمیة ماھي ال، أما في مرحلة الشراء فالمقاول  یواجھ مجموعة من القرارات بخصوص علیھ 
وامل منھا طبیعة المواد یحكمھا العدید من العوالتي  ، ومتى یجب التورید،لتوریدالمناسبة ل

، وفي یةوالظروف المالات التخزین المتوفرة والتسھیالت أإمكانیالمشتراة، الظروف االقتصادیة، 
مرحلة التشیید ھناك  تحدیات بخصوص اختیار المكان المناسب لتوصیل المواد وتخزینھا، لیتم 
في مرحلة مابعد التشیید اتخاذ القرارات المناسبة  بخصوص التعامل مع المواد الفائضة في نھایة 

  .المشروع

باالعتماد على دراسات أضیفت خالل ھذا البحث لإلطارالذي تم تطویره التي  التقییمأما مرحلة 
مرجعیة والدراسات المیدانیة لواقع تورید المواد في مشاریع التشیید المحلیة ، حیث على المقاول  

متخذة في كافة مراحل سلسلة تورید لتفادي المشاكل وتحسین  األداء قیاس مدى صحة القرارات ال
  في المشاریع المستقبلیة.

ین المقاول والمورد مبنیة على المشروع ولیس على أساس ھذه الدراسة بأن العالقة ب أكدتكما 
كما أن االسعار التنافسیة وھي الطریقة المتبعة الختیار الموردین مبنیة  والشراكة،االستمراریة 

تحدید المشاكل األكثر تكراراً والتي  تم  یضاً أالدراسة  خاللومن  ،سعراختیار أقل أساس على 
  .بالطریقة األمثل سلسلة تورید الموادتطبیق عملیات یمكن أن تعیق 
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  :مشكلة البحث

حیث أن  ،مترابطساس مجزأ وغیر على أ التشییدصناعات الیة في تتم ممارسات إدارة المواد الح 

ولیات بین ن المسؤركة في تنفیذ المشروع ضعیفة كما أاالتصاالت بین األطراف األساسیة المشا

  .ھذه االطراف غیر واضحة

م عن مرحلة مرحلة التصمی االساسیة لھذه التجزئة وعدم الترابط یرجع إلى فصل اآلسابإن من 
  .طراف المشاركة في مختلف التخصصاتضعف التنسیق واالندماج بین االو ،التنفیذ

  مثل:جمیع ھذه العوامل أدت إلى مشاكل كبیرة في األداء  

  ستالم الموادالتأخیر في طلب وا - 

  االنتاجیة انخفاض - 

  لفةزیادة الك - 

  التأخیر في إنجاز المشاریع -

   .بین األطراف المشاركة في المشروع الخالفات والنزاعات -

  :البحثأھداف 

تھدف ھذه الدراسة إلى تطویر إطار عام ألفضل طریقة یمكن من خاللھا إدارة عملیة سلسلة 

 مع مشاریع التشیید المحلیة في سوریھ بما یتوافق الھندسیة عاریالمواد خالل مراحل المشتورید 

وذلك من أجل مساعدة المقاولین على تورید المواد بالمواصفات المطلوبة وبالكمیات المحددة 

  .وبالمكان المناسب وبالوقت المناسب وبأقل األسعار

  :من االھداف الفرعیة من خالل مجموعة ق ھذا الھدف تحقی

 .التورید للمواد دراسة الممارسات الحالیة لعملیة سلسلة- 1

 .تحدید البنود الھامة التي تشكل سلسلة التورید للمواد- 2

 .دراسة العالقة بین الموردین والمقاولین- 3

 .تحدید المشاكل االكثر تكراراً خالل عملیة سلسلة تورید المواد- 4

مشاریع التشیید.الكامنة في  للمشاكلتقدیم الحلول - 5

ل المشروع وكذلك دمج تساھم في دمج مراحتحدید العوامل األساسیة التي یمكن أن - 6

 .األساسیة المشاركة في المشروع االطراف
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  :البحثأھمیة 

التورید في المشروع الھندسي تم تعریف وتوصیف مراحل عملیات مفھوم إدارة  ألھمیةنظرا 

للسعي  الحلول بما یحقق أفضل أداء قتراحواوالخلل سلسلة تورید المواد إلبراز مواطن القصور 

وحیث ان االطار المقدم لھ أھمیة من حیث التعریف  نحو تحقیق أھداف المشروع الھندسي

بالمراحل خالل سلسلة التورید، وتقدیم الحلول للمشاكل التي تواجھ المقاول وتقدیم العوامل التي 

  .تساعده على تكامل كافة مراحل السلسلة

   البحث:حدود 

 (A)ركات المقاولة الناشطة على مستوى البالد حیث یبین الملحق شمن  على عددجرت الدراسة 

لشركات التي تم إجراء في ا التي تم توجیھھا للعاملین في ھذا الحقل ھیكلةمالقائمة باألسئلة 

   .مقابالت فیھا

  البحث:منھجیة 

جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالبحث  القائم علىتم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي 

میع حیث أن المنھج الوصفي التحلیلي یقوم بوصف ما ھو كائن وتفسیره أي دراسة الموضوع بج

  .خصائصھ وأبعاده في إطار معین

ثم محاولة الوصول إلى أسبابھا والعوامل التي  ،حولھا استناداً للبیانات المحققویقوم بتحلیلھا 

  .الوصول إلى نتائج قابلة للتعمیم تتحكم فیھا وبالتالي

  من خالل المراحل التالیة:

  المرحلة األولى: تتضمن التعریف بمشكلة البحث ووضع اھداف للدراسة وتطویر خطة البحث.

والمتعلقة بإدارة سلسلة التورید  المرحلة الثانیة: مراجعة األبحاث التي تعود لموضوع البحث،

  بشكل عام وإدارة سلسلة التورید في مشاریع التشیید بشكل خاص.

وخبرة الباحث أسئلة االستبیان وذلك باالعتماد على الدراسات المرجعیة  اعدادالمرحلة الثالثة: 

یان بحیث صحة أسئلة االستبوتوزیع األسئلة على خبراء في ھذا الحقل بھدف اختبار والتاكد من 

  یمكن اإلجابة علیھا بطریقة تساعد للوصول الى ھدف البحث.
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مدراء ومھندسین ومقاولین حیث تم  معالمرحلة الرابعة: اجراء المقابالت في شركات المقاولة 

، لیتم استخالص المعلومات وتحلیل [A]طرح قائمة من األسئلة المھیكلة الموضحة بالملحق 

  البحث.اإلجابات بما یخدم موضوع 

المرحلة الخامسة: تطویر اطار الدارة سلسلة تورید المواد باالعتماد على الدراسات المرجعیة 

  والنتائج التي تم الحصول علیھا من المقابالت الشخصیة.

المرحلة السادسة: تقییم ھذا االطار المقترح من قبل خبراء في ھذا الحقل للتاكد من مدى صحتھ 

  .تمثیلھ للواقعو

  لخاتمة العامة للبحث والنتائج والتوصیات.وأخیرا ا

) یوضح مخطط منھجیة البحث والذي یخدم الوصول الى اھداف البحث.1(والشكل رقم 
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  مخطط منھجیة البحث )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

تحدید وتعریف 
مشكلة البحث

وضع اھداف 
البحث

مقابالت شخصیة 
مع خبراء ومالكین 
ومستشارین في 
مشاریع ھندسیة 

المقابالت مع 
مقاولین

خبرة الباحث

دراسات 
مرجعیة

وضع األسئلة

التأكد من 
صحة األسئلة

دراسات 
مرجعیة

 اإلجراءات
المیدانیة

تصمیم قائمة 
األسئلة

تحلیل ومناقشة 
نتائج االجابات

تطویر االطار

تقییم االطار 
المقترح

الخاتمة والتوصیات

تحدید عنوان البحث
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   المعلومات:مصادر جمع 

تم االعتماد على مجموعة من الكتب والمقاالت والدراسات السابقة باللغة  في الجزء النظري

العربیة واالنكلیزیة ثم تم االعتماد على االنترنت للوقوف على أخر ما تم كتابتھ في ھذا 

  الموضوع.

فقد تم باالعتماد على جمع المعلومات من المالحظة المیدانیة والمقاوالت  أما الجزء التطبیقي

  المقاولة.الشخصیة مع أشخاص یعملون في مجموعة من شركات 

وراء دراسة  من اتوخالمت االھدافھذا ویجدر بنا ذكر الصعوبات التي حالت دون الوصول إلى 

  .معظم الشركات عن العمل حالیاً  قفوذلك بسبب الظروف الحالیة الراھنة وتو واقع التورید

  البحث:ھیكل 

من أجل االلمام بجوانب موضوع الدراسة واإلجابة على مشكلة البحث تم تقسیم الدراسة إلى 

  جزئیین:

 مفھومتطور  یبرز المفاھیم األساسیة للتورید حیثول األ فصلین، الفصلیحتوي  :نظريجزء 

لثاني یتناول والفصل اوأھمیة تشخیص التورید والمناھج المتبعة لذلك ھ وأھداف التورید وأھمیتھ

   .التشییدصناعات وظیفة التورید في 

سلسلة تورید  إلدارةإطار  یتضمن تطویرویشمل االجراءات المیدانیة للبحث  :تطبیقيجزء 

  الھندسي.المواد في المشروع 
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  الجزء النظري
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  ولالفصل األ                   

  

  المفاھیم األساسیة للتورید
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  تمھید: 1-0

 ھمیة كبرىأثبت أنھ ذو أ ثوالعسكري. حیفي المجال الریاضي مرة  ألول التوریدظھر مفھوم 

كان السبب الرئیسي في فشل ونجاح العدید من المعارك وبعد الحرب  اذ ،الحروبفي میدان 

الباحثین والمھتمین في العلوم  ور الكبیر الذي لعبھ اللوجستك سعىدلل العالمیة الثانیة ونظراً 

الوالیات المتحدة األمریكیة  صادي، وكانتواالقتداري الى محاولة تطبیقھ في المجال اإل االداریة

نماط أ منھا: تغیرى ظھوره في المؤسسات عوامل عل عدةساعدت كما  لذلك. باقةوروبا السَ وأ

 تكنلوجیااالقتصادیة وثورة  ةلھ، العولمالمقدمة  مستویات الخدمةواالھتمام باالستھالك 

  .المعلومات

ة على مخرجات ن الجھود اللوجستیة تحتاج الى التخطیط الجید والتنظیم لتأتي بعدھا عملیة الرقابإ

حیث تزایدت  ھذا جعل منھ ادارة ھامة في ھیاكل كبرى الشركات العالمیة اللوجستیة كل العملیة

وبعدھا أھمیة وظیفة التورید مع تزاید تركز الشركات اإلنتاجیة في مناطق صناعیة معینة 

ھذه العناصر انطالقا من تحدید ومن خالل ھذا الفصل سیتم التطرق إلى عنعمالئھا وموردیھا 

وتاریخ تطور وظیفة التورید ثم التطرق لمفھوم  أھمیتھ، أھدافھعلقة بالتورید، المفاھیم المت

  لذلك.تشخیص التورید والمناھج المتبعة 
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  وأھدافھ: ھالتورید، أھمیت مفھوم1-1

   .كما تطورت أھمیتھ أھدافھ األزمنة،وھذا مع تغیر  التعاریف المعطاة لمصطلح التوریدتعددت 

  :التورید مفھوم1-1- 1

في المجاالت االقتصادیة واعتباره  وتطبیقھالتورید عمال تطویر مصطلح األ دارةإى ٌكتاب رألقد 

  البالغ.االقتصادي  راألثمن فنون إدارة األعمال ذو  فناُ 

التورید تغیر مع ن محتوى ومفھوم أكما  الخبراء،حیث لم یكن ھناك اتفاق كامل على مفھوم بین 

مفاھیم حسب التطور التاریخي الوفیما یلي سنورد بعض  الصناعیة. عمال والتنمیةاألتغیر بیئة 

  :يما یلومن بینھا 

مفھوم التورید Association of American Markrtingمریكیة للتسویقالرابطة األعرفت 

   :على أنھ

"ƳǛƺƞҚƃǠǚ ǃǐ ƭǡǂ ҚƃǠǚ ҒƖƬƽ ǆƵǚ ңǛҚƽǟǚ ҒƖƬƽ Ƽƹ ƜǘǛƑ�Ƶǚ ҒƵǃǛƾƹǃ ҒƱ�ҳ "]26[ إن ھذا

  .نشطة التوزیع الماديركز على أالتعریف 

  بالوالیات المتحدة األمریكیة ھذا المفھوم أنھ عمال اللوجستیةاأل إدارة كما عرف مجلس

" ҒƋǛƏƵǚ ҒǊƶƺƞƵǚ ƮƶҗִיǊƨƾҗ ¤ƔǊƖƏҚ�  Ғ�Ǜƫﬞ¤ƪ ƧӨҚƵǚ  əǚǄƺƶƵ ƳǛƞƨƵǚǃ ơƦƲƵǚ ƼǉƀƏҚƵǚǃ¤ƷǛƏƵǚ  ƜƶƄƵǚǃ

 ғ ǛƹǄƶƞƺƵǚǃ ҒǊǘǛǂƾƵǚҒƫǡƞƵǚ ғǚө ƹ ǆƵǚ ңǛҚƽǠǚ ƻǛƲƹ Ƽƹ ғ Ǜ�ƶƖҚƹ ƪǊƬҸҗ ƍ�Ƥ� ƭǡǂҚƃǠǚ ƻǛƲ

 ғ ǛƞƫǄҗ ǈǁǃ ҒǊҚƄүǄƶƵǚ ƷǛǂƺƵǚ ǈƧ ƜƃǄҗ ƭǛƾǁ ƪ�ǛƄƵǚ Ʀǉ�ƞҚƵǚ Ɯƹ ҒƽﬞǛƬƺƵǛ� .ơǡƺƞƵǚ ơǛƐﬞǔ

¤ƩǄƄƵǚ ғ ǛƝəǄҚƄƺƵǚǃ ƜƽǛƌƺƵǚ ƜƫǚǄƹ ӨǉӨҸҗǃ ơǡƺƞƶƵ ҒƹӨƬƺƵǚ ҒƹӨƏƵǚ"]1[.  

ƼǊƾҝǚ ƼǊ� ƴƹǛƲҚƵǚ Ʀƌǉ ҲƶƖƌƹ " نھ بأ التورید الماديالتوزیع  إلدارةالمجلس الوطني وعرف 

 ǃǚ)�ҢƱǐ ƥ Өǂ�  ƮƵөǃ ҒƖ ƈƽǝǚ Ƽƹ (ִיǊƨƾҚƵǚǃ ¤ƔǊƖƏҚƵǚ  əǚǄƺƶƵ ƳǛƞƨƵǚ ƪƧӨҚƵǚ Ғ�ƫǚ�ƹǃ ¤ƷǛƏƵǚ

Ʀ ƌ ƾƵǚ ҒǊǘǛǂƾƵǚ ғǛҰҚƾƺƵǚǃ Ғƞƾƌƹ  ҒƖ Ƭƽ ǆƵǔ ǑƈƾƺƵǚ ҒƖƬƽ Ƽƹƭ ǡ ǂ ҚƃǠǚ"]4[.  

االتصاالت بالطلب،  التنبؤنشطة على نوع الخدمة المقدمة للعمالء، ویمكن أن تشمل ھذه األ

البیع وقطع  دما بعالمتعلقة بالتوزیع، مراقبة المخزون، مناولة المواد. واعداد الطلبیات، خدمة 

الغیار، تحدید مواقع المصانع والمخازن، المشتریات، التغلیف، معالجة البضائع المعادة، 

التفاوض تنظیم النقل والنقل الفعلي للسلع وكذلك التخزین والمخازن بالمقارنة مع التعریف 

إدارة كیمكننا ان نرى بوضوح ان ھذا التعریف یعتبر اللوجستك  للتسویق)الرابطةاألمریكیة (

  عادة التدویر.ك یشمل ھذا التعریف التموین وإالى ذل باإلضافةالتخطیط والرقابة) (
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Jamesكما عرف  Heskett التورید مفھوم " ƍ �ƞƵǚ ƪǊƄƾҗǃ ҒƱ�ҳ ƴǂƄҗ ǈҚƵǚ ҒƖƈƽǠǚ �ǚﬞəǔ

ҒǊƽǛƹƀƵǚǃ ҒǊƽǛƲƺƵǚ ҒƞƨƾƺƵǚ ƪƶһ ǈƧ �ƶƖƵǚǃ"]1[.  

ل تحدید الموارد مع فع :ھواألول تعریفین للوجستك  Institut of Logistics (IL)اقترح كما

  التالي:لسالسل التورید على النحو  ةاالستراتیجیھو االدارة  والثاني مرور الوقت

" ơǛƐﬞ ǟ қ ǚӨҳǝǚ ƴƄƶƄҗ ǈǁ ӨǉﬞǄҚƵǚ ҒƶƄƶƃӨƫ ¤ƼǘǛ�ƀƵǚ  ҒƖ ƈƽǐ ǆƶƝ ǇǄҚҸҗ¤ӨǉﬞǄҚƵǚ  ¤ңǛҚƽǠǚ

¤ƜǉַײǄҚƵǚ  Ɣ� җ�ƺƵǚ ƴƬƾƵǚ �ǚﬞəǔ¤Ǜǂ�  ƼǉƀƏҚƵǚƷǡƝǟǚ ǛǊүǄƵǄƾƲҗǃ ǈƵǋǚ"]4[.  

  التدویر واإلعالم اآللي. إعادة النقل، التخزین، االستراتیجیة ألنشطةإلدارة اوھنا اللوجستك ھو 

  Council of Logistic Management   CLMمجلس إدارة اللوجستیك عرف و

"ƴƺƈǉ ƮǊҚƄүǄƶƵǚ  ҒƶƄƶƃ ҒƖƈƽǐ Ƽƹ ҒƝǄƺҰƹǄǁǃ ӨǉﬞǄҚƵǚ  ƔǊƖƏҚƵǚ ғǛǊƶƺƝ ǈƖƤǉƴǘǛƃǃǃ 

ǊƨƾҚƵǚ  ҒƖִי¤ ƈƽǐ ǆƶƝ Ғ�Ǜƫ�Ƶǚ¤ƮҚƄүǄƶƵǚ  ƳǛƞƨƵǚ ǜǛǊƄƽǠǚ¤əǚǄƺƶƵ  əǚǄƺƵǚ ƼǉƀƏҗ ғ ǛƹǄƶƞƺƵǚǃ

ғ ǛƽǛǊ�Ƶǚǃ  ҒƖ Ƭƽ ǆҚҳǃ ǑƈƾƺƵǚ ҒƖƬƽ Ƽƹ ҒƫǡƞƵǚ ғǚөƭ ǡ ǂ ҚƃǠǚ"]4[

كفاءة تدفق  والسیطرة لرفعوالتنفیذ والرقابة  اللوجستیك یشمل التخطیط أننجد في ھذا التعریف 

    المعلومات والبیانات.مع التركیز على  المواد،

  من خالل مجموعة التعاریف المقدمة حول التورید، یمكن استخالص العناصر التالیة:

یة إلى التورید ھو عبارة عن مجموعة من األنشطة تبدأ ممارستھا من استالم المواد األول·

 .جغایة اقتناء العمیل للمنت

طة التورید ھو عملیة تسھیل انسیابیة المواد الھدف األساسي من وراء القیام بأنش·

 .إلى مستھلكیھالوصولھا للمؤسسة وأیضا انسیابیة وصول المنتجات 

   :أھمیة التورید1-2- 1

من أھم وظائف المنظمات الحدیثة، وذلك ألن قیمة المواد المشتراة تعتبر وظیفة التورید 

  والمخزنة تمثل نسبة كبیرة من رأس المال ھذه الشركات والمنظمات، 

أیضا ألن التورید یعتبر وسیلة أساسیة لتنظیم التدفقات الفیزیائیة والمعلوماتیة للمنظمة، من ھنا 
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نطلق توفیر المنتج المناسب وفي الوقت المناسب للعمل تظھر جلیاً أھمیة التورید الذي یستند إلى م

  :[7]المناسب ھذا ویعد التورید مھما لألسباب التالیة

اعتبارات التكلفة العالیة: تؤدي إدارة التورید إلى تخفیض وتدنیة التكالیف وھذا ما یؤدي ·

بالضرورة إلى تحسین ربحیة المنظمة وبالتالي العائد على االستثمار.

آخر إلى تسھیل التدفقات سواء إن التورید یسعى بشكل أو ب ذا التدفقات:سیابیة تسھیل ان·

الفیزیائیة أو المعلوماتیة كما یلي:

التدفقات الفیزیائیة: المتمثلة بأنشطة النقل والتخزین والتموین للمواد.-

الفیزیائیة.التدفقات المعلوماتیة: أي التحكم في تسییر الطلبیات وتنسیق التدفقات -

االستجابة السریعة للعمیل: یتوجب على المنظمة االستجابة في أقصر وقت ممكن ·

لمتطلبات العمیل بتوفیر المواد أو الخدمات في اوقت والمكان المناسبیین.

  :التورید أھداف1-3- 1

تتعدد اھداف المؤسسة لتحقیق االستمراریة والوصول الى اعلى مردودیة فالتورید من بین اھم 

أساسا تمثل أھدافھا حیث تالوظائف التي تسعى المؤسسات من خالل اإلدارة المثلى لھ تحقیق 

 ،آجالصفرمخزون، صفر(خمسة أصفار  ـف تنافسیة وما یسمى بأھداف التورید فیاھدأ

  :[8]في ل) فتتمثأخطاءصفر، عطلصفر ورق،صفر

ووفرات في التكلفة  التكالیف،من المخزون، یؤدي إلى تخفیض صفر مخزون: تقلیل ما أمكن-
  ذلك.الناتجة عن 

  للعمالء.صفر آجال: تقلیل الزمن المستغرق في دورة الطلب ممایؤدي إلى خدمة جیدة -

  ن سرعة االستجابة.صفر أوراق: عن طریق استخدام التكنولوجیا الحدیثة مما یزید م -

صفر أخطاء: عدم وجود أخطاء في المنتج یعني التخلص من المردودات وبالتالي تحقیق خدمة 
  جیدة للعمالء وتخفیض التكالیف.

وھذا مایسمى بالصیانة  حدوثھ.: یجب أن تكون الصیانة قبل وقوع العطل ولیس عند صفر عطل
  الوقائیة.

الحالة الصحیحة في المكان وتوفیر المنتج الصحیح بالكمیة  التنافسیة وفقفتبرز األھداف 

  ویمكن إیضاح ذلك كما یلي: الصحیح وفي الوقت الصحیح للعمیل الصحیح وبالتكلفة الصحیحة
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  المناسبةالجودة )1

یقصد بالجودة تلك النوعیة التي یجب الحصول علیھا بأقل تكلفة لتناسب الحاجة التي من 

على  وإمكانیة الحصولمفھوم الجودة ھنا مرتبط بمدى مالئمة  بمعنى إنأجلھا یتم الطلب 

  مستوى معین من المواد المطلوب توفیرھا.

تعد جودة المواد العنصر األساسي األول من العناصر المكونة لألصول العلمیة للتورید 

فدرجة جودة المواد ھي محور نظام واھتمامات إدارة التورید یمكن على أساسھا تنفیذ برامج 

  .االنتاج دون أي ھدر أو إسراف في الطاقات والموارد

  مفھوم الجودة المناسبة للمواد 

الجودة المناسبة ھي عبارة عن مجموع مواصفات وخصائص المادة التي تفي باألغراض 

التي تم التورید من أجلھا وبكل بساطة الجودة المناسبة ھي التي تالئم وتفي بمتطلبات 

اد مواصفات المواد على النحو او نقصان یعني توصیف الجودة إعداالستخدام دون أي زیادة 

  :[10]مھمةیحقق ثالث أمور  الذي

معرفة المورد لما تطلبھ منھ جھة التورید   - أ

تقدیم العروض وأوامر وطلبات التورید على أساس المواصفات الموضوعة   - ب

اعتبار التوصیف االساسي الموضوعي إلجراء عملیات الفحوص والمعاینات   - ت

 الموادواالختیارات عند استالم 

التأكد من وجود مستوى الجودة المرغوب بھ في المواد  یمكنة على الجودة الرقابومن خالل 

م التي یتم التورید بھا وذلك عن طریق قیاس الصفات األساسیة للمواد ومقارنتھا مع ما ت

  مسبقاً.تحدیده 

  :الجودةاعتبارات 

للمواد التي یتم طلبھا  مستوى الجودةفي  تأثیرساسیة ذات یمكن ذكر أربع عناصر أ

  :[10]وھي

لجودة. ن تضع المواصفات الكاملة المستوى لأ  - أ

           .ھذا المستوى بتكلفة اقتصادیة إلنتاجالذین لدیھم االمكانیات الفنیة  الموردیناختبار   - ب

العالقات مع الموردین.  تنمیة  - ت

  من الرقابة المناسبة. وممارسة نوعأداء الموردین من حیث الجودة والتكلفة  تقییم  - ث
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  المناسبة: الكمیات)2

الكمیة المناسبة للتورید ھي الكمیة الالزمة الستمرار العملیات االنتاجیة بالنسبة للمواد األولیة 

فزیادة الكمیة تعني تجمید مبالغ نقدیة في وغیرھا من المستلزمات دون زیادة أو نقصان 

المخزون وإن النقص في كمیة المواد قد یؤدي إلى توقف العملیات أو على األقل عدم 

انتظامھا إذن الكمیة المناسبة ھي الكمیة التي تفي باحتیاجات المنظمة خالل فترة زمنیة معینة 

بة إلى أن تكلفة المواد وغیرھما من وبأقل تكلفة ممكنة وتعود أھمیة التورید بالكمیة المناس

األشیاء المادیة الالزمة لإلنتاج تمثل في العدید من المنظمات وقطاعات االعمال أكثر من 

% من االستثمارات  20% من إجمالي تكالیف المنظمة كما یمثل المخزون أكثر من 50

ضمن الحدود كل ھذا یؤكد ضرورة التورید بالكمیات المناسبة والتخزین  [16]الكلیة

المناسبة أیضاً بعبارة أخرى تحدید المستوى من المخزون التي تكون فیھ تكالیف ھذا 

  الثالثة:المخزون في أدنى مستوى . وھنا تبرز أھمیة العالقة بین المتغیرات 

  كمیة االمداد -
حجم المخزون-
  مراقبة المخزون -

  للتوریدعوامل تحدید الكمیة المناسبة 

وامل منھا طبیعة المواد المشتراة، الظروف المناسبة یحكمھا العدید من العتحدید الكمیة 

إمكانیات التخزین المتوفرة والتسھیالت اوالظروف المالیة الحالیة ویمكن إیضاح االقتصادیة، 

  : [10]ذلك كما یلي

 :سیاسات التورید المتبعة  - أ

تأخذ في الحسبان انتظام عملیات تؤثر سیاسات التورید بالكمیة المناسبة للتورید والتي یجب أن 

االنتاج والمحافظة في نفس الوقت على أموال المنظمة كما ینبغي أن تأخذ سیاسات التورید في 

اعتباراتھا مستویات المخزون من المواد بحیث ال یؤدي حجم التورید إلى زیادة المخزون عن 

تقع المنظمة في مخاطر الحد االعلى كما ویجب أال یقل المخزون عن حده األدنى حتى ال 

الكمیات األكثر أو األقل من الالزم والتي تناولناھا قبل قلیل إضافة لذلك یجب أن تراعي 

المنظمة إمكانیات التخزین لدیھا وطبیعة المواد من حیث قابلیتھا للتخزین واالمكانیات المالیة 

   ... إلخ. سعر والعرض وشروط التوریدللمنظمة وظروف األسواق من حیث الجودة وال
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المواد:معدالت استخدام   - ب

 لإلنتاجیقصد بمعدل االستخدام مقدار أو عدد المادة أو مجموع المواد التي تحتاجھا المنظمة  

للمنظمة:السیاسة التخزینیة   - ت

یقصد بالسیاسة التخزینیة مستویات التخزین (الحد األعلى والحد األدنى ومستوى إعادة 

صنف منھا والتي ال یجوز تجاوزھا وتقدر ھذه المستویات على  بالنسبة لكل مادة ولكل الطلب)

االستخدام ومدى التزام الموردین بتسلیم االمدادات  التشغیلیة ومعدالتأساس حجم العملیات 

  .وطبیعة المادة من حیث قابلیتھا للتخزین

للمنظمة:القدرة المالیة   - ث

عند تحدید الكمیة المناسبة للتورید ینبغي مراعاة االمكانات المالیة للمنظمة ودرجة السیولة فیھا 

ففي بعض الحاالت تضحي إدارة التورید بالحسومات التي یقدمھا لھا المورد في حال شرائھا 

كمیات كبیرة بسبب ضعف امكانیاتھا المالیة أو ضعف السیولة لدیھا مما یضطرھا لشراء 

  قلیلة.ت كمیا

  :بالسعر المناسب التورید)3

مسؤولیات إدارة االمداد والمتمثلة بتوفیر االحتیاجات  المناسبین إحدىالتورید بالوقت والسعر 

المادیة وبالجودة والكمیات والسعر ومصادر التورید المناسبة 

یة أو للسعر أھمیة كبیرة في زیادة أرباح المنظمة ولكن بشرط اال یكون ذلك على حساب الكم

الجودة أو خدمات وشروط التورید حیث أن السعر المناسب ھو السعر األقل والذي یضمن 

ھما:بنفس الوقت الجودة المناسبة كما یجب أن یتصف السعر المناسب بصفتین اساسیتین 

التكلفة األقل -
المنفعة االستعمالیة األفضل -

ھما:عملیان ت السعریة ولكن من أھمھا اسلوبان ھناك عدة مصادر للحصول على المعلوما  

كبیرة ومرتفعة الثمن  المطویةاسلوب المناقصة وخاصة عندما تكون كمیة المواد -
.اسلوب المفاوضات مع الموردین-
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  :الوقت المناسبتورید في ال)4

طلب التورید  إلصدارعلى أساس تحدید الفترة الزمنیة  فھمھالتورید بالوقت المناسب یمكن 

ووصول المواد المطلوبة وحسب الشروط والمواصفات المحددة إلى المنظمة في الوقت الذي 

البیع.یتوافق مع برنامج العمل من أجل االنتاج او 

على ھناك عوامل داخلیة وخارجیة متعلقة بخصائص أسواق العرض والطلب من المواد تؤثر 

  :تحدید الوقت المناسب للتورید

تورید المواد من أجل التخزین أو عن طریق واد المرغوب توریدھا: طبیعة الم  - أ

تجزئة التورید إلى دفعات قصیرة أو طویلة األجل.

الظروف المالیة للجھة الطالبة: وتخص السیولة النقدیة وتوقیت التدفقات النقدیة   - ب

توقیت دورة اإلنتاج: تسلیم المواد والمستلزمات في الوقت الذي یناسب معدالت   - ت

سحب من المخزون وفق معدالت اإلنتاج وظروف التشغیل.ال

  اختیار مصادر التورید المناسبة:)5

د الناجح حیث ال یمكن فصل یعد اختیار مصدر التورید المناسب تتویج ألسس وأصول التوری

ختیار المصدر أو المورد الجید عن موضوعات الجودة المناسبة والكمیة المناسبة اعملیة 

العلمیة  باألصولوالسعر المناسب والخدمة المالئمة التي تشكل بمجموعھا منظومة ما یسمى 

للتورید وتتمثل أھمیة اختیار مصدر التورید المناسب في االختیار السلیم لمصدر التورید كونھ 

ل نجاح المنظمة وإن ھذا النجاح یتعزز بصورة أفضل ببناء عالقات طیبة عامالً من عوام

المناسبة  وباألسعارووثیقة مع مصادر التورید المناسبة فتحدید مستوى الجودة والكمیة الالزمة 

وفي األوقات المالئمة التي تضمن سیر العملیات بكل دقة وانتظام ، ذلك ال یعني شیئاً للمنظمة 

د تلك المواد فعالً إلى مخازن المنظمة أي ان تنفیذ مختلف فعالیات التورید دون إذا لم یتم توری

  تحدید مصدر التورید المناسب والتزامھ بتنفیذ ما تم االتفاق علیھ .

    :مراحل اختیار مصادر التورید

نظراً ألھمیة اختیار مصدر التورید المناسب من حیث قدرتھ على االلتزام بالشروط المتفق 

علیھا فإن تحقیق مثل ھذا األمر یتطلب اتباع مراحل وإجراءات تنفیذیة معینة تؤدي في نھایة 

  السلیم.المطاف إلى ضمان توصل إدارة التورید لالختیار 

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

22

التخزین بوجود أربع مراحل الختیار مصدر ویذكر أغلب المختصین في مجال التورید و

مرحلة حصر الموردین ومرحلة تحلیل المعلومات ومرحلة االختیار وھي التورید المناسب 

  [10].الفعلي وبدء التفاوض مع المورد ومرحلة تدعیم

  الموردین:حصر  مرحلة-أوالً  

تتضمن ھذه المرحلة تحدید جمیع مصادر التورید المحتملة سواء كانت مصادر محلیة أو 

مصادر خارجیة ألن المطلوب في ھذه المرحلة حصر كل موردي المواد المطلوبة بغض 

الفنیة والمالیة وذلك بغیة استبعاد المصادر غیر القادرة أو التي  موإمكانیاتھالنظر عن مواقعھم 

  على التورید  كفاءتھایشك في 

  المعلومات:تحلیل  مرحلة-ثانیاً 

یكون لدیھم القدرات الكافیة في تزوید  الذین حصر وغربلة الموردین المحتملبعد عملیة  

المرحلة الثانیة وھي  أخرى، تأتيالمنظمة بما تحتاج إلیھ من مواد وسلع ومستلزمات مادیة 

مرحلة تحلیل المعلومات الخاصة بكل مورد أو مصدر من أجل متابعة خطوات وإجراءات 

وبعد تحلیل المعلومات من أجل اختیار المورد المناسب تقوم إدارة  التورید.مصادر  اختیار

ین وأھم االمداد باستخدام عدد من المؤشرات للمقارنة والتقییم والمفاضلة بین مختلف المورد

  المعاییر:ھذه المؤشرات أو 

الموقع الجغرافي للموردین ومدى بعدھم أو قربھم للمنظمة.-

مورد.مستوى الجودة لدى كل -

طبیعة المواد المطلوب توریدھا -

السعر لدى الموردین حجم الطاقة االنتاجیة للموردین -

االمكانیات المالیة والفنیة للموردین -

ة من قبل الموردین الخدمات والتسھیالت المقدم-

  معھ:اختیار المورد المناسب والتفاوض  مرحلة-ثالثاً 

وذلك على أساس معاییر  المناسبین)ویتم في ھذه المرحلة أختیار المورد المناسب (الموردین 

مع المورد المختار وبدء المفاوضات معھ لتنفیذ عملیة  تاالتصاالالمقارنة وبعد ذلك تبدأ 

  التورید بصورة مباشرة أو عن طریق التعاقد 
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  المختار:تدعیم وتنمیة العالقات مع المورد  مرحلة-رابعاً   

الناجحة ھي تلك اإلدارة التي تستطیع بناء عالقات جیدة مع المورد أساسھا الثقة  التوریدإدارة 

ألن ذلك یحقق مرونة وسھولة االتصال بین الطرفین ووفاء كل منھم بمتطلبات  المتبادلینوالتفاھم 

والتخزین لیس فقط إقامة عالقات جیدة وطیبة  التوریدالطرف االخر كما وأن المطلوب من إدارة 

في األجل القصیر دائماً أیضاً تنمیة ھذه العالقات على أسس صحیحة وراسخة كي یستطیع كل 

  األخر.یق مصالح الطرف طرف أن یسھم في تحق

التوریدوظیفة تطور 1-2

وذلك من خالل اإلشارة إلیھ في  العلم.إن معرفة مفھوم التورید یؤدي بنا إلى دراسة تاریخ ھذا 

واألسباب التي العصور القدیمة وظھور الفكر اللوجستي بالمؤسسة مع ذكر مراحل ظھور التورید 

  .أدت إلى استعمالھ في المجال اإلداري

  التورید مفھوم ظھور تاریخ 2-1- 1

حداث التي حدثت في الماضي على ھذا النوع من عني دراسة الوقائع واألالتورید تدراسة تاریخ 

جستي في اللولى دراسة الفكر إ أوالً تقودنا  التوریدودراسة  .فقاتتھدف إلدارة التد الخدمات التي

  .الریاضیات والعلوم العسكریة وثانیا تاریخھ في المؤسسة

  اللوجستي في الریاضیات والعلوم العسكریة: الفكر)1

تعني و(λόγος)لوجوسمن كلمة  وتأتيقیة القدیمة صل كلمة اللوجستیة الى اللغة االغرییعود أ

التي لھا نفس  LOGISTICUS      ب سبب "خطاب" وكذلك الكلمة الالتینیةاحس نسبة

) ق م ھو اول من استعمل 348-428طون (ویعتبر الفیلسوف الیوناني افال المعنى.

LOGISTIKOS[32].  

o:اللوجستك في الریاضیات  

 العقلي، ثم طباالستنبامور المتعلقة داللة على األ 1614ة استخدمت عام ول مركلمة اللوجستك أل

وقد اخذت ھذه  ولیة للحسابات الریاضیةعلى فن العملیات األ للداللة 1656استخدمت عام 

الحسابات الفلكیة  المنحنیات، اللوغاریتمات،حیث شملت  1727التطور حتى العام عملیات في ال

 ،Legit model المعادالت والكسور كما نجد في االقتصاد الریاضي نموذجا ریاضیا یسمى

   logistics[4].مستخدم من كلمة  legitن اسم ھذه المعادلة ویرى واضعھ أ
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o العسكریة:اللوجستك في العلوم  

خدم الجیش ھذا المصطلح ار واستأد شيءتعني قبل كل  LOGISTEUOالیونانیة ن الكلمة إ

   .دارة التدفقات ھما الزمان والمكانملین أساسین في إاعنشطة التي تمكن من الجمع بین لتحدید األ

  المؤسسة: اللوجیستي في الفكر)2

لكن تطبیقھ  الصناعیة،في بدایة الستینات من القرن الماضي ظھر التفكیر اللوجستي بالمؤسسات 

وروبا، أوأوائل الثمانینات في  في منتصف السبعینات في الوالیات المتحدة االمریكیة كان فعلیاً 

 كللوجستیھم من أصبحوا الممثلین األوائل  المنتھیة خدمتھمن اللوجستیون العسكریون أ علماً 

الوالیات المتحدة في  Heskettلى الباحثین في مجال العلوم االداریة مثل المؤسسة باإلضافة إ

بالتوازي مع  ا. فالتفكیر اللوجستي المدني وضعفرنس فيTixier، Mathe،Colin االمریكیة،

   .االھدافي العسكري وذلك باختالف الغایات والتفكیر اللوجست

حین  1901ع الى عام تاریخ مصطلح اللوجستك یرج نإStock &Lampertیرى كل من 

حول التكالیف والعوامل التي تؤثر في توزیع منتجات  الیات المتحدة االمریكیةبالواجریت دراسة 

وقام بتلك  باللوجستیكن اآل فما یعرول دراسة في اتجاه ان أما اعتبره الكاتب المزارع، وھو

  .Crowell .[4]Jالدراسة 

أول الكتابات التي ركزت على الجوانب اللوجستیة وخاصة الجانب المادي من العملیات ما  أما 

  .1922 سنة Clark قام بھ

Clark. F, Principle)(من خالل كتاب  of Marketing  وھناك عدة كتابات تحدثت عن دور

جعل  1973أما عام اللوجستیك في النظام الفرعي للتوزیع المادي مع تطبیق األسالیب الریاضیة 

Heskett  واالستراتیجیةاللوجستیك كمجال إداري متكامل یواجھ المشاكل التنظیمیة.  

  التورید:ظھور  مراحل 2-2- 1

إدارة التورید كوظیفة لم ینظر إلى  حتى الخمسینات غم من أھمیة نشاط التورید إال أنھ رعلى ال

  فیما یلي:الزمنیة نناقشھا وقد تطور مفھوم اللوجستك خالل مجموعة من المراحل متكاملة 
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  :المرحلة االولى

  التوریدظھور مفھوم  

  م 1965 – 1956 نما بیخالل الفترة 

  :[12]ر ویرجع ذلك الى االسباب االربعة التالیةوظھكنشاط متكامل في ال التوریددا مفھوم ب

 :لعنصر التكلفةالتحلیل الكلي  تطور مفھوم)1

ة المرتبطة ببعضھا البعض ودراسة نشطمفھوم على تحلیل عناصر تكالیف األیقوم ھذا ال

  المختلفة.مكانیة تخفیض التكالیف إ

العدید من الدراسات  تظھرأ ممكنة، وقدى أقل تكلفة اجمالیة لبما یؤدي بالنھایة للوصول إ

ولو تمیزت بعض  ، حتىالتوریدمكانیة تخفیض اجمالي تكالیف الفترة إ ھذهخالل التي تمت 

ھا تتمیز بخرى المرتبطة األ التكافل )، ألن(تكالیف النقل مثال باالرتفاع التكالیف الفرعیة

ولقد ساعد التحلیل الكلي لعناصر التكلفة على  ،التخزین)باالنخفاض في ھذه الحالة (تكلفة 

  المختلفة. التوریدنشطة ج أیم اسلوب عملي لتقیم بدائل مزیتقد

تطور مدخل النظم:)2

 التوریدنظام صر التي تكون االعن نما بیھمیة العالقات م مدخل النظم على إظھار أاق

لى مجموعة من االنظمة الفرعیة التي تعمل على إ النظام الكليھذا  حیث ینقسم ،المتكامل

  الكلي.النظام  فاألھداتحقیق 

 االداریة)، وإنمالوحدات (ا ساس لتكوین الوظائفالتخفیض كأ ضافة لعدم اعتماده علىإ    

ن أ قویة، أيفي تكوین األنظمة الفرعیة على تجمیع األنشطة ذات عالقات ارتباط  یعتمد

نشطة غیر مرتبطة ولكنھا أداء أعلى من تلك التي تشمل أنظم المتكاملة تؤدي إلى مستویات ال

بطة بشكل مباشر في حصر مختلف االنشطة المرتلقد ساھم ھذا المدخل  نفسھا.ذات طبیعة 

داخل إطار  المنشاة، ووضعھابعملیة تدفق المواد واألصناف والمنتجات المتاحة من وإلى 

  .التوریددارة إداري موحد وھو اإلطار الخاص بإ
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للمستھلك: ةالخدمة المقدماالھتمام بمستویات )3

لى االھتمام بمستوى وتحلیل التكالیف إي منتصف الستینات تحول اھتمام اإلدارة من دراسة ف

التورید نتاج نحو نظام رجال اإلدى ھذا الھدف الى اتجاه ولقد أ المستھلك،المقدمة إلى الخدمة 

  قل تكلفة اجمالیة.لتقدیم أفضل مستوى ممكن من الخدمة بأ

بتنظیم قنوات التوزیع:االھتمام )4

وما انتشرت الدراسات التي اھتمت بقنوات التوزیع  1965 – 1956في نفس الفترة من 

ساعدت الدراسات  الخطر، وقدبھا من اعتبارات خاصة بالوقت والمكان ودرجة  طیرتب

فق السلع المختلفة سواء الواردة ھمیة توحید وتجمیع الجھود المرتبطة بتدعلى إظھار أ

بما یمكن من استخدام نفس قنوات التوزیع وبالتالي القضاء  منھا،و الصادرة نشاة ألى المإ

  .علیھا من زیادة التكالیف بوما یترتعلى عملیة ازدواج الجھود 

  

  :المرحلة الثانیة

  فترة االختبار:

  م 1970 – 1965 نیما بالفترة 

  التوریدي.نشطة الخاصة بالنشاط الفترة السابقة ظھور أھمیة فكرة تجمیع األ شھدت في حین

بھذا  ساسیة المرتبطةاألبمثابة فترة اختبار للمفاھیم  كانت 1970 – 1965فان الفترة من 

یمكن التوصل الیھا  الفوائد التيولقد ركز اھتمام الدراسات في ھذه الفترة على تقدیر  النشاط،

ارة التوزیع دإكما ظھرت  ،للتوریدھوم المتكامل في مجاالت التشغیل كنتیجة لتطویر المف

ارة المواد دكما ظھرت إ التورید،مرتبط بمجال  من مجال التسویق ولكنھ دي كنشاط مشتقالما

وبالتالي تبلور  التوریدبمجال یضا أكنشاط مستقل عن مجال االنتاج والتصنیع ولكنھ مرتبط 

  داء.یؤدي تطبیقھ الى ارتفاع مستوى األكنشاط  التوریدمفھوم 

  

  

  

  

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

27

  الثالثة:المرحلة 

  مستویات جدیدةفترة ظھور 

لى مستوى العالم ككل ،فظھر عفترة السبعینات بعدم استقرار الظروف االقتصادیة  تمیزه

  خاصة البترول ومشتقاتھ ) الطاقة وارتفاع اسعارھا (بصفة  مشاكل نقص مصادر

، ولقد ألقى بمسؤولیة جدیدة والمنتجات الصناعیة  سعار العدید من المواد أ دى الى ارتفاعمما أ

قل تكلفة أب المنشاةمل على توفیر احتیاجات ن تعمطالبة بأصبحت التي أ التوریددارة إعلى 

نشطة االقتصاد في استخدام الطاقة حیث أن األیضا بممكنة من ناحیة ،كما وأصبحت مطالبة أ

للطاقة مما أدى لتغیر األھداف  نشطة استھالكاً لتخزین أكثر األالمرتبطة بالتوزیع وا

ھدف ھو خدمة الطلب على ن كان الأ كانت تسعى المنشاة لتحقیقھا فبعدولویات التي واأل

لى زیادة أھمیة الحفاظ على  مصادر التورید مما أدى إ حول یدور  االھتمامصبح المنتجات أ

أسالیب حدیثة  دارة المواد وظھور مبادئ  جدیدة تحكم عملیة توفیر احتیاجات المنشاة فظھرتإ

جل والتخطیط المسبق بدال من تجاه نحو االرتباطات الطویلة األاالدارة المواد تمثلت في في إ

  .  [9]سیاسات رد الفعل

داخل الھیكل التنظیمي  إدارة التوریدھذه الفترة تحدید موقع طورات التي شھدتھا ھم التومن أ

الدارة یسھم بشكل فعال داخل العدید من الشركات التي اقتنعت بان ھذا المفھوم الحدیث في ا

  .ھداف المنظمةتحضیر أفي 

  المرحلة الرابعة: 

  :التوریدنشطة أمرحلة تكامل 

أنشطة التوزیع  نما بیو تحقیق الترابط والتكامل صبح الھدف ھالتورید أمنذ استقرار مفھوم 

   [12]ةأھداف المنشأ لى تلبیة احتیاجات التشغیل وتحقیقدارة التي تساعد عاإل المادي، وأنشطة

بتنمیة نظام موحد یضمن كفاءة في الوقت الحالي  التوریدوتھتم الدراسات الخاصة بموضوع 

نظمة التشغیل نحو مصادر المخزون من مصادر التورید وخالل أالتخزین وفعالیة تدفق 

  ،[9]التوریدیضا بدراسة وتحلیل سالسل كما تھتم أ النھائي،المستھلك  الىیصل التوزیع حتى 

  :سباب التالیةسالیب االدارة الشائعة وذلك لألالتورید أصبح من أنشاط المتكاملة لن اإلدارة إ

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

28

دارة المواد ھو ارتفاع درجة إونشطة التوزیع المادي سباب التي تبرر دمج أول األ*من أ

واد والمنتجات في المنشاة یساعد نظام واحد لتخزین وتحدیث الم اتباعوإن  بینھما،التداخل 

یقلل من ازدواجیة العملیات ولى تقلیل الجھود وتخفیض التكالیف ورفع كفاءة التشغیل ع

  كال النشاطین. لإلنجازوالتسھیالت الالزمة 

كما أن عناصر  واحدة،رید وعملیة التوزیع *ان متطلبات الرقابة على كل من عملیة التو

سباب المؤیدة وھذا سبب من األ واحدة،نشطة المكونة كل منھما التنسیق واالتصال بین األ

  لتكامل واندماج وظیفتي التوزیع والتورید.

نشطة االنتاج ونشاط التسویق ویرجع متكامل یساعد على الربط بین أ بشكل التوریددارة ان إ

نتاج مجموعة من السلع توقعا على إ الحاالت)تعتمد (في معظم ن عملیة التصنیع إلى أذلك 

التورید المتكامل التنسیق بین أھداف اإلنتاج ویمكن من خالل نظام  ،المبیعاتلحجم معین من 

  ھداف التوزیع.وأ

  

  الشاملة  سلسلة التوریدإدارة 1-3

عملیات التورید في العدید من المیادین تورید، انتاج، توزیع، یجعل إلدارة التورید دوراً اتساع 

ھاماً في تسییر النشاطات عبر سلسلة التورید، من خالل إدارة التدفقات المادیة وتجنب االنقطاع 

ورید لھذه التدفقات وإدارة المخزون وتقلیص الزمن بین العملیات، حیث یؤدي المفھوم الشامل للت

إلى امتداد األنشطة المكونة لھ من بدایة طلب تورید المواد األولیة وختى وصول المنتجات إلى 

    النھائي.المستھلك 

  التورید مفھوم سلسلة  3-1- 1

 laوھو األكثر استخداما وبالفرنسیة  ،supply chainھي مصطلح انكلیزي  التوریدسلسلة 

chain logistique، التعاون بین المؤسسات  بدایة التسعینات عندما بدأطلح في ولقد ظھر المص

والتوزیع  التوریدمن القبول العریض الذي خطي بھ مفھوم  وعلى الرغم والزبائن،والموردون 

كفاءة تدفق المواد والخدمات من مرحلة الحصول على مواد خام إلى  المنظمات لتحسینبواسطة 

الجانب  المقابل لم تستطع توفیر إطار عام نھ على إال أ المنظمة.عمالء  مرحلة استھالكھا بواسطة

ي تدفق تعاون معھا فتستخدمھ سواء للتنسیق بین وظائفھا المختلفة أو بین باقي المنظمات  التي ت

لة عن تدفق والمسؤ ھادارة عملیاتلمنظمات باستخدام مدخل النظم إلت االمواد والخدمات .ولذا بدأ
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على النظر للمنظمة وباقي المنظمات التي تتعامل معھا  ساسیةذي یقوم بصورة أالمنتجات ال

كنظام متكامل  یتكون من مجموعة من النظم الفرعیة تشترك كلھا في تدفق المواد وخدمات 

طلق نظر المستھلكین ، ولقد أالمنظمة وتعمل على تعظیم قیمة تلك المواد والخدمات من وجھة 

على توفیر قاعدة للمنظمة تستخدمھا في تكامل ویعمل  التوریدسلسلة على ذلك المدخل مفھوم 

  وظائفھا المختلفة والتنسیق مع باقي المنظمات التي تشترك معھا

  1یلي: ویمكن تعریف سلسلة التورید كما

"ǟǚ ﬞ ǛƓǀ ƹӨƏҚƄҗ ǇִיƵǚ  ҒƨƶҚƏƺƵǚ ǛǂƨǘǛƗǃ ƼǊ� ƴƹǛƲҚƵǚ ƪǊƬҸҚƵ ҒƺƚƾƺƵǚǇִיƵǚǃ  ƼǉəﬞǄƺƵǚ Ƽƹ ǐӨ�ǉ

ǉǃ ƪ ƧӨҚƵ ƭǚөǃ ǈǘǛǂƾƵǚ ƮƶǂҚƄƺƵǚ ӨƾƝ ǈǂҚƾəǚǄƹ ғ ǛƹӨһǃ  ƍ �ƨ�  ҒƶƌƵǚ ғǚө ғǛƹǄƶƞƺƵǚǃ ҒƺƚƾƺƵǚ

 Ғƺƚ ƾƺƵǚ �ﬞ ǚəǔ �ơǛƨƱҗǛǊƶƺƞƵǛǂ ǛǂǘǡƺƝ �ƚ ƽ Ғǂүǃ  Ƽƹ ǛǂҗǛƹӨһǃ ǛǂҗǛҰҚƾƹ ҒƺǊƫ ƸǊƚƞҗǃ ҒǊƶһǚӨƵǚ 

ǛǂƱǡƹǃ".

  ) یوضح اطراف سلسلة التورید الشاملة2(والشكل رقم 

  

  

  

  

  

                                          

  

                    .  

   

  

  

  

  

 موزعون

المورد

 موردین مصنع  

 مواد  

 أموال  

معلومات 

إنتاج المستھلك تورید توزیع 

[4]) 9عبد العزیز بن قیراط صـ( ) سلسلة التورید2الشكل (
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  ) یوضح لوجستیات التورید التي تحكمھا ثالث لوجستیات 3(كما ان الشكل رقم 

وھي لوجستیات التورید والتصنیع والتوزیع وتكامل اللوجستیات ككل یشكل 

  سلسلة التورید الشاملة.

  

  

  

  

  

  

  

  د) سلسلة التوری3الشكل (

[20])Gianpaolo Ghiani,Gilbert Laporte,Robert Musmanno,p:5(
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  التورید  وظیفةالمتكامل ل اإلطار 3-2- 1

التورید تتمثل في التنسیق والربط بین مختلف األنشطة الخاصة إن الدور األساسي لوظیفة 

التورید، التوزیع، النقل، النقل، التخزین) وبالتالي ضمان التدفقات المادیة والمعلوماتیة (بالتورید 

الصادرة عن مختلف الوظائف في المؤسسة فوظیفة التورید یتمثل دورھا في معالجة كل الطلبات 

[13].والمشرف على ھذه الوظیفة یعمل على الربط بین مختلف ھیاكل المؤسسة

  التورید:عملیات أوال: 

إضافة إلى  التامة وذلكبإدارة حركة تدفق المواد والمنتجات  التوریدلوظیفة  الجانب التشغیليیھتم 

و األجزاء من تبدأ بعملیة نقل أحد المكونات أالتورید عملیات  وبالتالي فإن التخزین،نشاط 

وتنقسم النھائي  تسلیم أحد المنتجات التامة إلى الموزع أو المستھلك بعملیةوتنتھي مصادر التورید 

  : [10]عملیات التوریدإلى األنشطة التالیة

  المواد إدارة-  1 

تھتم بتورید احتیاجات المنشاة من  حیث، الحاالتف إدارة المواد بإدارة التورید في بعض تعرّ 

 التجمیع أولھا إلى مراكز التشغیل أو المواد أو األجزاء من مصادر الشراء المختلفة حتى وصو

نظام إدارة المواد على توفیر األنواع المطلوبة من المواد واألجزاء بالكمیات  ویركز، التوزیع

كما یھتم بتلبیة  ممكنة،لك بأقل تكلفة واألسعار المناسبة وفي المكان والزمان المناسبین وذ

احتیاجات المنشاة

 حركة المخزون الداخلیة إدارة-  2 

دارة  نظامي إوذلك من خالل    المختلفة،وتھتم بمراقبة حركة المنتجات بین مراحل االنتاج 

المواد الذي یخضع متغیرات بیئة خارجیة تتمثل في ظروف السوق وما یحیط من عدم الیقین 

التي تتعامل مع متغیرات داخلیة تقع تحت سیطرة  وإدارة التوزیع التورید)،مصادر  (كتوقف

المنشأة.
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إدارة التوزیع المادي  – 3

ومن خالل  المستھلكین،تھتم عملیة إدارة التوزیع المادي بحركة وتدفق المنتجات من المنشأة إلى 

المھام التي تقوم بھا ھذه اإلدارة یتم نقل وتوفیر المواد المطلوبة بالنوعیات والكمیات واألسعار 

 نالمنتجیوتساعد أنظمة التوزیع المادي على الربط ما بین  إلیھا،المناسبة لحظة ظھور الحاجة 

 الطلب.والمستھلكین في شبكة متكاملة تساھم بشكل اقتصادي في توفیر جانب 

إدارة المواد وإدارة التوزیع  الثالثة:وبالتالي تبین لنا أن إدارة التورید تھتم بمجاالت التشغیل 

 ةاإلدارحیث تعتبر وظیفة التورید ھي الوظیفة المسؤولة عن  المخزون.المادي وإدارة حركة 

تخزینھا.یة لتدفق المواد والمنتجات من وإلى المنشأة باإلضافة إلى جاالستراتی

الربط  أنشطة- 4

إن النظام الفرعي اآلخر المكون لنظام التورید یھتم بوضع الخطط لتحقیق التكامل بین األنشطة 

المختلفة.

التالیة:ومن الناحیة اإلداریة تنقسم أنشطة التنسیق والربط إلى مجموع األنشطة الفرعیة 

التشغیلتخطیط وجدولة عملیات  -1

 إلى كیفیةوتشیر خطة التشغیل  إلیھا،ویعني التوفیق بین إمكانیات المنشأة واألھداف التي تسعى 

معینة.فترة زمنیة  المنشأة خاللاستغالل موارد 

االحتیاجات من المواد عملیة تخطیط - 2

عملیة  الصناعیة فإنحالة المنشآت  أخرى ففيوخطورة ھذا النشاط من منشأة إلى  تختلف أھمیة 

الھدف في ھذه یكون  التنسیقیة، حیثتخطیط االحتیاجات من الموارد تتطلب المزید من الجھود 

االنتاجیة.بین توفیر المواد المطلوبة للعملیة  جداول االنتاج وما الترابط بین وتحقیقالحالة 
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األنشطة الرئیسیة ثانیا: 

:ون نظام التورید من األنشطة الرئیسیة التالیةیتك

:خدمة العمالء-

� ƧǄҗǊ ǈƧ ҒǉəǛƺҚƝǠǚ ҒƝ�ƄƵǚلعمالء في معظم المؤسسات "ا خدمة Heskettعرف كما 

" ƴǊƺƞƵǚ Ǜǂ�ƶƖǉ ǈҚƵǚ ғǛҰҚƾƺƵǚ[3])110(رونالد اتش بالو صـ

  العمیل:عناصر خدمة -

ھذه  ) أدناه4(الشكل تحدد عناصر العمالء تبعا لزمن التعامل بین المورد والعمیل ویوضح 

  وما بعد التعامل. التعامل، ءأثناالتعامل، وة إلى ما قبل العناصر والمصنف

                                       

             عناصر خدمة العمالء                                  

                                   

  ما بعد التعامل               التعامل            اثناء     ما قبل التعامل                   

  والتعدیل التركیب والضمان-    للمخزون األدنى  المستوى-    كتابة سیاسة الخدمة    -

  وقطع الغیار                                    الوقت-        وضع خطط الطوارئ  -

  المنتج  إرجاع-                                  الشحن-      وضع الھیكل التنظیمي  -

  ودعاوي  شكاوى-                           دقة النظام-      مرونة النظام              -

  العمیل                 سھولة طلب المنتج           -                                

            

  

  ) 4شكل رقم (                                        

[3]111ورقابة سلسلةاالمداد صـ طاللوجستیات: تخطی ةرونالد اتش بالو، إدار
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  عناصر ما قبل التعامل:- 1

تشمل  بحیثالعمالء تم كتابة سیاسة خدمة یحیث  العمالء، لخدمةجیداَ مناخا  تصنع ھذه العناصر

  مثال:

كل ذلك لتعریف العمیل بنوعیة ویتم  الشحنووسائل طرق  الطلب،متى یتم تورید المواد بعد 

وكذلك وضع خطط الطوارئ عند حدوث إضراب العمال أو كوارث طبیعیة  المتوقفة،الخدمات 

إعداد و العمالء،یوضع ھیكل تنظیمي لتطبیق خطة  االعتیادیة. كماعلى الخدمات  والتي تؤثر

  وضع عالمة جیدة بین المورد والعمالء. فيوالمساھمة التدریب الفني  وتنفیذ

  عناصر أثناء التعامل:- 2

خطط  المخزون، وضعوضع مستویات  للعمیل مثالھذه العناصر ناتجة عن تورید المواد مباشرة 

وحالة المواد  ،التورید التنفیذ أوامرة التورید ودقة نوتؤثر على أزم الموادوأسالیب تنفیذ طلبیات 

  عند االستالم.

  بعد التعامل:عناصر ما - 3

أي العناصر ما بعد العملیة وسلسلة الخدمات الالزمة لدعم المنتج عند االستخدام وذلك بفرض 

ورجوع  الشكاوىوالتعامل مع  ،المعینة وإتاحة عملیة االسترداد حمایة العمالء من المنتجات

  المنتجات.

إن خدمة العمالء حصیلة كل ھذه العناصر وبالطبع فبعض العناصر تكون ذات  تعتبر الشركة

  أھمیة أكثر مما یستوجب االھتمام بھا.

  المخزون- 2

تأخذ بعین االعتبار السیاسة الرشیدة لمخزون مجموعة من العوامل منھا:

  .النقل على حجم الشحنات المنقولة تكلفة تتوقف - 1

من خالل االحتفاظ بحجم كبیر من المخزون یسمح  التوریدلذلك فقد یمكن تخفیض إجمالي تكالیف 

  بنقل كمیات كبیرة مرة واحد.
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فقد یتم االحتفاظ بحجم كبیر  بالمنافسة،في االعتبارات الخاصة سیاسات التخزین وتؤثر  تتأثر -  2

ون على أفضل تحكم في المخزمن المخزون في مستودعات معینة لمواجھة المنافسین لحصول 

  لك:عدة معاییر لذ وتستعمل المؤسسة

 تنخفض.ن األمان: وھي الكمیة التي ال یجب أمخزون   -   

ن إصدار الطلبیة اعتمادا على فترة ـمَ زالكمیة التي تحدد  ي): وھمخزون اإلنذار (التنبیھ  -   

.المعتادةالتسلیم 

  ومنھ:ھالك خالل فترة إعادة الطلب قابلة لالستوھي الكمیة ال مخزون:لالحد األدنى ل  -   

مخزون األمان. +االنذارالحد األدنى =مخزون  

على مساحة التخزین المتاحة وكذلك التكلفة التي تمثل الشراء  دللمخزون: یعتمالحد األقصى   - 

في وقت مبكر.

  مخزون لولتخفیض تكالیف المؤسسة یمكن وضع أسالیب شاملة إداریة ل

یمكن للمؤسسة وفي محاولة فعلیة للقضاء على تكالیف التخزین من خالل تطبیق أسلوب حیث 

JIT) واد باالستعمال المباشر للم الصفري، وھذاوالذي یعرف كذلك بالتدفق  المناسب)في الوقت

دخل المؤسسة في عالقة مع موردھا تقضي بالتسلیم في الوقت واللوازم عند التسلیم وبھذا ت

تماما حیث تلعب األنظمة والتقنیات االلكترونیة دورا ھاما في إنجاح ذلك.المناسب 

  النقل- 3

ن نظام النقل یقدم روابط االتصال الالزمة وبصفة عامة نجد إن لمرافق نجد أفي ظل ھیكل معین ل

مختلفة:أمامھا ثالث بدائل ألنظمة النقل  یتوافرالمنشأة 

  .للمنشأةشراء أو استئجار أسطول نقل وشحن خاص ألنظمة  -

النقل.إبرام عقود محددة مع بعض المنشآت المتخصصة في عملیة  -

.الخدماتظھرت الحاجة لھذا النوع من  كلمااالتفاق مع شركات النقل  -

توقف على عامل مفاضلة بین ھذه البدائل ین االختیار والد أنج التوریدوظیفة ومن وجھة نظر 

  .معاییر المفاضلة بین مختلف وسائل النقل) 1( رقم جدولوال والثقة،التكلفة وعامل االلتزام 
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  معاییر المفاضلة بین مختلف وسائل النقل) 1جدول (

[3])168ورقابة سلسلةاالمداد صـ طاللوجستیات: تخطی ةإدار ،بالواتش  رونالد(

  

خصائص الخدمة بدءا من السرعة وانتھاء بمدى مساھمتھا في حل سیلة النقل على یعتمد اختیار و

  المشاكل حیث نجد اعتبارات االختیار كالتالي:

  :الختیارات بین التكالیف االساسیةا·

 سبمقاییحسن قرار خدمة دام النقل لتوفیر میزة تنافسیة فإنھ یتم اتخاذ أاستخ مال یتعندما 

داء غیر المباشرة للمخزون المتعلقة بأالتكلفة باستخدام خدمة نقل معینة مع التكلفة 

وبتوفیر ومكان المخزون المنقول بین مكان الشاحن یضا كمیة وأ المختارة،الوسیلة 

تعطي أقل تكلفة اجمالیة مع تحقیق  ن الخدمة المفضلة ھي التيالبدیلة فإ تاالختیارا

  العمیل.ھداف خدمة أ

  

  

األمان اإلمكانيات الوفرة

األكثر =1

االعتمادية

ل1=األفض

التكلفة

1=األغلى

السرعة

األسرع =1

  نمط النقل      

5 3 1 2 2 2 الشاحنات   النقل   

البري
3 2 3 3 3 3

السكة

الحديدية

4 4 2 4 1 1   النقل الجوي 

2 1 4 5 4 4 النقل البحري 

1 5 5 1 5 5   النقل باألنابيب        
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  المنافسة:اعتبارات ·

أكثر  عندما یتم تورید المواد منمثال ن یتم اختیار وسیلة نقل لخلق میزة تنافسیة فیمكن أ

مكن علیھا اختیار المورد لى السعر یإ باإلضافةالتورید المقدمة ن خدمة من مورد فإ

ھم نھ یمكنة النقل الستخدامھا في قنواتھم فإكان الموردون یختارون وسیل والعكس، إذا

 وھكذا یؤثرون على مساعدة المقدمة، التوریدخدمة  خاللمن التحكم في ھذا العنصر 

قل تعني أفضل خدمة نقل أي أنھ یمكن تحقیق أ لھاوبالنسبة  الیھا،الجھة التي یتم التورید 

ویمكن تحقیق جدولة العملیات التشغیلیة. مخزون،مستویات 

من خالل اختیار وسیلة  التي یتم التورید الیھاالجھة ینافس لمساعدة  فالموردوبالتالي  

  المناسبة.النقل 

  تقییم طرق االختیار:·

اشر الذي غیر المب التأثیرتعتمد الطرق التي یتم مناقشتھا لمشكلة اختیار خدمة النقل على 

المباشرة للخدمة  ضافة الى التكلفةوھذا باإل المخزون،تكالیف تملكھ خدمة النقل على 

فبعضھا لیس تحت سیطرة متخذ  امراجعتھخرى یجب أیضا عوامل أ المقدمة وتوجد

  .القرار

  المعلومات: نظم- 4

 والمؤسسات، ھحدى الحتفاظ بالبیانات ومعالجتھا في إن الغرض الرئیسي من تجمیع واإ

نشطة بنظام تلك األوتتم  والتنفیذ، ةاالستراتیجیالتي تتراوح بین  تالقرارااتخاذ 

وكذلك  یة للبیاناتالتخزینوزیادة الطاقة  السرعة، عالیةالحواسب  وبتوفیرجید معلوماتي 

   .[3]سالیب تناول البیاناتأ

االھتمام یتركز على نظم المعلومات الذي یعتبر جزء من نظام المعلومات الكلي للشركة 

التورید حیث یتكون من مجموعة من األنظمة قرارات والموجھ للمشاكل الخاصة باتخاذ 

مرتطبة فیمابینھا یتم من خاللھا إدارة سلسلة التورید لتحسین مستوى الخدمة الفرعیة 

         .المقدمة للعمالء

معلوماتیة یتم استعمال برامج المعلوماتي وفیھ نظام التورید ) 5حیث یوضح الشكل رقم (

 المكملة، الصیانة،في كل مرحلة في المؤسسة ومختلف النشاطات االخرى  متخصصة

  وذلك بتخفیض تكالیف التخزین مما یؤدي لتخفیض تكلفة الخدمة.  الطلب.تقدیر  التوزیع،

       

                  

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

38

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التورید القرار مدیرمتخذ                             

  

                       

  المعلوماتينظام التورید  )5شكل رقم (

[3])147ورقابة سلسلةاالمداد صـ طاللوجستیات: تخطی ةإدار بالو،اتش  (رونالد

  

  :[8]وحسب المستویات، استراتیجي، تكتیكي وتشغیلي نجد ثالثة أنواع من البرمجیات

  Advanced Planning System (APS)برمجیات 

بجعل العملیات ألیة (تخطیط الشراء، تستعمل لما قبل نشاط التورید والتي تمكن من االتمتة 

  )، بالبحث عن التحكم بین طلب الزبائن وقدرات الموردین.....اإلنتاج، التوزیع والنقل 

Enterprise (ERP)برمجیات  Resource Planning  

) حیث المؤسسة (مخرجات على شكل تقاریر تستعمل في تسییر العمل الیومي لمختلف نشاطات

تطبیقات ومناھج مختلفة مرتبطة فیما بینھا تھتم كلھا بتسییر كل الوظائف  من ERPیتكون 

  .صیانة ومالیة،محاسبة  توزیع، تخزین، وبیع،المؤسسة من انتاج 
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Supply Chain Excution (SCE)برمجیات 

تھتم بتنفیذ عملیات النقل والتوزیع النھائي ما بین المصنع والمخازن، وما بین المخازن ونقاط 

  البیع النھائیة.

التوریدخطیط ت 1-4

ان التخطیط الجید یقي المؤسسة من عدة مشاكل إن التخطیط أولى العملیات في اإلدارة حیث 

  لھذا یعتبر التخطیط المؤحلة الحاسمة في تحدید القرارات من الخطط اللوجستیة

  التخطیط:مستویات   4-1- 1

ویحدث التخطیط في  وكیف؟ متى؟ ماذا؟اإلجابة على التساؤالت: تقدیم  التوریدتخطیط یحاول 

ویكمن الفرق الرئیسي بینھم في  (التشغیلي)،التكتیكي والتنفیذي  االستراتیجي، مستویات:ثالث 

 )،اإلطار الزمني لعملیة التخطیط حیث یعتبر التخطیط االستراتیجي طویل المدى (أكثر من عام

والتخطیط التشغیلي قصیر المدى حیث تصنع  )،من عام (أقلدى والتخطیط التكتیكي متوسط الم

بعض المشاكل التقلیدیة بأوقات  2ویمثل الجدول رقم  یومي،القرارات بشكل دائم على أساس 

  .[1]تخطیط مختلفة

التخطیط االستراتیجي: سیستند على خطة التسویق والتنبؤ طویلة المدى، ولھ تأثیر على - 1

وزیع حیث یتم وضع خطة استراتیجیة وفقا لقدرة اللوجستك على موقع وحدات اإلنتاج والت

تنظیم تدفق المواد بین الوحدات.

التخطیط التكتیكي: یكون لمدة عام حیث ینطوي على وضع الموارد اللوجستیة - 2

الضروریة لتنفیذ األھداف السنویة للمؤسسة، االستخدام الرشید للوسائل اللوجستسة واتخاذ 

سائل واالحتیاجات.الو كییفالخطوات لت

التخطیط التشغیلي: یدیر تخصیص الموارد على أساس الطلبیات ویكون على أساس - 3

.تاریخ تسلیم منتج معین في مكان معین)یومي، ویقوم بوضع خطة العملیات الالزمة (

   عن القرارات اللوجستسة وفقا لمستویات التخطیط. األمثلة) یوضح بعض 2والجدول رقم (
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  أمثلة عن أنواع ومستویات القرار )2(دول رقمج                        

[1])59في إدارة األعمال اللوجستیةوااالمداد والتوزیع المادي صـ ةإدریس، مقدمثابت عبد الرحمن (

ویتطلب كل مستوى تخطیطي منظورا مختلفا فیعمل التخطیط االستراتیجي على بیانات غیر 

  للغایة.بسبب طول المدة، أما التخطیط التشغیلي فیعمل على بیانات دقیقة  غیر دقیقة) (أو كاملة

   الرئیسیة:مجاالت التخطیط   4-2- 1

قرارات  الموقع، العمیل،مستویات خدمة  ھي:على أربع مشاكل رئیسیة  التوریدتخطیط یركز 

لمجاالت الثالث األخرى، اقرارات النقل. وتعتبر خدمة العمیل ھي نتیجة للتخطیط في  المخزون،

یوضح ذلك وھذه ) 6(رقم والشكل  التوریدقرارات التورید یمثل مثلث اتخاذ تخطیط حیث إن 

لھا كوحدة واحدة ولكل منھا تأثیر على تصمیم  المشاكل مرتبطة ببعضھا البعض ویجب التخطیط

  النظام.

  نوع القرار
  مستوى القرار

  تشغیلي  تكتیكي  استراتیجي

  -  -  وضع المعاییر الخاصة بخدمة العمالء  خدمة العمالء

  تعجیل وإرسال الطلبیات  ضوابط اعطاء االولویات لطلبیات العمال  اختیار وتصمیم نظام إدخال األوامر  تشغیل االوامر

  إصدار أوامر الشراء  الموردین- الموزعینالتعاقد واختیار   وضع السیاسات الشراء  المشتریات

  جداول الكمیات والتوقیت  مزیج الخدمات الموسمیة  اختیار نمط النقل  النقل

  الوفاء بالوقت  اختیار المساحات الموسمیة  المكان والتنظیم الداخلي  المخازن

  مستوى المخازن  عدد، حجم وموقع المصانع  الموقع
التعجیل المسار،

  واإلرسال
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  التورید اتخاذ قرارات ) مثلث6(رقم الشكل 

[3]51ورقابة سلسلةاالمداد صـ طاللوجستیات: تخطی ةإدارروناالتش بالو، 

  

  [3]ویمكن توضیح ذلك كما یلي 

  المنشأة:موقع  استراتیجیة

، ومع ثبات عدد األماكن التوریدیجعل الموقع الجغرافي لنقاط التخزین ونقاط التورید إطار لخطة 

المنتجات. واإلطار المناسب وحجم المنشآت، فإن ذلك یحدد المسارات التي من خاللھا تتوجھ 

لمسألة الموقع ھو أن تشمل حركة كل المنتجات والتكالیف المرتبطة بذلك من المصنع مرورا 

ن المصنع بنقاط التخزین وصوال إلى موقع االستھالك. إن تخصیص خدمة طلب العمیل مباشرة م

إن إیجاد أقل تكلفة أو  ،للتوزیعتكالیف الكلیة التخزین مختارة یؤثر على أو توجیھھا خالل نقاط 

  الموقع.اختیار  الستراتیجیةالسعي لتحقیق أعلى ربح ھو األساس 
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   المخزون:قرارات 

إن دفع المخزون إلى نقاط التخزین مقابل  المخازن.تشیر قرارات المخزون إلى طریقة إدارة 

مختلفتین، وھناك استراتیجیات أخرى منھا  استراتیجیتینالمخزون لنقاط التخزین یمثالن  جذب

 االختیار االنتقائي لموقع العناصر المختلفة في خط اإلنتاج بالمصنع، فضال عن اختیار المخازن

  الستخدام أسالیب مختلفة إلدارة مستوى المخزون. اإلقلیمي باإلضافةعلى المستوى المحلي أو 

  النقل:  استراتیجیة

وتتأثر  والجدولة.مسار الشحنة  الشحنة،حجم  النقل،اختیار طریق  :النقلمل قرارات شیمكن أن ت

ھذه القرارات بقرب المخازن للعمالء والمصانع والتي بدورھا تؤثر على موقع المخازن. كما 

  تتأثر مستویات المخزون بقرارات النقل من خالل حجم الشحنة.

   :خدمة العمالء

فعند القیام بخدمة  المؤسسة،المقدمة من قبل  التوریدخدمة خدمة العمالء بالضرورة جزء من  تعد

وكذلك اإلبقاء  الخدمة،العمیل بكفاءة فإن ذلك یكون عامال مھما في خلق طلب على المنتج أو 

على والء العمیل. حیث یمكن تعریف خدمة العمالء بأنھا سلسلة األنشطة التي تبدأ عادة بطلب 

وفي بعض األحیان تصاحب بخدمات الدعم الفني، إلرضاء الشراء وتنتھي بتسلیم المنتج للعمیل، 

  العمیل 

ھي مجاالت تخطیط أساسیة بسبب  والمخزون والنقلإن مستویات خدمة العمیل وموقع المنشأة 

تأثیر قرارات ھذه المجاالت على ربحیة وتتدفق األموال والعائد على االستثمار، إن أي قرار من 

ویجب عدم التخطیط لھذا المجال بدون  األخرى،المجاالت ھذه المجاالت األربعة یؤثر على 

   األخرى.مراعاة للتأثیرات التي تنعكس على المجاالت 

  التورید: إدارة سلسلة تنظیم 1-5

تنتشر داخل  التوریدحیث أن معظم وظائف  األساسي، التورید الجزء وفعالیة نظامتعتبر كفاءة 

التنظیم مما یؤدي إلى تعارض أھداف ھذه الوظائف مع بعضھا البعض وذلك نتیجة للتبعیة 

  المزدوجة.
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تحت تسییر وسیطرة اإلدارة العلیا یعني فشل  التوریدأنشطة عدم وجود ھیكل تنظیمي یجمع بین و

  للتورید.تطبیق المفھوم المتكامل 

 واحد،في إطار تنظیمي  التوریدنحو تجمیع وظائف  اتجاهفمنذ الستینات من القرن الماضي ظھر 

مكانھا في الھیكل التنظیمي والتنظیم الداخلي  التورید،حیث نرى العوامل المؤثرة في تنظیم إدارة 

  لھا. 

   التورید:العوامل المؤثرة في تنظیم إدارة  5-1- 1

   :[13]أھمھامن منشئة ألخرى حسب مجموعة من العوامل  التوریدیختلف تنظیم إدارة 

   المنشأة:أھداف - 1

التنظیم الذي یصلح لمنشأة تسعى إلى تحقیق الربح ال یناسب المنشأة التي ال تسعى لتحقیق الربح 

وكذلك یتوقف شكل ونوع التنظیم المناسب للمنشأة على أھداف طویلة األجل وقصیرة األجل 

   والبقاء.النمو واتجاھات المنشأة نحو 

   المنشأة:حجم - 2

التنظیم الذي یناسب منشأة صغیرة الحجم ال یتناسب إطالقاً مع منشأة متوسطة الحجم أو كبیرة 

ففي المنشآت صغیرة الحجم یكون الھیكل التنظیمي محدودا بأقسام معینة وقد ال نجد إدارة  الحجم،

لكن عند نمو حجم المنشأة قد  والتخزین،للموارد أو یوجد فرد واحد یشرف على أعمال الشراء 

دارة مستقلة للموارد التي یتبعھا إدارات وأقسام متعددة للشراء والتخزین والمناولة ومراقبة نجد إ

  المخزون وغیرھا.

   المنشأة:طبیعة نشاط - 3

ھناك منشأة صناعیة أو تجاریة أو للخدمات والتنظیم الذي یناسب المنشأة الصناعیة ال یتالءم مع 

لمنشأة التجاریة أو الخدمیة، والمنشآت الصناعیة تركز على وظیفة شراء المواد األولیة ا

والمنشآت التجاریة تركز على وظیفة بیع وتوزیع المنشآت النھائیة، أما المنشآت  واألجزاء،

  ملموسة.الخدمیة فتركز على نوعیة خدمات المقدمة للعمالء باعتبار إن الخدمات غیر 

كل التنظیمي لمنشأة یتحدد حسب طبیعة نشاطھا ونوعیة الموارد التي تتعامل فیھا وعلیھ فإن الھی

  للتوزیع.سواء باإلنتاج أو 
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  الموارد واإلمكانات المتاحة:- 4

یختلف الھیكل التنظیمي لمنشأة تمتلك موارد وإمكانیات مادیة وبشریة وفنیة عن منشأة أخرى ال 

رد وإمكانیات كبیرة یكون لدیھا فرصة كبیرة لتطویر تمتلك اإلمكانیات، فالمنشأة التي تمتلك موا

وتوسیع تنظیمھا بما یتناسب مع اإلمكانیات والموارد المتاحة ومن ثم یمكنھا تخصیص إلدارة 

مستقلة للموارد، أما المنشأة ذات اإلمكانات والموارد المحدودة فال یمكنھا تطویر أو توسیع 

اإلمكانات والموارد المتاحة واألھداف التي تسطرھا تنظیمھا ألن التطویر التنظیمي یرتبط مع 

  المنشأة.

  وجھة نظر اإلدارة العلیا: - 5

قد تفضل اإلدارة العلیا للمنشأة شكل معین لتنظیم أعمالھا فنجد بعض المنشآت تمیل إلى إتباع 

دارات إلوالتخزین والبعض اآلخر یفضل الالمركزیة وتفویض السلطة ل الشراءالمركزیة في 

 التوریدالمتخصصة في الشراء والتخزین، وأیضا تؤثر درجة اھتمام اإلدارة العلیا بوظیفة 

وتعترف بدورھا في تحقیق أھداف المؤسسة، حیث یتم وضعھا في المكان المناسب في الھیكل 

  التنظیمي.

  التورید:التنظیم الداخلي لوظیفة   5-2- 1

عندما یكون حجم المشروع صغیرا یكون نشاط إدارة الموارد محدودا فیكون في استطاعة فرد 

واحد القیام بإدارة الموارد على مستوى المشروع وعندما یكبر المشروع ویتسع نشاط عملیة 

تدفق وانسیاب الموارد داخل المنشأة وخارجھا فإن التنظیم یتخذ أبعاداً أخرى لتالءم التوسع في 

األعمال واتساع نشاط المنشأة وتظھر الحاجة إلى مزید من التخصص والتنسیق والتكامل حجم 

وعند وضع التنظیم الداخلي إلدارة الموارد  الموارد.بین أنشطة إدارة الموارد تحت إشراف مدیر 

یمكن للمنشأة اتباع واحد أو أكثر من أسس التقسیم الوظیفي أو حسب الموقع الجغرافي أو التنظیم 

  لمركب أو غیرھا بما یتناسب مع نشاط المنشأة.ا

طبقاً للتقسیم حسب أنواع الموارد و وظیفیة،یمكن تقسیم أنشطة إدارة الموارد إلى عدة مجاالت 

یمكن تقسیم إدارة الموارد حسب أنواع الموارد التي تتعامل فیھا سواء مواد األولیة أو نصف و

نوع أو مجموعة سلعیة من األنواع المتشابھة في مصنعة أو مواد تامة الصنع، ویتم تجمیع كل 

  [3]وحدة أو قسم داخل إدارة الموارد
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  لتورید:وظیفة مھام  1-6

مجموعة من الطرق أو الوسائل التي تسھل لعملیة الحصول على من خالل  مھام التورید تتم

المواد والمستلزمات والمنتجات وغیرھا من االحتیاجات المادیة والمحافظة علیھا بصورة صالحة 

لالستعمال إلى حین استخدامھا بأفضل السبل وأكثرھا مالئمة وأقلھا تكلفة. واإلجراءات ال تعد 

التورید والتخزین بأفضل ا وسائل مساعدة لتحقیق غایات وأھداف غایات أو أھداف بحد ذاتھا أنم

  :[10]نماذج إلجراءات التوریدیبین  B)(والملحق كما یلي  افعالیة وكفاءة ویمكن تصنیفھ

      تخطیط االحتیاجات من المواد والذي یھدف إلى تحدید صافي االحتیاجات من المواد - 1

الموضوعة.بالشكل الذي یساعد على تنفیذ خطط وبرامج االمداد  إلیھاومواعید الحاجة 

التنسیق مع جھاز الرقابة على االنتاج عند وضع جداول االنتاج حتى تتماشى مع - 2

امكانیات التورید ومواعید التنسیق بین االنتاج وظروف التورید 

م من خالل الشراء وتبدأ أنشطة الشراء فور تحدید االحتیاجات من الموارد والتي تت- 3

 في:تخطیط االحتیاجات وتلخص أھم ھذه االنشطة 

فحص مواصفات المواد المطلوبة وتصنیفھا في مجموعات نمطیة مما یسھل عملیة -

الشراء.

اختیار مصادر التورید المناسبة والتفاوض معھم على شروط الشراء إصدار أوامر -

االحتفاظ بسجالت تتضمن بیانات عن اتجاھات أسعار المواد وأداء الموردین  التورید،

ومدى التزامھم بشروط التعاقد وغیرھا من المعلومات التي تفید عند اختیار موردین في 

المستقبل.

متابعة أوامر التورید بما یساعد على تورید المواد بالكمیات المطلوبة وبالمواصفات -

علیھا.المتعاقد 

تطور  التورید،تطور أنواع  التورید،ظروف  الموردین،ع البیانات والمعلومات عن تجمی-

والتي تساعد في تحسین منتجات المنشأة وتطویر أسلوب  ذلك،تكنلوجیا االنتاج إلى غیر 

المنشاة.االنتاج وتخفیض تكلفتھ مما ینعكس في النھایة على اداء 

المختلفة داخل المنشأة مثل حسابات  تنظیم وتسھیل اتصاالت الموردین بأقسام العمل-

الموردین.الخزینة ... وغیرھا مما یساعد على االحتفاظ بعالقة طیبة مع  الموردین،

الم المواد المتعاقد على االستالم ویتضمن مجموعة من األنشطة التي تتعلق باست- 4

د المسلمة والتعرف علیھا واجراء عملیات الفحص األولي للتأكد من مطابقة الموا ،توریدھا
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لألنواع المتعاقد علیھا (من الناحیة الشكلیة فقط) والكمیات المتفق علیھا والوارد في أمر 

ووظیفة االستالم عمل ذو طابع كتابي یھدف إلى متابعة تقریر استالم الشحنة  التورید،

الموردة.الموردة والذي یحتوي على أنواع وكمیات المواد 

د األنشطة الرئیسیة لجھاز إدارة المواد ویھدف الفحص الفحص ومراقبة الجودة یعتبر أح- 5

إلى التأكد من مطابقو مواصفات المواد الموردة للمواصفات المتعاقد علیھا وذلك باستخدام 

والمعملي.الفحص الفني 

النقل تشكل تكلفة النقل جزءاً أساسیا من تكلفة المواد مما یزید من أھمیة أنشطة النقل - 6
الرقابة على المخزون فانتشار النقل الجوي السریع قد أدى إلى  سیاسات وتأثیرھا البالغ على

العناصر.تخفیض كبیر في مستویات المخزون لبعض 

  أساسیتین:ویمكن جمع أھم أنشطة النقل في مجموعتین 

رقابة أنشطة النقل تتضمن ھذه المجموعة من األنشطة الخاصة باختیار التفریغ قبل -

تقییم أداء وكالء  المواد،متابعة شحن  والتعاقد،سعار النقل المناسبة والتفاوض على أ

الموافقة على دفق قیمة تكلفة الشحن للوكالء المتعاقد  نالمراجعو معھم،الشحن المتعاقد 

معھم بعد اتمام عملیة الشحن 

المختلفة وذلك بغرض تحدید التكلفة الكلیة للنقل  (النقل)تحلیل اداء وسائل الشحن -

التلف وكذلك ضرر  السرقة، والتغلیف،التعبئة  والتفریغ،وتشمل مصاریف التحمیل 

النقل.المخزون المستغرق في 

ھة الرقابة على المخزون االحتفاظ بسجالت حدیثة ج وتتولھ المخزون:الرقابة على - 7

لعناصر المخزون المختلفة ومتابعة حركة الصنف واألرصدة والمقارنة بینھا وبین صافي 

المناسب.االحتیاجات المخطط من المواد واصدار طلبات الشراء في الوقت 

حلیل تتضمن مجموعة األنشطة المتعلقة بتجمیع وتصنیف وت والشراء:بحوث المواد - 8

البیانات بالمواد وذلك بغرض تطویر أنواع بدیلة للعناصر المستخدمة حالیاً في االنتاج بل 

الحالیة.تكلفة وقدرات مصادر التورید 

التخزین وتتولى مسؤولیة التخزین الفعلي لألصناف التي یتم توریدھا والتي یمكن - 9

إمساك  المخازن،لى وتتضمن العدید من األنشطة التي من بینھا اإلشراف ع تخزینھا،

االلتزام بإجراءات الفحص واالستالم والمحافظة على  الالزمة،السجالت والبطاقات 

حصر األصناف الراكدة  لطبیعتھا،األصناف التي یتم تخزینھا ووضعھا في االماكن المناسبة 

والتالفة.
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ى التخلص من األصناف الراكدة ویستھدف ذلك حمایة البیئة من التلوث والحصول عل- 10

المخازن.قیمة ممكنة لھذه األصناف الراكدة وتخفیض الحجم المستثمر في موجودات 

:تشخیص التورید 1-7

  مفھوم التشخیص: 7-1- 1

یعرف التشخیص على أنھ وصف وتحلیل لحالة المنظمة، قطاعاتھا، أنشطتھا، من حیث الجودة، 

واقتراح التحسین مع مراعاة إطار ، لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف، طلبھا ولمصلحتھابناء على 

  التقني، االقتصادي والبشري.

یسمح تنفیذ وإجراء التشخیص بتقدیم صورة عن الحالة القائمة للمواقع حیث یسمح ھذا اإلجراء 

بأخذ بعین االعتبار الخصائص، التاریخ والمسائل المتعلقة بالمؤسسة المعنیة حیث أن التشخیص 

  إجراءات التحسین تنظیم اإلمداد. لیھا مرحلةیبحث عن األسباب واآلثار، لت

  التشخیص: مناھج 7-2- 1

  قبل التطرق لذلك، نستعرض نطاق التشخیص للمؤسسة سواء الداخلي أو الخارجي:

  الخارجي:  التشخیصأوال:      

التشخیص الخارجي كجزء من اإلدارة التشغیلیة، یعتبر أداة لتحلیل عالقة المؤسسة مع محیطھا 

الخارجي، حیث أنھ یسمح بتفسیر وضعھا وتوقع تطورھا، كما یحدد الفرص للمؤسسة لبناء 

  قوتھا، والتھدیدات التي تحتاج إلى المعالجة. 

د العوامل الخارجیة (الموردون، حیث یستلزم ھذا التشخیص الخارجي وضع نھج منظم لتحدی

  االتصاالت) وطبیعة العالقة معھم. العمالء،

  الداخلي:التشخیص ثانیا:      

حیث أنھ یركز على داخل المؤسسة، وینطوي على تحدید التبادالت بین الجھات الفاعلة داخل 

  المؤسسة حیث أن ھذا النھج مشابھ لسابقھ.

ات الفرعیة التي تتضمن الخدمات، تقسیم العمل وكخطوة أولى: تحدید المصالح والمجموع

  یركز التحلیل على عالقات لكل مصلحة مع غیرھا.وكخطوة ثانیة  ،واألفراد
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حیث یسمح ھذا النھج على وجھ الخصوص بالكشف عن االختالالت الناتجة عن عدم وجود 

  تنسیق داخلي.

   خطوات: 3على أساس ھج تشخیص التورید وتقوم منا

االستراتیجیةتحلیل الخصائص - 1

تحلیل الخصائص التشغیلیة - 2

خریطة لتسییر مشروع تورید متقدم - 3

  التنظیمي.یحدد نظام القیم ھرم جمیع المشاكل التي ینبغي معالجتھا فھرس الدلیل العام واإلطار 

   :التحلیل االستراتیجي (تقییم المسائل)- 1

  تقییم المؤسسة في محیطھا -

  استكشاف المنافسة وإمكانیة المقاولة من الباطن -

الموضع األمثل للوظیفة في إعداد االستراتیجیات -

   :تقییم المؤسسة 1- 1

تعریف الكیان ھو بال شك الفعل األبسط في التشخیص والغرض منھ تقییم تحت ضوء 

  و"تطلعي" خصائص السیادة للمؤسسة  "،"تصویري "،"تاریخي

   :استكشاف المحیط 2- 1

تقییم نتائج التورید التي تم الحصول علیھا وفقا للمنافسة، خاصة التحكم في التكالیف اإلجمالیة 

  ومستوى الخدمة المقدمة للزبائن. 

  الوضعیة المثالیة للتورید إعداد االستراتیجیات: 3- 1

 J.L Hackettالوضعیة المثلى للتورید في إعداد االستراتیجیات ھو أمر مركزي لمقاربة مفھوم  

"اعتبارات التورید تؤثر بشكل كبیر في االستراتیجیات المصممة لتحسین مستوى األرباح" كذلك 

في إطار بحوث العملیات الكلیة "تحسین" صنع القرارات المطبقة بالتوجیھات التورید، حیث 

  یكون الشكل التفصیلي لھذا كالتالي: 

من قبل  االستراتیجیةتي تعالجھا في الخطوة األولى، تمییز النطاق الھرمي لالھتمامات ال·

إدارة الشركة (عناصر االبتكار، التسویق، التسییر المالي، على سبیل المثال)
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تحدید جمیع متغیرات التشغیل المؤھلة لــ "نظام تورید مثالي" (مستوى التكالیف، مالئمة ·

اعتمادا على احتیاجات الزبائن، أداء أفضل للمنافسة) ترتیب جمیع المعاییر المستخدمة 

درجة قدرة التشغیل للمؤسسة وإنشاء نموذج تشكیلة اإلمداد الحالیة

في الخطوة الثالثة، معرفة حالة المؤسسة الواقعیة من خطة التورید وكذلك طبیعة مسألة ·

إعادة وضع، اعتماد على اتجاه التطور المرغوب فیھ، التورید في المستوى المناسب من 

.االستراتیجيالنطاق الھرمي لمسائل االنعكاس 

  التحلیل التشغیلي:-2 

لتورید ألنھ المجال الذي یحتمل التبسیط، ومنھ زیادة یتفق رؤساء المؤسسة على تفوق نظام ا

  الربحیة، إذن فھو بالغ األھمیة، كما ونوعا، وبشكل دائم

  أھداف التحلیل  1- 2

  أساسیة:أھداف  5لتحلیل الموجود األخذ بعین االعتبار الوضع الداخلي المتضمن 

شغیلیة، للتأكد تخطي نطاق مشاكل تنظیم التورید الستبدالھا بجمیع االھتمامات الت·

بالفعل أنھ یتوقع إعادة تحدید نمط إدارة التدفقات بمیزة تنافسیة

تحدید الخصائص السائدة في التشكیلیة، حالة ومدى استحقاق مسعى التورید·

تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف الرئیسیة في نماذج تنفیذ المھمة، سواء من حیث ·

األداء والمناھج التي تالئم أھداف البحوث

تحدید أصل ونطاق كل نقاط الضعف الرئیسیة: التعرف على أسباب النقص، ·

كوابح التغییر، وكذلك العناصر المحركة

تعریف شروط حل المشاكل وإثراء الخطوة التي تتوافق مع شروط تنفیذ عملیات ·

التغییر في المؤسسة.

  تنظیم التورید  2- 2

التورید" یمكن أن تعتبر في بعض األحیان بمثابة رؤیة خاصة  استراتیجیةإذا كانت "

  العامة للمؤسسة. لالستراتیجیة
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   أساساً:یتمیز تحلیل تنظیم التورید 

لسالسل المواد والمنتجات في النظام من قبل  االھتمام المزدوجفي المبدأ التوجیھي: سیطرة  -

  )العائد –التكلفة (الزمان وتحسین عالقة  –بحوث ضبط قیود المكان 

تشخیص ضوء تنظیم التورید، الضوء انتقائي ولیس فقط على مساحة النشاط،  التطبیق:في حیز  -

البرمجة وتنظیم اإلنتاج، التوزیع  –الشراء، التخطیط  –لثالثة أنظمة فرعیة مھمة: التموین 

  تحلیل مالئمة.وخدمة الزبائن. القواعد، المستخدمین، أساطیر الخاصة بالمھن تتطلب أدوات 

  المشاكل:البحث عن مصدر  3- 2

الزالت وظیفة التورید غائبة في بعض األحیان على األقل في شكل ھیئة إداریة متماسكة في 

الھیاكل التنظیمیة التقلیدیة، وھذا ما یفضي إلى الرد التوریدي المتقدم ومن المرجح أن یكون 

العدید من الخدمات والمصالح اإلداریة، غیر أن التأثیر في القیاس أو المسؤولیات الموزعة بین 

لما لھا من ضرورة الربط البیني وتجمیع العملیات الرئیسیة وظیفیا وتطبیقیا، في األنظمة الفرعیة 

  المستقلة، تزوید كل الھیاكل وجمیع نماذج العمل، مكانا وزمانا.

  التورید:خطة العمل وإعداد مشروع -3 

األمر یعود إلدارة المؤسسة لمقارنة نتائج التحلیل الوصفي ثم وضع مخطط توجیھي مالئم 

ومتوافق مع شروط التغیر في منظمة التورید موقع الھیاكل في السعي نحو نوع من النموذج 

  المثالي.
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  خالصة الفصل األول 

وحتى عند تطبیقھ كمصطلح إداري  ظھوره،اعتبر التورید ذو دور وأھمیة بالغین منذ بدیة 

تنظیم ورقابة  للتخطیط،عرف العدید من التطورات والتغیرات جعل منھ إدارة متكاملة یخضع 

  اإلداریة.وذلك على كل المستویات 

 المؤسسة یھدف إلى تحقیق انسیابیة العمل والتدفق المستمر بأقل ةاستراتیجیكما أصبح ضمن 

وأصبح یشكل مجال للمنافسة بین المؤسسات واكتساب أسواق  ،المؤسسةالتكالیف لزیادة ربحیة 

   جدیدة.
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  الثاني الفصل 

  مشاریع التشییدإدارة سلسلة التورید في 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

53

تمھید:2-0

وغیر مترابط مما ینعكس سلباً  مجزأفي صناعات التشیید تقوم على أساس  الحالیة إن الممارسات
من حیث االنتاجیة والتأخیر في إنجاز المشاریع وزیادة في الكلفة كافة مراحل المشروع  على

  والنزاعات.والخالفات 

حیث أن الصناعات التشییدیة ھي من الصناعات المعقدة بطبیعتھا فھي مكونة من مجموعة من 
  .ع الھندسيشرومختلفة للمالمراحل التي تعمل خالل المنظمات والشركات ال

في المشروع الھندسي والمورد لمالك والمھندس والمقاول ومقاول الباطن ھذا باإلضافة إلى أن ا
ھي أطراف تلعب دوراً ھاماً للوصول إلى أھداف المشروع وإن أي خلل یقوم بھ أحد ھذه 

  ككل. المشروععلى جودة  سلبياالطراف المشاركة في المشروع یؤثر بشكل 
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:إدارة المواد في مشاریع التشیید2-1

المواد تحتل  إن اإلدارة المثلى للمواد تلعب دوراً أساسیاً في نجاح المشروع الھندسي حیث أن
 وكفاءةالتحكم بالمواد أمر مھم جداً فالبد من التعامل معھ بدقة  مساحة ھامة في المشروع لذلك

  الناجح.عالیة للسعي نحو المشروع 

  حیث یشیر شروع كلفة االجمالیة للمالمواد تشكل جزأً كبیراً من الف

(Bernoldan & trenseler, 1991) من الكلفة  )60 – 50(أن كلفة المواد تشكل  إلى %
حیث یتمثل إدارة المواد  على اھمیةلدراسات تؤكد ا جمیع كما اناالجمالیة للمشروع الھندسي 

 المطلوبةتوفیر المواد والمعدات بالكمیة المحتاجة وبالجودة المبدأ األساسي الدارة المواد في 
الصحیح، فعدم توفر المواد عند الحاجة الیھا ھي احد األسباب وذلك بالكلفة المناسبة بالوقت 

  الرئیسیة لنقص انتاجیة العمل في موقع المشروع.

ان وضع نظام الدارة المواد في المشروع امر أساسي، ونمذجة ھذا النظام تتضمن وضع 
استراتیجیات لتكامل ومراقبة كامل العملیات ویجب ان ناخذ بعین االعتبارمراحل تدفق المواد 
ضمن مراحل المشروع بدأ من مرحلة التقدیر مرورا بمرحلة تقییم ما قبل الشراء والشراء 

) یوضح مراحل إدارة المواد في 7وانتھاءا بإدارة المخازن والتعامل مع الفائض والشكل رقم (
  المشروع الھندسي.

                        ) یوضح مراحل إدارة المواد في المشروع الھندسي7الشكل رقم (
Berdoma (2004) [25] P.11

االستالم 

والفحص
مراقبة حالة 

الطلبیة
اختیار 
موردي 
المواد

اختیار 
طریقة 
التعاقد

تحدید كمیات 
المواد 
المطلوبة 

التعامل مع 
الفائض من 

المواد

 إدارة

المخزون

متابعة 

االستالم

التقییم 
ماقبل 
الشراء 
والشراء

التسعیر 
واعداد 

العقد

رالتقدی

التدقیق 

الدوري

توقع كال 
الطرفین المستلم 

والمسلم

التسجیل في 
السجالت 
المخصصة

تدقیق جودة 
وصالحیة 

المواد
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  یلي:یمكن إدراج منافع اإلدارة المثلى للمواد كما و

تخفیض الكلفة الكلیة للمواد - 1
القدرة على توصیل المواد بطریقة أفضل - 2
توفیر المواد في موقع المشروع بالكمیة والوقت المناسب - 3
زیادة االنتاجیة - 4
عالقة أفضل مع المورد - 5
تخفیض الھدر من المواد - 6
تخفیض كمیة المواد المخزنة في الموقع - 7
في نھایة المشروع الھندسي تخفیض كمیة المواد الفائضة - 8

  

:إدارة المواد وإدارة مشاریع التشیید1- 1- 2

ھناك تعاریف مختلفة لمفھوم ادارة المواد لكن كل االبحاث تشیر الى اھمیة ادارة المواد 
  لنجاح المشروع ككل.

تتكامل مع عملیات الشراء والتسلیم ومتابعة المواد وضبط عملیات ادارة المواد یجب ان 
المستودعات ھذا باإلضافة الى ان تحقیق نظام ادارة مواد فعال وناجح یحتاج الى اعلى 

  مستویات من االدارة.

مراحل في المشروع الھندسي حیث یجب على فریق  سبع1999- (Damodara)عرف 
  :[18] تتم فیھا بشكل صحیح ھذه المراحل ھي ادارة المشروع التأكد من ان ادارة المواد

  وما بعد التشیید). –التشیید  –التعاقد  –التصمیم النھائي  –التصمیم االولي  –(التخطیط 
  وھنا سنبین مھام ادارة المشروع في كل مرحلة من المراحل.

 ثمرحلة التخطیط: على فریق ادارة المشروع ان یقوم بتشكیل فریق إلدارة المواد حی-

  یجب التركیز على تخفیض الكلفة النھائیة للمشروع.

مرحلة التصمیم االولي: یتم تعریف المواد التي سیتم استخدامھا في المشروع ویجب -

العمل على تخفیض الكلفة بحیث تالقي متطلبات المالك بعد تحدید المواد على فریق ادارة 

  تسلیم.المشروع ان یزود المقاولین بمعلومات عن المواد ووقت ال

  مرحلة التصمیم النھائي: یجب توصیف المواد والمعدات المحتاجة.-

مرحلة التعاقد: یجب التأكد من تواریخ توصیل المواد ویجب متابعة حالة المواد -

  واالستالم والفحص حیث یجب تورید المواد وفقا للمخططات التي تم وضعھا.

تم توصیلھا وبذلك یتمكن فریق  مرحلة التشیید: یجب التأكد من ان كل المواد والمعدات-

  ادارة المشروع من تجنب اي تأخیر قد یحدث.

  مرحلة ما بعد التشیید: یتم التعامل مع المواد الفائضة.-
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 CSC(Construction Supply Chain(التشیید سلسلة التورید في مشاریع 2-2

نوعیتھا وحجمھا وطبیعتھا إال أنھا تتوافق من حیث  من حیثالھندسیة  یعتختلف المشار 
ویجب أن تتم  التنفیذ)ما بعد  –التنفیذ  –التصمیم  – (التخطیطر بھا بدأً من المراحل التي تم

اختالف أنواعھا ھذه المراحل في وقت معین وبتكلفة مالیة محددة وتتكون المشاریع الھندسیة ب
.المورد)-  المقاول- لھندسي)االمكتب  –المھندس االستشاري ( – (المالكمن أطراف أساسیة 

       إن سلسلة التورید في المشاریع الھندسیة تشمل كل العملیات خالل مراحل المشروع 
مقاول الباطن  –مقاول  – (المالكالھندسي كما تتضمن األطراف المشاركة بالمشروع الھندسي 

ا لیست مجموعة من العملیات التشییدیة بل ھي شبكة من إال أنھ الموردین) –االستشاریین  –
بین المصمم والمالك  والمعلومات،والمواد  التدفقات المالیةالعالقات بین المنظمات التي تشمل 

  .)8(والمقاول والمورد كما ھو مبین بالشكل 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  تدفق معلومات                     تدفق مواد                      تدفقات مالیة 

  

  )8الشكل ( مخطط لسلسة التورید في المشاریع الھندسیة

(Xuc, Etal.2002)[30]  

  

  

 مورد
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 (Vrghoefetal. 2000) :التشییدمشاریع خصائص سلسلة تورید 1- 2- 2

[ 29 ]:التالیةبالعناصر  في مشاریع التشییدتتمیز سالسل التورید  والوظیفةالبنیة من حیث       

تسعى إلى توفیر جمیع المواد في مواقع التشیید حیث یتم استخدامھا في العملیات والمھام - 1
تدور حول منتج واحد على عكس أنظمة التصنیع  حیث أن صناعات التشیید الموقع،في 

الزبائن.التي لھا منتجات متعددة تمر خالل المصنع وتوزع على العدید من 
مؤقتة تنتج  مشاریع التشییدبصرف النظر عن استثناءات نادرة فأن سلسلة التورید في - 2

المشروع ونتیجة لذلك فأن سلسلة  اسة ھیكلةدرواحداً من المشاریع وذلك من خالل إعادة 
التورید ھذه تتمیز بعدم االستقرار والتجزئة وخاصة بسبب الفصل بین مرحلتین التصمیم 

والتنفیذ.

  :التشییدمشاریع إدارة سلسلة تورید 2- 2- 2

في مشاریع تورید السلسلة  إدارةأنھ ال یوجد تعریف لما یسمى  Agapionetal(1998) بین
  [14] یلي:سلسلة التورید فإنھا تعرف كما  إدارةلكن استناداً على فھم  ،التشیید

مع  في المشروع بداَ من متطلبات المالك، التصمیم وحتى االنشاءالعملیات الرئیسیة  تكامل
  . في ھذه السلسلةمورد)  –مقاولي الباطن  –مقاول  –المصمم  –(المالك األطراف الرئیسیة 

جیا وتعزیز المیزة التنافسیة بین الموردین ولواالستفادة من التكن ز على كیفیةحیث أنھا ترك
كما تم تعریفھا على أنھا تمثل اإلدارة االستراتیجیة لتدفق المعلومات والمھام والعملیات التي 

خالل دورة الحیاة  والمصب) (المنبععلى شبكات مختلفة من المنظمات والروابط  تشمل
  .للمشروع

  :التورید في مشاریع التشییدإدارة سلسلة دور 3- 2- 2

، تعتمد على التوریدسلسلة ل أربع ادوار رئیسیة Vrighoef & Koskela(2000)عرف 
وھذه االدوار لیست كالھما التشیید أو  موقعأو  فیما إذا تم التركیز على سلسلة التورید
[29] :وھيمنفصلة انما مرتبطة مع بعضھا البعض 

 :التورید على العملیات في الموقعالتركیز على تأثیر سلسلة - 1
الھدف االساسي ھو تقلیص الكلفة والمدة لألنشطة في الموقع وفي ھذه الحالة االعتبار 

لتجنب حدوث اي تأخر في وذلك المخطط لھ یتم بدقة تدفق المواد  اناألول ھو التأكد 
ین وجدولة بالتركیز على العالقات بین المورد ذلك تحقیقویمكن ھذا  ،الموقع عملیات

  .لتحقیق ذلكھو الطرف األساسي والمسؤول  والمقاولأعمال الموقع 
لفة وھي تتعلق على وجھ التركیز على سلسلة التورید بحد ذاتھا وذلك بھدف تقلیل الك- 2

الطرف األساسي  ھم موردي الموادو ضبط المخازن واللوجستیاتالخصوص بـ
 .المسؤول
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وذلك بھدف تقلیل الكلفة الكلیة مراحل مبكرة  ع فيالموق فيتزامن العملیات  التركیز على- 3
والمدة الزمنیة للمشروع، المورد او المقاول ھو الطرف المسؤول عن ذلك.

وتطویر إدارة سلسلة التورید واالنتاجیة في موقع المشروع بحیث  تكاملالتركیز على - 4
العمالء  یمكن تحسین إنتاجیة المشروع من خالل اإلدارة المثلى لسلسلة التورید،

والموردون والمقاولون ھم المسؤولون عن تحقیق ذلك.
  

مشاكل سلسلة تورید المشاریع الھندسیة:4- 2- 2

معظم الدراسات واالبحاث تؤكد على ان الصناعات التشییدیة تعاني من الكثیر من 
  المشاكل.

ھذه منھا ما یعود الى مشاكل في سلسلة التورید والتي تنشا بین االطراف المختلفة في 
  ).9السلسلة ویمكن توضیحھا بالشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) مشاكل سلسلة التورید في مشاریع التشیید9الشكل رقم (
Vrijhofetal, (2001) [ 29 ]
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  وھنا نبین بعض المشاكل التي تعود الى ادارة المواد:
  
تورید المواد قبل الطلب یؤدي الى تكالیف اضافیة للتخزین وامكانیة تعرض المواد - 1

للفساد.
توصیل المواد في الوقت المحدد یمكن ان یؤثر على االنتاجیة في الموقع.عدم - 2
تورید مواد غیر مطابقة للمواصفات.- 3
فقدان او فساد بعض المواد.- 4

  

:في مشاریع التشیید العالقة بین المقاول والمورد5- 2- 2
عدم توفر المواد عند الحاجة الیھا یؤثر بشكل كبیر على االنتاجیة في االعمال في موقع 

وزیادة  المشروع وذلك ما یؤدي الى التأخیر بالعملیات والتأخیر في تسلیم المشروع
  الكلفة للمشروع

كما أن صناعات التشیید تعاني من عالقات النزاع بین االطراف المكونة لھا عموما إن 
الطریقة االكثر اتباعاً لفوز المقاول بالمشروع ھو المناقصة وبسبب المنافسة فإن المقاول 

  یسعى الى الحصول على المواد وخدمات مقاولي الباطن بأقل االسعار.
ولذلك إن الموردین ومقاولي الباطن الذین یسعون الى الفوز بالمناقصة یعملون على 
تقدیم اقل سعر ممكن، وفي بعض األحیان قد یكون السعر المقدم غیر كاف للفوز 

فیض األرباح وھذا ما یؤدي إلى بالمناقصة لذلك یضطر إلى تخفیض السعر وبالتالي تخ
  ظھور 

  المشاكل خالل تقدم مرحل المشروع. 
ومما ال شك فیھ ان توفیر المواد عند الحاجة الیھا ھو امر ضروري وحرج لنجاح 

بتقدیم تصنیف للموردین یعتمد على  (Leendersالمشروع ككل، حیث قام الباحث (
مورد غیر مقبول، مورد مقبول، مورد جودة الخدمات والمواد التي یقدمھا المورد وھي (

  : [  23 ]جید، مورد مفضل، مورد ممتاز) وذلك وفقا لمایلي 
  

مورد غیر مقبول: ·
ھذا المورد ال یتمتع بالقدرة على تلبیة االحتیاجات التشغیلیة للعملیات وتوفیر 

  المواد وذلك عند الحاجة إلیھا.

مورد مقبول:·
الحتیاجات التشغیلیة وتوفیر المواد الطلوبة ھؤالء الموردین یقومون على تلبیة ا

للعمالء، لكن إن الخدمة التي یقدمھا ھؤالء یمكن وبسھولة أن یقدمھا أي مورد 
  أخر.

مورد جید:·
یوفرون المواد عند الحاجة إلیھا ھذا باإلضافة إلى أنھم یقدمون قیمة مضافة على 

  الخدمات المقدمة.
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مورد مفضل: ·
كترونیة تساعد على تكامل عملیات الشراء وبالتالي ھؤالء یستخدمون أنظمة ال

  یتمكن الموردین توفیر االحتیاجات المطلوبة والمواد وبالسرعة الممكنة.

مورد ممتاز:·
ھؤالء الموردین لدیھم القدرة لتوقع االحتیاجات المطلوبة وارضاء العمالء 

ة وبفعالیة بتوفیر المواد المطلوبة مع قیمة مضافة ویقدمون سیناریوھات مختلف
  .ةلتجاوز المخاطر المحتمل

:مشاریع التشییدتكامل سلسلة التورید في 6- 2- 2

ھناك تأكید على اھمیة دمج وتكامل االطراف المشاركة في مشاریع التشیید، ھذا من خالل 
تحقیق التكامل بین االطراف المشكلة لسلسلة التورید. حیث یمكن تحقیق ذلك من خالل 

  تطبیق عالقات الشراكة واستخدام أنظمة التواصل المعلوماتیة ونوضع ذلك كمایلي: 
  
  عالقات الشراكة:- 1
  

تخفیض مخاطر عدم توفیر المواد عند الحاجة الیھا فان شركات المقاولة تسعى الى ل     
  وضع عالقات شراكة مع الموردین الذین تتعامل معھم.

الشراكة في المشروع ھو نھج متبع لتمكین االطراف المعنیة العمل بشكل تعاوني وبذلك 
ة وبأقل تكلفة ممكنة من خالل تتمكن االطراف ذات الصلة بإتمام المشروع بطریقة أكثر فعالی

  الحفاظ على التواصل لحل المشاكل حال ظھورھا.
عالقات الشراكة الناجحة تقوم على الثقة وااللتزام بین االطراف المشاركة اضافة الى 

  التواصل والتنسیق فھو من الجوانب الضروریة لنجاح ھذه العالقات.
  :[15]لبعض العناصر االساسیة لعالقات الشراكة  تعریفاً  (Anderson, 1994)قدم الباحث 

  

االلتزام: كل عناصر فریق الشراكة یجب ان تلتزم باإلخالص والتعامل العادل ·
مع بعضھا.

العدالة: عند وضع الخطط واالھداف لشركات المقاولة یجب االخذ بعین االعتبار ·
مصالح كل االطراف.

ومات بین االطراف المشاركة لحل التواصل: الثقة وصدق التواصل وتبادل المعل·
المشاكل عند ظھورھا.

التقییم: االجتماعات ضروریة لتقییم العمل بین عناصر الفریق وتقییم عالقات ·
الشراكة فیما إذا كانت تؤدي الغرض المطلوب.
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من اھم المنافع لتطبیق عالقات الشراكة القضاء على الخصومة بین المورد والمقاول فبیئة 
تنسیق ھامة لتخفیض مخاطر عدم توفر المواد في موقع المشروع وتحقیق تدفقات التواصل وال
  مالیة أفضل.

اضافة الى ان تبادل المعلومات بین االطراف یؤدي الى تعزیز ورفع مستوى الشركة التنافسي 
  من خالل استخدام المعلومات المتاحة للمقاول لتحقیق اداء أفضل.

  انظمة المعلومات والتواصل:- 2

زیادة في الوعي ألھمیة تكنولوجیا المعلومات التي اصبحت جانب اساسي في العملیات ھناك 
التقییدیة، ھذا التنسیق في تدفق المعلومات بین االطراف المشاركة في السلسلة عنصر اساسي 

  لتحسین االداء وتخفیض المخاطر.

تبطة بشبكة الویب مفھوم نظام المعلومات یعتمد على استخدام االنترنیت والتكنولوجیا المر
العالمیة لتبادل المعلومات من خالل التكنولوجیا المتاحة على نطاق اوسع حیث نتمكن باستخدام 

  لوصول المعلومات وبموثوقیة أفضل. ھذا النظام تقلیص المدة الزمنیة

تطبیق نظام معلوماتي في المشاریع التقییدیة یساعد في تحسین عملیات جمع وتسجیل مختلف 
بیانات الخاصة بالمشروع وتوافر المعلومات الدقیقة في الوقت المناسب یقلص زمن انواع ال

  االستجابة للتعامل مع اي حاالت غیر متوقعة قد تنشأ.

كما اكدت العدید من الدراسات على اھمیة التواصل وتبادل المعلومات بین أطراف المشروع 
على الویب یسمح  دنظام یعتم (Pinho, 2007)لضبط عملیات تدفق المواد، حیث قدم الباحث 

للمستخدم بالوصول الى المعلومات من خارج الشركة حیث صمم ھذا النظام لیقدم المعلومات عن 
المعلومات في موقع المشروع، وتقدیم تقاریر یومیة  صالمواد والمعدات المطلوبة وكل ما یخ

باالعتماد على ھذه المعلومات. ویتم حفظ ھذه المعلومات في قاعدة البیانات الرئیسیة الخاصة 
   . [27]بالشركة بھدف وصول المستخدمین للمعلومة بأي لحظة وفي أي مكان 

  من اھم المیزات لتطبیق النظام:

توفیر المواد المطلوبة ·

فیر المعدات المطلوبة تو·

توفیر معدات النقل المطلوبة ·

موقع المشروع  ءمراقبة ومتابعة حالة مخازن الوقود قي·

المساحیة لمدراء المشروع من معرفة الموارد المتاحة (المواد، المعدات، العمال) ·

امكانیة التأكد من صحة البیانات ·

تقییم الموردین ·

امكانیة مراقبة المخازن ·

علومات الخاصة بالموردین والمواد الجاري تقدیمھا.حفظ الم·
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:عملیات سلسلة تورید المواد2-3
Material Supply Chain Process (MSCP)  

بتطویر اطار إلدارة سلسلة تورید المواد واستند ھذا االطار على    PERDOMO (2004)قام 
المناقشات والمقابالت مع افراد یعملون في حقل صناعة المقاوالت الكھربائیة في شمال والیة 
فیرجینیا ومن المعلومات المكتسبة من المقابالت تم تحدید خمس مراحل تشكل عملیات سلسلة 

[25]والتي ھي: MSCPتورید المواد

مرحلة التسعیر واعداد العقد- 1
مرحلة اختیار المورد- 2
مرحلة شراء المواد- 3
مرحلة التشیید- 4
التشیید دمرحلة ما بع- 5

إلدارة عملیات سلسلة   PERDOMO (2004)وفیما یلي اإلطار الذي قام بتطویره 
  :وفق المراحل التالیة تورید المواد في المشروع الھندسي
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 التسعیر:مرحلة -1
ت والمواصفات الخاصة ادارة المواد تبدأ من لحظة استالم المقاول للمخططا

. بالمشروع
ان الخطوة االساسیة في ھذه المرحلة ھي تحدید المواد الالزمة وكذلك اي مواد او 

  متطلبات خاصة یجب استخدامھا في المشروع.
  

  
  )10مرحلة التسعیر شكل رقم (

PERDOMO (2004)[ 25 ]  
  
  

مرحلة اختیار المورد:- 2
وتشمل ھذه المرحلة اختیار الموردین ذوي السمعة الجیدة حیث ان اختیار الموردین  

بالغ االھمیة ویحتاج المقاول الى التحقق من ان المورد قادر على تقدیم المواد 
  كمیة) عند الحاجة (اي المواعید المحددة).- جودة –الصحیحة (نوع 
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مرحلة شراء المواد:- 3
في ھذه المرحلة یتم طلب المواد ومتابعة حالة المواد تعتبر حرجة للغایة لنجاح 
عملیات ادارة المواد فالشخص المسؤول عن شراء المواد او قسم المشتریات (في 

المواد الصحیحة بالكمیات حال وجود شركة ضخمة) یحتاج للتأكد من توصیل 
الصحیحة والتحقق من تواریخ ارسال المواد وذلك لتحدید مواعید التسلیم بوضوح 

  وموقع التسلیم للمورد.
  

  ) مرحلة الشراء12شكل رقم (
PERDOMO (2004)[ 25 ]
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مرحلة التشیید:- 4
تم طلبھا تسلم الى  تتم عملیة تسلیم المواد خالل مرحلة التشیید حیث ان المواد التي

 نموقع العمل، ولكن في بعض الحاالت توصیل المواد الى موقع العمل قد ال یكو
توصیل المواد الى موقع  مممكنا بسبب قیود التخزین او الوصول في ھذه الحالة یت

  اخر كالمخازن الخاصة بالمقاول او اماكن التخزین الخاصة بمقاولي الباطن.
تحدث في طلب المواد تؤثر بشكل فعلي على مرحلة  ان المشاكل التي یمكن ان

التشیید وان اي فشل في ادارة ھذه المرحلة یودي الى التأخیر في المشروع بسبب 
تأخر في توصیل المواد، نفاذ المخزون، كمیات المواد غیر الصحیحة المشتاة، تورید 

  المواد الى اماكن خاطئة وكل ھذا یؤثر على كلفة المشروع.
ب المواد تبدأ بمرحلة التشیید ویجب التركیز على طریقة شراء المواد عملیة طل

ومتى یتم شراؤھا ومكان توصیلھا وتحدید الموردین الذین سیتم التعامل معھم 
  واماكن التوصیل.

  

  ) مرحلة التشیید13شكل رقم (
PERDOMO (2004)[ 25 ]
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التشیید: دمرحلة ما بع- 5
بعد االنتھاء من العملیات في المشروع على المقاول ان یقوم بإدارة المواد الفائضة،  

حیث یمكن التعامل مع ھذه المواد بطرائق مختلفة وھذا ما یعود الى نوع المواد 
وفیما إذا لدى المقاول مخازن ام ال.

المشاریع في الشركات التي لھا مخازن یتم االحتفاظ في المواد وذلك الستخدامھا في 
  المستقبلیة.

  

  
  ) مرحلة ما بعد التشیید14شكل رقم (

PERDOMO (2004)[ 25 ]
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  خالصة الفصل الثاني 

التشیید تم الوصول إلى مشاریع لخاصة بإدارة سلسلة التورید في من خالل الدراسات المرجعیة ا
عالقة التعرف على أھم العملیات التي تشكل سلسلة تورید المواد، توصیف مایلي: 

ل مراحل المورد/المقاول، التعرف على المشاكل التي تعاني منھا سلسلة التورید المواد خال
كما تم  تحدید العوامل التي تساھم في تحقیق التكامل بین مراحل المشروعالمشروع الھندسي، و

إلدارة عملیات سلسلة تورید المواد   PERDOMO (2004)توضیح اإلطار الذي قام بتطویره 
  .  لتطویر ھذا االطار من قبل الباحثكدراسة تم االعتماد علیھا في المشروع الھندسي 
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  تطبیقيالالجزء 
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  الفصل األول 

  

انیة لتطویر إطار إلدارة سلسلة دراسة مید

  مشاریع التشییدتورید المواد في 
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 تمھید: 1-0

التي تعبر عن التدفقات سواء  التورید،المشاریع الھندسیة من مشاكل في سلسلة  معظمتعاني   

رغم األرباح المحققة  ،كس ھذا على ارتفاع نسبي للتكالیفوینع معلومات)أو  (مادیةكانت 

إضافة إلى سوء التحكم في السیطرة على المحیط ھذا باإلضافة إلى الكثیر من التحدیات التي 

تواجھ المقاول خالل كافة مراحل سلسلة التورید بدءاٌ بعملیات تقدیر المواد وانتھاء بكیفیة التعامل 

  .لمواد الفائضة في نھایة المشروعمع ا

ید بأنھا مبینة على عالقات غیر ودیة وغیر مترابطة بین األطراف حیث تتصف صناعات التشی

المشاركة حیث المالك ال یثق بالمقاول والعالقة بین المقاول والموردین ومقاولي الباطن لیس 

قائمة على المصالح المتبادلة حیث أن المقاول یسعى  إلى الحصول على أقل األسعار وعملیة 

لسلة من المراحل والنشاطات الغیر مترابطة التي تفتقر إلى االنشاء ھي عبارة عبارة عن س

التنسیق الجید واألطراف المشاركة لیس لدیھم الوالء وااللتزام الكامل بأھداف المشرو ع  كل ھذا 

أدى إلى نتائج سلبیة على المشروع من حیث الكلفة والجودة والتأخیر في انجاز المشاریع لحل 

بحاجة إلى دمج جمیع المراحل المشروع بعملیة متكاملة   ییدالتشھذه المشاكل فإن صناعة 

كفریق  عملللاولین ، مقاولي الباطن ، موردین ع االطراف المشاركین من مالكین ، مقیوتشج

  .واحد لتحقیق أھداف المشروع
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  االجراءات المیدانیة للبحث1-1

تم إجراء مقابالت  التشییدمشاریع بعة في إدارة سلسلة التورید في لدراسة الممارسات الحالیة المت

الناشطة على مستوى البالد في المقاولة في شركات  مع مدراء ومھندسین ومقاولین شخصیة

األسئلة یبین قائمة  )A(الملحق حیث المھیكلة من األسئلة  قائمةخاللھا توجیھ  تمصناعات التشیید 

وھي تضم ستة أجزاء  وخبرة الباحث على الدراسات المرجعیةالتي تم وضعھا باالعتماد 

  ترتیبھا بما یتوافق مع خطة البحث.موضحة كما یلي وذلك الستخالص أھم المعلومات و

الجزء األول - 1

  الشركة من حیث مجال العمل وعدد المشاریع المنفذة  عن یشمل معلومات عامة

الجزء الثاني - 2

یشمل الممارسات الحالیة للمقاولین في إدارة المواد خالل مراحل المشروع وذلك لتحدید 

التي تتم خالل المشروع حیث تم االعتماد على الدراسات المرجعیة  عملیات التورید

اختیار ،مرحلة بمرحلة التسعیر وإعداد العقد  إلى ست مراحل بدءاً  سلسلة التوریدلتقسیم 

تقییم عملیات إدارة مرحلة مابعد التشیید و،مرحلة التشیید ،مرحلة ء الشرا،مرحلة المورد 

وذلك بھدف تعریف أھم ،في نھایة المشروع من قبل المقاول سلسلة تورید المواد 

  العملیات ل تحدید أھمیة ومدى استخدام ھذه العملیات األساسیة من خال

الجزء الثالث - 3

حیث العوامل والمعاییر التي یعتمد علیھا  دراسة العالقة بین المقاول والمورد وذلك من

المقاول في اختیار المورد وترتیب ھذه العوامل وفق األفضلیة ودراسة االجراءات التي 

  یقوم بھا المقاول في حال عدم التزام المودر وأیضا ترتیب ھذه االجراءات 

الجزء الرابع - 4

من حیث الكمیة  ووقت  دراسة الممارسات الحالیة لكیفیة إرسال المواد إلى الموقع

  االرسال

الجزء الخامس  - 5

دراسة أھم المشاكل التي تواجھ المقاول خالل مراحل تورد المواد خالل المشروع 

  .الھندسي حیث تم توضیحھا وترتیب مدى تكرار ھذه المشاكل
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الجزء السادس - 6

 صناعات التشییدحیث تتصف مراحل المشروع اسة العوامل التي تساھم في دمج در

فإن لذلك بأنھا مبینة على عالقات غیر ودیة وغیر مترابطة بین األطراف المشاركة 

ع یبحاجة إلى دمج جمیع المراحل المشروع بعملیة متكاملة  وتشج التشییدصناعة 

كفریق  للعملاالطراف المشاركین من مالكین ، مقاولین ، مقاولي الباطن ، موردین 

  .واحد لتحقیق أھداف المشروع

  دراسة العالقة بین المقاول والمورد  1-1- 1

  .ة كبیرة في نجاح المشروع الھندسيإن العالقة بین المقاول والمورد لھا أھمی

تبین أن معظم المقاولین یعتمدون على السعر األدنى باختیار المورد وھذا ما یؤدي إلى 

  .لربح ألدنى حد بغرض الفوز بالعقدقیام المورد بتخفیض ا

القات غیر جیدة بین المقاول والمورد في مراحل المشروع مما یؤثر وھذا یؤدي لخلق ع

على نجاح المشروع الھندسي ككل . لذلك فإن بعض المقاولین یؤكدون على ضرورة 

  . الوقت والمكان الصحیح عند الحاجةعلى توفیر المواد بالجودة و المورداالھتمام بقدرة 

على عالقات الشراكة مع الموردین .كما أنھ تبین أن معظم المقاولین ال یعتمدون 

لمكان ن الھدف األساسي إلدارة سلسلة التورید ھو توفیر المنتج الصحیح في ابما أ

في حال تورید المواد في وقت غیر مناسب أو غیر والوقت الصحیح وبأقل كلفة، ف

  . سیؤثر على كامل المشروع الھندسي مطابقة للمواصفات فأن ھذا

التي تحدث في مراحل سلسلة التورید واقتراح الحلول لھا  دراسة المشاكل 1-2- 1

إن تحدید أكثر المشاكل حدوثاً خالل مراحل سلسلة التورید لھا أھمیة كبیرة وذلك القتراح 

   .الحلول المناسبة

خالل مراحل سلسلة  وترتیبھا وفق لدرجة التكراروھنا سیتم تحدید ومناقشة المشاكل 

  .التورید

واعداد العقدالتسعیر مرحلة - 1

إن من أھم المشاكل خالل ھذه المرحلة ھو ضعف التواصل بین أطراف المشروع  

یؤثر على مراحل المشروع وعدم التطابق بین المخططات والمواصفات وھذا ما 

  یوضح اكثر المشاكل تكرارا ودرجة تكرارھا. )3( ة، والجدول رقم التالی
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  الترتیب  العقدالمرحلة األولى : مرحلة التسعیرواعداد 

عدم وجود توصیف جید للمواد المراد استخدامھا من قبل المالك 

  والمصممین 

3  

  1  ضعف االتصال بین االطراف المشاركة : المالك المصممین والمقاول 

  4  المخططات والتفاصیل المطلوبة غیر مكتملة 

استخدام مواصفات للمواد مختلفة عما ھو مستخدم ومتعارف علیھ من 

  المصممین قبل

5  

  2  الغموض وعدم التطابق بین المخططات والمواصفات 

  مشاكل مرحلة التسعیر واعداد العقد )3( جدول رقم 

مرحلة اختیار المورد :- 2

تبین أن أكثر المشاكل خالل ھذه المرحلة ھو وجود العدید من الموردین بدون 

  معلومات كافیة عنھم .

المورد یجب أال یعتمد فقط على التقییم وفق حیث من خالل البحث تبین أن اختیار 

السعر االدنى ،ولكن العوامل األخرى ( مؤھالت المورد ) یجب أن تؤخذ بعین 

االعتبار، لذلك البد من التقییم المسبق للموردین للتأكد من قدرة الموردین على 

تقدیم المواد الصحیحة من حیث الجودة والنوع والكمیة وفي الوقت والمكان 

ناسب ، وذلك من خالل الطلب من الموردین بإرفاق بیانات خاصة بھم عند الم

التقدیم للعقد ، حیث أنھ في حال االعتماد فقط على السعر في اختیار المورد دون 

 معرفة مؤھالت المورد ھذا یمكن أن یؤدي إلى حدوث مشاكل كثیرة خالل

  یوضح اكثر المشاكل تكرارا ودرجة تكرارھا. )4( ، والجدول رقم یةالمراحل التال
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  الترتیب  المرحلة الثانیة  : مرحلة اختیار المورد 

  2  وجود العدید من الموردین بدون معلومات عنھم

عدم تقدیم معلومات كافیة وكاملة عن المواد مع عرض السعر من 

  قبل الموردین

1  

الغیر  الوقت الضائع من المقاول في دراسة عروض الموردین

  مؤھلین

3  

  مشاكل مرحلة اختیارالمورد )4( جدول رقم 

  

مرحلة شراء المواد : - 3

ي ضعف التواصل بین أطراف ھ ،لمشاكل تكراراً خالل ھذه المرحلةتبین إن أكثر ا

واد الصحیحة ، لذلك فإن قسم الشراء البد لھ من التأكد من طلب المالمشروع

سیتم تورید المواد من قبل وھو بحاجة إلى تحدید تاریخ متى  ،وبالكمیة الصحیحة

تبین أن ضعف التواصل بسبب غیاب أدوات وأسالیب خاصة لتبادل  كما، المورد

ة لحدوث لمشاكل المعلومات بین األطراف المشاركة  ھو من األسباب األساسی

ة ، فالبد من تزوید قسم المشتریات ببیانات خاصة بجدولخالل ھذه المرحلة

المشروع ھذا باإلضافة إلى تزویده بوسائل لتوصیل أوامر اإلرسال في الوقت 

   .المناسب

ومن المشاكل التي یمكن أن تواجھ المقاول خالل ھذه المرحلة ھو تأخر المھندس 

المشرف في إعطاء الموافقة على المواد الجاري تقدیمھا، وكذلك ھذه المشكلة تعود 

  إلى المراحل السابقة .

السبب األساسي لھذه المشكلة یمكن أن یكون بسبب عدم اتفاق المالك  حیث أن

والمقاول على المدة المحددة ألخذ ھذه الموافقة، لذلك لحل ھذه المشكلة البد من 

 تحدید المدة خالل العقد وفي حال حصول أي تأخیر من قبل المھندس على المقاول

  . أن یرسل رسالة شكوى إلى المالك

  یوضح اكثر المشاكل تكرارا ودرجة تكرارھا. )5( والجدول رقم 
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  الترتیب  المرحلة الثالثة  : مرحلة الشراء 

  2  عدم توفر المواد

تاخر المقاول بتسلیم عینة من المواد المراد استخدامھا في المشروع 

  العتمادھا من المھندس المشرف

5  

  3  تقدیم عینة غیر مطابقة للمواصفات من قبل المورد

  5  في اعتماد عینات المواد من قبل المھندس المشرفالتاخر 

 - مقاولي الباطن –ضعف االتصال بین االطراف المشاركة (المقاول 

  الموردین والمھندس المشرف)

1  

عدم قیام المقاول بتحدید مواصفات المواد المطلوبة من الموردین 

  بشكل جید.

6  

  مشاكل مرحلة الشراء )5( جدول رقم 

  

  :التشییدمرحلة - 4

للمواصفات  مطابقة غیرإرسال المواد أو إرسال مواد  تأخرأكثر المشاكل تكراراً ھو ·

ھذه المشاكل تعود إلى مراحل سابقة ولحل ھذه المشاكل البد على المقاول القیام بـ:

خالل مرحلة اختیار المورد - 1

على المقاول بتقییم مسبق للموردین والتأكد من قدرتھم على التورید مواد 

 .وبالوقت المحدد صحیحة

خالل  مرحلة الشراء- 2

المسؤولیة في حال حدوث أي  تحملمع المورد على  االتفاقعلى المقاول  

  .فرض غرامات تأخیر أو القیام بالحسم أو

 التشییدخالل مرحلة - 3

یمكن للمقاول القیام باالحتفاظ بكمیة من المواد كافیة للعمل في األیام الحرجة 

  .الغیر طبیعیةوذلك تجنباً للظروف 

  یوضح اكثر المشاكل تكرارا ودرجة تكرارھا. )6( والجدول رقم 
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  مشاكل مرحلة التشیید )6( جدول رقم  

  

:ة ما بعد اإلنشاءمرحل- 5

نالحظ أن المشاكل خالل ھذه المرحلة قلیلة الحدوث ففي أغلب االحیان یقوم 

ازن المقاول بإعادة المواد إلى المورد بدون حسم أو یتم تخزینھا في المخ

  .الخاصة بھم لمشاریع مستقبلیة

  یوضح اكثر المشاكل تكرارا ودرجة تكرارھا. )7( والجدول رقم 

  

  الترتیب  المرحلة الخامسة    : مرحلة ما بعد التشیید  

  3  عدم توفر مكان للتخزین المواد الفائضة 

  2  عدم امكانیة ارجاع المواد الفائضة إلى الموردین 

  4  إرجاع المواد الفائضة إل الموردین بخسارة 

  1  (تناقص سعرھا مع مرور الوقت)فقدان قیمة المواد الفائضة 

  التشییدمابعد مشاكل مرحلة  )7( جدول رقم 

  

  

  الترتیب  المرحلة الرابعة   : مرحلة التشیید  

  1  تأخر الموردین في ارسال المواد الى موقع العمل

  2  ارسال مواد بواسطة الموردین غیر مطابقة للمواصفات

  5  مرة قبل االستخداماعادة نقل المواد داخل الموقع اكثر من 

  6  المساحة المخصصة لتخزین المواد محدودة او بعیدة جدا عن موقع العمل

  8  فقدان المواد

  9  ة المواد سرق

  4  تلف المواد اثناء النقل او السباب اخرى

  3  ضعف االتصال والتنسیق بین االطراف المشاركة.

  7  نقل وتخزین المواد الغیر مستخدمة
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  دراسة العوامل التي یمكن أن تساعد في تكامل مراحل سلسلة التورید  1-3- 1

إن التكامل بین االطراف المشاركة في المشروع ( المالك ، المقاول ، مقاول الباطن ، 

المورد ) وكذلك التكامل بین مراحل المشروع یساعد على التنسیق خالل مراحل سلسلة 

  التورید والتي یمكن تحقیقھا من خالل 

  توسیع طاقم التصمیم بحیث یشمل المقاول ومقاولي الباطن والموردین .-

خول المقاول مع مقاولي الباطن والموردین بعالقات شراكة وإنشاء نظام د-

لالتصاالت وتبادل المعلومات المتعلقة بالمشروع بشكل فعال وصحیح بین 

  .أطراف المشروع

استخدام نظام الویب لوضع جمیع المعلومات التي تتعلق بالمشروع مثل التقریر -

بحیث یتمكن جمیع اطراف المشروع الیومیة ، المراسالت ، الجداول الزمنیة 

  .الوصول إلیھا بسھولةمن تبادل المعلومات و

خالل إنشاء نظام للتعامل بفعالیة مع المشاكل والخالفات التي یمكن ان تنشأ -

  .مرحلة تنفیذ المشروع

  

    :طار الدارة عملیات سلسلة تورید الموادإ تطویر1-2

الھدف األساسي لھذا اإلطار ھو مساعدة المقاول على تورید المواد الصحیحة بالكمیة الصحیحة 

في الوقت المناسب بأقل تكلفة ممكنة وذلك من خالل ضبط عملیات سلسلة التورید ضمن مراحل 

المراحل.المشروع الھندسي كوسیلة لتكامل ھذه 

 Perdomoسلسلة تورید المواد قام بتطویره  إطار إلدارةتم تطویره باالعتماد على  اإلطارھذا 

من خالل مقابالت التي أجراھا في مجموعة من شركات المقاولة للصناعات الكھربائیة في 

  الوالیات المتحدة االمریكیة في والیة فیرجینیا.

 التسعیر،مرحلة  :وھيمراحل ادارة سلسلة التورید الى خمس مراحل  Perdomo, 2004)قسم (

التشیید. المرحلة الجدیدة مرحلة ما بعد  ،التشییدمرحلة  الشراء،مرحلة  المورد،ر مرحلة اختیا

  التي تم تطویرھا في ھذا البحث ھي مرحلة التقییم.
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أكثر  اجرائھا،كل مرحلة تم فیھا دراسة ألھم العملیات أو الخطوات التي على المقاول اتخاذھا أو 

المشاكل تكراراً وحدوثاً واقتراح الحلول الممكنة وعوامل تكامل مراحل سلسلة التورید في 

  المشروع الھندسي. 

  التسعیر واعداد العقد مرحلة-المرحلة األولى 2-1- 1

من خالل مناقشة ودراسة العملیات المتبعة خالل ھذه المرحلة في مشاریع التشیید المحلیة، تبین 

وتحدید المواد المطلوبة ھي الخطوة االولى خالل ھذه المرحلة حیث یتم أن عملیة تعریف 

  تصنیف المواد والمعدات التي سیتم استخدامھا في المشروع.

كما و یمكن تصنیف المواد إلى مجموعتین :مواد بحاجة إلى تصنیع ومواد لیست بحاجة إلى 

بیقات الحاسوب وذلك في عملیة تصنیع ،ھذا باإلضافة إلى أن معظم  شركات المقاولة تستخدم تط

تقدیر الكمیات مما یجعل من ھذه العملیة أسرع وأسھل ، كما تبین أن ھناك أھمیة كبیرة إلشراك 

مدراء المشروع في عملیة التقدیر مما یجعل عملیة التقدیر أكثر دقة وذلك من خالل االستفادة من 

وفي مایلي ر االسعار والتحضیر للتعاقد في ھذه المرحلة یتم تقدی تجاربھم في المشاریع السابقة،

سیتم توضیح الخطوات الواجب اتباعھا في ھذه المرحلة والمشاكل األكثر تكراراواقتراح الحلول 

  لھا. 

  العملیات:أوال: 

  العقد.تحدید المواد المطلوبة لكل بند وذلك عند الحصول على وثائق - 1

كمیات)حصر  (عملتقدیر كمیات المواد المطلوبة لكل بند - 2

تحدید أي متطلبات خاصة أو مواد خاصة یراد استخدامھا في المشروع - 3

تصنیف المواد التي بحاجة إلى تصنیع عن المواد التي لیست بحاجة إلى تصنیع - 4

تحدید المواد المتوفرة في األسواق المحلیة أو الي یمكن تصنیعھا محلیاً وكذلك المواد - 5

التي تتطلب استیراد خارجي 

طبیقات الكومبیوتر العداد التسعیر استخدام ت- 6

اشراك مدیر المشروع أو فریق االنشاء في تحدید كلفة المشروع للحصول على تسعیر - 7

.جید

انشاء قاعدة بیانات السعار المواد المستخدمة في المشاریع التي تم تنفیذھا الستخدامھا في - 8

المستقبلیة.تسعیر المشاریع 

ر تسعیر المشروعاستخدام أسعار الموردین في تتقدی- 9
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تسلیمھا للمالك للتأكد من عدم وجود أخطاء العقد قبلالتأكد من أسعار بنود  - 10

عقد اجتماع یضم مدیر المشروع وفریق االنشاء وذلك العادة تقدیر الكمیات لكل بند  - 11

في حال الفوز.

الكمیات المراد شراؤھا تواریخ  المواد،عمل جدول مبدئي لشراء المواد یبین نوع  - 12

أخرى.معلومات  الموقع، رأيوجودھا في 

  :المشاكلثانیا: 

 كما ھي موضحة في المقدمة  المرحلة والحلولأكثر المشاكل التي تحدث خالل ھذه 

  )8(الجدول رقم 

الحــــــــلــولالمشــــــــــــــاكـــــل 

 المصممین، المالك،ضعف االتصال بین األطراف المشاركة 

المقاول 

تأسیس نظام تواصل عبر شبكة األنترنیت 

وذلك للمساعدة في تكامل وتعاون كافة 

أطراف المشروع وذلك في عملیة التقدیر 

 إلىللمشروع وأیضاً للسماحیة للوصول 

بیانات المشروع والمشاركة المعلومات 

والقیام ببناء عالقات جیدة مع المالك 

ن مبنیة على الثقة والموردین ومقاولي الباط

وتبادل المعلومات  

عدم التطابق بین المخططات والمواصفات والمخططات 

والتفاصیل المطلوبة غیر مكتملة

یجب على المھندسین والمستشارین توصیف 

  جید للمواد المراد استخدامھا 

  دراسة البنود العقدیة بعنایة من قبل المقاول -

طلب معلومات اضافیة في حال وجود -

الغموض وعدم التطابق في المخططات 

والمواصفات.

  المشاكل في مرحلة التسعیر واعداد العقد والحلول المقترحة )8( جدول رقم 
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  المرحلة:عوامل لتكامل ھذه ثالثا: 

بعد الفوز  والموردین وذلكتوسیع فریق التصمیم لیضم المقاول ومقاول الباطن - 1

  بالعقد 

وأھدافھ.فھم احتیاجات المشروع - 2

تأسیس برتوكول مع المالك وذلك للتعامل بشكل فعال مع المالك - 3

تأسیس نظام مع المالك للتواصل والمشاركة لمعلومات المشروع في الوقت المناسب- 4

المورد:مرحلة أختیار -المرحلة الثانیة2-2- 1

وجھ العموم على و ان العالقة بین المورد والمقاول لھا أھمیة كبیرة في نجاح المشروع الھندسي

تبین أن معظم المقاولین یفضلون شراء المواد والتعامل مع الموردین الذین تعاملو معھم في 

مشاریع سابقة ، كما أنھ على المقاول التأكد من قدرة المورد على توصیل المواد الصحیحة ( 

نوع ، جودة ، كمیة ) عند الحاجة وفي الوقت المحدد وللحصول على أسعار معقولة على 

تیار خباالفي الغالب یقوم المقاول لكن المقاول أن یقوم بطلب عروض من عدة موردین و

خلق عالقات غیر جیدة بین المقاول والمورد في اعتماداً على السعر األدنى، مما یؤدي الى 

. لذلك فإن بعض المقاولین ككل مراحل المشروع مما یؤثر على نجاح المشروع الھندسي

لوقت والمكان االھتمام بقدرة المقاول على توفیر المواد بالجودة وایؤكدون على ضرورة 

كة مع ارلى عالقات الشكما أنھ تبین أن معظم المقاولین ال یعتمدون عالصحیح عند الحاجة، 

   الموردین.

  .سیتم تناول العملیات الواجب اجراءھا والمشاكل األكثر تكرارا وفي مایلي

  العملیات:أوال: 

  واالحتفاظ بقائمة أسماء الموردین اللذین لدیھم سمعة جیدة  تأھیل الموردین- 1

التأكد أن الموردین لدیھم القدرة على ارسال المواد المطلوبة من حیث (نوع ، الجودة - 2

، الكمیة ) وذلك عند الحاجة في الوقت المحدد 

في حال المواد تم توریدھا من قبل موردین محددین یتم التعامل معھم في مشاریع - 3

المواد.سابقة یجب التأكد من 
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في حال وجود أكثر من مورد المقاول یمكن أن یختار المورد أما باالعتماد على - 4

السعر االدنى أو التفاوض المباشر 

ل التأكد من قدرة المورد بحال تم االعتماد على طریقة المناقصة یجب على المقاو- 5

على تورید المواد الصحیحة من خالل تقییم مسبق الموردین 

یجب األخذ بعین االعتبار الموردین الذین تقدموا بأسعار عالیة لكنھم یوفرون - 6

خدمات أفضل ولدیھم سمعة جیدة في تورید المواد المطلوبة من حیث النوع الجودة 

المورد.التفاوض المباشر مع  الكمیة وفي التواریخ المحددة من ثم

  المشاكل:ثانیا: 

كما ھي موضحة في  المقدمة المرحلة والحلولأكثر المشاكل التي تحدث خالل ھذه 

  )9(الجدول رقم 

  

الحــــــــلــولالمشــــــــــــــاكـــــل 

عدم وجود معلومات كافیة عن الموردین 

وعدم تقدیم معلومات كاملة وكافیة عن 

المواد مع عرض السعر من قبل 

الموردین 

  المقاول:على 

تحسین وسائل التواصل مع الموردین من - 1

  خالل استخدام طرق مخصصة للتواصل 

استخدام أنظمة عبر االنترنیت لتبادل - 2

  المعلومات 

إرفاق بیانات عن المواد  الطلب من الموردین- 3

الجاري تقدیمھا وفي حال عدم التزام المورد بذلك 

قبلھ. یتم رفض العرض المقدم من 

  المشاكل في مرحلة اختیار المورد والحلول المقترحة )9( جدول رقم 

   :لتكامل المرحلة عواملثالثا: 

  الموردین والمقاولین  الشراكة معإدخال عالقات -1 

  المنافسة.المقاول مع الموردین ومقاولي الباطن یكون أفضل من استخدام طرق  تفاوض- 2
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  .المرحلةالواجب اتخاذھا قبل ھذه  القراراترابعا: 

والتي یجب أن یقوم  االختیار المستخدمةفي ھذه المرحلة القرارات عائدة على ما ھي طریقة 

  یبین البدائل والمتغیرات ومقاییس المتبعة للتقییم. )10(رقم  المقاول باتباعھا والجدول

  

  قرارات مرحلة اختیار المورد )10( جدول رقم 

  

:مرحلة شراء المواد-الثالثةالمرحلة 2-3- 1

من قبل فریق اإلنشاء  مواد المطلوبة قبل مراحل اإلنشاءھذه المرحلة تبدأ بالقیام بجدولة ال

راء إلى الموردین المتعاقد معھم، وفي مایلي سیتم حیث یتم إرسال طلبات الش، في الموقع

تكرارا واقتراح  األكثرتوضیح اھم الخطوات الواجب اتباعھا في ھذه المرحلةوالمشاكل 

  الحلول لھا.

د نوع المواد في المشاریع واألعمال الصغیرة یتم طلب المواد مباشرة، حیث یتم تحدی

والكمیة والتواریخ الواجب توصیل المواد بھا وأماكن التوصیل. أما في حال الشركات التي 

تمتلك مخازن خاصة بھا، فیتم في البدایة تحدید المواد المتوفرة في ھذه المخازن قبل عملیة 

  لمشروع.طلب المواد من الموردین، لیتم بعد ذلك التعاقد مع المورد بالمواد المحتاجة في ا

  

مقاییس األداءالمتغیرات البدائلالقرارات

  

ما ھي الطریقة المتبعة 

الختیار المورد 

  

  المناقصة  -

التفاوض -

  

  توفر المواد -

  عدد الموردین  -

عدم الدقة والتأكد من جدولة -

  المشروع 

  الكلفة  -

  موقع المشروع  -

  موقع الموردین  -

أداء الموردین السابقین  -

  

  مدة المشروع -

  الكلفة  -

  الكمیة -

الجودة  -
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   العملیات:أوال: 

  في ھذه المرحلة البد من القیام بما یلي 

 المواد،الحصول على جدول شراء المواد الذي یعده طاقم االنشاء یبین نوع - 1

  تاریخ توافرھا في الموقع. شراؤھا،الكمیات المراد 

الموردین.التأكد من وجود المواد المطلوبة في المخزن قبل طلبھا من - 2

الطلب من المورد الذي تم اختیاره عینة من المواد العتمادھا من المھندس - 3

المواد.المشرف قبل تورید 

إصدار امر شراء للمورد (توقیع عقد) من أجل تنظیم العالقة بین الطرفین - 4

%) من كل من المواد التي یتم تقدیر كمیاتھا مرة واحدة أو 100شراء كل كمیة (- 5

التي تم تقدیرھا وفقاً لتقدم العمل في الموقع شراء الكمیة من كل بند و

تحدید تواریخ تورید المواد ومكان التورید للمواد - 6

متابعة حالة التي تم طلبھا من المورد للتأكد من المواصفات بالكمیة المطلوبة - 7

المحددة.وبالتواریخ 

  المشاكل:ثانیا: 

سیتم طرح أھم المشاكل التي تواجھ المقاول خالل مرحلة الشراء والحلول المقترحة الممكنة 

على الرغم من أن بعض المشاكل یمكن أن تحدث في ھذه المرحلة بسبب المشاكل التي تعود إلى 

اختیار المورد) فإن الحلول التي تم اقتراحھا ھي لمعالجة المشاكل التي  (مرحلةالمراحل السابقة 

  )11(كما ھي موضحة بالجدول رقم  تحدث.قد 
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الحلـــــــول المقتــــــرحة المشــــــــاكــــــل 

ضعف التواصل بین - 1

األطراف المشاركة 

على المقاول الوصول إلى البیانات العقدیة وجدولة المشروع وذلك 

باستخدام الوسائل لتوصل أوامر التورید وذلك للشخص المناسب في موقع 

  المشروع بما یتناسب مع المھام 

  تطویر نظام تواصل باستخدام االنترنیت وذلك لتنظیم الطلبات 

صل الى الموقع بالكمیة متابعة حالة المواد وذلك للتأكد من أن المواد ت

والوقت المناسب 

عدم توفر المواد - 2

المطلوبة

یعتمد فقط على السعر األدنى في مرحلة اختیار المورد  أالعلى المقاول 

بل یجب على المقاول أیضاً األخذ بعین االعتبار باقي العوامل مثل القدرة 

مواصفات على توفیر المواد المطلوبة في الوقت المناسب والكمیة واال

  المطلوبة 

جدولة أزمنة تورید المواد من قبل المقاول وذلك بحیث یأخذ بعین االعتبار 

العوامل الطارئة التي یمكن أن تحدث في مرحلة االنشاء لتجنب حدوث أي 

المواد.تأخیر في توصیل 

تقدیم عینة غیر مطابقة 

للمواصفات من قبل المورد 

  من مؤھالت الموادیجب على المقاول التأكد مسبقاً - 1

   اسابقعلى بیانات عن الموردین الذي تم التعامل معھم  الحصول- 2

المقاول المفترض وذلك لوضع الحلول  شكوى إلىرسالة  إرسال- 3

التالیة.المناسبة في تورید المواد في المراحل 

التأخر في اعتماد العینات 

من قبل المھندس المشرف 

  التجدید من قبل المالك المدة الواجب اتخاذھا وذلك لقبول العینات - 1

  حالة المواد الجاري تقیدھا في مرحلة االنشاء  متابعة- 2

 العینات،رسالة شكوى للمالك في حال تأخر المھندس في اعتماد  إرسال- 3

االخذ بعین االعتبار عند جدولة تورید المواد إمكانیة حدوث مثل ھذا 

التأخیر في الموافقة على العینات لذلك یجب تورید العینات بزمن قبل 

المخطط لھ

  والحلول المقترحة شراء الموادالمشاكل في مرحلة  )11( جدول رقم 
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  :الممكن اتباعھا لتكامل المرحلة العواملثالثا: 

برتوكول خاص وذلك مع الموردین ومقاولي الباطن للتعامل بفعالیة مع المشاكل التي تأسیس - 1

  یمكن أن تحدث في مراحل المشروع

تأسیس نظام للتواصل بین المقاول والمورد ومقاولي الباطن وذلك للمشاركة بمعلومات - 2

المناسب.المشروع في الوقت 

  القرارات:رابعا: 

   ـ:تعود ل تقراراثالثة ھذه المرحلة ھناك  في

  المواد.متى یجب طلب - 1

  شراؤھا.الكمیة الواجب - 2

توریدھا.الكمیة الدنیا الواجب - 3

  )12(في الجدول رقم  وھنا نبین البدائل الممكنة لھذه القرارات والمتغیرات
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  قرارات مرحلة شراء المواد  )12( جدول رقم 

المقاییس المستخدمة ألخذ المتغیراتالبدائل الممكنةالقرارات 

القرار

متى یجب 

تورید المواد

المواد المتوفرة محلیاً 
  الطبیعیة.والظروف 

  مع تحدید الفترة المالئمة

المواد المتوفرة محلیاً في -
  الظروف الغیر طبیعیة

مع تحدید الفترة المالئمة

  نوع المواد -

  جدولة المشروع -

مواقع التورید  -

   الخاصة بالموردین

  موقع المشروع  -

امكانیة التخزین -

  مدة المشروع -

  ازن المخ -

الكمیة -

  الكمیة المقدرة -كمیة الشراء

  أقل من الكمیة  -

أكثر من الكمیة -

  جدولة المشروع-

  امكانیة التخزین  -

  أماكن التورید -

  موقع المشروع  -

  أھمیة المواد -

الظروف الراھنة -

  مدة المشروع-

  المخازن -

الكلفة -

ما الكمیة الدنیا 

الواجب 

توریدھا

المواد المتوفرة محلیاً - 1

  في الظروف الطبیعیة 

كافیة للمھام والعملیات 

  المتقدمة في المشروع لمدة 

  یوم 2- 1

  یوم 3- 2

  اسبوع 1

  اسبوع 2

  شھر 

للمواد المتوفرة محلیاً - 2

 في الظروف الغیر طبیعیة

  اسبوع 1كافیة لـ 

  اسبوع  2

  شھر 1

لكامل المشروع

  نوع المواد -

  جدولة المشروع -

  امكانیة توفر المواد -

  موقع المشروع -

  مكان التورید  -

المساحة المخصصة  -

الممكنة في المشروع 

  مدة المشروع

  المخازن 

الكلفة
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التشیید:مرحلة -المرحلة الرابعة 2-4- 1

حیث (الكم والنوع إلى المشروع التي تم توصیفھا من  لمرحلة یتم تورید الموادفي ھذه ا

على المھندس التوصیل)، وعند توصیل ھذه المواد إلى مواقع المشروع  وتواریخ وأماكن

ویتم تسجیل كمیة  ،بمتابعة حالة المواد، من حیث توافقھا مع المواد الجاري طلبھا المشرف القیام

 ،مشاكل في المواد من حیث الكمیة والمواصفات وفي حال وجود أي ،المواد التي تم استالمھا

  المناسب وإبالغ المورد.فیتم إرسال تقریر بذلك إلى قسم الشراء لیتم اتخاذ اإلجراء

  تكرارا والحلول لھا. األكثروفیما یلي سوف یتم توضیح الخطوات الواجب اتباعھا والمشاكل 

  العملیات:أوال: 

  تحدید الكمیات المطلوبة لكل بند بشكل مستمر - 1

تحدید تواریخ المفترضة لتوفر المواد في موقع العمل لكل بند - 2

 شراؤھا، تواریخالكمیات المراد  المواد،إعداد جدول شراء المواد بین نوع - 3

ارسالھا.توفرھا وأماكن 

التأكد من أن الكمیة المستلمة مطابقة للكمیة التي تم طلبھا - 4

فحص المواد المستوردة للتأكد من أنھا مطابقة للمواصفات المطلوبة - 5

وریدھا.تتسجیل أي مشاكل في المواد التي تم - 6

كمیة المواد  توریدھا،االحتفاظ بسجل بغرض المتابعة لكمیة المواد التي تم - 7

بند.المتبقیة المراد توریدھا والمواد التي تم استخدامھا لكل 
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  المشاكل:ثانیا: 

  المقترحةیبین أكثر المشاكل حدوثاً والحلول  )13( رقم الجدول 

الحلـــــــول المقتــــــرحة المشــــــــاكــــــل 

*التأخر في إرسال المواد (المواد 

ال تصل إلى موقع المشروع وفق 

والمواد غیر  المشروع)جدولة 

مطابقة للمواصفات 

  على المقاول في مرحلة اختیار المورد أن یقوم بـ - 1

  الموردین.تقییم مسبق لمؤھالت - 1

التأكد من قدرة الموردین على إرسال المواد - 2

  بالكمیة والمواصفات والوقت المحدد

ا ألخذ بعین االعتبار المورد الذي یقدم سعر - 3

أعلى ولكن یقدم خدمات أفضل وعدم االعتماد 

  األدنى.فقط على السعر 

  على المقاول في مرحلة الشراء : القیام بـ : - 2

وضع االتفاق مع المورد یبین مسؤولیة - 1

  األطراف المشاركة 

وضع غرامات على المورد في حال التأخر - 2

في اإلرسال أو إرسال مواد غیر مطابقة 

  علیھا.للمواصفات المتفق 

  على المقاول في مرحلة اإلنشاء - 3

على كمیة إضافیة في المستودعات وذلك  الحفاظ-1   

للمھام في األوقات الحرجة وذلك لتجنب حاالت عدم 

  التأكد التي یمكن أن تحدث في مراحل المشروع. 

المقاول إجراء طلب تورید المواد قبل المدة  على- 2    

وذلك لتجنب حدوث  المھمة،المحددة للبدء بالعملیة 

تأخیر في إرسال المواد.

التواصل والتنسیق بین ضعف 

األطراف المشاركة

تأسیس نظام وذلك لتبادل المعلومات والمشاركة 

المشروع.بالبیانات بین أطراف 

  المشاكل في مرحلة التشیید والحلول المقترحة )13( جدول رقم 
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  ھذه المرحلة:المتبعة لتكامل  العواملثالثا: 

  األطراف المشاركة في مرحلة التصمیم یجب أن یستمر مھامھا في مراحل اإلنشاء - 1

تأسیس نظام بین األطراف والمشاركة بالمشروع وذلك للتوصل والمشاركة - 2

بمعلومات المشروع في الوقت المناسب.

  المرحلة:المتخذة في ھذه  القراراترابعا: 

  )14(رقم الجدول و یتم إرسال الموادالقرارات المتخذة في ھذه المرحلة تعود إلى أن 

  القرار.یبین ما ھي البدائل والمتغیرات المتعلقة باتخاذ 

  

  قرارات مرحلة التشیید  )14( جدول رقم 

  

التشیید:مرحلة ما بعد -المرحلة الخامسة2-5- 1

ن المواد المستخدمة، وعلى المقاول أ نھ في نھایة معظم المشاریع الھندسیة یوجد فائض فيتبین أ

عادة المواد د، حیث في الغالب یقوم المقاول بإالمناسب للتعامل مع ھذه الموا یقوم باتخاذ القرار

حیانا یعمل المقاول على ، وأالى الموردین بدون حسم وھذا مایخلق عالقات جیدة مع الموردین

وفیما یلي  ،مشاریع مستقبلیةالاستخدامھا في بالمخازن الخاصة بالمقاول لیتم المواد  تخزین ھذه

  تكرارا والحلول لھا. األكثرضیح الخطوات الواجب اتباعھا والمشاكل سوف یتم تو

مقاییس األداءالمتغیراتالبدائل القرار

  موقع المشروع- 1أین یتم اإلرسال 

المخازن - 2

  جدولة المشروع - 1

حاالت عدم - 2

التأكد في جدولة 

  المشروع 

  إمكانیة التخزین- 3

  الكلفة- 4

  موقع المشروع- 5

موقع المخازن- 6

  مدة المشاریع- 1

  الجودة- 2

  الكمیة- 3

الكلفة- 4
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  العملیات: أوال: 

  بعد انتھاء المشروع على المقاول أن یقوم باتخاذ القرار بخصوص المواد الفائضة

  المستقبلیة.تخزین المواد الفائضة التي یتم استخدامھا في المشاریع - 1

خصم.إعادة المواد الفائضة إلى الموردین وبدون - 2

خصم.إعادة المواد الفائضة إلى الموردین مع - 3

الفائضة.بیع المواد - 4

المشاكل:ثانیا: 

  خالل المقابالت الشخصیة تبین أنھ ال یوجد مشاكل تواجھ في معظم األحیان 

  تواجھ المقاول خالل ھذه المرحلة 

  المرحلة:تكامل ھذه  عواملثالثا:         

  الفائضة.الموردین یمكن أن یساعد في عملیة التعامل مع المواد  الشراكة معإدخال عالقات 

  المرحلة:المتخذة خالل  القراراترابعا:        

خالل ھذه المرحلة ھناك قرارات متعلقة بما ھي طریقة التعامل مع المواد الفائضة الواجب على 
  اتباعھا.یوضح ما ھي البائل الممكن  )15(رقم الجدول واتخاذھا، المقاول 

مقاییس األداءالمتغیراتالبدائل   القرار

ما ھي الطریقة 

المتبعة للتعامل مع 

المواد الفائضة 

تخزین المواد الفائضة - 1

لكي یتم استخدامھا في 

  المشاركة المستقبلیة

أعادة المواد إلى - 2

  الموردین وبدون خصم 

  إعادة المواد مع خصم- 3

المواد الفائضة بیع - 4

  أخرین.لمقاولین 

تنسیق المواد - 5

المساحة المتاحة - 1

  المخازن.في 

االحتیاجات - 2

المتوقعة في المشاریع 

  المستقبلیة 

االحتیاجات الفعلیة - 3

للمواد في المشاریع 

الحالیة 

  مدة المشروع- 1

  كلفة التخزین- 2

  المخاطر- 3

  كلفة الخصم- 4

  قرارات مرحلة ما بعد التشیید  )15( جدول رقم 
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  التقییم:مرحلة 2-6- 1

على المقاول أن یقوم بقیاس مدى صحة القرارات التي قام باتخاذھا في مراحل إدارة سلسلة 

  المثال:التورید المواد في المشروع على سبیل 

القرارات بخصوص ما ھي كمیة المواد الواجب توریدھا والتي تواجھ المقاول حول مراحل 

المشروع حیث ھناك مجموعة قرارات یمكن أن یقوم المقاول اتخاذھا من حیث شراء الكمیات 

  الكمیة المتوافقة مع تقدم مراحل العمل في المشروع. كامالً أوالمقدرة 

أن یقوم بقیاس مدى صحة األداء لھذه القرارات وتأثرھا على الكلفة المباشرة أو غیر  وعلیھ

مثل ھدا التقییم علینا أن یساعد المقاول في المشاریع المستقبلیة وذلك لتحسین القرارات المباشرة، 

  .في المشاریع القادمة
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المقترح إلدارة سلسلة التورید اإلطار 3- 1

أن  حیثالھندسي مراحل سلسلة التورید المواد في المشروع  االطارالمقترح الدارةھنا نبین 

   :یمكن توضیحھا كما یلي المراحل السابقة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )العقدمرحلة التسعیر واعداد (اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )15(شكل رقم 

  

  

  

التسعیر واعداد العقدمرحلة 

عوامل تكامل ھذه المرحلة
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  )اختیار المورد –مرحلة ماقبل الشراء (اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )16(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )مرحلة اختیار المورد(اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )17(شكل رقم 

  

http://www.iceni.com/unlock.htm


  
  
  

95

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الشراءمرحلة (اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )18(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  )مرحلة التشیید –مرحلة الشراء (اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )19(شكل رقم 
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  )مرحلة التشیید(اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )20(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )مرحلة التشیید وما بعد التشیید(اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )21(شكل رقم 

مرحلة ما بعد مرحلة التشیید
التشیید

مرحلة التقییم

مرحلة التشیید
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  )التقییممرحلة (اطار إدارة عملیات سلسلة تورید المواد  )22(شكل رقم 

تقییم المشروع

مرحلة ما 
بعد التشیید

مرحلة 
التسعیر 

وأعداد العقد 

مرحلة 
التشیید

مرحلة 
شراء 
المواد

مرحلة 
اختیار 
المورد 

 في مراجعة القرارات

كمیات المواد المطلوبةعملیة تقدیر -

عملیة التسعیر -

طرائق التواصل  بین األطراف المشاركة   -

قیاس مدى صحة القرارات المتخذة 
طریقة التعامل مع المواد  بخصوص

الفائضة في نھایة المشروع الھندسي 

ھل تم تورید المواد وفق المواصفات 
المطلوبة وفي الوقت المحدد

خصوص دراسة  القرارات ب

كمیة المواد المراد توریدھا 

ومتى تم تورید المواد  

الطریقة المتبعة الختیار  قیاس مدى صحة
المورد

أداء الموردین الذي تم  التعامل معھم  قیاس
تجابة وااللتزام من حیث سرعة االس

وتوفیر الواد بالجودة بالجدول الزمني 
المطلوبة والكمیة المطلوبة 
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 :ادارة عملیات سلسلة تورید المواد المقترح إطارتقییم  1-4

ھو التحقق من صحة اإلطار المقدم إلدارة عملیات سلسلة تورید المواد وللتحقق التقییم الھدف من 

والذین من المقاولین ذوي  الخبرة 10في شركاتمقاولةمع إجراء مقابالت شخصیة  من ذلك تم

تقییم  االجابة ووطلب منھملھم توزیع استبیان  وتم طرح االطار المقترح تم یعملون في ھذا الحقل

الموافقة على كل قضیة كما ھومبین بالجدول اآلتي وكانت النتائج كما یلي: 

غیر موافق موافق بدرجة 
منخفضة

موافق موافق 
بشدة

القضیة

2 8 تعزیز انجازالمشروع وفق الجودة 

2 8 المساھمة في تنفیذالمشروع بالوقت 

المحدد

3 7 المساھمة في تنفیذالمشروع بأقل تكلفة 

1 9 السیطرة على مراحل المشروع 

0 10 تعزیز التعاون بین األطراف 

2 8 تعزیز تبادل المعلومات بین األطراف 

المشاركة بالمشروع 

1 9 تحسین مھارات االتصاالت 

3 7 التفكیر باالسباب الجذریة للمشاكل

1 9 المساھمة في حد النزاعات 

0 10 تشجیع حفظ وتحدیث سجالت 

المشروع  

3 7 زیادة مستوى جودة وثائق المشروع 

2 8 ومتابعة أنشطة المشروعتعزیز رصد 

ادارة عملیات سلسلة تورید المواد إطارتقییم  )3جدول رقم (

میة كقاول من توفیر المواد بالجودة المناسبة بالمان معظم االجابات كانت موافقة حیث سیتمكن ال
  .حیحة للمكان الصحیح في الوقت الصحیحصال
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  خاتمةعامة 

  

وھذا في محاولة للربط بین الجزء  التورید،سلسلة  موضوع إدارةتمحور البحث حول 

التعرف  من خاللحیث  الواقع،النظري المعبر عن المفاھیم والجزء التطبیقي المعبر عن 

عن أسباب الخلل في التدفقات المادیة والمعلومات في سلسلة  على الواقع نتمكن من البحث

  الحلول المناسبة لتجاوزھا. التورید واقتراح

ین الصناعات التشییدیة تعاني من التجزئة وعدم التواصل والتنسیق بحیث كما تبین أن  

مجموعة من المشاكل مثل التأخیر في مما أدى إلى  األطراف المشاركة في المشروع و

ن أطراف سلسلة تورید بی الخالفات ،مواد غیر مطابقة للمواصفات توصیل المواد ، تورید

ولذلك كان الھدف األساسي لھذا البحث ھو تطور ، )(MSCP دالتشییمشاریع المواد في 

ألفضل طریقة یمكن من خاللھا إدارة عملیة سلسلة المواد ذلك لمساعدة المقاول  مقدمإطار

خالل مراحل المشروع المختلفة وذلك من أجل تورید المواد بالمواصفات المطلوبة 

   سعر ممكن .ب وبأقل وبالكمیات المحددة وبالمكان المناسب وبالوقت المناس
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  نتائج البحث 

التحكم فیھا ، وكذلك  تدفق   نشاطاتھ وصعوبةتعقد المتكامل لسلسلة التورید  یبرر المفھوم•

المعلومات على طول سلسلة التورید ، إضافة إلى أن إدارة التورید  تحتاج لكفاءات 

واعیة بمھامھا .

استخدام محدود وضیق للتكنولوجیا الحدیثة للتنسیق والتواصل بین االطراف المشاركة •
المشروع الھندسي. أطرافبین 

ألنھا تشكل نسبة كبیرة من كلفة  التخطیط للمشروعتتطلب المواد اھتماما خاصا عند •
الیومي.كما أنھا ضروریة لالنتاج  االجمالیة،المشروع 

  

مبنیة على المشروع ولیست على أساس االستمراریة  والمورد المقاولان العالقة بین •
والشراكة 

  
االسعار التنافسیة ھي الطریقة المتبعة الختیار الموردین وھي مؤسسة على اختیار اقل •

  سعر 
 مترابط،تتم ممارسات إدارة المواد الحالیة في صناعة التشیید على أساس مجزأ وغیر •

حیث أن االتصاالت بین االطراف االساسیة المشاركة في تنفیذ المشروع ضعیفة 
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  :التوصیات

 المورد) على –مقاول الباطن  –المقاول  –تشجیع األطراف الداخلة بالمشروع (المالك -1

بالسلسلة  نشاطاتعلى باقي النشاطات للتنسیق الداخلي بین األنشطة ودراسة تأثیر 

یجب على المقاولین االعتماد على تكنولوجیا جدیدة الختیار المورد غیر االعتماد على -2

والسعر األدنى فقط ودخول المقاول بعالقة شراكة مع مقاولي الباطن والموردین تكون 

مبنیة على أساس الصراحة وتبادل المعلومات والمصالح المشتركة 

ظام الویب (االنترنت) لوضع جمیع على شركات المقاولة تطویر أنظمة باستخدام ن-3

علیھا مثل التقاریر الیومیة، وذلك بسماحیة محددة  المعلومات التي تتعلق بالمشروع 

المراسالت، الجداول الزمنیة بحیث یتمكن جمیع أطراف المشروع تبادل المعلومات 

وكذلك الوصول إلیھا بسھولة 

الباطن لمناقشة المشروع من حیث قیام المقاول بعقد وؤشات عمل للموردین ومقاولي -4

.الجودة، التطویر، األمان

دارة المعلومات وانشاء نظام تواصل، وتبادل المعلومات بشكل ازیادة الوعي بأھمیة -5

  فعال وصحیح بین األطراف المشاركة بالمشروع  

توفیر الكفاءات المؤھلة في مجال التورید والمناھج اإلداریة الحدیثة كما یجب تخصیص - 6

إلدارة سلسلة التورید قسم

  التنسیق بین المتعاملین وجعل العمل بمبدأ التورید المتكامل - 7

من خالل توفیر الموارد  ،التوریدإلدارة سلسلة بیئة إیجابیة لتطبیق نظام  توفیر- 8

  والمستلزمات الالزمة.

المالك من  الحتیاجات واھدافالبد من فھم المقاول ومقاولي الباطن والموردین - 9

  المشروع ومن ثم االلتزام والعمل على تحقیق األھداف 

للتعامل بفاعلیة مع المشاكل والخالفات التي یمكن أن تنشا بین االطراف  انشاء نظام- 10

المشاركة خالل مرحلة التنفیذ للمشروع وانشاء نظام لالتصال وتبادل المعلومات المتعلقة 

  بالمشروع
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: المراجع

دار  االسكندریة:(والتوزیع االمداد  اللوجستیة:في ادارة االعمال  ادریس، مقدمةثابت عبد الرحمن .1

)2006الجامعة و

   2008مصر ،  االسكندریة: الجامعي،دار الفكر  اللوجستیات،إدارة  صابر،د محمد عبد العلیم .2

تركي ابراھیم  ةرید، ترجمالتواللوجستیات: تخطیط وتنظیم ورقابة سلسلة  بالو، إدارةرونالد اتش .3

   2006السعودیة  الریاض: المریخ،دار  مسلم،أسامة أحمد  سلطان،

مذكرة مقدمة  القیمة،أداء وجودة الخدمات اللوجستیة ودورھا في خلق  قیراط،عبد العزیز بن .4

  )2010-2009( قالمة،جامعة  الماجستیر،ضمن نیل شھادة 

واالمداد، المشتریات والمخازن، اإلسكندریة الدار الجامعیة عبد الغفار حنفي، إدارة الموارد .5

2007  

عبد القادر فتحي، المفاھیم الحدیثة في إدارة خدمات النقل واللوجستیات، المنظمة العربیة للتنمیة .6

  2007اإلداریة، بحوث ودراسات، مصر 

إلسكندریة مصر عبید علي احمد الحجازي، اللوجستك كبدیل للمیزة النسبیة، منشأة المعارف، ا.7

2000    

فارس بو باكور، المحاضرات لقیاس إدارة سلسلة االمداد الشاملة، ماستر اقتصاد النقل واالمداد، .8

2011 باتنة الحاج خضر جامعة

    2009محمد احسان، إدارة االمداد والتوزیع، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر .9

  2011 مصر ، القاھرة، للنشر،فجر دار ال والتخزین،إدارة االمداد  حافظ،محمد عبده .10

مصطفى محمود أبو بكر، المرجع في وظیفة االحتیاجات وإدارة األنشطة اللوجستیة في المنظمات .11

المعاصرة، مدخل استراتیجي تطبیقي لتحقیق المیزة التنافسیة من خالل اعمال الشراء والتخزین، 
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                   )A(الملحق  

  إدارة سلسلة تورید مواد البناء في صناعة اإلنشاءات المحلیة   

  

السیرة الذاتیة للشركة   –الجزء األول 

سنة تأسیس الشركة: - 1
      

  مجال عمل الشركة:- 2

أعمال أبنیة                         ·

أعمال میاه وصرف صحي        ·

أعمال طرق·
                     

  وظیفة من یقوم بتعبئة االستبیان: - 3

  حدد -ذلك مدیر ومشروع/مشاریع                   مھندس موقع                   غیر 

  

  متوسط عدد المشاریع المنفذة خال الخمس سنوات الماضیة: - 4

  30أكثر من              30- 21                      20-11                 10أقل من 

  

  الشخص / القسم المخول بعملیة شراء المواد: - 5

مدیر الشركة             مدیر مشروع/مشاریع                    مھندس موقع                   
  قسم المشتریات 

  حدد -   لكغیر ذ
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الممارسات الحالیة لمقاولي األنشاءات في عملیة إدارة المواد خالل مراحل –الجزء الثاني 
  المشروع 

من فضلك حدد درجة  المختلفة.ھو إدارة سلسلة التورید المواد خالل مراحل المشروع  االتي- 1
  استخدامك لكل جملة 

  
رقم 
  البند

  
  

  إدارة سلسلة تورید مواد اإلنشاء

  رجة األھمیةد  درجة االستخدام

اً  
ـم

ئــ
دا

  

ـباً 
الـ

غ
  

اناً 
حی

أ
  

راً 
اد

ن
لقاً   

ط
م

  

          

إعداد المناقصة  التسعیر، األولى:المرحلة   
   والتسلیم 

    

تحدید المواد المطلوبة لكل بند في حال   1.1
  حصولك لى وثائق العطاء 

  كخطوة أولى لعملیة التسعیر 

                    

تقدیر كمیات المواد المواد المطلوبة لكل بند   1.2
  كمیات)حصر  (عمل

                    

تحدید اي متطلبات خاصة لبعض المواد و   1.3
/او اي مواد خاصة مراد استخدامھا في 

  المشروع

                    

تصنیف المواد التي لیست بحاجة الى تصنیع   1.4
  عن المواد التي بحاجة الى تصنیع

                    

تحدید المواد المتوفرة في االسواق المحلیة او   1.5
التي  وكذلك الموادالتي یمكن تصنیعھا محلیا 
  تتطلب استیراد من الخارج

                    

استخدام تطبیقات الكمبیوتر مثل اإلكسل او   1.6
  اي برامج أخرى إلعداد التسعیر

                    

إشراك مدیر المشروع او فریق اإلنشاء في   1.7
  المشروع للحصول على تسعیر جیدتسعیر 

                    

إنشاء قاعدة بیانات ألسعار المواد المستخدمة   1.8
في المشاریع التي تم تنفیذھا الستخدامھا في 

  تسعیر المشاریع المستقبلیة

                    

االعتماد على أسعار الموردین في تسعیر   1.9
  المشروع

                    

المناقصة قبل تسلیمھا التأكد من أسعار بنود   1.10
  للمالك للتأكد من عدم وجود أخطاء

                    

عقد اجتماع یضم مدیر المشروع وفریق   1.11
اإلنشاء إلعادة تقدیر الكمیات لكل بند في 

  حال فوزك في المناقصة
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رقم 
  البند

  
  

  إدارة سلسلة تورید مواد اإلنشاء

  درجة األھمیة  درجة االستخدام

ماً 
ـــ

دائ
  

ـباً 
الـ

غ
  

اناً 
حی

أ
  

راً 
اد

ن
لقاً   

ط
م

  
          

    اختیار المورد الثانیة:المرحلة   

تأھیل الموردین واالحتفاظ بقائمة أسماء   1.2
  الموردین الذین لدیھم سمعة جیدة 

                    

التأكد من أن المورد لدیھ القدرة على إرسال   2.2
 الجودة، النوع،المواد المطلوبة من حیث 

  الكمیة وفي التواریخ المحددة 

                    

شراء مواد مشروع من موردین تم التعامل   2.3
  معھم في مشاریع سابقة 

                    

طلب عروض أسعار من عدة موردین من   2.4
  أجل الحصول على أسعار جیدة ومعقولة 

                    

      اختیار المورد الفائز بناًء على اقل األسعار2.5
األخذ بعین األعتبار الموردین اللذین تقدموا  2.6

بأسعار عالیة ولكن یوفرون خدمات أفضل 
أو لدیھم سمعة جیدة في تورید المواد 

الكمیة  الجودة، النوع،المطلوبة من حیث 
  وفي التواریخ المحددة.

                    

التفاوض المباشر مع الموردین على أسعار   2.7
  المواد

                    

                      الثالثة: شراء الموادالمرحلة 
الحصول على جدول شراء المواد الذي یعده 3.1

الكمیات  المواد،طاقم األنشاء ویبین نوع 
  توفرھا في الموقع شراؤھا، تواریخالمراد 

                    

التأكد من وجود المواد المطلوبة في المخزن 3.2
  قبل طلبھا من الموردین

                    

المورد الذي تم اختیاره عینة من الطلب من 3.3
المواد العتمادھا من المھندس المشرف قبل 

  تورید المواد

                    

من  عقد) (توقیعإصدار أمر شراء للمورد 3.4
  اجل تنظیم العالقة بین الطرفین

                    

شراء المواد مباشرة من قبل طاقم المشروع 3.5
  المتواجد في الموقع

                    

) من كل بند من %100شراء كل الكمیة (3.6
  المواد التي تم تقدیر كمیاتھا مرة واحدة 

                    

شراء الكمیة من كل بند من المواد التي تم 3.7
  تقدیر كمیاتھا وفقاً لتقدم األعمال في الموقع

                    

تحدید تواریخ تورید المواد ومكان التورید   3.8
  للمورد
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رقم 
  البند

  
  

  إدارة سلسلة تورید مواد اإلنشاء

  درجة األھمیة  درجة االستخدام

ماً 
ـــ

دائ
  

ـباً 
الـ

غ
  

اناً 
حی

أ
  

راً 
اد

ن
لقاً   

ط
م

  
          

                      

متابعة حالة المواد التي تم طلبھا من المورد 3.9
للتأكد من ان المواد تم توریدھا وفقاً 

بالكمیة المطلوبة وبالتواریخ  للمواصفات،
  المحددة 

                    

    اإلنشاء  الرابعة:المرحلة   
تحدید كمیات المواد المطلوبة لكل بند بشكل 4.1

  مستمر 
                    

تحدید التواریخ المفترضة لتوفر المواد في 4.2
  موقع العمل لكل بند

                    

                      تحدید أماكن تشویق المواد المختلفة   4.3

إعداد جدول شراء المواد من قبل طاقم 4.4
الكمیات  المواد،المشروع الذي یبین نوع 

توفرھا وأماكن  شراؤھا، تواریخالمراد 
  إرسالھا 

                    

التأكد من أن كمیة المواد المستلمة مطابقة   4.5
  لكمیة المواد التي تم طلبھا 

                    

من أنھا مطابقة فحص المواد الموردة للتأكد   4.6
  للمواصفات المطلوبة

                    

تسجیل وتوثیق أي مشاكل في المواد التي تم   4.7
  توریدھا إن وجدت

                    

االحتفاظ بسجل بغرض المتابعة لكمیة المواد   4.8
كمیة المواد المتبقیة المراد  توریدھا،التي تم 

توریدھا من قبل المورد والمواد التي تم 
  استخدامھا لكل بند

                    

  إدارة المواد الخامسة: تقییمالمرحلة 

إجراء تقییم شامل لعملیة إدارة المواد من 5.1
خالل مراحل المشروع سابقة الذكر من أجل 

معرفة األخطاء وبالتالي تجنبھا وكذلك 
  تطویرھا في المشاریع المستقبلیة 
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من فضلك  اإلنشاء،األتي ھو خمس سیناریوھات محتملة للتعامل مع المواد الفائضة بعد  2,2
  اختر السیناریو أو السیناریوھات التي واجھتھا أثناء تنفیذ المشاریع ثم أكتب نسبة حدوثھا 

رقم 
  البند

السیناریو   عملیة إدارة المواد
  المختار

نسبة الحدوث 
(%)  

      اإلنشاء السادسة: ما بعدالمرحلة   

تخزین المواد الفائضة الستخدامھا في المشاریع   6,1
  المستقبلیة 

    

إرجاع المواد الفائضة للمورد بنفس سعر الشراء   6,2
  (بدون خسارة)

    

      إرجاع المواد الفائضة للمورد بخسارة   6,3

      بیع المواد الفائضة لمقاول أخر   6,4

      التخلص من المواد الفائضة (عدم االستفادة منھا)  6,5

      اإلجمالي   
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  بالموردینعالقة المقاول  –الجزء الثالث 

  من فضلك رتب المعاییر التي تقوم باختیار المورد على أساسھا وفقاً لألھمیة 3,1

رقم 
  البند

  الترتیب  المعیار

    المورد)الوفرة (توفر المواد لدى   1
    الجودة   2
    األسعار التنافسیة (التكلفة)  3
    مصدقیة المورد في تورید المواد في المواعید المحددة  4
    المرونة في االستجابة لمتطلبات المقاول بالتغییر   5
الدخول بشراكة مع المورد مبنیة على أساس الصراحة وتبادل   6

المعلومات ویتم بموجبھا منح المورد جمیع المناقصات التي 
  یفوز بھا المقاول مقابل الحصول على أسعار أفضل 

  

    العالقات الشخصیة   7
    المصالح المتابدلة  8
    التسھیالت المالیة  9

  

من فضلك رتب االجراء الذي تتخذه في حال قیام المورد بإرسال المواد متأخراًعن ما ھو  3.2
  محدد أو مخالفة للموصفات المطلوبة

رقم 
  البند

  الترتیب  اإلجراء الذي یتم اتخاذه

التعلم من الدرس وأخذ االجراءات واالحتیاطات الالزمة في   1
  المرات التالیة 

  

إرسال الرسالة شكوى إلى المورد یمكن استعمالھا لتحسین   2
  وضع المقاول في حال نشوء أي خالف یتطلب تسویة

  

    توبیخ المورد بشدة ثم ترك المشكلة حتى تھدأ  3

مناقشة المشكلة بعقالنیة مع المورد مباشرة بتجنب نشوء   4
  عالقات سیئة

  

    فرض غرامات على المورد  5
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للمواد المتوفرة محلیاً والمواد التي یتم  المطلوبة األمثلمن فضلك حدد كمیة  –الجزء الرابع 
استیرادھا من الخارج والتي یمكن أن تخفف من مخاطر عدم إرسال المورد للمواد المطلوبة في 

  الوقت المحدد وفي الظروف الطبیعیة وفي الظروف الغیر طبیعیة 

رقم 
  البند

حونة كمیة المواد المش
المثلى لتخفیف مخاطر عدم 

  التورید في الوقت المحدد

المواد المتوفرة في األسواق 
  المحلیة

المواد المراد استرادھا من 
  الخارج 

في 
الظروف 
  الطبیعیة

في الظروف 
  الغیر مستقرة

في الظروف 
  الطبیعیة 

في 
الظروف 

الغیر 
  مستقرة

 3كافیة لتشغیل العمل لمدة   1
  یوم

        

 5لتشغیل العمل لمدة كافیة   2
  یوم

        

كافیة لتشغیل العمل لمدة   3
  اسبوع

        

كافیة لتشغیل العمل لمدة   4
  اسبوعین

        

كافیة لتشغیل العمل لمدة   5
  شھر

        

كافیة لتشغیل العمل لكل   6
  المشروع

        

          اقتراحات أخرى  7
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متوفرة في الموقع للمواد المتوفرة محلیاً والمواد حدد الوقت األمثل للمورد التي تكون فیھ المواد 
التي یتم استیرادھا من الخارج التي یمكن أن تخفف من مخاطر عدم إرسال المورد للمواد 

  المطلوبة في الوقت المحدد وفي الظروف الطبیعیة أو الظروف الغیر طبیعیة

رقم 
  البند

كمیة المواد المشحونة 
المثلى لتخفیف مخاطر 

ید في الوقت عدم التور
  المحدد

المواد المتوفرة في األسواق 
  المحلیة

المواد المراد استرادھا من 
  الخارج 

في الظروف 
  الطبیعیة

في الظروف 
  الغیر مستقرة

في الظروف 
  الطبیعیة 

في الظروف 
  الغیر مستقرة

في نفس الیوم المخطط   1
  لبدء التشغیل

        

یوم من تاریخ  2- 1قبل   2
  النشاطالمخطط لبدء 

        

قبل اسبوع من تاریخ   3
  المخطط لبدء النشاط 

        

اسبوع من تاریخ  3قبل   4
  المخطط لبدء النشاط 

        

قبل شھر من تاریخ   5
  المخطط لبدء النشاط

        

شھر من تاریخ  2قبل   6
  المخطط لبدء النشاط

        

          اقتراحات أخرى   7
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  تحدید درجة حدوث المشاكل التي تواجھ المقاولین خالل مراحل المشروع  –الجزء الخامس 

  استخدم خبرتك في تحدید درجة حدوث المشاكل التالیة بواسطة اختیار العمود المناسب 1,5

  
رقم 
  البند

  
  

  المشاكل

  درجة الحدوث

ماً 
دائ

باً   
غال

ناً   
حیا

أ
  

راً 
ناد

قاً   
طل

م
  

إعداد المناقصة  التسعیر، األولى:المرحلة 
  والتسلیم

  

عدم وجود توصیف جید للمواد المراد   1.1
  استخدامھا من قبل المالك والمصممین

          

 المشاركة:ضعف االتصال بین األطراف 1.2
  المصممین والمقاول  المالك،

          

            المخططات والتفاصیل المطلوبة غیر مكتملة1.3

للمواد مختلفة عما ھو استخدام مواصفات 1.4
  مستخدم ومتعارف علیھ من قبل المصممین

          

الغموض وعدم التطابق بین المخططات 1.5
  والمواصفات

          

            المرحلة الثانیة: إختیار الموردین

وجود العدید من الموردین ولكن ال یوجد 2.1
  معلومات كافیة عنھ

          

عدم تقدیم معلومات كاملة وكافیة عن المواد 2.2
  مع عرض السعر من قبل الموردین 

          

الوقت الضائع من المقاول في دراسة عروض 2.3
  الموردین الغیر مؤھلین

          

            المرحلة الثالثة: شراء المواد

            عدم توفر المواد3.1

تأخر المقاول بتسلیم عینة من المواد المراد   3.2
استخدامھا في المشروع العتمادھا من 

  المھندس المشرف 
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رقم 
  البند

  
  

  المشاكل

  درجة الحدوث

ماً 
دائ

باً   
غال

ناً   
حیا

أ
  

راً 
ناد

قاً   
طل

م
  

تقدیم عینة غیر مطابقة لمواصفات من قبل 3.3
  المورد 

          

من قبل المھندس التأخر في اعتماد عینات 3.4
  المشرف

          

ضعف االتصال بین األطراف المشاركة 3.5
الموردین  الباطن،مقاولي  المقاول،(

  المشرف)والمھندس 

          

تحدید تواریخ من قبل مقاول لتورید المواد 3.6
المطلوبة من الصعب جداً على الموردین 

  تحقیقھا

          

المواد عدم القیام المقاول بتحدید مواصفات 3.7
  المطلوبة من الموردین بشكل جید

          

    اإلنشاء الرابعة:المرحلة   

تأخیر موردین في إرسال المواد إلى موقع 4.1
  العمل 

          

إرسال مواد بواسطة الموردین غیر مطابقة 4.2
  للمواصفات المطلوبة

          

إعادة نقل المواد داخل الموقع أكثر من مرة   4.3
  قبل االستخدام

          

المساحة المخصصة لتخزین المواد محدودة 4.4
  أو بعیدة جداً عن موقع العمل 

          

            فقدان المواد  4.5

            سرقة المواد  4.6
تلف المواد أثناء النقل أو بواسطة أي عوامل   4.7

  أخرى 
          

ضعف االتصال والتنسیق بین االطراف   4.8
  المشاركة 

          

            نقل وتخزین المواد الغیر مستخدمة 4.9

    المرحلة الخامسة: ما بعد اإلنشاء  

            عدم توفر مكان لتخزین المواد الفائضة 5.1

            لموردین لم إمكانیة إرجاع المواد الفائضة عد5.2

            إرجاع المواد الفائضة إلى الموردین بخسارة5.3

(تناقص سعرھا فقدان قیمة المواد الفائضة 5.4
  مع مرور الوقت)
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من فضلك  المشاركین،األتي ھي عوامل ممكن أن تساعد على دمج مراحل المشروع وكذلك  6,1
  عامل.حدد درجة أھمیة كل 

  
  

رقم 
  البند

  
  

  العوامل

ة 
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كب
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رج
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مھ

داً 
ج
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ة 
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م 
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 ق

جة
در

م ب
مھ

داً 
ج

  

مقاولي  المقاول،بحیث یشمل  توسیع طاقم التصمیم  1
  الباطن والموردین

          

Design-contractاستخدام عقد التصمیم واإلنشاء   2
أن یقوم المقاول بالتصمیم  (أيالمالك والمقاول  بین

  والتنفیذ)

          

مع  (partnershipدخول المقاول بعالقة شراكة (  3
مقاولي الباطن والموردین مبنیة على أساس أن یمنح 
المقاول العطاءات التي یفوز بھا األطراف المشاركة 

ضاُ مقابل الحصول على أسعار أفضل وتكون أی
حة والتبادل المعلومات والمصالح رامبنیة على الص

    المشروعالمشتركة والمشاركة في مخاطر 
)Risk sharing) 

          

مقاولي الباطن والموردین الحتیاجات  المقاول،فھم   4
وأھداف المالك من المشروع ومن ثم االلتزام والعمل 

  على تحقیق ھذه االھداف 

          

 (ايتنفیذ المشروع بواسطة موارد المقاول الذاتیة   5
  الباطن)عدم إعطاء عمل المشروع لمقاولي 

          

دین قیام المقاول بالتفاوض على العقود مع المور  6
  ومقاولي الباطن بدالً من استخدام نظام المناقصات 
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تنتھي عند مرحلة  أالمھام مصممي المشروع یجب   7
  التصمیم ولكن یجب أن تستمر خالل مرحلة اإلنشاء 

          

إنشاء نظام للتعامل بفعالیة مع المشاكل والخالفات   8
التي ممكن أن تنشأ بین األطراف المشاركة خالل 

  مرحلة تنفیذ المشروع

          

قیام المقاول بعقد ورشات عمل للموردین ومقاولي   9
 التطویر، الجودة،الباطن لمناقشة المشروع من حیث 

  الصحة واألمان 

          

توافق للنظام واإلجراءات المتبعة بشركة المقاول مع   10
 المالك،األنظمة واإلجراءات المتبعة لكل من 

  الموردین ومقاولي الباطن

          

وتبادل المعلومات المتعلقة  لالتصال،إنشاء نظام   11
بالمشروع بشكل فعال وصحیح بین جمیع األطراف 

  المشاركة بالمشروع 

          

) لوضع جمیع (االنترنیتاستخدام نظام الویب   12
المعلومات التي تتعلق بالمشروع علیھا مثل التقاریر 

الجداول الزمنیة بحیث یتمكن  المراسالت، الیومیة،
شروع تبادل المعلومات وكذلك جمیع أطراف الم

  الوصول إلیھا بسھولة 
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  )Bالملحق (

نماذج إلجراءات التورید   

  تحدید الحاجة.-1

توصیف المواد.-2

دید طریقة التورید.حت-3

التفاوض على مصادر التورید.-4

إصدار أمر التورید (أمر الشراء)-5

مراجعة الفواتیر.-6

فحص واستالم المواد.-7

وحفظھا.مسك السجالت -8

  طلب الحصول على حاجة (مادة)                                 

  رقم الطلب ........  إدارة .......

  التاریخ ........  قسم .......

  مالحظات  الكمیة  مواصفات المادة  رقم المادة  اسم المادة

          

  اسم وتوقیع الطالب للمادة ........

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:
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  نموذج طلب عروض

  تاریخ التسلیم المطلوب ....  إلى شركة .....

  آخر موعد لتقدیم العروض ....  رقم الطلب ....

    مكان وتسلیم المرغوب....

صافي   الخصم  السعر  الكمیة   الوحدة  المادة 

  السعر 

  مالحظات

              

  اإلمداد ........اسم وتوقیع مدیر 

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:

  

  

  نموذج عرض

  

  نتعھد بتورید المواد وفقا لألصناف والمواصفات واألسعار الواردة في ھذا العرض 

  شروط الدفع .......

  السعر .......

  الخصم .......

  مقدم العرض (المورد   شروط التسلیم .......

  االسم والتوقیع   .......التاریخ 

  

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:
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  أمر تورید (شراء)

  أمر تورید مادة .....  شركة .....

  التاریخ:  المورد:

  الرقم:  الشحن بواسطة:

  طالب الشراء:  التسلیم:

  شروط البیع:

  السعر  المواصفات  الكمیة

      

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:

  

  

  نموذج الفاتورة

  رقم التسجیل:  تاریخ:  طلب شراء رقم:

  رقم قائمة المواد:    رقم الفاتورة: 

  مصادق على شروط الدفع:   تاریخ:  رقم وصل البیع:

  مصادق على السعر  رقم البائع  رقم العقد:

  الحسابات الصحیحة:    مباعة إلى:

  رقم فاتورة الشحن:    شحنت إلى:

  الكمیة:    تاریخ الشحن:

  تاریخ االستالم     تم الشحن بواسطة:

  أسلوب البیع والشحن:

  (فوبأ وسیف)
  المالحظات:  
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  القیمة  السعر  المواصفات  الكمیة

        

  :االسم والتوقیع 

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:

  

  نموذج استالم مواد

  وثیقة استالم   ......شركة 

    رقم ......

  )1نسخة المحاسبة (

  )2نسبة االستالم (

  )3نسبة المخازن (

  )4نسبة التورید (

  تاریخ:  تم استالم:

  تم االستالم من قبل:  شحنت المواد من قبل:

  تم الشحن عن طریق:  وسیلة الشحن:

  :عدد العلب  :عدد الوحدات المشحونة (صنادیق) عدد الحزم

    الوزن:

    الوزن من الشاحن:

    رقم وثیقة الشحن:

    رقم الفاتورة:

    :ماتاالسم والتوقیع والخ

  )محمد عبده حافظ ، إدارة االمداد والتخزین ( المصدر:
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