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Abstract 
The purpose of this study is to address the potential link between supply 

chain characteristics and sustainable development at the country level. The 

purpose of this study is to introduce the common concept of supply chain 

management in different business organizations and its models according to 

the functionality nature and economical activities. Organizations usually 

are enhancing their competitive capabilities to increase their market share 

in the local and global markets, which boosting the development and 

improvement the organizational performance by the activation of the supply 

chain management. Business organizations are functioning before the 

outbreak in a stable and safe business environment, while various 

commercial, industrial, and service activities are facing difficulties, 

complexity, and unexpected strategic challenges resulting from the Global 

coronavirus outbreak.  

Therefore, this study aims to present the integrated conceptual framework 

for supply chain management and the mechanisms of its operations 

introducing the relationship between the supply chain and sustainable 

development and its impact on the national economy. The study also 

introduces a strategic approach of supply chain management interaction 

with the effects and consequences of COVID-19 and later on recovery from 

its disturbances. 
Keywords: 

 Supply Chain Management, Sustainable Development, 

Strategic Approach, COVID-19 pandemic. 
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: النشر  ؛18/1/2021: القبول؛ 11/1/2021 :التعديل والتنقيح؛ 14/12/2020: االستالمتاريخ المقالة: 
1/9/2021. 

 
 المستخلص

إدارة سالسل التوريد في منظمات وخصائص مفهوم المساهمة في عرض هذه الدراسة األولية تحاول 
المنظمات على  تلك عادة تسعى إذ. المحليعالقتها بالتنمية المستدامة على المستوى المختلفة و األعمال 
مما  ،في األسواق المحلية والعالمية وزيادة حصتها السوقية مكانتها التنافسيةو  قدراتها تعزيز إلىاختالفها 

وكانت  .تفعيل إدارة سالسل التوريد من خاللتحسين أداء وظائف العمليات تطوير و يجعلها تسعى دوما إلى 
" 19مما عليه بعد انتشار وباء "كورونا واستقرارا، منا أتعمل سابقا في بيئة األعمال األكثر  األعمال منظمات

تواجه المجتمعات وجميع األنشطة التجارية والصناعية والخدمية المختلفة بالعالم حيث  .في معظم دول العالم
إلى بشكل واضح لتي أدت حة  ائالجا تلك تحديات استراتيجية صعبة ومعقدة غير متوقعة ناجمة عن تفشي

إلدارة سالسل التوريد  متكاملمفاهيمي  إطارتهدف هذه الدراسة إلى تقديم . لذلك الشلل التام والجزئي فيها
 تها مع التنمية المستدامة واالقتصاد الوطني. كما سعت الدراسةاتوضيح عالق فضاًل عن ،وآليات عملياتها

" 19تعافي إدارة سالسل التوريد من آثار وباء "كورونا  جه نحو آلياتالمو ستراتيجية الرؤية االإلى تقديم  أيضا
 .ومواجهة االضطرابات التي حدثت في عمل تلك السالسل

 الكلمات الرئيسة
 19إدارة سالسل التوريد، التنمية المستدامة، رؤية استراتيجية، جائحة كورونا 
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 المقدمة
 ول: منهجية الدراسةالقسم ال 

 مشكلة الدراسة:
ويحلل المفاهيم المختلفة إلدارة  ،مفاهيمي يعرف إطارن إلى تقديم امن خالل هذه الدراسة يسعى الباحث
االضطرابات التي حدثت في عمل على تسليط الضوء  عن، فضاًل سالسل التجهيز في ظل التنمية المستدامة

" ومحاولة تقديم رؤية استراتيجية لكيفية مواجهة تلك االضطرابات  19تلك السالسل نتيجة جائحة "كورنا 
". من هذا المنطلق الحظنا عدم وجود دراسات 19وآليات تعافي إدارة سالسل التجهيز من آثار وباء "كورونا 

مفاهيمي ورؤية استراتيجية إلدارة سالسل التوريد في ظل تلك  إطارتناولت وضع  -نحسب علم الباحثيب-
آليات تعافي إدارة سالسل التجهيز من آثار وباء  اتية: " متظهر معالم اإلشكالية اآل ذلك خالل الجائحة، ومن

 "؟19"كورونا 
 الدراسة: أهمية

ثناء أثار السلبية واالضطرابات الكبيرة التي رافقت عمل سالسل التجهيز أهمية هذه الدراسة نظرا لآل تبرز
الدراسة االولى التي  نهافي أهذه الدراسة أهمية تكمن  من هنافي معظم دول العالم.  "19تفشي وباء "كورنا 

 تحاول تقديم إطار نظري مفاهيمي لهذه الظاهرة وتعالج موضوعًا حيويًا له اهتمام دولي كبير. 
 اف الدراسة:أهد
 وضع إطار نظري مفاهيمي لكيفية إدارة سالسل التجهيز في ظل التنمية المستدامة. -1
التجهيز بعد تفشي وباء  مواجهة االضطرابات التي حدثت في عمل سالسللكيفية ستراتيجية ارؤية  تقديم -2

 . وباء هذا المن آثار  هاتعافي وآليات "19"كورونا 

 حدود الدراسة: 

الموضوعية لهذه الدراسة في محاولتها تقديم إطار نظري مفاهيمي إلدارة سالسل التجهيز تتمثل الحدود 
 في ظل التنمية المستدامة.

 
 :تهاوطبيع : مفهوم إدارة سالسل التوريدالثانيالقسم 

  المقدمة:
تعتبر إدارة المواد من الوظيفة المسؤولة عن التوريدات المادية التي تستخدم خالل العمليات اإلنتاجية 

مل فقط على المواد الخام واألجزاء التكميلية التي تتحول من خالل العمليات اإلنتاجية إلى توالخدمية . وال تش
ديم اإلسناد والدعم إلى العمليات اإلنتاجية سلع نهائية..، وإنما هي المفردات المادية التي تستخدم في تق

 والخدمية . 
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ومن هذه المواد مثال، الخامات والمواد األولية المختلفة والسلع النهائية ونصف المصنعة وكذلك 
المحروقات وزيوت التشحيم والعدد وغيرها من المفردات أو األصول التي يتم شراؤها ونقلها وخزنها وشحنها 

 ها من قبل المشتري واستخدامها. وتوريدها واستالم

 إدارة سالسل التوريد:
نها "اإلدارة المسؤولة عن تنظيم وتكامل وتشغيل وظائف إدارة أيمكن تعريف إدارة سلسلة التوريد على 

عداد الموازنة وسبل إ تحديد األهداف االستراتيجية و  و المواد بصورة متكاملة باإلضافة إلى التوزيع والنقل
من المستهلك ومرورا  ءاً تمثل نظام التدفق المتكامل للمواد والسلع والمعلومات بد ى خر أ عبارةتمويلها". وب

ومن ثم من  ،بشبكات التوزيع والتسويق المختلفة وصوال إلى المنظمة وكذلك التدفق داخل أقسام المنظمة
هما التدفق المادي،  ،ن من التدفقاوجد نوعيالمنظمة وصوال إلى المستهلك. ومن الجدير بالمالحظة هنا 

 التي تتدفق في االتجاه المعاكس للتدفق المادي للمواد. Information Flowوتدفق المعلومات 
سالسل التوريد )تدفق الطلبات والمعلومات  أنموذج( الدورة الكاملة أل1يبين الشكل ) :مراحل سالسل التوريد

ومن ثم العودة بالطريق  اإلنتاجية،والمواد( حيث تبدأ من المستهلك مرورا بقنوات التوزيع وصوال إلى المنظمة 
وتقوم إدارة سالسل التوريد بتحديد األهداف االستراتيجية والروتينية للعمليات ومصادر  .ذاتها إلى المستهلك 

 ,Al-Ali, 2019; Al-Ali) تية :وازنة( .وتتعامل عادة إدارة سالسل التوريد مع األنشطة اآلتمويلها )الم

2020) 

 الطلبيات والشراء والتوريد  -1

 إدارة المخزون )التخطيط والسيطرة على المخزون( -2

 جدولة العمليات كافة )جداول الطلب ومواقيت الشحن والوصول وغيرها( -3

 بكات التوزيع والنقل(التوزيع والتوريد )ش -4

نماط النقل أتحديد الطاقات واألنشطة المختلفة داخل وخارج المنظمة )الطاقات االنتاجية، طاقات و  -5
وذلك  ،وتختلف دورة سالسل التوريد في المنظمات التجارية بعض الشيء أ(-1وغيرها كما مبينة في الشكل )

والنمط السلعي الذي تتعامل به وخاصة المنظمات التي وحجم المنظمة  ،وفقا لقنوات التوزيع التي تمارسها
منظمات التي تعتمد على منهجية التسويق اإللكتروني باستخدام البيع المفرد )مثل السوبرماركت( و بتمتاز 

شبكات االتصال عبر االنترنت مثل شركة "امازون" العمالقة التي أصبحت واحدة من عمالقة منظمات التجارة 
ومستودعات أو مخازن  اً وكذلك شركة "آبل" واللتان ال تمتلكان أسواق ،أو المفرد( في العالم)تجارة التجزئة 

خاصة بهما وإنما تمارس أعمالهما من خالل نظام التسويق المعتمد على شبكات تكنولوجيا المعلومات 
 الموردين مباشرة.  –والعالقات مع الشركاء 
لدورة سالسل التوريد في المنظمة التجارية التي تمارس أعمالها  اً مبسط اً ب( أنموذج – 1ويبين الشكل )

 (Al-Ali, 2020) من مخازن التجزئة )السوبرماركت(.
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 ( النموذج العام لدورة سالسل التوريد1الشكل )
    

 السلع والمنتجات التامة الصنع والخدمات         
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سالسل التوريد في المنظمة االنتاجية:أ( دورة -1الشكل )
 ( دورة سلسلة التوريد داخل المنظمة االنتاجية      1-أ-1الشكل ) -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزبون 
 تجارة الجملة تجارة التجزئة

الموردون )المواد الولية والخامات ومهمات 
 االنتاج المختلفة(

المنظمة التجارية –المنظمة االنتاجية   

 الوكيل / الموزع

الخلف إلىتدفق المواد والمعلومات   إلىتدفق الطلبيات المادية والمعلومات  
 المام 

تدفق المواد 
والسلع 

 والمعلومات

 السوق )الوكالء والموزعون(

 الورش االنتاجية والخدمية

 مستودعات ومخازن السلع التامة الصنع )المنتجة( 

الولية  مستودعات ومخازن المواد إلىالتوريدات من الموردين 
 والتكميلية ومهمات االنتاج الخرى 

 

 تدفق

المواد والسلع 
 والمعلومات
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 ( دورة سلسلة التوريد خارج المنظمة االنتاجية2-أ-1الشكل ) -2
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ب( دورة سلسلة التوريد لتجارة التجزئة -1الشكل )
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدورة سلسلة التوريد في المنظمات التجارية التي تعتمد على  اً ج( أنموذج – 1في حين يبين الشكل )
 شبكات تكنولوجيا المعلومات والتي قد ال تمتلك المخازن والمستودعات الخاصة بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستهلكون )الفراد والمنظمات(

 المنظمة االنتاجية

 النقل والتوزيع

 النقل والتوزيع

 الموردون للمواد الولية والتكميلية ومهمات االنتاج

 

 

تدفق المواد 
والسلع 
 والمعلومات

التجزئة ) رف عرض المادة( مخزن تجارة الزبون   

 مخزن الموجودات الداخلي

 المستودع أو المخزن الرئيسي

والموزعون الموردون                   

 

تدفق السلع 
والمواد 

 والمعلومات
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لدورة سلسلة التوريد في المنظمات التجارية التي تعتمد على شبكات تكنولوجيا ج( أنموذج  – 1الشكل )
 المعلومات
 
       
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :هوتطوير  بناء أنموذج سالسل التوريد 
قوم عادة المنظمة بتطوير وبناء أنموذج استراتيجية سالسل التوريد من خالل اتباع مجموعة من المراحل ت

 (Al-Ali, 2010) والخطوات التي يمكن اختصارها في ثالث مراحل هي :
تقييم البيئة التنافسية في كل من األسواق المحلية والخارجية وخاصة أن الكثير من المنظمات  : المرحلة الولى

التجارية واالنتاجية والخدمية أصبحت تتميز بالعالمية )أي عابرة للقارات( حيث تشمل هذه المرحلة على 
 تية :الخطوات اآل

 ليا وخارجيا .جراء الدراسة المتكاملة والشاملة لخصائص السوق داخإالبد من  -1
االستراتيجيات الممكنة بهدف اختيار االستراتيجية األفضل ألعمال المنظمة على األمدين  اختبار -2

 القريب والبعيد .

 صنع القرار )القرارات( المناسب لتنفيذ االستراتيجية المختارة. -3
 تية:اآل: القيام بمراجعة عمليات سالسل التوريد الجارية من خالل الخطوات المرحلة الثانية

 تقييم وتطوير نماذج وأنظمة حسابات التكلفة المستخدمة. -1

الزبون و 
 السوق 

 المنظمة التجارية 

مركز ورود وتدقيق 
 الطلبيات

 مركز اصدار أوامر التوريد

 شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر االنترنت

)الوكالء(الموردون والموزعون   

 توريد وارجاع البضاعة تبادل المعلومات واالستفسارات

 النقل والتوزيع

 أصدار طلبات التوريد
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تحديد وتعريف الفعاليات التي يمكن أن تؤثر على سلوك المستهلك )أو الحصة السوقية( في المراكز  -2
 ليها )الحصة السوقية(.إالتي تعمل المنظمة بها والمراكز األخرى )الجديدة( المتوقع الدخول 

 واألساليب التي تؤدي إلى تحسين األداء العام إلدارة سالسل التوريد.ق ائالبحث عن الطر  -3

بما في ذلك وبائها تطوير أنموذج )نماذج( سلسلة )سالسل( المتكاملة والشاملة إلدارة التوريد  المرحلة الثالثة:
لتوثيق  هوتطوير بناء النظام الفعال ال سيما أساليب الشراء والنقل والتوزيع وغيرها من األمور ذات العالقة و 

العالقة التبادلية مع المستهلكين. ويتركز الهدف هنا على تطوير أنموذج سلسلة التوريد المتكامل والشامل 
لغرض الوصول إلى االستراتيجية المختارة في تقوية المركز التنافسي للمنظمة بالسوق باالعتماد على العناصر 

 ة:يتالمرحلة الثالثة الخطوات الرئيسة اآل المذكورة في المرحلة الثانية السابقة . وتشمل
لغاء االزدواجية أو إبين األنشطة المختلفة داخل المنظمة بهدف ه دراسة التكامل الوظيفي وتطوير  -1

 التعارض باألداء الوظيفي.

تحقيق التكامل الداخلي )داخل المنظمة( بهدف تحسين العالقات التبادلية بين الفعاليات واألنشطة  -2
لك إلحكام السيطرة على المخزون وعدم حدوث ازدواجية التخزين. ويعتبر تصميم النظام المختلفة وذ

( الموجودات المخزنية   Codification or Vocabulary Systemالمتكامل والكفوء لترميز ) 
 ماكن التخزين. أالعامل الحاسم للقضاء على المخزون الفائض وكذلك على ازدواجية المخزون وتعدد 

الخارجي ويهدف إلى تحسين العالقات المتبادلة ما بين الموردين والمستهلكين من خالل  التكامل -3
  .السيطرة على تدفق المعلومات والمخزون 

 :هاومكونات عناصر سالسل التوريد 
يختلف نظام إدارة سالسل التوريد من منظمة إلى أخرى وفقا لنمط السلع والمواد وكذلك سعة نشاط  

 (Gunasekarana & Ngai, 2005)القضايا األخرى .  المنظمة وغيرها من
 تية:عناصر إدارة سالسل التوريد: يشمل نظام إدارة سالسل التوريد على العديد من العناصر المهمة اآل

(Keely, at.el.,2001)  

التكامل: تبدأ خطة التكامل من مرحلة التخطيط االستراتيجي وتمتاز باألهمية من خالل نظام  -1
االتصاالت والمعلومات وتحليل البيانات وتخزينها. ألن المعلومات الدقيقة تؤدي بالضرورة إلى تقليل األخطاء 
في األداء الشامل والمتكامل إلدارة سالسل التوريد وخاصة األخطاء البشرية كما وتؤدي إلى تأخير توريد المواد 

 ،غير المبرر بالمخزون  أو الزيادة والنقص المخزون الفجائي( دوالسلع وحدوث النقص في المخزون )نفا
 وتساعد كذلك على تالفي العثرات في عملية التوريد.

العمليات: تحتاج العمليات إلى وجود نظام دقيق لجدولة الطلبيات وحجم الشحنات ومواقيت تنفيذها  -2
رمجة وجداول التوزيع . وفقا لخطط وجدولة العمليات االنتاجية وغيرها في تحقيق المخرجات )المنتجات( المب

وهذا يتطلب استخدام البرمجيات المتقدمة في مجال التخطيط والعمليات والسيطرة على الموجودات والتوزيع 
 وغيرها.   
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المشتريات: وهي الوظيفة المتعلقة بتخطيط توقعات الطلب والبحث عن مصادر التوريد من خالل  -3
بمواقيت  االلتزامء والمعتمدين للحصول على األسعار التفاضلية ودقة ن( األكفايتقيم واختيار المورد )أو المورد

 مور.  التوريد وغيرها من األ
عادتها )المردودات( من وظائف إدارة إ شحن البضائع والمنتجات إلى الزبائن أو  دالتوزيع: يع -4

لعمليات التوزيع  تحقيق الكلف األدنى ، فضاًل عنسالسل التوريد مع تقديم أفضل الخدمات إلى الزبائن
 المختلفة.

 تية:مكونات دورة سالسل التوريد: وتشمل على المور اآل 
عداد االستراتيجيات إ تعتمد على  ، إذالتخطيط: وهي أهم مرحلة من مراحل إدارة سالسل التوريد -1

فرها والكلف واألسعار االكفوءة ووضعها موضع التنفيذ من حيث تدقيق الطلب على السلع والخدمات ومدى تو 
 والعوائد وتقديرات الحاجة إلى القوى العاملة وغيرها.  

يحقق تدفق  ،نظام المعلومات الكفوء: من الضروري جدا وجود نظام معلومات كفء وشامل -2
المعلومات بصورة سليمة مكانيا وزمانيا بما يتعلق باإلنتاج والتغيرات على حجم الطلب واألمور المتعلقة بالسوق 

 العالمي والمحلي واألسعار وغيرها.
تأمين التدفق و  ،نجاح نظام إدارة سالسل التوريدإالموردون الدور الحاسم في  ؤديالمورد المصدر: ي -3

مما يتطلب  ،دات من المصدر بالكميات واألسعار والجودة وغيرها من األمور المتفق عليهاالمستمر للتوري
وجود نظام معلومات وشبكة اتصاالت مشتركة مع المورد )الموردين( الذين يصبحون بشكل أو بآخر شركاء 

 في األعمال.
الفي الزيادة أو العجز الموجودات: وتعني سيطرة إدارة سالسل التوريد على الموجودات المخزنية لت -4

 ،أو التقادم وغيرها من األمور المتعلقة بالموجودات والسيطرة عليها. وهنا البد من تحديد سياسات التخزين
ومن ثم تأسيس وظيفة السيطرة على المخزون التي تستخدم األساليب العلمية )الكمية وغير الكمية( إلحكام 

تدفق المنتظم لهذه الموجودات لتأمين ديمومة العمليات المختلفة السيطرة على مخزون الموجودات بما يحقق ال
 نتاج والشراء والتوزيع وغيرها.مثل عمليات اال

نتاج السلع من المصنع وتوريدها إلى إاالنتاج: وهو المكون األكثر أهمية لكونه المسؤول عن  -5
الورش االنتاجية والخدمية داخل المنظمة  التنظيم والسيطرة على تدفق المواد واألجزاء ما بين، فضالً عن السوق 

الواحدة. وتوجد عالقة وثيقة ما بين إدارة االنتاج وبين إدارة سالسل التوريد من حيث مواقيت جاهزية المنتجات 
 وحجم المخزون منها وغيرها من األمور.

وبالعكس وكذلك الموقع: وهو المكان الذي يتم تخزين السلع والمنتجات فيه وتوريدها إلى الزبائن  -6
توريدات المواد األولية والخامات واألجزاء التكميلية إلى المصنع . ويمكن أن يقع الموقع )المستودع( داخل 
المنظمة أو يقع خارجها وفقا آللية تنظيم خزن وتوريد الموجودات بمختلف أنواعها وشروط خزنها. ومن األمور 
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ت أو المخازن الرئيسية والفرعية بغض النظر داخل المنظمة أو البالغة األهمية آلية اختيار مواقع المستودعا
 خارجها مع تأمين كافة المتطلبات الضرورية من معدات المناولة والحاويات وغيرها.

 إذ ،النقل بكل أنواعه بحسب آليات تنظيم وظيفة النقل من حيث األماكن والوسائط وكذلك الملكية -7
تنظيم المنظمة أو االتفاق مع منظمة نقل متخصصة )متعهد( في  يمكن أن يكون أسطول النقل جزءا من

 عمليات المناولة والشحن والتوزيع.
)السلع والمواد المرتجعة( : وهي السلع والمواد التي يتم ارجاعها من قبل الزبون  لُمْرَجعأو ا ُمعادال -8

ع حاجاته أو بسبب تغير الزبون دة منها ظهور العيوب ورداءة الجودة أو عدم تطابقها تماما ميألسباب عد
 لرأيه وغيرها من األسباب.

 وهناك بعض المكونات األخرى التي تعود إلى وظائف إدارة سالسل التوريد منها على سبيل المثال: -9

 المرونة   -

تبادل المعلومات مع اآلخرين و/أو القيام بالمقارنة المرجعية لتقيم كفاءة نظام إدارة سالسل التوريد  -
 الموردين اآلخرين. مع

وإنما  ،ختراق الحاجز المعرفي ليس فقط في أمور سالسل التوريدااألبداع واالبتكار في محاوالت  -
 أيضا في التطورات التكنولوجية وطرق المناولة وتحسينات المنتج وغيرها .

ووسائط التوريد  قائقياس وتقييم األداء لنظام إدارة سالسل التوريد بما في ذلك األفراد والسوق وطر  -
 .    وغيرها

 : آليات ربط إدارة سالسل التوريد بالتنمية المستدامة:الثالثالقسم  
 المفهوم والطبيعة:  

أصبح المفهوم الحديث عن التنمية المستدامة هو عملية أخذ متطلبات البيئة مع التنمية الشاملة )أو يطلق 
( العالقة ما بين إدارة سالسل التوريد والتنمية 2ويبين الشكل ) البعض عليها البيئة والتنمية االجتماعية( .

 المستدامة. 
 ( العالقة بين إدارة سالسل التوريد والتنمية المستدامة2الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

العلوم الطبيعية 
 )البيئية(

االستراتيجيات 
 والسياسات

العمليات بجميع 
 أنواعها

التنمية المستدامة 
 واالقتصاد الوطني
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هو قيام أصحاب المصالح بتدقيق أو و دارات التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة، إوقد تركز اهتمام 
تفحص للعمليات والتطبيقات التي تمارسها المنظمات المختلفة وخاصة الصناعية وتأثير ذلك على البيئة 

مما جعل الكثير من المنظمات والمجاميع المدنية في البلدان وخاصة المتقدمة  العامة للبلد والدول األخرى .
دارات سالسل التوريد للمنظمات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة . مثال على ذلك إالعمل على مراقبة 

رات من البحوث جراء العشإمساهمات الجامعات ومراكز البحث والتطوير في مراقبة التلوث البيئي بكل أنواعه و 
 (Boeva, at.el., 2017)والدراسات حوله .

ويقود مفهوم ربط سالسل التوريد مع األداء البيئي إلى معرفة مدى تأثير عمليات سالسل التوريد على 
ربط سالسل التوريد مع التطبيقات عند نما إلى البلد المستخدم أيضا . و إو  ،البيئة العامة ليس فقط لبلد المنشأ

(. وهذا ISO 1400العالمية ) اتتطابق التوريدات مع شروط المواصفتحماية البيئة البد من أن الشاملة ل
يعني بأن هيكلية إدارة سالسل التوريد يجب أن تتطابق مع مستلزمات خطط التنمية المستدامة من خالل 

 تية:األمور اآل
 ة حياة المنتج والخدمة.تصميم المنتج )والخدمة( الصديق للبيئة الذي ال يؤثر عليها خالل دور  -1

نتاج المنتج العرضي من خالل ادخال إتطوير سالسل التوريد بحيث تؤدي إلى تقليل أو عدم   -2
 التكنولوجيات الصديقة للبيئة وبناء المنظمات الرشيقة.

( يظهر خالل عملية التصنيع فقط وليس خالل دورة  حياة  By-productجعل المنتج العرضي ) -3
نما هي وظيفة إدارة المنتج إو  ،ألن إدارة استمرارية تصنيع المنتج ليست وظيفة التصميم فقط ،المنتج

 ( من خالل خدمات ما بعد البيع.Product Managementذاته المسماة )

( وهذا يعني العمل على تحسين نوعية ووظائف Product Life Cycleطالة دورة حياة المنتج )إ -4
( بدال من Economical Product Life Cycleره االستخدامي )طالة دورة عمإالمنتج بهدف 
عمر االقتصادي للمنتجات  بهدف زيادة العوائد وديمومة االنتاج واطالق المنتجات التقصير دورة 

 البديلة الجديدة وغيرها .
 (.Remanufacturingعادة تصنيع المنتج بإعادة وظائفه االساسية بما يسمى بإعادة التصنيع )إ   -5

 إدارة سالسل التوريد الصديقة للبيئة: 
تعتمد عملية بناء اإلطار العام إلدارة سالسل التوريد الصديقة للبيئة وايجاد البدائل المالئمة لها، على 

 ( من حيث اآلتي:Network Analysisمجموعة من القرارات التي تسند على التحليل الشبكي )
 .د الصديق للبيئة األفضل(اختيار المورد األفضل بيئيا )أي المور  -1

 .اختيار نمط التكنولوجيا الصديقة للبيئة -2

 .اختيار نمط التطبيقات المناسبة الواجب اعتمادها -3

تية والمبينة في الشكل وتقوم إدارة سالسل التوريد من جانبها أيضا بالعمل على دراسة وتقييم األمور اآل
 ( أنموذج سلسلة التوريد الصديقة للبيئة. 3)
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 .تأثير المنتج على البيئة خالل فترة حياته -1

 .ثرها على البيئةأدورة عمليات المنتج و  -2

 .تأثير تطبيقات سالسل التوريد على البيئة -3

 .متطلبات األداء المنظمي الصديق للبيئة -4

 .يجاد بدائل سالسل التوريد الصديقة للبيئةإ -5
 ( أنموذج سلسلة التوريد الصديقة للبيئة3الشكل )

 
   
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 سالسل التوريد في خدمة التنمية المستدامة:
تواجه إدارة سالسل التوريد في الوقت الحاضر العديد من المشكالت الشائكة والمعقدة المتعلقة بتوريدات 

يمتاز  ، إذالمنتجات والسلع المختلفة لتلبية حاجات األسواق المحلية والخارجية في عالم اليوم المضطرب
بسيطرة الشركات العمالقة المتعددة الجنسيات على معظم مفاصل شبكة األسواق العالمية. وقد أدت الزيادة 
الكبيرة في الطاقات االنتاجية بالعالم وخاصة في البلدان الصناعية الكبرى )مجموعة العشرين( والمنافسة 

حدوث زيادة كبيرة  إلى شكيالت المختلفة للمنتجاتالشديدة من الناحية األخرى مع التوسع الكبير باألنماط والت
في كلف سالسل التوريد وفي درجة تعقيداتها . كل هذه األمور أدت إلى تصميم المنتجات والسلع التي تمتاز 
بقصر دورة الحياة )دورة حياة المنتج( )وهناك أسباب أخرى ال تقل أهمية عن هذه األسباب ال يسمح المجال 

بقدر تعلق األمر بموضوع الدراسة(. وأصبحت هذه األمور تمثل العبء الكبير على  هنا بالحديث عنها

تصميم 
المنتج 
وتصميم 
 العملية

 التجميع مواد التدوير التصنيع الخامات المستهلك

عادة التصنيعإ  

عادة االستخدامإ  

 النفايات

 التدوير

 

 نفايات التدويرات نفايات االنتاج نفايات التوزيع

 العمل على تقليل النفايات
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هل المنظمة قادرة على توريد المنتج )المنتجات( والسلع الصديقة ”وعليها أن تواجه التساؤل المهم ، المنظمات
 للبيئة إلى األسواق بما يلبي متطلبات وحاجات المستهلك اليومية؟  

 هذا التساؤل العديد من األسئلة االستراتيجية المهمة األخرى مثل:  وتخفي المنظمة وراء

 ها وتسهم في دعم وتطوير البيئة النظيفة؟ئهل المنظمة تعمل حاليا بصورة صحيحة مع شركا -

وهل المنظمة تقوم عادة بتقديم المنتجات الجديدة الصديقة للبيئة إلى السوق )األسواق( قبل المنافسين  -
 خرين؟ اآل

هل تستطيع المنظمة تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بنجاح أم االلتزام بتشكيلة محددة فقط من  -
 المنتجات إلى السوق لسهولة السيطرة عليها؟

خرين على شراء المستهلكين اآل لتحفيزهل المزايا والمنافع التي تقدمها المنظمة إلى الزبائن كافية  -
 منتجاتها؟

ق العلمية المستندة على إدارة سالسل ائاختراق سوق األعمال بالنماذج والطر  هل تعمل المنظمة على -
التوريد التي تحقق لها الميزة التنافسية ؟ وكذلك تحقق المنافع والعوائد الكثيرة لالقتصاد الوطني في دعم خطة 

 التنمية الشاملة )المستديمة(؟ 

النسبة للمنظمة ودورها في خدمة وتطوير ويمثل السؤال األخير جوهر الموضوع من حيث األهمية ب -
 االقتصاد الوطني. 

 : آليات تكامل إدارة سالسل التوريد مع االقتصاد الوطنيالرابعالقسم 
تستخدم العديد من اآلليات التي يتم بواسطتها تحقيق تكامل إدارة سالسل التوريد مع االقتصاد الوطني  

 ,Kopczak, & Johnson ) النحو اآلتي علىو وخدمة التنمية المستدامة حيث نشرح أهمها باختصار 

2003): 
 .انتقال المنظمة إلى الشمولية مع االقتصاد الوطني -1
 .إلى دور المساهم والوسيط في تطوير السوق انتقال المنظمة  -2
 .انتقال المنظمة إلى التركيز على توريدات السوق  -3
 .انتقال المنظمة إلى التشاركية مع الموردين -4
 .انتقال المنظمة إلى اختراق حاجز المعرفة والتكنولوجية -5
 .انتقال المنظمة إلى نمط االنتاج بحسب الطلب -6

 لشمولية مع االقتصاد الوطني:انتقال المنظمة إلى ا
جعل التكامل و بل أيضا فحسب، تحقيق التكامل والشمولية ألنشطتها  على المنظمة ةحاولال تقتصر م

والشمولية مع السوق )األسواق( من خالل إدارة سالسل التوريد  لمصلحة خطط التنمية المستدامة واالقتصاد 
 الوطني.
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عادة على تحقيقه هو البحث عن اآللية التي تجعل كل أنشطتها  ن الهدف التقليدي الذي تعمل المنظمةإ
ووظائفها تعمل على استخدام إدارة سالسل التوريد في التعجيل واالسراع بتوصيل المنتجات والسلع والخدمات 
إلى الزبون )أو األسواق( بأقصر زمن ممكن. ووفقا للمفهوم الواسع إلدارة سالسل التوريد ، فقد تقوم المنظمة 

كيف يمكن التنسيق ما بين أقسام المنظمة ووظائفها باإلسراع بتوريد المنتجات ”بتغير هدفها التقليدي إلى 
والخدمة إلى السوق خدمة لالقتصاد الوطني ؟ وهذا يعني بأن المنظمة )المنظمات( قد بدأت تحول تركيزها 

اتها إلى تحقيق الشمولية والتكامل بالتنسيق واهتمامها من التكامل والشمولية ألنشطتها ووظائفها داخل المنظمة ذ
مع المنظمات األخرى من خالل سالسل التوريد في تحسين سبل االستفادة القصوى من التوريدات المادية 
والمعلوماتية .ويتم ذلك من خالل تبادل المعلومات والخبرات باستخدام وسائل وشبكات االنترنت )وخاصة من 

 Enterprise Resourceأنظمة تخطيط موارد المنظمة )”بيقات ما يسمى خالل األنظمة الرقمية( وتط

Planning , ERP   .وامكانية تحقيق األمثلية في أداء سالسل التوريد ) 
ويتم ذلك من خالل تبادل المعلومات والخبرات باستخدام وسائل وشبكات االنترنت وتطبيقات ما يسمى 

   “ لتحقيق األمثلية لسالسل  التوريد برمجيات تخطيط موارد المنظمة”بـ 

(Enterprise Resource Planning; ERP, Systems and Supply-Chain-

Optimization Software) كل هذه التطبيقات وغيرها تساعد المنظمة في تحقيق التكاملية والشمولية ، 

على تحديد أهدافها و ع الواحد ، دارات سالسل التوريد في المنظمات المختلفة داخل وخارج القطاإمن خالل 
نجاح خطط التنمية إمن خالل التكامل مع المنظمات االخرى لخدمة تطوير االقتصاد الوطني والمساهمة في 

 القومية المستدامة.

 ،ن إدارة سالسل التوريد ليست مجرد وظائف واجراءات حول كيفية توريد الطلباتإوفي ضوء ذلك ، ف
التي تبدأ عادة من فكرة تصميم المنتج مرورا بكل العمليات االنتاجية والنقل نما هي مجموعة العمليات إو 

عادة تدويره ورمي فضالته )خدمات ما بعد البيع(. كما مبين في إ واالستخدام ولحين انتهاء دورة حياة المنتج و 
 ( السابق. 3الشكل )

تظهر تدفق المواد والمعلومات  ( النمط التقليدي لسالسل التوريد ووظائفها التي4ويبين أيضا الشكل )
( النمط المتقدم إلدارة سالسل 5واالموال باتجاه الزبون لحين توريد الطلب بالكامل، في حين يبين الشكل )

 التوريد المستند على دورة حياة وظائفها.
 انتقال المنظمة إلى دور المساهم والوسيط في تطوير السوق:

يق الكفاءة المادية نتيجة ألدائها الخاص إلى جعل المنظمة تحول المنظمة من التركيز على تحقوهو 
 المساهم والوسيط في تطوير السوق من خالل إدارة سالسل التوريد لخدمة خطط التنمية المستدامة.

ق والوسائل التي تؤدي إلى تقليل كلف انتاج المنتج وكلف التوزيع، ائيجاد الطر إعمل المنظمة عادة على ت
يجاد اآللية المناسبة التي تقلل من كلف تطابق سلسلة التوريد مع حجم الطلب بهدف إز على جعلها تركيمما 

تقليل كلف االنتاج والتوزيع. أما اآللية الجديدة التي تساعد إدارة سالسل التوريد على تحقيق الهدفين المهمين 
 :فهي
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نتجين والموردين والموزعين )الوكالء( نتاج وتوزيع السلع المادية من خالل المإالتوريدات المادية:  الول:
كلف التوريدات المادية  تشتملسواق تجارة التجزئة )المفرد( وصوال إلى المستهلك النهائي .وهنا أ فضاًل عن

 على كلف كل من التصنيع والنقل والتوزيع وكلف دوران المخزون. 

 ( النمط التقليدي لسالسل التوريد4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وهو أن تقوم إدارة سالسل التوريد بدور الوسيط للسوق   الثاني: 
 

 

 

 

 

 

وهذا يعني تطابق كميات وتنوع المنتوج  ن تكون إدارة سالسل التوريد بمثابة الوسيط الداعم للسوق :الثالث: أ
مل الكلف من قيام المنظمة بدور الوسيط الداعم تالمراد تسويقه من خالل سلسلة التوريد وفقا لحجم الطلب .وتش

للسوق على كلف كل من المخزون االحتياطي )مخزون األمان( والطاقات االحتياطية )االضافية( والتسويق 
 البضاعة المرتجعة( وأخيرا كلف فقدان المبيعات )الخسارة غير المنظورة(. سعار والرديات )وحماية األ

ونتيجة للزيادة المستمرة في طلبيات بيئة األعمال ، تتولد لدى الكثير من المنظمات الزيادة في كلف 
إلى  االمور المادية وكلف الوساطة الداعمة للسوق . وبالتأكيد فأن حجم هذه الكلف يتباين من نمط المنظمات

 السوق و/أو الزبائن

 أسواق التجزئة 

والمستودعات المخازن    

 الوكالء والموزعون 

والمستودعات المخازن    

التوريدات إدارة  

التوريدات إدارة  

الموردون       

والمستودعات المخازن   

 المنظمات التجارية المختلفة المنظمات االنتاجية المختلفة 

التوريدات إدارة  

التوريدات إدارة  

 المخازن والمستودعات الورش االنتاجية والخدمية

 

تدفقات المواد 
والسلع والموال 

 والمعلومات
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آخر وفقا لطبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها )مثل المنتجات الدائمة والثابتة والتي يسهل التنبؤ بحجم 
 مبيعاتها مقابل السلع الموسمية التي تتأثر بطبيعة المناخ وأذواق ورغبات المستهلكين وغيرها(.

 حياة وظائفها ( النمط المتقدم إلدارة سالسل التوريد المستندة على دورة5الشكل )
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

 انتقال المنظمة إلى التركيز على توريدات السوق: 
انتقال المنظمة من التركيز فقط على التوريدات المادية والمعلوماتية الخاصة بأنشطتها المختلفة إلى 

لقد جرت و التركيز على توريد طلبات السوق التي تحقق الخدمة والدعم المستمرين لخطط التنمية المستدامة. 
 إذفضل مع حجم الطلب السائد. أنظمة بتحسين طريقة توريد المنتج لكي تتطابق بصورة العادة أن تهتم الم

يجاد اآللية التي تمكنها من الحصول مبكرا على المعلومات المتعلقة بالطلب وحاجات إتحولت المنظمة إلى 
عوامل تؤثر الذي يتطابق مع التوريد وحجم الطلب .وتوجد عادة ثالثة  هالسوق أو معرفة نمط الطلب وشكل

 وقد تؤدي إلى حدوث االرباك في االقتصاد الوطني وهي: ،بشكل كبير على  إدارة سالسل التوريد

نها الحالة أوالتي توصف على  الزيادة المفاجئة في حجم الطلب أو ما يسمى بانفجار الطلب -أوال 
أن تحدث في كل مرحلة من  الطبيعية التي تحدث في الكثير من سالسل التوريد وخاصة الزيادات التي يمكن

وتؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في كلف التوزيع وكلف الحلقات الوسيطة بالسوق ، مما  مراحل سالسل التوريد.
ق التي يمكن أن تحد أو تخفف ائنشطة االقتصادية المختلفة بالبلد. وتوجد العديد من الطر تؤثر بدورها على األ

 طلب منها على سبيل المثال:من آثار الزيادة المفاجئة بحجم ال

  .تقليل من سعر مزايا الترويج التي تسبب في الزيادة المفاجئة على طلب السلعةال -أ

 .تزامن دورات التخطيط أو تغير مواقع البرامج إلى المواقع التي تعاني من نقص في التوريدات -ب

 .معلومات الطلب المتوقع ؤالتشاركية بتنب -ج

– Vendor“إدارة موجودات المورد”برامج المسماة الالعمل على تدفق اصدار السلع بموجب  -د

managed Inventory”    . 

تصميم المنتج والعمليات وسالسل 
 التوريد

 عروض وانماط المنتج

 السعار والخصومات وتجارة المنتج

 -اعادة االستخدام  –تدوير المنتج 
 نفايات

 تلبية وتوريد طلب الزبون بالكامل
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تعتبر عملية الحصول على االستثمار للحصول على أفضل المعلومات المتعلقة بالطلب:  -ثانيا
أن ، في إدارة سالسل التوريد المعلومات المتعلقة بحجم الطلب المتوقع بالغة األهمية لصانعي القرارات

فر لدى أسواق التجزئة تؤدي إلى االمعلومات الصحيحة المتعلقة بحجم الطلب المتوقع وخاصة تلك التي تتو 
وهذا بدوره يقلل كثيرا  ،تقليل احتمالية حدوث الزيادة في نسبة الخطأ المتوقع في التنبؤات الخاصة بحجم الطلب

 قة بحجم الطلب والتوريدات ذات الصلة.من التباين في المعلومات المتعل

تحت نمط اإلدارة المستندة على الطلب  اإلدارة المستندة على الطلب أو ما تسمى بإدارة الطلب: -ثالثا
أو ما تسمى بإدارة الطلب ، تتطابق وتتكامل جهود التسويق مع أدوات إدارة الطلب )مثل سياسات التسعيرة 

ير المستخدمة على مستوى االقتصاد الوطني( مع مبادرات سالسل التوريد المتبعة داخل المنظمة أو المعاي
نما أيضا تؤدي إلى زيادة المبيعات والعوائد إو  ،.وهذه تؤدي بدورها  ليس فقط إلى تحقيق الوفورات في الكلف

 المالية للمنظمة واالقتصاد الوطني معا.   

 انتقال المنظمة إلى التشاركية مع الموردين:
نظمة من القيام بتصميم المنتج لحدها داخل أنشطتها االنتاجية المختلفة إلى تطوير التشاركية تحول الم

بتصميم المنتج مع العمليات بداخلها بالتعاون مع الموردين ضمن سالسل التوريد على مستوى السوق واالقتصاد 
فضل طريقة لتصميم أليدية عن الوطني وكذلك على المستوى الدولي. وتبحث عادة المنظمات وفقا للسياسة التق

منتجاتها التي تحقق لها التكلفة األدنى )وهي تكلفة كل من المواد واالنتاج والنقل والتوزيع( .وفي بداية القرن 
الحالي )الواحد والعشرون( بدأت الكثير من المنظمات في العالم تطبيق طريقة جديدة في تصميم المنتجات 

وبموجب هذه الطريقة يجري التعاون والتشارك ما بين “. دارة سالسل التوريدتصميم المنتج وفقا إل”المسماة 
المنظمة والموردين اآلخرين المحلين والدوليين في بذل الجهود المشتركة إليجاد التصميم الذي يحقق التكلفة 

أقل التكلفة ويتم ذلك من خالل مشاركة الموردين مع المنتجين في تصميم المنتج ومكوناته ب ،األدنى الممكنة
الممكنة مع تحسين مؤشرات الجودة .ومن هنا أصبح الموردون بمثابة الشركاء وأصحاب المصالح مع المنتجين 

 (. Outsourcing Strategy) من خالل استخدام ما يسمى
ومن هنا أصبح الموردون بمثابة الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركة بالتعاون مع المنظمة االنتاجية 

تصميم ” وكذلك مع منظمات الخدمة بحسب أبعاد هذه االستراتيجية الجديدة التي أطلق عليها فيما بعد بطريقة 
(. وقد حققت Product Design from Supply Chain Conceptالمنتج بمفهوم إدارة سلسلة التوريد )

نما أيضا إو  ،نتاجية أو الخدميةالتطبيقات بموجب هذه االستراتيجية الكثير من الفوائد ليس فقط للمنظمة اال
التنمية  هذا فضاًل عن ،للعديد من المنظمات االنتاجية األخرى المساهمة في توريدات مكونات واجزاء المنتج

 المستدامة  واالقتصاد الوطني . ومن أهم هذه الفوائد :

حيث شملت  ،فةتحسين األداء المنظمي نتيجة للتطورات المتسارعة في حقول التكنولوجيا المختل -أ
 ق التصنيع والعمليات ووسائط النقل والتوزيع وغيرها  في البلد.ائهذه التطورات آليات التصميم وطر 
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التغيرات الجذرية في أساسيات سالسل التوريد وهيكليتها ومستويات القرارات ذات العالقة بها  -ب
 رها.باإلضافة إلى اختصار مدد التوريد وتحقيق السرعة العالية فيها وغي

فقيا وخاصة بعد دخول الكثير من أاالتساع باستخدام شبكات االنترنت ومحركات البحث عموديا و  -ج
السرعة بتبادل المعلومات والبيانات والتصاميم واالستشارات  ، فضاًل عنالمنظمات والدول إلى عصر الرقمية

وكذلك مع الهيئات الحكومية والسوق  ،االنتاجية وبين الموردين والموزعين من جهة–وغيرها ما بين المنظمة 
 )مخازن الجملة والمفرد( بما في ذلك المستهلكين من جهة ثانية.

 انتقال المنظمة إلى اختراق حاجز المعرفة والتكنولوجية:
تحول المنظمة من تركيز جهودها في البحث عن اآلليات التي تحقق التكلفة األقل للمنتج إلى تطوير 

 Know-how andي تساعد على اختراق حاجز المعرفة والتكنولوجيا )نماذج من المنتجات الت

Technology Breakthrough( وتطوير المعايير والتكنولوجيا الوطنية )Developing National 

Standards and Technology  وهذا التحول يعني االنتقال من الطريقة التقليدية التي تتبعها المنظمة .)
ق واألساليب التي ائالذي يحقق التكلفة األقل إلنتاجه وتوزيعه إلى البحث عن الطر  في البحث عن التصميم

تمكنها من خالل إدارة سالسل التوريد والمداخل التسويقي المتطورة من أن تقود المنظمة االنتاجية إلى اختراق 
ستدامة ( وتحسين مؤشرات التنمية المCustomer Value Breakthroughالحاجز القيمي للزبائن )

 واالقتصاد الوطني. 

يجاد اآللية الناجحة التي يمكن أن تحقق إوتواجه عادة المنظمة االنتاجية أو الخدمية التحدي الصعب في 
 Marketingالتطابق والتوافق ما بين إدارة سالسل التوريد الجديدة مع إدارة مداخل السوق المختلفة )

Approaches  .على ذلك اعتماد مدخل االنتاج ) ومثال ( خدمة لالقتصاد الوطنيProduction 

Approach by Demand   بحسب الطلب دون االحتفاظ بالمخزون )( Inventory Free)  مهما كان
وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع كلفه وغيرها من األمور .  ،مما يقلل من تراكم المخزون وجمود دورانه ،نوعه

( لإللكترونيات المنتجة للحاسبات واجهزة الطباعة وغيرها( Dellل  )وخير مثال على ذلك استراتيجية شركة دي
. باإلضافة إلى ذلك، فقد ظهرت تطبيقات نمط آخر من االستراتيجية التي تؤدي إلى توافق الهيكلية الجديدة 

وهي تشترك   ”Go – to – Market Strategy“استراتيجية الذهاب إلى السوق ”لسالسل التوريد بما تسمى 
 (.6.3بعض األسس مع استراتيجية االنتاج بحسب الطلب والتي يجري توضيحها في الفقرة الالحقة )في 

 انتقال المنظمة إلى االنتاج بحسب الطلب:
التحول من توريدات المنتج إلى السوق بكميات كبيرة إلى التوريدات بحسب الطلب التي تالئم حاجات 
ورغبات الزبائن. وهذا يعني، تتحول المنظمة االنتاجية من سياسة البحث عن الطريقة األفضل في تقديم 

ق ائالمنتج )المنتجات( الحصة األعظم من حجم السوق ...، أي التحول إلى سياسة البحث عن أفضل الطر 
بائن وتحقيق التواصل معهم الستخدام إدارة سالسل التوريد في توصيل المنتج إلى الزبون أو مجموعة من الز 

 التطبيقات المتسارعة في تكنولوجيا االتصاالت وشبكات االنترنت المتطورة على المنظمة تحقيق قد سهلت . و 
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إدارة العالقات مع الزبون ”دامة العالقات معه من خالل ما يسمى إالتواصل مع الزبائن مباشرة  وتعميق و 
(Customer Relationship Management - CRM. ) لبناء نظام المعلومات  اً ( أنموذج6يبين الشكل )و

  (Kopczak & Johnson, 2003)اإللكتروني إلدارة عالقات الزبون. 
 أنموذج لبناء نظام المعلومات اإللكتروني إلدارة العالقات مع الزبون  (6الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 : تطوير عوامل النجاح الحرجة إلدارة سالسل التوريد:الخامسالقسم 

  المفهوم:
النجاح في تطبيق إدارة سالسل التوريد يعطي المنظمة الطريق إلى تحقيق الصدارة ما بين المنافسين ن إ

في السوق وخاصة في عالم اليوم المضطرب وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تعاني الشحة الكبيرة في 
من الوهلة األولى وجود  الموارد ومصادر التمويل والصعوبات الجسام بالحصول عليها. ونتيجة لذلك، يتضح

الصعوبة من قيام المنظمة )مهما كان نوعها( وخاصة في البلدان النامية، من بناء النظام المتكامل إلدارة 
سالسل التوريد الذي يمكن أن يحقق لها المرونة المستديمة في التوريدات. وبالرغم من نتائج التطبيقات الناجحة 

مكانية بناء أنظمة متطورة إلدارة سالسل التوريد إة )مجموعة العشرين( في الكثير من الدول وخاصة الصناعي
، أال أن مسألة بناء مثل هذا األنظمة في الدول النامية التي ال تزال تواجه العديد من التحديات والعوامل التي 

تحقيق نتائج  تعرقل النجاح في هذه المهمة . ولذلك، من الضروري أن نحدد أوال ماهية العوامل التي تحد من
 يجابية متقدمة في بناء أنظمة سالسل التوريد الناجحة ومن ثم تحديد أهم عوامل النجاح الحرجة .إ

 العوامل المؤثرة على إدارة سالسل التوريد: 
تم تبويب أهمها  وقد ،العديد من العوامل التي تؤثر على تحقيق النجاح في تطبيقات سالسل التوريد ثمة

 تي:الرئيسة وعلى النحو اآل في المجموعات الست
: يعتبر دور اإلدارة العليا من األولويات التي تسهم في نجاح أو االخفاق  المجموعة األولى : دور اإلدارة العليا

 حيث يتوجب أن يتركز على اآلتي:(،  Anatan, 2014)بتصميم وتنفيذ النظام الكفء إلدارة سالسل التوريد 
 بتطبيق النظام وانجاحه بسبب عدم وضوح الرؤية وهشاشة األهداف المحددة ضعف الدعم واأللتزام.  

العالقات مع الزبون والتسعيرة:  إدارة
مبيعات، تسويق، خدمات، أتمتة 

العروض الشيقة تحقق: تعميق والء 
الزبائن، تقليل تكلفة سلسلة التوريد، 

العالقات مع الزبون: المشتريات،  إدارة
الشحن، التخطيط المخزون، التزويد 

ل(، التوزيع)التوصي  

تخطيط المتطلبات المادية: المالية، 
 القوى العاملة، العمليات والتصنيع

التركيز على الداخل    التركيز على الخارج               

 

تقليل 
 الكلف 

 

تحقيق 
 العوائد
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 تأمين الخبراء االستشاريين الضروريين خالل تصميم وتطبيق النظام. 

  بجدولة فعاليات تصميم وتطبيق النظام وقلة البرمجيات المتقدمة المستخدمة في هذا  االلتزامتحقيق
 .المجال

 طية نفقات تصميم وتطبيق النظام من خالل تطبيق إدارة التغييرتأمين الموازنة الالزمة لتغ. 

 ةوءاختيار االشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة الكافية في بناء فرق العمل الكف. 

  أن يتطابق مع قواعد وقيم المنظمة مع التخفيف في حصر المركزية في أداء الوظائف. 

 اءالضعف )أو عدم وجود( في استخدام أدوات إدارة األد.  

 تية:: ويشمل على األمور اآل المجموعة الثانية: ضعف خدمات النقل والتزويد
  الضعف في مواجهة المنافسة بالسوق 

  مهارات العاملين في منظومة النقل و التزويد. 

 ضعف التنسيق الداخلي والضعف في منظومة االتصاالت الداخلية. 

 سالسل التوريد وهي:المجموعة الثالثة: تطبيق األنظمة المتقدمة في 
 ( تطبيق نظام تخطيط موارد المنظمةEnterprise Resource Planning II - ERPII).  

 ضعف كفاءة العمليات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وصوال إلى المنظمة الرقمية. 

 عدم وجود أهداف مشتركة مع الشركاء )الموردين( باإلضافة إلى التناقض في األولويات.  

    بعدم الثقة الكافية مع الشركاء )الموردين و الموزعين( بسبب االختالف في الثقافات الشعور. 

 ( االختالف بأنظمة معالجة البيانات بسبب االختالف بأنظمة الترميزCoding Systems). 

 تية:: نتيجة لألسباب اآل المجموعة الرابعة: ضعف أداء سالسل التوريد
  الزبائن والموردينضعف العالقات التبادلية مع. 

  عداد الكاتلوجات بسبب هشاشة أنظمة إ ضعف منظومة المعلوماتية واالتصاالت وكذلك التوثيق و
   .تكنولوجيا المعلومات المتاحة

 ( ضعف إدارة منظومات تدفق المواد والسلعNetwork’s Materials Flow). 

 الشركاء )الزبائن والموردين(الثقافات والقيم وكذلك العمليات ما بين المنظمة وبين  اختالف.  

 ( أدوات قياس األداء المسماة )عدم استخدام )أو عدم اإللمامKey Performance Indicator - 

KPI)) 

 : وتتركز في اآلتي:المجموعة الخامسة: ضعف التنسيق مع الموردين
 .ضعف االتصاالت الداخلية والخارجية 

  اجات الزبائنالتركيز على ح ال سيماالعالقات مع الشركاء و. 

 تحديد المعايير والمواصفات )البد أن تكون موحدة( ومتابعة تطبيقها. 
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 ( المعرفة بمواعيد الطلبيات المرتدةKnowing Payback Period باإلضافة إلى العوامل البشرية )
  .المختلفة

 ي:اآلت هتمام إدارة سالسل التوريد بجعلها صديقة للبيئة: وتشملا المجموعة السادسة: ضعف 
  هم حول فهم متطلبات البيئة النظيفةبضعف التنسيق مع الشركاء )الزبائن والموردين( وهشاشة الثقة. 

   عدم توحيد قواعد وأنظمة الترميز المشتركة في األعمال الصديقة للبيئة والمستخدمة في تنميط المواد
 .والسلع وتكاملها

 علومات الصديقة للبيئةعدم وجود استراتيجية واضحة الستخدامات تكنولوجيا الم. 

 ضعف التنسيق والدعم الواجب تقديمهما نحو سالسل التوريد الصديقة للبيئة. 

 هشاشة الخطط الموجهة نحو تدوير المنتجات حفاظا على البيئة. 

 ضعف االهتمام )أو عدم الدراية الكافية( بدورة حياة إدارة سالسل التوريد الصديقة للبيئة.  
هذه الموضوعات في مواقع حول كن الحصول على العديد من الدراسات والبحوث التي تركزت ويم

 البحث المختلفة والدوريات العلمية.
: تعتمد مستويات الدعم والتسهيالت التي تقدمها المجموعة السابعة: تأثير التشريعات والقوانين الحكومية

توريد المواد األولية والخامات والمنتجات الجاهزة من  الهيئات الحكومية إلى المنظمات على تبعية عمليات
( Standardsالخارج أو استخدام بدال من ذلك المواد والمنتجات المحلية. ويحتوي الدعم عادة على المعايير )

( التي تتعلق بخصوصية كل Policies( والسياسات )Regulations( والتشريعات )Normsوالمقادير )
تصاد الوطني . ومن هنا نرى ماهية مستويات الدعم التي يمكن أن ـتؤدي إلى تشجيع قطاع من قطاعات االق

أو بالعكس قد تؤدي إلى الحد من تلك األنشطة وتشويش عمل إدارة  ،وتحفيز أنشطة إدارة سالسل التوريد
 الوطني.  القتصاد على الثمن  ةسالسل التوريد وبالتالي إلى حدوث االضطرابات التي قد تكون كارثية وباهض

 عوامل النجاح الحرجة إلدارة سالسل التوريد:  
على تحسين  اً يعتمد تحقيق الكفاءة العالية بالمنافسة في السوق المحلي والعالمي، على التركيز أساس

كفاءة الوظائف التشغيلية إلدارة سالسل التوريد باإلضافة إلى األنشطة األخرى ذات العالقة بالمنظمة. وبهدف 
متاز بشدة المنافسة ما بين األمم والمواد والسلع التي تتعامل تي تال ةسوق العالميالتحقيق الكفاءة العالية في 

وتكون قادرة  ،بار أيضا تقوية العالقات مع الزبائن والموردين معاأن تأخذ بنظر االعتمن بها، البد للمنظمة 
بالمواعيد  وااللتزامعلى تحقيق الميزة التنافسية من مفهوم التكلفة والجودة واالبتكار والدقة والسرعة بالتواريدات 

في مواجهة هذه  الدور الحاسم تؤديالمقررة لها. ولذلك، فأن بناء اإلدارة الكفوءة لسالسل التوريد يمكن أن 
التحديات من خالل اعتماد االستراتيجية الكفوءة لسالسل التوريد . وتمثل عوامل النجاح الحرجة إلدارة سالسل 

الواسعة من االستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وقوة المنافسة في السوق  قاعدةالتوريد ال
رجة في تحسين كفاءة األداء بالمنظمة . ويمكن باختصار توضيح ( دور عوامل النجاح الح7. ويبين الشكل )
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في  أهم عوامل النجاح الحرجة من خالل العوامل التي تؤثر على كفاءة إدارة سالسل التوريد الواردة
  (Kumar, at.el., 2015; Talib & Hamid, 2014)اآلتي:

(: Top Management Commitment and Supportوالدعم المستمر من اإلدارة العليا ) االلتزام -1
نجاح عمليات إدارة سالسل التوريد العامل األهم والمساند لر االلتزام والدعم اللذان تقدمه اإلدارة العليا يعتب

والحاسم في عمل وديمومة نجاح هذه اإلدارة وتطوير كفاءتها . وتعمل عادة اإلدارة العليا على تطوير 
السل التوريد وكذلك نظام التقييم والدعم المالي لها من خالل نظام متكامل االستراتيجيات الفعالة إلدارة س

للمحفزات المالية والمعنوية وغيرها . ومن األمور األساسية األخرى التي تقوم اإلدارة العليا تطوير خارطة 
ديهم. الطريق لتدريب وتطوير العاملين في إدارة سالسل التوريد ورفع وتحسين مؤشرات كفاءة األداء ل

(Power, at.el, 2001) 
 ( دور عوامل النجاح الحرجة في تحسين كفاءة الداء بالمنظمة7الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دخال االبتكارات والتحديث في آليات تطبيق إ ديع (:Creativity & Innovationاالبتكار واالبداع ) -2
العالية لألداء العام لها. ويتركز وإدارة سالسل التوريد ، أحد األهداف الحرجة التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة 

يجاد آليات القبول به وتنفيذه. وتعرف وظيفة االبتكار إتحقيق هذا الهدف باألساس على ابتكار المنتج الجديد و 
نتاج المنتج الجديد )وكذلك الخدمة والعملية( أو تنفيذ تغيرات أساسية ومتقدمة في تحسين إواالبداع على أنها "
ي بإضافة قيم استخدامية جديدة له )وكذلك الخدمة والعملية( أو ابتكار طريقة أو وسائل وظائف المنتج الحال

ق منظمية جديدة في أداء األعمال وغيرها ائيجاد طر إجديدة في تسويق وترويج المنتجات أو توريدها وكذلك 

عوامل النجاح 
 دارةالحرجة إل

 سالسل التوريد

العام  داءتحسين ال
للمنظمة بمفهوم 

 المؤشرات

 خدمة الزبون ورضاه

 االبداع واالبتكار والنمو

المالي والعوائد داءال  

 تحسين مؤشرات القيمة

 الوظيفية للعمليات والمنتج

النشطة  أداءتحسين 
 الداخلية



 .........إدارة سالسل التجهيز في ظل التنمية المستدامة:               
 
 العلي وإبراهيم 

 102 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(109-80، ص. ) 2021Septemberايلول ،  .No(131، ع ) Vol(40مج )

 

جديدة في خدمة الزبون ضافة قيم إيجابية كثيرة من خالل إ. والبد من أن يؤدي االبتكار واالبداع إلى نتائج 
والحصول على عوائد ومنافع مالية وغير مالية للمنظمة .  ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم مستويات االبتكار 

( إلى ثالثة مستويات هي : Verhees & Meulenburg, 2004ليه الباحثان )إواالبداع وفقا لما أشار 
( وأخيرا ما يسمى بمستوى Regional Level)( والمستوى اإلقليمي Sectorial Levelمستوى القطاع )

 ( . Project Levelالمشروع )
ن الهدف إ: ( Advanced Planning Toolsأدوات التخطيط اإللكترونية المتقدمة ) استخدام -3

 Material Requirementsمن استخدام أدوات التخطيط المتقدمة مثل تخطيط المتطلبات المادية )

Planning I,II وتخطيط )( موارد المنظمةEnterprise Resource Planning - ERP وتخطيط موارد )
( التي تحقق للمنظمة الشمولية والتكاملية Manufacturing Resource Planning - MRPالتصنيع )

ذلك استخدام أدوات التخطيط المتخصصة في عمليات إدارة  ، فضاًل عنلجميع فعالياتها ووظائفها المختلفة
( وإدارة المنظمة الموردة لموجوداتها Data Warehouse - DWيد مثل بيانات المستودع )سالسل التور 

(Vender Managed Inventory - VMI( وتخطيط متطلبات التوزيع )Distribution 

Requirements planning - DRP( وإدارة العالقات مع الزبائن )Customer relationship 

Management- CRM ل المستجدات والتطورات اآلنية في أدوات تكنولوجيا المعلومات دخاإ(. ويؤدي
)تطبيقات التكنولوجيات الرقمية( استخدامها في تحقيق الهيمنة على السوق والقدرة على المنافسة في سوق 

 Electronicاألعمال . ومن هذه األدوات مثال برمجيات تطوير أنظمة تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا )

Data Interchange - EDI( وتحويل األموال اإللكترونية )Electronic Fund Transfer - EFT وبناء )
الشبكات اإللكترونية التي تحقق القيمة من خالل التطبيقات والتوسعات الجديدة في بناء الشبكات المحلية 

إلى تطوير  (. باإلضافة Local Area Network – LAN, Wide Area Network - WANوالعالمية )
 Internet Basedالتطبيقات المتطورة لنظام الشبكة اإللكترونية المعتمدة على قاعدة المعلومات واالتصاالت )

Information and Communication Technology - ICT  )التكنولوجيات الرقمية والتي  فضاًل عن
 ,Quesadal)لقدرات التنافسية للمنظمة.تعتبر أحد األدوات االستراتيجية الفعالة التي تؤدي إلى تحسين ا

at.el, 2012)  

: يعتبر هدف بناء  (Time to Marketالسرعة في التوريد او توصيل السلعة إلى السوق )   -4
خر العالقات التبادلية الوثيقة ما بين المنظمة من جهة وبين الموردين والزبائن من جهة أخرى العمل الحاسم اآل

تقوية القدرة التنافسية للمنظمة في سوق األعمال الذي  ، فضاًل عنالسوقية المناسبةلحصول على المساحة ل
دامة وتوثيق العالقات االستراتيجية مع الموردين إيتمتع بالمنافسة الشديدة والتي تزداد يوما بعد آخر. ألن 

وريد . ومن هنا تظهر العناصر األساسية لتطبيقات إدارة سالسل الت من الزبائنتعتبر )الشركاء( وكذلك مع 
عملية اإلسراع في اطالق المنتج الجديد وتوريده إلى السوق قبل المنافسين اآلخرين )أي سبق بالتوريد( من 
العوامل التي تقوي مركز المنظمة التنافسي في السوق وتحقق لها المنافع المالية والمادية واالجتماعية الكثيرة 

 . 
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ن توريد السلع والمنتجات المختلفة ذات الجودة إ (:High Qualityالجودة العالية للتوريدات ) -5
الجيدة والعالية ليست هي هبة من المورد إلى الزبون )الفرد أو المنظمة( وإنما هي المؤشرات التي يتوقعها 

جودة  ؤديكونها األداة التي تجذب الزبون إلى شراءها دوما . وت فضاًل عن ،الزبون في وظائف المنتج
ألن الجودة الرديئة بالتأكيد  ،ات الدور الحاسم في تحقيق العديد من مؤشرات األداء الناجح للمنظمةالتوريد

ؤدي إلى زيادة كبيرة في كلف التورديدات وانخفاض االنتاجية ومؤشرات األداء باإلضافة إلى انحسار الحصة ت
من األدوات والمعايير المتقدمة التي السوقية للمنظمة. ولتحقيق هدف الجودة العالية يتطلب استخدام مجموعة 

تحسين مؤشرات  اإلنتاجي، فضالً عنوبالتالي تحسين النظام  ،تؤدي إلى تحسين العمليات االنتاجية والتشغيلية
 مما يقود بالتالي إلى تحسين مؤشرات األداء العام للمنظمة.   واإلنتاجية،الجودة 

يعتبر هذا الهدف من األمور الهامة في بقاء وديمومة المنظمة  (:Low Costالتكلفة األقل )   -6
في سوق األعمال بالنظر لما له عالقة مباشرة بالمدخالت األساسية ونتائجها إلدارة سالسل التوريد في المنظمة 

نتج . وبالرغم من أنها تعمل على تحسين األداء العام للمنظمة داخليا وخارجيا، أال أن هدف تقليل تكلفة الم
من أهم محاور إدارة األعمال في بناء استراتيجيتها.  اً بقى واحديوتقديمه إلى السوق بأقل التكلفة وتوريده الزبائن  

 وندرج باختصار األمور ذات العالقة باستراتيجية تقليل التكلفة في عمليات إدارة سالسل التوريد:
 لغاء الفعاليات واالجراءات غير إيل أو تحقيق األداء الكفوء لعمليات سلسلة التوريد من خالل تقل

 .الضرورية في إدارة سلسلة التوريد

  تحسين قدرات إدارة سلسلة التوريد في المنظمة 

  التقليل أو القضاء التام على التغيرات التي يمكن أن تحدث في عمليات التخزين وازدواجية التخزين
 ومواقعه

  العاملينق المقبولة والالئقة في إدارة ائاستخدام الطر.  

 اإلدارة المحكمة للسيطرة على الموجودات ونمط سياسة التخزين المناسبة. 

  تقليل النفقات المختلفة في إدارة المستودعات والمخازن.  

 المراجعة المستمرة لكلف ونفقات النقل والمناولة. 
 (:Comprehensive Supply Chain Servicesالشمولية في خدمات سالسل التوريد )   -7

ضافية من الخدمات ما إضافة أنماط إالشمولية تعني تطوير نظام العالقات التبادلية مع الزبائن من خالل و 
بما في ذلك مجانية الصيانة  ،ومثال على ذلك الضمانات لسنوات طويلة ،بعد البيع التي تقدمها المنظمة

الزبون فترة زمنية طويلة نسبيا عطاء إ  ، فضاًل عنتشمل على قطع الغيار والعمالة ، إذوالتصليح بالكامل
دوات التخطيط أالسترجاع السلعة ألي سبب كان. باإلضافة إلى استخدام األدوات الحديثة مثل المحاكاة و 

ن بواسطة يذلك، تطوير العالقات مع الموردين الخارجي إلى جانب( السابقة. 2المتطورة المذكورة في الفقرة )
 الطلبيات بالكامل من حيث المحتوى وفقرات التوريد والكميات وغيرها. استخدام البرامج المتطورة في تحديد
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يتطلب من المنظمة ونتيجة التعقيدات التي تتصف بها السوق وشدة  (: Flexibilityالمرونة )  -8
ما تحدث في حجم الطلب على السلع والمواد، االستجابة  رات الطارئة التي كثيراً يالتغي ، فضاًل عنالمنافسة

ة والمرضية لحاجات الزبون. من هنا يمكن تعرف المرونة على "أنها القدرة على االستجابة والتعايش السرع
مما يتطلب من المنظمة االسراع في تنفيذ التغيرات الضرورية في  ،مع المتغيرات المستمرة والطارئة في السوق 

االستجابة للزيادة أو النقصان في ، اإلسراع في ى خر أ عبارةنمط المنتج ووظائفه وفقا لحاجات الزبون". وب
متطلبات الزبون وحاجاته والعمل بسرعة على تعجيل أو تقليل العمليات االنتاجية لذلك المنتج أو الخدمة كلما 

 تطلب األمر ذلك.    
 Agility Value-added Processes تطوير العمليات الرشيقة التي تحقق القيمة المضافة ) -10

Developing:)  ضمنها إدارة من د هنا هو تطوير القدرات الحالية للعمليات المختلفة بالمنظمة و المقصو
يمكن تعريف مفهوم القيمة المضافة على أنها "اضافة تلك  إذسالسل التوريد التي تحقق القيمة المضافة لها ، 

ة المضافة لوظائف الخطوات المتعلقة بالعمليات االنتاجية والخدمات إلى المنتجات الجارية التي تحقق القيم
(. وتعود مسألة تحقيق القيمة المضافة باألساس إلى Bishop, 1990المنتجات وتلبية حاجات الزبائن" . )

وهما  ،العوامل األساسية الثالثة من عوامل النجاح الحرجة والتي تلبي رغبات وحاجات الزبائن والسوق معا
 التكلفة والجودة والمرونة التي تخص العمليات االنتاجية والخدمية. 

 االستنتاجات والمقترحات: :السادسالقسم 
 : االستنتاجات 

تواجه المجتمعات وجميع األنشطة التجارية والصناعية والخدمية المختلفة بالعالم  توصلت الدراسة إلى أن
" التي أدت إلى الشلل 19قعة ناجمة عن تفشي الجانحة "كورونا تحديات استراتيجية صعبة ومعقدة غير متو 

التام والجزئي فيها. ونتيجة لهذه الجانحة، فقد واجه الناس الكثير من التغيرات المفروضة عليهم من العزل 
الفردي إلى الصعوبة في تأمين احتياجاتهم اليومية الضرورية. وقد عانت الكثير من المؤسسات الصحية من 

ت كبيرة في تقديم الخدمات الصحية والوقائية الالزمة نتيجة للخلل الكبير الذي صاحب سالسل التوريد صعوبا
وخاصة في بدايات تفشي الوباء. ولغرض بناء رؤية استراتيجية مستقبلية لتحقيق العودة إلى األداء االعتيادي 

 Sousa)مثل الدراسات الحديثة إلدارة سالسل التوريد وتحسين وتعزيز قدراتها، فقد ظهرت العديد من 

Jabbour & Chiappetta Jabbour, 2020) (وChoi, 2020 ) المبادئ األساسية لما يسمى "مبادئ بناء
 عودة سالسل التوريد" إلى عملها الطبيعي.  

 المقترحات: 
ل التوريد مبادئ األولية لعودة سالسيمكن تقسيم مقترحات هذه الدراسة إلى قسمين، يتناول القسم األول ال

وكما  "19رؤية استراتيجية آلليات مواجهة وباء "كورونا ، أما القسم الثاني فيتناول وضع إلى عملها الطبيعي
 يأتي:
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 مبادئ الولية لعودة سالسل التوريد إلى عملها الطبيعي: ال
والمشاكل التي تتطلب عملية عودة إدارة سالسل التوريد إلى طبيعة عملها السابق ومعالجة نقاط الضعف 

القيام بتطوير أربعة مبادئ استراتيجية أساسية إلدارة سالسل التوريد، هي:  19واجهتها في ظل جائحة كورنا 
 هندسة سالسل التوريد والتعاون االستراتيجي المشترك وتحقيق الصالبة وأخيرا الثقافة. 

خارطة لهندسة طريق العودة  وتعني تطوير (:Engineering Supply Chainهندسة سالسل التوريد ) -1
أو )االرتجاعية( ولتحسين وتعزيز قدرة ومرونة إدارة سالسل التوريد بحيث تشمل جميع األعضاء بما فيهم 

وكذلك قنوات التوزيع والمستهلكين النهائيين )األفراد والمنظمات( للقيام  ،ن من الدرجة األولى والثانيةو المورد
لزجاجة( التي تعيق التدفق المنتظم للمواد والتوريدات بكل أنواعها وأنماطها )عنق ا االختناقعلى تحديد نقاط 

ذلك  فضاًل عنإلى كل الجهات بدءا من المنظمات االنتاجية )الطاقات االنتاجية( وصوال إلى المستهلكين. 
ردين على آلليات التزويد من المو  ةيتطلب مشاركة كل األعضاء المذكورين في تطوير االستراتيجيات المناسب

اختالف مناطقهم وأصولهم ومواقعهم بحيث تتطابق الرؤية للجميع على عمليات توفير التوريدات باإلضافة 
إلى تطوير الخطط البديلة لمواجهة التوقفات والتشويشات التي يمكن أن تصاحب دورات سالسل التوريد على 

رات سالسل التوريد بتقييم الموجودات المخزنية داإذلك، البد من قيام مع المستوين المحلي والعالمي. واتساقا 
 لديهم بكل دقة وتحديد مستويات المخاطرة في حالة تعثر التوريدات ألي سبب كان.

المقصود بالتعاون االستراتيجي  (:Supply Chain Calibrationالتعاون االستراتيجي المشترك ) -2
ن إلعادة تفعيل سالسل يما بين جميع األطراف المحليين والخارجي المشترك هو عمليات التنسيق االستراتيجية

التوريد وجعلها تعمل بانتظام من خالل تبادل المعلومات. وتعتبر عملية التشارك بالمعلومات ما بين المنظمات 
ل لم الطريق األفضل بتفعيل وتنظيم عمليات سالساالمحلية والخارجية وكذلك الدول المختلفة على مستوى الع

التوريد وتقليل المخاطر التي تحيط بأنشطة التزويد وغيرها. ولتحقيق المستويات المطلوبة من التعاون 
االستراتيجي المشترك، البد من الفهم الكامل الستراتيجيات إدارة سالسل التوريد وبناء العالقات التبادلية بين 

دوات التحليل االستراتيجي للقوى السياسية الشركاء. ويتم تحقيق المشاركة بالمخرجات من خالل استخدام أ
 Political, Economic, Social, and Technologicalواالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية المسماة) 

Analysis - PEST )تقييم مستويات الخطر المتوقعة على حجم الطلب وكذلك التوريدات  فضاًل عن
 لتوليد حجم األسواق المستهدفة. دارات سالسل التوريد إوالعمليات ما بين 

تشمل علمية بناء صالبة سالسل  (:Supply Chain Agility - SCAتحقيق صالبة سالسل التوريد ) -3
( في تطبيق االستراتيجية Velocity( وسرعة الحركة )Visibilityالتوريد على اتجاهين: وضوح الرؤية )

 المطلوبة. 
اد والسلع والمعلومات خالل سالسل التوريد بهدف التحقق من أن تتعلق وضوح الرؤية بمراقبة تدفق المو 

التزويد واالنتاج وجداول توريد ومواقيت وصول الشحنات وأوامر الشراء )الطلبيات( قد تمت تلبيتها بانتظام 
جي وتوريدها إلى المستهلكين األفراد والمنظمات. وأيضا تعتبر عمليات التعاون والتشارك في التخطيط االستراتي
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دارات سالسل التوريد من األمور المهمة لتقديم الرؤية الواضحة المشتركة للعمليات في إوالتنبؤات ما بين 
( المساعدة في Portal Softwareسالسل التوريد. ولتحقيق ذلك، البد من استخدام تطبيقات البرمجيات )

لناقلين والموزعين باإلضافة إلى إدارة األسواق تحليل البيانات المشتركة آنيا والتشارك بالمعلومات مع الموردين وا
نيا دون حدوث انقطاع أو تشويش في آومخازن بيع التجزئة والعمل على معالجة المشكالت التي قد تظهر 

 عمليات سالسل التوريد.
( المستغرق Total Elapsed Time- TETالمقصود هنا بالسرعة هو العمل على تقليل الزمن المتراكم )

(. ويمكن End-to-End Timeنتاج السلعة أو الخدمة ولغاية وصولها إلى المستهلك أو ما يسمى )إ من بداية
( في تحديد الفعاليات أو العمليات Value Stream Mappingساعد استخدام خارطة جريان القيمة )يأن 

سل التوريد في سقاط الزمن الفائض بهدف تحسين عمل إدارة سالإالتي يمكن أن تؤدي إلى تقليل أو حذف و 
تأمين التدفق المنتظم للسلع والمواد إلى األسواق. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تقليل حجم الدفعات )الشحنات( 

( في ترتيب مواقع العمل والعمليات وكذلك استخدام العمالة  Cellular Layoutواستخدام أسلوب الخاليا )
اقيت وجداول التوريد )الشحنات(. باإلضافة إلى ذلك، استخدام والمعدات المساندة في تأمين المرونة المتعلقة بمو 

وسائل النقل بطريقة من الباب إلى الباب والمشاركة بالمعلومات مع المنتجين  ال سيماوسائط النقل السريعة و 
 والموردين والوكالء في شبكة إدارة سالسل التوريد.

مما يتطلب تأسيس ما  ،التوريد بالتعامل مع إدارة الخطرالمقصود هنا هو ثقافة إدارة سالسل الثقافة:  -4
يسمى "إدارة تقييم الخطر" وجعلها جزءا من العمل اليومي للمنظمة وإدارة سالسل التوريد معا في مواجهة 

 التوقفات واالنقطاعات والعراقيل التي يمكن تواجه مراحل سلسلة التوريد. 
 ":   19ونا رؤية استراتيجية آلليات مواجهة وباء "كور 

من الضروري أن تمتلك المنظمة وإدارة سالسل التوريد القدرات الكافية للتعافي من آثار وباء "كورونا 
" وكذلك التعلم واستنباط الدروس من نتائجه. والمقصود بالتعافي )استرداد العافية( هو القدرة على عودة 19

ق عهدها من النشاط والفعالية، في حين المقصود فعاليات وأنشطة المنظمة وإدارة سالسل التوريد إلى ساب
الذي صاحب العمل. وتتطلب مرحلة  لالضطراببالتعلم هو القدرة على تحسين أداء الفعاليات المتضررة نتيجة 

  تي:التعافي على تنفيذ العديد من األمور المهمة ، حيث ندرج أهمها باآل

شمل على الموقع والطاقات االنتاجية وإدارة تدفق المواد عادة تقيم هيكلية إدارة سالسل التوريد بحيث تإ  -1
 والسلع والمعلومات معا من خالل مراحل سالسل التوريد المختلفة.

 الطوارئ تزويد الموارد باإلمدادات االضافية الضرورية والتي يتم استخدامها بفعالية وجعلها ضمن خطة  -2
 )أو الخطط البديلة(. 

ل ما بين األعضاء المشتركين بسالسل التوريد )المنتج والمورد والموزع والناقل تحقيق الشمولية والتكام -3
والمستهلك( للمشاركة مستقبال بجميع األمور التي قد تؤدي إلى الخسائر المادية الجسيمة نتيجة لتفشي الوباء 

 واجراءات الحد من األنشطة االجتماعية المختلفة.
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وذلك ألهميتها القصوى في جميع األمور المتعلقة بالمنظمة  ،لوماتيةتنشيط وتفعيل إدارة المعرفة والمع -4
وإدارة سالسل التوريد والتعمق باستخدام تكنولوجيات الرقمية في التوسع بجعل المنظمة وبضمنها إدارة سالسل 

 التوريد بالمؤسسة الرقمية.
 باألزمات الوبائية وغيرها. األمور المتعلقة ال سيماالتطوير والتعليم والتدريب للقوى العاملة و  -5

المواطنين من خالل اعادة النظر بالثقافة المتعلقة باالستهالك  عاتقالمسؤولية االجتماعية التي تقع على  -6
 والمساهمة في تقليل آثار الوباء على كل األطراف.

 الخالصة: 
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة األولية تقديم مدخل لمفهوم إدارة سالسل التوريد في المنظمات المختلفة 
ونماذجها وفقا لطبيعة وظائفها وأنماط أنشطتها االقتصادية. حيث تعمل عادة المنظمات على اختالفها على 

ا تسعى دوما إلى تحسين أداء وظائف تعزيز مكانتها التنافسية في األسواق المحلية والعالمية مما يجعله
 ،كانت المنظمات تعمل سابقا في بيئة األعمال األكثر آمنا إذ ،العمليات بواسطة تفعيل إدارة سالسل التوريد

". واألهداف المتناقضة للفرقاء المشتركين في التوريدات 19مما عليه حاليا وخاصة بعد انتشار وباء "كورونا 
ن( بأنواعها وضعف التنسيق لين والناقين والموردين أفرادا ومنظمات والموزعيلمستهلكالمادية والمعلوماتية )ا

 فضاًل عن فيما بينهم قد يولد حاالت عدم القدرة على تحديد حجم الطلب والتوريدات بصورة دقيقة وصحيحة.
المنظمات تنتقل  ذلك، فأن التطورات العالمية التي حدثت خالل العقدين األخيرين في عالم األعمال قد جعلت

من استراتيجية المنافسة مع المنظمات الفردية إلى استراتيجية المنافسة مع شبكة األعمال من خالل شبكات 
سالسل التوريد. ونتيجة لذلك، فقد تحولت المنظمة من المكون الصناعي الذي يورد المواد والسلع إلى السوق 

ين ديمومة استمرارها في مثل هذا الوضع الجديد الذي يمتاز بقاء المنظمة وتأمو  المحلية إلى السوق العالمي.
أن تعمل جاهدة على توفير السلع والمعلومات في الكميات المطلوبة في  هابشدة المنافسة عالميا، يتطلب من

 الوقت والمكان المطلوبين. 
لتوريد وآليات إدارة سالسل اعن كامل متمن هنا جاء هدف هذه الدراسة محاولة متواضعة لتقديم مفهوم 

تقديم رؤية استراتيجية  فضاًل عنعملياتها واألهم توضيح عالقتها مع التنمية المستدامة واالقتصاد الوطني. 
" التي شملت معظم دول العالم واالضطرابات التي 19آلليات عمل هذه اإلدارة لمواجهة الجانحة "كورونا 

 لى من انتشار الجانحة.   األو  الستة حدثت في سالسل التوريد وخاصة في األشهر
 

Refrences 
Al-Ali, A.S.M., (2010), Modern Management of Warehousing and Purchasing: 

Supply Chain Management, 3rd. Ed., Dar Wael, Amman, Jordan.  

Al-Ali, A.S.M., (2020), Supply Chain Management and Sustainable 

Development, Swedish Iraqi Studies Network, Via E-Conferencing, Canada.  

Al-Ali, A.S.M., and Al-Kynaani,.Kh., (2019), Supply Chain Management, 3rd. 

Ed.,Dar AlMassira, Amman, Jordan 



 .........إدارة سالسل التجهيز في ظل التنمية المستدامة:               
 
 العلي وإبراهيم 

 108 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(109-80، ص. ) 2021Septemberايلول ،  .No(131، ع ) Vol(40مج )

 

Anatan, L, (2014), Factors Influencing Supply Chain Competitive Advantage 

and Performance, International Journal of Business and Information, Volume 9, 

Number 3, September 2014. 

Bishop,J., (1990),  In value-added manufacturing, customer calls the shots, 

Journal of  Forest Industries, Volume 29, Number 31. 

Boeva, B. N., Zhivkova, S.G., Stoychev, I.S., (2017), Global Supply Chains 

and the Sustainable Development., CBU International Conference on Innovation 

in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic, 

WWW.CBUNI.CZ, 

Choi, T.M. (2020), “Innovative ‘bring-service-near-your-home’ operations 

under corona-virus (COVID-19/SARS-CoV-2) outbreak: can logistics become the 

messiah?”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 

p. 101961, doi: 10.1016/j.tre.2020.101961. 

Gunasekarana , A., and E.W.T. Ngai, ( 2005), Build-to-order supply chain 

management: a literature review and framework for development, Journal of 

Operations Management, No. (23), pp. 423-451, July 2005. 

 Keely L. Croxton, Sebastián J. García-Dastugue and Douglas M. Lambert, 

(2001), The Supply Chain Management Processes, The International Journal of 

Logistics Management, V. (12), No. (2), 2005. 

 Kopczak, L.R, and Johnson, M.E, (2003), The Supply Chain Management 

Effect, MIT Sloan Management Review, V. (44), No. (3), Spring 2003. 

 Kumar, K, Singh, R.K , and Shankar, R, (2015), Critical success factors for 

implementation of supply chain management in Indian small and medium 

enterprises and their impact on performance, IIMB Management Review, Volume 

27, Issue 2, June 2015, Pp. 92-104. 

Power, D.J., Sohal, A.S, and Rahman, S., (2001), "Critical success factors in 

agile supply chain management ‐ An empirical study", International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31 No. 4, pp. 247-265.   

Quesadal, H; R., Gazo, and S. Scarlett, (2012),  Critical Factors Affecting 

Supply Chain Management: A Case Study in the US Pallet Industry, Pathways to 

Supply Chain Excellence, Dr. Ales Groznik (Ed.), ISBN: 978-953-51-0367-

7,InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/pathways-tosupply-

chain-excellence/critical-success-factors-for-supply-chain-management-in-wood-

industry . WWW.JOURNALS.CZ. 

 Sousa Jabbour, A.B., and Chiappetta Jabbour, C.J., (2020), Sustainability of 

supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

pandemic: lessons and trends. Available on Emerald Insight at: 

https://www.emerald.com/insight/2631-3871.htm. 

 Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. (2014). Application of critical success factors 

in supply chain management. International Journal of Supply Chain Management, 

Volume 3, No. 1, March 2014. 
 Verhees, FGHM & Meulenburg, MTG , (2004), Market Orientation, 

Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms*. Journal of 

Small Business Management (2004) 42:134. 

http://www.cbuni.cz/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09703896
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09703896/27/2
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09703896/27/2
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0960-0035
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0960-0035
http://www.intechopen.com/books/pathways-tosupply-chain-excellence/critical-success-factors-for-supply-chain-management-in-wood-industry
http://www.intechopen.com/books/pathways-tosupply-chain-excellence/critical-success-factors-for-supply-chain-management-in-wood-industry
http://www.intechopen.com/books/pathways-tosupply-chain-excellence/critical-success-factors-for-supply-chain-management-in-wood-industry
http://www.journals.cz/
https://www.emerald.com/insight/2631-3871.htm

