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مقدمة
يؤدؼ إلى
يعرؼ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة االقتصاد األخضر بأنو اقتصاد ِّ
" ّ
بالحد
"تحسيف حالة الرفاه البشرؼ واإلنصاؼ االجتماعي ،ويعنى في الوقت نفسو
ّ

الشح اإليكولوجية " .وبتعبير أبسط،
عمى نحو ممحوظ مف المخاطر البيئية وحاالت
ّ
فإف االقتصاد األخضر ىو اقتصاد منخفض الكربوف وفعاؿ مف حيث الموارد
وجو فيو النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات مف
وي َّ
وشامل اجتماعياُ .
القطاعيف العاـ والخاص تفضي إلى تخفيض انبعاثات الكربوف والتموث وتعزيز
التنوع اإلحيائي وخدمات النظـ
آفاؽ استخداـ الطاقة والموارد ومنع خسارة
ّ
اإليكولوجية".
أما النمو األخضر ىو النمو الذؼ يتسـ بالفعالية في استخدامو لمموارد
الطبيعية ،وبالنظافة بحيث يحد مف أثر تموث اليواء واآلثار البيئية  ،بحيث يراعي
المخاطر الطبيعية ودور اإلدارة البيئية ورؤوس األمواؿ الطبيعية في منع الكوارث
المادية .وال بد مف أف يكوف ىذا النمو شامال"
وتعمل سمسمة التوريد الخضراء عمى الحد مف البصمة االيكولوجية لتوزيع
السمع مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات والممارسات في إدارة سمسمة التوريد
واستراتيجية الشركة ،التي تركز عمى مناولة المواد ،إدارة النفايات والمخمفات،
التعبئة والتغميف والنقل  .وتشير سمسمة التوريد الخضراء إلى الطريقو التى مف
خالليا تكوف جميع مراحل اإلنتاج فى نطاؽ البيئو أػ تقمل مف الضرر الناتج مف
مراحل عممية اإلنتاج الذػ يحدث ضرر فى البيئو  .وتتضمف سمسمة توريد البيئو
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الخضراء أنشطو أخرػ كإعادة التدوير واعادة االستخداـ واستبداؿ الخامات
وتتضمف أيضا عمميات تصميـ اإلنتاج وتوريد الخامات واالختيار وعممية االنتاج
وتوصيل المنتج النيائى إلى المستيمؾ حتى نياية دورة حياة المنتج فى شكل
محافع عمى البيئو.
فسالسل التوريد أصبحت ظاىره ىامة وذلؾ بسبب قيد التكمفة الذػ يمكف مف
خاللة تحقيق ما ترغب المنظمة فيو  ،والموجات الجديدة والكبيرة القادمة مف الفرص
تقع فى اختراؽ الجدراف بيف المنظمة وعمالئيا وبيف المنظمة والمورديف  .ذلؾ أف
إدارة سمسمة التوريد تتعمق بإدارة تدفق المعمومات والمواد والخدمات واألمواؿ عبر
أػ نشاط بالطريقة التى تعظـ فعالية العمميات  ،وىى أيضا تتعمق بتقديـ أدوات
جديدة أو تغيير أو تعديل اساليب معروفة  ،ذلؾ أف الكفاءة ىى إنجاز األشياء
بصورة صحيحة  ،أما الفعالية فيى إنجاز األشياء الصحيحة .
ومما ال شؾ فيو أف إدارة سمسمة التوريد الناجحة سوؼ تخفض مف التكاليف لكل
مف العمالء والمورديف وأيضا تدير الخطر  ،وتبقى عمى أو تحسف القيمة المضافة
وىامش الربح  ،وبصورة متتابعة فإف الشركات التى تكوف فعالو فى سالسل التوريد
فيى األكثر نجاحا فى دنيا األعماؿ اليوـ .
وعمى هللا قصد السبيل ،
أ.د .ممدوح رفاعى
يناير 2016
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انفصم األول
أساسيات إدارة سالسم انتوريد
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انفصم األول
أساسيات إدارة سالسم انتوريد
يحتوػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى والميارػ
لمقارػء فى موضوع أساسيات إدارة سالسل التوريد تتمثل فيما يمى :
 تعريف سمسمة التوريد تطور سمسمة التوريد سمسمة التوريد وسمسمة القيمة وسمسمة الطمب تعريف إدارة سمسمة التوريد أنواع سالسل التوريد منظور العممية فى سمسمة التوريد أىمية وفوائد إدارة سمسمة التوريد -مبادػء إدارة سمسمة التوريد

األىداف والمخرجات
األىداف اإلجرائية :
 التعرؼ عمى مفيوـ سمسمة التوريد وتطور سمسمة التوريد وتعريف إدارةسمسمة التوريد .
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 بياف الفروؽ بيف سمسمة التوريد وسمسمة القيمة وسمسمة الطمب وكذلؾ أىميةوفوائد إدارة سمسمة التوريد.
 العرض التفصيمى لمنظور العممية فى سمسمة التوريد ومبادػء إدارة سالسلالتوريد .

المخرجات :
يتوقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد دراسة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية والمعرفية المرتبطو بمفيوـ وتطور سمسمة التوريدوتعريف إدارة سمسمة التوريد .
 الميارات الفكرية المتعمقة بالفروؽ بيف سمسمة التوريد وسمسمة القيمة وسمسمةالطمب وأىمية وفوائد إدارة سمسمة التوريد .
 الميارات التطبيقية والخاصة بكيفية تطبيق منظور العممية فى سمسمةالتوريد والمبادػء التى تبنى عمييا إدارة سالسل التوريد .
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انفصم األول
أساسيات إدارة سالسم انتوريد
تعريف سمسمة التوريد :
سمسمة التوريد ىى تتابع مف المنظمات – تسييالت ووظائف وأنشطة تمؾ
المنظمات – والتى يتـ تضمينيا فى اإلنتاج والتسميـ لممنتج والخدمة  ،حيث يبدأ
التتابع مع المورديف الرئيسييف لممواد الخاـ ويمتد نطاقو فى كل الطرؽ وحتى
العميل النيائى .
-1

تشمل التسييالت  :المخازف  ،المصانع  ،مراكز التشغيل  ،مراكز التوزيع

مكاتب التجارة والتوكيالت .
-2

تشمل الوظائف واألنشطة  :التنبؤ  ،الشراء  ،إدارة المخزوف  ،إدارة

المعمومات  ،تأكيد الجودة  ،الجدولة  ،اإلنتاج  ،التوزيع  ،التسميـ وأخي ار خدمة
العميل .
وىناؾ نوعيف مف التحرؾ فى ىذه النظـ ىما  :التحرؾ المادػ لمخدمات وعادة ما
يكوف فى اتجاه نياية السمسمة (عمى الرغـ مف أنو ليس كل المواد تبدأ مع بداية
السمسمة ) وتحرؾ أو تبادؿ المعمومات حيث يتـ ذلؾ فى اتجاىيف عبر السمسمة.
كما أف ىناؾ ثالثة أنماط مف التدفق في سمسمة التوريد:
تدفقات المواد Material flows
التدفقات المالية Financial flows
تدفقات المعمومات Information flows
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ويعرض الشكل التالى لمتحرؾ المادػ لسمسمة التوريد

شكل يوضح التحرؾ المادػ لسمسمة التوريد
كما يوضح الشكل التالى كل مف التدفق المادػ والتدفق المالى وتدفق المعمومات
وذلؾ داخل الشركة الواحدة كمايمى :
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شكل يوضح التدفق المادػ والتدفق المالى وتدفق المعمومات فى سمسمة التوريد
داخل شركة معينة (داخمية )
ويمكف تعريفيا بأنيا شبكة أعماؿ مف التسييالت وبدائل التوزيع حيث تؤدػ
وظائف تجييز المواد وتحويل تمؾ المواد إلى مواد نصف مصنعة (وسيطة)
ومنتجات تامو  ،وتوزيع تمؾ المنتجات التامو إلى العمالء .وتوجد سالسل التوريد
فى كل المنظمات الصناعية ومنظمات الخدمات  ،عمى الرغـ مف اختالؼ درجة
تعقيد السمسمة مف صناعة إلى أخرػ ومف شركة إلى شركة أخرػ.
كما يمكف تعريف سمسمة التوريد أيضا بأنيا :
-1

ىى حمقة الوصل لمموارد والعمميات والتى تبدأ بمصدر المواد الخاـ
وتمتد خالؿ توصيل أو تسميـ المنتجات التامة إلى العميل النيائى ،
ويشمل ذلؾ التجار والتسييالت الصناعية  ،والقائميف عمى نظـ
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اإلمداد ومراكز التوزيع الداخمية والموزعيف وأػ كينونات أخرػ تميد
السبيل إلى قبوؿ ورضاء العميل النيائى .
ويوضح الشكل التالى سمسمة التوريد المتكاممة (الخارجية)

شكل سمسمة التوريد المتكاممة ( الخارجية )
-2

ىى وضع مداخل لتحقيق التكامل الكفء لممورديف مع العمالء (والتى

تتضمف المخازف  ،التجار  ،تجار الجممة  ،التخزيف والمنتجيف ) حيث تنتج
المنتجات وتوزع بالكميات المناسبة وفى الوقت المناسب وذلؾ لتخفيض تكمفة
النظاـ وتقديـ خدمة عف المستوػ المرضى ليا .
ويوضح ذلؾ الشكل التالى :
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شكل يوضح شبكة سمسمة التوريد المعقدة
ويمكف اقتراح مصطمحيف لمتعبير عف سمسمة التوريد أيضا ىما :
-1ىى العمميات التى تتـ مف أوؿ المواد الخاـ وحتى التسويق النيائى لممنتج التاـ
محققو الصمو أو الربط بيف شركات كل مف المورد والمستخدـ  .ويقترح ىذا
التعريف أف سمسمة التوريد تتعمق بالنظرية التى تعتمد بصورة أولية عمى طوؿ
التوزيع المادػ والنقل مستخدمة أساليب الديناميكية الصناعية .
-2ىى الوظائف التى تكوف داخل وخارج الشركة والتى تسمح لسمسمة القيمة إلنتاج
المنتج وتقديـ الخدمات إلى العميل  .ويدعو ىذا التعريف إلى الحمقة المغمقة وذلؾ
فى مصطمح (سمسمة القيمة) وعالقتة بسمسمة التوريد  ،واضافة إلى ذلؾ يمكف
تعريف سمسمة التوريد بأنيا الوظائف التى تقع داخل الشركة والتى تضيف قيمة
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لممنتجات والخدمات التى مف خالليا تبيع المنظمة إلى العمالء وتمؾ التى تكوف
مف أجل تمقى مدفوعات العمالء .
كما يمكف تعريفيا بأنيا شبكة أعماؿ ذات كياف أعمالى مجمع ومستقل أو شبو
مستقل  ،مسئوؿ عف أنشطة تدبير االحتياجات والتصنيع والتوزيع بالتوافق مع واحد
أو أكثر مف عائالت المنتجات المرتبطة .
ويمكف تعريفيا أيضا بأنيا مجموعة مف المنتجات والمصانع حيث تكوف كميا
مترابطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عف طريق ق اررات تحديد المنتج بحيث ال
يوجد منتج فى السمسمة ينتج بواسطة مصنع مف خارج نفس السمسمة ،وال يوجد
مصنع ينتج منتجات تقع خارج نطاؽ السمسمة .
وأخي ار يمكف تعريفيا بأنيا كيانات موضوعة ومشمولو فى تصميـ المنتج الجديد
والخدمة وتدبير المواد الخاـ وتحويميا إلى منتجات شبو نيائية ونيائية وتسميميا إلى
العميل النيائى .
وقد تتكوف سمسمة التوريد مف ثالث منظمات أو أكثر متصمة بصورة مباشرة
عف

طريق واحد أو أكثر مف خطوط تدفق المنتجات والخدمات والتمويل

والمعمومات سواء كاف ىذا التدفق صاعد (المورديف) أو تدفق ىابط وذلؾ مف
المصدر وحتى العميل النيائى .

تطور سمسمة التوريد :
حققت سمسمة التوريد مميزات رئيسية وقفزات ذات داللة فى الكفاءة وذلؾ
بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة ثـ ارتفعت فى نياية القرف العشريف .ففى
بداية القرف العشريف كانت سالسل التوريد ىى سالسل ورقية حيث ىناؾ ارتباط
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خطى لمعالقة بيف المنتجيف والمخازف وتجار الجممة وتجار التجزئة والمستيمكيف ،
وقد تراوح مدػ السمسمة مف واحد أو إثنيف إلى إثنى عشر حمقة ونظاـ توريد مادػ
حيث أصبحت السمسمة الواحدة ضخمة بصورة كبيرة  ،ويرتبط العامميف بالورؽ
بصورة عمى مستوػ كل الحمقات معا  ،عالوة عمى ذلؾ فإف الطبيعة الخطية
أصبحت تحقق االتصاؿ بيف المقدمة والنياية لسمسمة غير مرتبة ومستيمكة لموقت .
وتمثمت وظيفة سمسمة التوريد الخطية فى تحويل العميل – الطمب – إلى الوكيل
حيث مف الممكف أف يكوف لديو عدـ كفاية بالمخزوف  ،حتى يمكنو تحقيق طمب
العميل  ،ويحوؿ الوكيل الطمب إلى تاجر الجممة  ،وتباعا ربما يكوف لدػ تاجر
الجممة محدودية أو نقص فى المخزوف المتاح ويكوف لديو طمب مف الموزع أيضا ،
مع توافر الوقت الالزـ فإف المنتجات التامة تأتى مف الوكيل إلى مخازف تاجر
الجممة ثـ إلى مخازف تاجر التجزئة وأخي ار إلى العميل  ،ومف ثـ فيناؾ احتماالت
لفقد الوقت واألمواؿ بجانب مردودات العمالء .
ىذه السمسمة االفتراضية ربما كانت موجودة قبل وجود الحل عف طريق شبكة
المعمومات الدولية " اإلنترنت"  ،وقد أصبح الشحف عبر اإلنترنت ( – Cross
 )dockingظاىرة منتشرة فى صناعات وخدمات كثيرة  ،ومع الشحف عبر
اإلنترنت فإف المنتجات يتـ شحنيا مف مصانع متعددة إلى مخازف الوكالء المتعددة
وذلؾ إلعادة تخزينيا ونقميا  ،مباشرة إلى نياية الرحمة دوف أف تظل فى المخزف ،
وىذا مف شأنو بال شؾ أف يخفض مف الوقت واألمواؿ .
وبمعنى آخر فإف البضائع الواردة دوف تخزينيا بالمنشأة

– Cross

 dockingىى البضائع الوارده مف المورد إلى المخزف وغير محممو عمى وسائل
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نقل المورد ولكنيا محممة عمى شاحنات خارجية والذػ بو يتجنب تخزينيا
بالمخازف.
كما أف تطبيق الشحف عبر اإلنترنت وكذلؾ التكنولوجيات المتقدمة األخرػ مثل
وحدة حفع المخزوف (الحاوية) والتى يتـ فييا الفحص بدقة مف خالؿ األدوات
اإللكترونية  ،حيث تستخدـ مع األجزاء األوتوماتية مف سمسمة التوريد وتمكف وحدة
حفع المخزوف مف إتماـ عممية التخزيف اإللكترونى كما أنيا تسيل مف عمل إدارة
المخزوف داخل إطار الشحف عبر اإلنترنت .
فالمجموعة الواحدة مف شاحنات وحدات حفع المخزوف (الحاويات) تصل مف
عدة منتجيف إلى الجانب اآلخر مف تسييالت الشحف عبر اإلنترنت – المحتويات
غير محممة – والتخزيف واعادة التوزيع يتـ فى دفعات أو شحنات أصغر إلى
شاحنات أكبر مسافرة لمخارج ومنتظرة عمى الجانب اآلخر مف الشحف وكل ذلؾ يتـ
عبر اإلنترنت  ،وعندما تكتمل العممية مف حيث الوقت فإف شاحنات وحدات حفع
المخزوف المسافرة لمخارج  Outbound SKU Trucksتترؾ مخازف التاجر أو
التجار  ،وسمسمة التوريد تتطور بسرعة حيث أصبحت أقل خطية وأقل اعتمادا عمى
الورؽ والبشر .

سمسمة التوريد وسمسمة القيمة وسمسمة الطمب
سالسل التوريد يشار إلييا أحيانا عمى أنيا سالسل القيمة  ،ذلؾ أف
المصطمح يعكس مفيوـ أف القيمة تضاؼ لممنتجات والخدمات أثناء تقدميا فى أو
عبر السمسمة .
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وسالسل القيمة أو التوريد ىى تجميع لمنظمات أعماؿ منفصمة  ،كما أنيا
تتكوف مف عنصريف لكل منظمة ىما  :عنصر التوريد وعنصر الطمب .
 يبدأ عنصر التوريد مع بداية السمسمة وينتيى مع العمميات الداخمية بالمنظمة . يبدأ عنصر الطمب فى السمسمة مف النقطة التى يتـ فييا تسميـ مخرجات المنظمةلمعميل الحالى وتنتيى مع العميل النيائى فى السمسمة .
أما سمسمة الطمب فيى المبيعات والتوزيع كجزء مف سمسمة القيمة  .كما أف
التنسيق الحيوػ لسمسمة القيمة ىو طريقة لخمق القيمة واالستحواز عمييا  ،عف
طريق ىيكمة وتنسيق األنشطة التى كانت منفصمة فى السابق باألسواؽ  ،وأيضا
عف طريق ترابط ىذه األنشطة بصورة فعالو إلداء العمميات الداخمية بغرض تطوير
أنشطة شبكة األعماؿ التى تخمق بصورة أساسية أسواؽ جديدة .

تعريف إدارة سمسمة التوريد
إدارة سمسمة التوريد ىى حمقة تبدأ وتنتيى مع العميل  .فكل المواد
والمنتجات التامة والمعمومات والصفقات تتدفق عبر ىذه الحمقة  ،وادارة سمسمة
التوريد يمكف أف تكوف ميمة معقدة جدا بسبب الواقع الفعمى  ،وىى أيضا شبكة
متحركة مف التسييالت والمنظمات وذلؾ مع اختالفيا وتناقض أىدافيا  .كما أف
إدارة سمسمة التوريد تمثل مزيجا مف العمـ والفف وذلؾ لتحقيق التحسيف فى طريقة
حصوؿ الشركة عمى المواد الخاـ الالزمة إلنتاج المنتج أو تقديـ الخدمة وتسميميا
أو شحنيا إلى العمالء .ويستمزـ ذلؾ بعض العناصر مثل :
• القوة  ،والمستوػ المرتفع اللتزاـ الشركة تجاه الشئوف البيئية وكذلؾ مساندة اإلدارة
العميا لسمسمة التوريد المبدئية .
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• تكامل العمل عبر اإلدارات الوظيفية ويشمل ذلؾ كل المجاالت المختمفة داخل
الشركة والتى تمكف مف تحقيق قيمة مف التداخل مع المورديف (مثل التدبير  ،البيئة
 ،التصنيع ،التسويق ،البحوث والتطوير،وأخي ار التوزيع )
• دمج الشئوف البيئية داخل أنشطة إدارة وتصميـ سمسمة التوريد الحالية وكذا
عمميات تدبير االحتياجات والتوزيع وىو مايعنى التحوؿ نحو سالسل التوريد
الخضراء وىو مايتـ اإلشارة إليو فى فصل منفرد .
• العمميات الفعالة والالزمة لتحقيق اليدؼ الذػ يجعل المورديف يمتزموف
باالحتياجات البيئية الالزمة .
باإلضافة إلى أف سمسمة التوريد ىى مصطمح يستخدـ لتوصيف كل العناصر
والعمميات المتداخمة والالزمة لضماف الكمية المناسبة مف المنتج فى األماكف
المناسبة وفى الوقت المناسب وبأقل تكمفة ممكنة  .وعديد مف شركات البرمجيات
واالستشارات تضع برامجيات لموصوؿ إلى إدارة سالسل التوريد المعقدة لمشركات
الكبيرة وفق مدخل التكمفة والعائد لتعظيـ قيمة سمسمة التوريد لدييا ولتحقيق عوائد
كبيرة ومتعددة .
وادارة سمسمة التوريد ىى تنسيق موضوع مف األساليب لتخطيط وتنفيذ كل
الخطوات فى شبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت) لمحصوؿ عمى المواد الخاـ مف
المورد وتحويميا إلى منتجات تامة ثـ إرساؿ المنتجات وتقديـ الخدمات إلى العمالء
وتشمل أيضا سمسمة مشاركة المعمومات  ،والتخطيط وتنسيق الموارد وتطبيق
مقاييس األداء الدولية .
كما توضح نظرية إدارة سمسمة التوريد أنو مف أجل أف يكوف المنتج النيائى
والخدمة ذات مميزات تجارية لممنظمة  ،فإنو يشمل فى عممية خمقو قيمة يجب أف
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تضاؼ عمى العممية بدرجة أكثر مف التكمفة  ،ذلؾ أف ىذه القيمة تشتق مف سوؽ
المستيمؾ ويتـ ترجمتيا فيما بعد إلى عمميات أو أنشطة فى سمسمة التوريد .
ومصطمح " اإلدارة" فى إدارة سمسمة التوريد يتعمق بوجية النظر المبسطة ألبعادىا
اإلدارية والتى تشمل  :تخطيط وتنظيـ ورقابة أنشطة سمسمة التوريد .
وادارة سمسمة التوريد ىى وجود التكامل األوتوماتى لمطمب مف العمالء إلى
االحتياجات مف المورديف عبر تقدير نظاـ تخطيط موارد المنشأة  ،ومصطمح
"إدارة التوريد " يعتمد عمى مفيوـ إدارة النظـ حيث يسعى لتحقيق أمثمية عناصر
تكاليف المواد والجودة والخدمة  ،ويتـ إنجاز ذلؾ عف طريق تكامل أنشطة التشغيل
اآلتية  :الشراء  ،النقل  ،التخزيف  ،تأكيد الجودة والالزمة إلدارة المخزوف مف المواد
الواردة إلى المنظمة وكذلؾ التوزيع الداخمى لمموارد  ،ىذه األنشطة عادة ما تكوف
مجتمعة تحت مسمى إدارة المواد بالمنظمة .
وقد وضع ( )David Ross, 1997تعريفا إلدارة سمسمة التوريد بأنيا " التطور
المستمر لفمسفة اإلدارة والتى تبحث فى توحيد القدرات اإلنتاجية المجتمعة وكذلؾ
موارد ووظائف األعماؿ والتى تكوف موجودة داخل وخارج المنشأة لدػ شركاء
األعماؿ  ،وتحديد أىمية قنوات التوريد فى إطار الميزة التنافسية وتزامف العميل فى
تدفق المنتجات والخدمات إلى السوؽ وأخي ار المعمومات الالزمة لخمق التميز
كمصدر وحيد لقيمة العميل .
ويوضح ىذا التعريف تحديا يقابل المسئوليف عف إدارة سمسمة التوريد فى ضرورة
تكامل ثالث وجيات نظر متنافسة ىى :
 إدارة سمسمة التوريد كإدارة لسمسمة التوريد الداخمية . -إدارة سمسمة التوريد كتركيز عمى المورد .
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 إدارة سمسمة التوريد كإدارة لشبكة األعماؿ بالمنشآت والتى تشمل العميلباإلضافة إلى المورديف .
وتشمل إدارة سمسمة التوريد إدارة مبادرة تتحرؾ فى اتجاىيف لتنسيق تدفقات
السمع والخدمات والمعمومات والتمويل وذلؾ مف المواد الخاـ وحتى المستخدـ أو
المستيمؾ النيائى  .والمنظمة الموجية بسمسمة التوريد  S.C. Orientationىى
واحدة مف الذيف يدركوف القيمة االستراتيجية إلدارة األنشطة التشغيمية وتدفقيا عبر
سمسمة التوريد حيث يمتد نطاقيا عبر الحدود التنظيمية أو الوظيفية  .وتشمل ىذه
األنشطة الشراء ،تدفق المواد  ،النقل الداخمى والخارجى  ،االستالـ  ،مناولة المواد
 ،التخزيف والتوزيع  ،وادارة مراقبة المخزوف  ،الطمب وتخطيط التوريد  ،تشغيل أمر
الطمب  ،تخطيط وجدولة اإلنتاج  ،الشحف ،التشغيل وأخي ار خدمة العميل .
وأخي ار يمكف تعريف إدارة سمسمة التوريد بأنيا إدارة كفؤة حيث تبدأ بتصميـ
المنتج أو الخدمة وتنتيى فى الوقت الذػ تباع فيو وتستيمؾ نيائيا ويستغنى عنيا
المستيمؾ .وتشمل تصميـ المنتج وتدبير االحتياجات والتنبؤ والتخطيط واإلنتاج
والتوزيع واإلنجاز وخدمة ما بعد البيع وانياء الغرض فى نياية حياتو .

أنواع سالسل التوريد
تقع سالسل التوريد فى ثالثة أنواع رئيسية ىى :
 -1سمسمة التوريد المركزة Concentration
وتش ػػمل األعم ػػاؿ ف ػػى الص ػػناعات المختمف ػػة مث ػػل ص ػػناعة الس ػػيارات والت ػػى
تتصف بػ :
 قميل مف العمالء ولكف كثير مف المورديف .
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 العمالء بالتوازػ مع طمب االحتياجات ويالئميا نظاـ التوريد عند الطمب
 -2سمسمة التوريد المتعمقة بإنتاج الدفعة  " :وسيط " .
وتشمل األعماؿ التى تتوسط سمسمة التوريد والتى تتصف بػ :
 كثير مف العمالء وكثير مف المورديف .
 شبكة معقػدة مػف العالقػات – حيػث يمكػف االتصػاؿ بشػركة والتػى تكػوف أحيانػا
مف العمالء وأحياف أخرػ مف المنافسيف وأحياف ثالثة تكوف شػريكا لػؾ وأحيػاف
رابعػػة تكػػوف المػػورد الخػػاص  ،مػػف خصائصػػيا السػػرعة والمرونػػة – فػػى عمميػػة
نقل المعمومات مثل التصميمات وجداوؿ اإلنتاج – فيى ضرورية لمتشغيل .
 -3سمسمة التوريد المتعمقة بالتجارة والتوزيع :
تتصف ىذه السمسمة بما يمى :
 أعداد ضخمة مف العمالء ولكف بالقياس النسبى قميل مف المورديف .
 يػػتـ العمػػل مػػع المػػورديف فػػى طػػرؽ مختمفػػة جػػدا تبػػدأ مػػف كيفيػػة التعامػػل مػػع
العمالء .
وتستخدـ فييا األعماؿ اإللكترونيػة والتجػارة حيػث يمكػف الوصػوؿ إلػى كثيػر
مف العمالء باإلضافة إلى اجتذاب أعداد كبيرة وبأقل تكمفة .

منظور العممية فى سمسمة التوريد
Process View in Supply Chain
ىناؾ طريقتاف لرؤية العمميات المتخذة في سمسمة التوريد ىما :
-

منظور الدورة Cycle view

 -منظور الدفع  /الجذب Push/Pull view
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والشكل التالى يوضح منظور الدورة فى عممية سمسمة التوريد

شكل يوضح المنظور الدورػ فى عممية سمسمة التوريد
أما فيما يتعمق بمنظور الدفع والجذب فى عممية سمسمة التوريد فيمكف توضيحو
كمايمى :

- 23 -

شكل يوضح دورات الجذب والدفع فى عممية سمسمة التوريد

أىمية وفوائد إدارة سمسمة التوريد :

منذ الحرب العالمية الثانية ومع الحموؿ التى قدميا عمـ اإلدارة وبحوث

العمميات فإف ىناؾ زيادة فى أىمية تخطيط وادارة سمسمة التوريد ،وبالعمل كفريق
فإف مخططى ومديرو سمسمة التوريد وجميع األعضاء فى أوؿ ووسط ونياية
السمسمة لدييـ قدرة عمى زيادة اإليرادات وأيضا الرقابة عمى التكمفة  ،باإلضافة إلى
االستخداـ األفضل لألصوؿ وأخي ار تحقيق رضاء العميل.
وتتكامل البرمجيات الالزمة لتحقيق األمثمية وذلؾ عمى مستوػ السمسمة
ككل  ،باإلضافة إلى أنيا تقترح حموؿ نمذجة رياضية لمشكالت سمسمة التوريد.
عمى سبيل المثاؿ تزودنا حزمة البرمجيات بالطريق األمثل لمتوريد مف المورد إلى
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المنتج ثـ إلى العميل  ،وخالصة القوؿ فإف تحقيق رغبات العمالء والتمتع بتحقيق
زيادة فى الربحية ىو نتيجة طبيعية لتحقيق الكفاءة المثمى مف خالؿ إدارة سمسمة
التوريد .
وتسمح األمثمية بتحسيف أداء سمسمة التوريد بالشركة فى عدة مجاالت
متنوعة ىى:
 تخفيض تكمفة التوريد . تحسيف الربح الحدػ لممنتج . زيادة كفاءة التصنيع (عمى كل المستويات) . عائد أفضل عمى األصوؿ (صافى الربح بعد التكاليف والفوائد) .وتتحقق الفوائد األولية إلدارة سمسمة التوريد لمعميل حيث يحدث تخفيض فى
المخزوف مف خالؿ نقل المنتجات مباشرة إلى مكاف الشراء ثـ بعد ذلؾ يقوـ بتخزينو
ويكوف مسئوال عنو  .أما األثر عمى المورد ربما يكوف أكثر صعوبة فى تصنيفة
بصورة مبدئية كفوائد  ،فاألمر يختمف  ،ولكنيا ربما تشمل فوائد لكل مف العمالء
والمورديف كما يمى :
 العمالء  :أحد أىـ مظاىر األعماؿ ىو تحقيق االتصاؿ بالعمالء
واالستحواز عمييـ  ،وادارة سمسمة التوريد تساعد المنظمة عمى تحقيق ذلؾ

 ،ألف السمسمة ببساطة تبدأ وتنتيى بالعميل .وذؾ بمعرفة ماذا يرغب ؟
ومتى يرغب فى ذلؾ ؟ وسرعة توصيل المنتجات إليو .

 التكمفػة  :يمكف أف تخفض – سمسمة التوريد التى تتصف بالكفاءة مف
التكاليف وتزيد مف النصيب السوقى والمبيعات  ،وتبنى أو تحقق عالقات
قوية مع العمالء .كل ذلؾ يؤدػ إلى تحقيق وفورات والتى تعنى زيادة
التدفقات النقدية لممنشأة األمر الذػ يرفع مف القيمة السوقية لألسيـ.
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وسمسمة التوريد ىى وسيمة لتحقيق التميز التشغيمى وذلؾ لزيادة القيمة
السوقية لممنشأة  ،واإلدارة الجيدة لسمسمة التوريد تضمف أيضا أف الكميات
السميمة تشحف لمخارج بأقل األسعار وذلؾ لتخفيض تكاليف التوزيع ،كما
يتـ اختيار وسائل النقل والشاحنات لضماف التسميـ فى الوقت المناسب

باقل تكمفة ممكنة .

 القيمة السوقية  :أمثمية سمسمة التوريد يمكف أف تؤكد بصورة إيجابية عمى
خمسة عناصر تقود إلى القيمة السوقية ىى نمو المبيعات ،تخفيض التكمفة
 ،االستخداـ الكفؤ لألصوؿ الثابتة  ،إنجاز األعماؿ بصورة متميزة ،
الشريحة الضريبية المحددة  .وفى سمسمة التوريد التى تتصف بالكفاءة فإف
الكمية المناسبة مف المنتجات تتحرؾ بسرعة نحو السوؽ ،ناتجا عنيا
مبيعات مرتفعة  .ونظ ار ألف العميل يجد ما يحتاجة عندما يتجو إلى الشراء
فإف المخازف ال تفقد أية مبيعات يمكف بيعيا .
 التكاليف الرأسمالية  :فى سمسمة التوريد المثمى فإف التكاليف الراسمالية مثل
تكاليف تشغيل المصانع والمخازف تكوف عند حدىا األدنى  ،فإذا كانت
أوامر الطمب أكثر مف التنبؤ بالمبيعات والذػ يكوف األساس فى اإلنتاج
والتصنيع  ،فإف اإلنتاج سيكوف متزامف بصورة أكبر مف طمب العميل .
ومف ثـ المخزوف تحت الطمب يكوف عند حده األدنى األمر الذػ يخفض
مف عدد المخازف الالزمة لخدمة العميل .
 الوفورات الرأسمالية :باإلضافة إلى تخفيض التكاليف  ،فإف اإلدارة الفعالة
لسمسة التوريد سوؼ تعظـ رأس الماؿ العامل لمشركة  ،ألف المخزوف
سيتحوؿ بصورة فورية إلى أوراؽ قبض  ،ومف وجية النظر المالية  ،ىذا
التحوؿ لممخزوف إلى نقدية سيؤثر تأثي ار إيجابيا عمى القيمة السوقية لممنشأة
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 .كما يؤدػ الفيـ األكثر وضوحا إلدارة سمسمة التوريد إلى بعض الفوائد
والنتائج منيا :
األولى  :مساعدة المديريف عمى التركيز عمى األىداؼ التنظيمية ومف ثـ تحقيق
االتصاؿ الفعاؿ الالزـ إلدارة سالسل التوريد المبدئية  ،األمر الذػ يؤدػ إلى نجاح
الشركات عموما فى تحقيق أىدافيا ،ففى دراسة تمت عف طريق Deloitte
 Consultingأظيرت أف  %91مف المنتجيف فى أمريكا الشمالية قاموا بتصنيف
إدارة سمسمة التوريد كشئ حيوػ وضرورػ جدا لنجاح الشركات (عمى الرغـ مف أف
 %2فقط قالوا أف سالسل التوريد الحالية لدييـ تمثل تصنيف عالمى ) .
الثانية  :سالسل التوريد المبدئية ىى األكثر احتماال أو األكثر حاجة لتمقى الدعـ
والمساندة حينما يعبر اآلخروف المنظمة لفيـ أىمية إدارة سمسمة التوريد .
الثالثة  :العمل عبر اإلدارات الوظيفية  Cross- Functionalىو طبيعة إدارة
سمسمة التوريد لطمب المساندة الوظيفية وذلؾ قبل أف تستطيع الشركات خمق سالسل
التوريد المصنفة عالميا .
وقد تتمثل فوائد إدارة سالسل التوريد فيما يمى :
 -1العمل بصورة أسرع وأكثر كفاءة مف خالؿ التوزيع السريع لموثائق .
 -2إتخاذ الق اررات بصورة سريعة وتخفيض الوقت الالزـ لموصوؿ إلى السوؽ.
 -3شكل مف أشكاؿ تجارة الشركاء .
 -4تحقيق االتصاؿ بصورة أفضل .
 -5تقوية العالقات مع العمالء الحالييف .
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كما تنبع أىمية إدارة سمسمة التوريد مف ضرورة الحاجة إلى تطبيقيا بصورة
فعالة ومف ثـ فيناؾ عدة قضايا تدفع المنظمات إلى ضرورة تبنى منيج إدارة
سالسل التوريد وىى:
 -1الحاجة إلى تحسيف العمميات .
 -2رفع مستويات الشراء الخارجى .
 -3تخفيض تكاليف النقل .
 -4زيادة أىمية التجارة اإللكترونية .
 -5زيادة ضغوط المنافسة واتساع مدػ العولمة .
 -6تعقيد سالسل التوريد ومف ثـ الحاجة إلدارة فعالة لممخزوف .
باإلضافة إلى ما سبق يمكف تحديد الفوائد والعقبات الممكنة لمتحسينات المتوقعة أو
المحتممة فى سمسمة التوريد وذلؾ كما يوضحيا الجدوؿ التالى :
جدول فوائد وعقبات التحسينات فى سمسمة التوريد
المشكلة
* كبرررررر
المخزون

رررررر

* طررروت اتررر ات
التوأ د
* كبررررررر ػرررررررده
األجزام
* التكلفرررررررررررررررررة
وال وها
* القابليررررررررررررررررة
للتغيي

الؼقبات
الفوائد
التحسيىات المحتملة
 ز ررررررراها تكرررررررالي تخفرررريط رررر المخررررزون  -تخفيط تكلفة اال تفراال،لب.
تك ر اأ ثك رر لل،لررب الب ررائغ بالمخزون.
 ز ررررررراها تكررررررراليالررررررررررررواأها هون تخز ى ررررررررررررا
الموأه.
بالمخازن.
 مرره المحتم ر ػررد إلغررررررررام بؼررررررررط الم ا رررررررر  -س ػة االست ابة .جدواها .
 س ػة االست ابة .الوسي،ة .
 مه المحتم تشربغ التخرررز ه ال ررر وأ لى رررالو ائ .
المىت .
 اال تفررررررررررا برررررررررربؼط  -هأجة تىو غ ثق . التصمي القياسى.األجزام.
 ال،لب صغي الح . ػررد القرردأا ػلررى تخفيط التكلفة . الش ام الخاأجى .ال قابة .
 أاغ هأجة ال وها . الت كيز ػلى الؼمليات قدأا ثكب ػلى م اهاا  -تغي ثق . ات ات توأ د ثق .ال،لب والؼ ض.
 تىبؤ ثا . تخفررريط التغيررر ارررى المىرررتوالخدمة.
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مبادىء إدارة سمسمة التوريد
تتحرؾ عديد مف الشركات بصورة قوية لتحسيف إدارة سمسمة التوريد لدييا مف
خالؿ تحقيق التوازف بيف طمبات العمالء وكذا الحاجة لنمو الربحية ،ىذه الجيود
تعكس سبعة مبادغ إلدارة سمسمة التوريد ،تعمل بصورة مجتمعة ويمكف أف تزيد مف
اإليرادات  ،وتحقق مراقبة أفضل لمتكمفة  ،واستخداـ أفضل لألصوؿ باإلضافة إلى
رضاء العميل  ،وبالتطبيق الناجح ستثبت ىذه المبادغ بصورة مقنعة رضاء العمالء
وتحقيق نمو لمربحية بصورة أكبر.
المبدأ األول  :تقسيم العمالء إلى مجموعات متميزة اعتمادا عمى حاجتيم
لمخدمة وتطويع سمسمة التوريد لخدمة ىذه الشرائح المربحة :
يعطى التقسيـ التقميدػ لمعمالء – إلى مجموعات وفقا لمصناعة  ،والمنتج ،
وقناة التوزيع -الفرصة لخدمة كل مجموعة بصورة أكثر كفاءة مف حيث متوسط
التكاليف والربحية داخل وعبر شرائح العمالء  .والتساؤؿ اآلف ىل تستطيع الشركة
تحقيق الفيـ الكامل لمقيمة المرتبطة بمكانة العمالء مف خالؿ مستوػ الخدمة ليـ ؟
اإلجابة بالنفى .
ولكف تقسيـ العمالء إلى شرائح وفقا الحتياجاتيـ الخاصة  ،يمكف الشركة مف
تطوير محفظة الخدمات لدييا ويجعميا أكثر تكيفا مع الشرائح المختمفة  .وتعتبر
الدراسات والمقابالت وبحوث الصناعة أدوات تقميدية لتحديد معايير التقسيـ الرئيسية
 .واليوـ يتحوؿ المنتج المتقدـ والمتطور إلى كل أساليب التحميل المتقدمة مثل
التحميل العنقودػ والتحميل العاممى لقياس المزايا المتعارضة لمعميل والتنبؤ باليامش
الحدػ لمربحية لكل شريحة .
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فالمنتج المتطور ىو الذػ يقوـ بإجراء التحسينات الداخمية لدية ويبنى قواعد بيانات
لممنتجات ويقسميا وفقا لممبيعات ووفقا الحتياجات التجار  ،ويمبى أوامر التوريد
ويستخدـ معايير المحاسبة الالزمة والتى تدعـ ىذا التقسيـ.
المبدأ الثانى  :إعداد شبكة نظم اإلمداد وفقا الحتياجات الخدمة ووفقا لربحية
شرائح العمالء:
تأخذ الشركات منيج التناغـ التقميدػ لتصميـ شبكة نظـ اإلمداد فى تنظيـ
المخزوف والمخازف وأنشطة النقل لدييا وذلؾ لتحقيق معيار وحيد.وقد تصمـ شبكة
نظـ اإلمداد مف أجل البعض لمقابمة متوسط احتياجات الخدمة لكل العمالء  ،وقد
تصمـ مف أجل البعض اآلخر إلرضاء االحتياجات الكمية لشريحة عمالء واحدة.
والمنيج األخير لتصميـ شبكة نظـ اإلمداد -ييدؼ إلى تميز إدارة سمسمة
التوريد وذلؾ مف خالؿ تحقيق االستخداـ الفعاؿ والكفء لألصوؿ – والمالئـ
لشريحة محددة  ،يستخدـ فى عديد مف الصناعات وخصوصا الصناعات التى تنتج
سمع المستيمؾ النيائى  ،حيث يتـ فييا إعداد أصوؿ التوزيع لمقابمة احتياجات نظـ
اإلمداد لألفراد  ،والتى تمثل المصدر األكبر لمتميز الالزـ لممنتج أكثر مف
المنتجات الفعمية والتى قد تكوف غير متميزة بصورة كبيرة .
المبدأ الثالث  :إدراك إشارات السوق ،وتخطيط الطمب بصورة متطابقة عبر
سمسمة التوريد ،محققا دقة التنبؤ والتخصيص األمثل لمموارد :
التنبؤ ىو إجراء تاريخى يعتمد عمى سمسمة زمنية  ،وعمى مستوػ األقساـ
المختمفة والتى قد تعمل بصورة مستقمة ،قد يكوف ىناؾ تنبؤات لنفس المنتجات وكل
قسـ لدية افتراضاتو الخاصة ومقاييسة ومستوػ التفاصيل الخاص بو  ،ذلؾ أف
التوجة الوظيفى لعديد مف الشركات يحقق بعض المشكالت فى عممية التنبؤ
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بالطمب،ألف التنبؤ الذاتى المركز والمعتمد عمى األقساـ اإلدارية بالشركة يعتبر غير
متوافق مع اإلدارة المتميزة لسمسمة التوريد  .ولتحقيق التميز فى سمسمة التوريد
فيجب عمى المنتج أف يركز عمى تطبيق عممية التخطيط عبر اإلدارات الوظيفية
( CFPP) Cross Functional Planning Processمعتمدا عمى برامجيات
تخطيط الطمب . )Demand Planning Software (DPS
المبدأ الرابع  :تحقيق التميز فى المنتج بصورة كاممة لمعميل والتحول السريع
عبر سمسمة التوريد :
يبنى المنتجيف أىداؼ اإلنتاج – بصورة تقميدية – عمى تقديرات احتمالية لمطمب
عمى المنتجات التامة وكذا المخزوف واالحتياطى مف تمؾ المنتجات ،وذلؾ مع
األخذ فى االعتبار أخطاء التنبؤ  ،ويتجو ىؤالء المنتجيف لمعرفة فترات التوريد فى
النظاـ والتى غالبا ما تكوف فترات ثابتة  ،مع تحديد وقت نيائى لتحويل المواد إلى
منتجات لمقابمة احتياجات العميل .
بينما كل الطرؽ التقميدية تستطيع أف تحقق تقدما فى التكاليف مف خالؿ
تخفيض تكاليف اإلعداد  ،خاليا التصنيع  ،وأساليب التوريد والتصنيع والشراء عند
الطمب ()JITP

واإلحتماؿ الكبير أف تظل عند الحد األدنى لالستراتيجيات

التقميدية  .ذلؾ أنو فى استراتيجية اإلنتاج الكبير حسب طمب العميل يتجو المنتجوف
لمقابمة احتياجات العميل الفردػ بكفاءة  ،وىنا قد تنجـ مشكمة تأجيل اإلنتاج لعدـ
الحصوؿ عمى احتياجات التجميع مف المورديف  ،ومما ال شؾ فيو أف تأجيل
اإلنتاج يؤجل تميز المنتج لدػ العميل ،وتعالج إدارة سمسمة التوريد ىذه المشكمة عف
طريق وحدات حفع المخزوف ( )SKUوكذلؾ استراتيجية التوريد عند اإلنتاج مف
خالؿ عممية التوريد األوتوماتى .
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المبدأ الخامس  :إدارة مصدر السمسمة بصورة استراتيجية وذلك لتخفيض
التكمفة الكمية لممواد والخدمات :
المنتج ليس لديو – وذلؾ بصورة تقميدية – رعاية لمعالقات الدافئة مع المورديف
ألف المورد المناسب مف وجيو نظر المنتج ىو الذػ يقدـ أقل سعر ممكف لممواد
مع بقاء العناصر األخرػ ثابتة دوف اعتبار لتمؾ العالقات  .ولكف تتطمب إدارة
سمسمة التوريد المتميزة تركيز الذىف أكثر لمتعرؼ عمى ىيكل التكمفة لدػ المورد
واالقتناع بو ومف ثـ فإف ىدؼ تخفيض التكمفة عبر سمسمة التوريد يحقق أقل
األسعار فى السوؽ لممنتج النيائى فى السمسمة ومف ثـ زيادة ىامش الربحية ،
واالمتداد المنطقى لذلؾ ىو ترتيبات مشاركة  /األرباح حيث يكافأ كل فرد يساىـ
فى زيادة الربحية .
المبدأ السادس  :تطوير سمسمة التوريد باستراتيجية التوسع التكنولوجى
والتى تساند المستويات المتعددة من اتخاذ القرار واعطاء
نظرة واضحة لتدفق المنتجات والخدمات والمعمومات :
مع استم اررية منيج إعادة ىندسة العمميات (وذلؾ بالتخمى عف التوجو الوظيفى
والتركيز عمى التوجو بالعمميات) فإف عديد مف الشركات المتقدمة تقوـ بعممية
اإلحالؿ رغـ ضعف تكامل النظـ المعموماتية مع نظـ التشغيل الرئيسية بالشركة .
شركة واحدة ىى التى وضعت إيرادات سنة كاممة مف أجل االستخداـ الواسع
لمبرمجيات والخدمات الخاصة بيا فى عممياتيا .عمى مستوػ الواليات المتحدة ككل
عاـ  . 2002فعديد مف الشركات وجدت نفسيا ضحية لنظـ التحوؿ الجديدة التى
وضعتيا تحت التطبيق  ،ألف كثير مف نظـ المعمومات الرائدة تستطيع أف تحصل
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عمى مجموعات كبيرة مف البيانات  ،ولكف ليس مف السيل ترجمة ذلؾ بصورة قابمة
لمتطبيق  ،بالقدر الذػ يزيد مف القيمة الحقيقية لمعمميات عالميا .
المبدأ السابع  :تبنى قناة تربط مقاييس األداء لضمان نجاح مجمع لموصول
إلى المستخدم النيائى بكفاءة وفعالية :
معظـ الشركات تنظر نحو الداخل وتطبق أػ عدد مف المقاييس الموجية
وظيفيا  ،ولكف مدير سمسمة التوريد المتميز يأخذ نظرة خارجية متبنيا مقاييس تطبق
عمى كل حمقة فى سمسمة التوريد وتشمل كل مف الخدمة المقدمة وكذلؾ النواحى
المالية :
أوال  :يتـ قياس مستوػ الخدمة بشروط إكتماؿ األمر حتى يصل حيث تـ االتفاؽ
 ،أػ أكتمالو وتسعيره  ،والفاتورة السميمو وعدـ تمف المحتويات  ،واألمر الكامل
ليس فقط أف يرتبط بسمسمة التوريد كمقياس أداء متقدـ يجب أف يحدث ولكف أيضا
نظره األداء مف ناحية العميل أيضا .
ثانيا  :يحدد مديرو سمسمة التوريد المتميزيف – الربحية الحقيقية لمخدمة مف وجيو
نظرىـ عف طريق تحديد التكاليف الفعمية وكذلؾ إيرادات األنشطة الالزمة لحساب
األستاذ  ،والمحاسبة التقميدية تتجو لعمل أقنعة لمتكاليف الحقيقية لمسمسمة مركزة
عمى نوع التكمفة أكثر مف أنشطة التكمفة وتتجاىل درجة الرقابة ألػ فرد أو قصور
الرقابة عبر مشتقات التكمفة.
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انفصم انثانى

اإلدارة انفعانة نسالسم انتوريد
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انفصم انثانى

اإلدارة انفعانة نسالسم انتوريد
يحتوػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى والميارػ
لمقارػء فى موضوع اإلدارة الفعالة لسالسل التوريد تتمثل فيما يمى :
 الخطوات الالزمة لخمق سمسمة التوريد الفعالة أنشطة مدير سمسمة التوريد سمسمة التوريد المثمى ق اررات إدارة سمسمة التوريد -دورة تحسيف سمسمة التوريد

األىداف والمخرجات
األىداف اإلجرائية :
 التعرؼ عمى أنشطة مدير سمسمة التوريد وكذا سمسمة التوريد المثمى . بياف الخطوات الالزمة لخمق سمسمة التوريد الفعالة . العػػرض التفصػػيمى لق ػ اررات إدارة سمسػػمة التوريػػد باإلضػػافة إلػػى دورة تحسػػيفسمسمة التوريد .
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المخرجات :
يتوقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد دراسة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية والمعرفية المرتبطة بسمسمة التوريد المثمى واألنشطةالواجب القياـ بيا مف جانب مدير سمسمة التوريد .
 الميارات الفكرية المرتبطة بق اررات إدارة سمسمة التوريد . الميارات التطبيقية والخاصة بالخطوات الالزمة لخمق سمسمة التوريد الفعالة ،وكيفية إجراء دورة تحسيف سمسمة التوريد .
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انفصم انثانى

اإلدارة انفعانة نسالسم انتوريد
الخطوات الالزمة لخمق سمسمة التوريد الفعالة :
عنػد تصػػميـ سمسػػمة التوريػد يجػػب عمػػى القػائـ عمػػى ىػػذا التصػميـ األخػػذ فػػى
االعتبار عدة خطوات ضرورية تتمثل فيما يمى :
 -1تطوير األىداؼ االستراتيجية والتكتيكية ألنيا ىى التى تقود عممية التشغيل .
 -2تنسيق وتكامل األنشطة فى الجزء الداخمى مف السمسمة وىذا يتطمب :
أ -التغمػػب عمػػى العقبػػات التػػى تنػػتج مػػف التفكيػػر الػػوظيفى والتػػى تػػؤدػ إلػػى
محاولػػة تحقيػػق األمثميػػة الفرعيػػة لمنظػػاـ أكثػػر مػػف تحقيػػق أمثميػػة النظػػاـ
ككل .
ب -أنشطة التنسيق وانتقاؿ البيانات .
 -3تنسيق وتكامػل األنشػطة مػع المػورديف ومػع العمػالء ويشػمل ىػذا تحديػد قضػايا
التوريد والطمب .
 -4تخط ػػيط التنس ػػيق والتنفي ػػذ عب ػػر سمس ػػمة التوري ػػد  ،ويتطم ػػب ذل ػػؾ نظ ػػاـ النتق ػػاؿ
البيانات عبر سمسمة التوريد يسػمح لمبيانػات بالوصػوؿ إلػى مسػتخدميا بالدرجػة
التى تجعميا ىامة ومفيدة لمتشغيل الفعمى .
 -5األخ ػػذ ف ػػى االعتب ػػار إمكاني ػػات تش ػػكيل المش ػػاركة االس ػػتراتيجية والت ػػى تعن ػػى :
منظمت ػػيف أو أكثػ ػػر مػ ػػف منظم ػػات األعمػ ػػاؿ والتػػػى تق ػػدـ خ ػػدمات أو منتجػػػات
متكاممػػة بصػػورة مشػػتركة  ،لػػذلؾ فكػػل منظمػػة تحقػػق مي ػزة أو فائػػدة اسػػتراتيجية
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وفى كل تمؾ الخطوات يجب عمى المصمـ أف يضع أساسيات لألداء والتى قد
تكوف :
الجودة األعمى .
التكمفة األقل .
المرونة األكبر .
الخدمة المتميزة لمعميل .
 السػرعة وتعنػى أمػريف ىمػا سػرعة المخػزوف  Inventory Velocityوتعنػى
المعدؿ الذػ يمكف أف يذىب المخزوف (المواد) خالؿ سمسمة التوريد .
وسػ ػػرعة المعمومػ ػػات Velocity

 Informationويعنػػػى المع ػػدؿ ال ػػذػ بػ ػػو

يمكف أف تصل المعمومات فى سمسمة التوريد .

أنشطة مدير سمسمة التوريد :
يؤدػ مدير سمسمة التوريد عدة مياـ لضماف وصوؿ المنتجات إلػى العمػالء
بأكثر الطرؽ فعالية  ،وبعض ىذه المياـ قد تكوف :
 مسئوؿ عف تصػميـ سمسػمة التوريػد مػف حيػث اسػتراتيجيات الطاقػة (لوحػداتاألعماؿ الداخمية والخارجية) وتقديـ المنتجات الجديدة بالتنسيق مع البحوث
والتطوير  ،وأخي ار إدارة المخزوف .
 يشػػترؾ فػػى عمميػػة تػػدبير مصػػادر التوريػػد .وىػػو مسػػئوؿ أيضػػا عػػف السػػفرواالنتقػاؿ الػػداخمى لسمسػػة التوريػػد لتحقيػػق التفػاوض مػػع المػػورد عمػػى مسػػتوػ
األجػل الطويػل وذلػػؾ لعمػل اتفػاؽ الشػراكة  ،وتحديػد الغػرض االسػػتراتيجى ،
ومعرفػػة الحجػػـ الفعػػاؿ وكػػل مػػورد فرعػػى  ،إنجػػاز التحسػػينات الداخميػػة مػػع

- 38 -

التركي ػػز عمػ ػػى تخفػػػيض التكػ ػػاليف الكميػػػة  ،تحس ػػيف ج ػػودة المشػ ػػتريات م ػػف
المنتجات والخدمات وزيادة تعيد والتزاـ مورد الخدمة .
 يص ػ ػػمـ ويخط ػ ػػط ويطب ػ ػػق اس ػ ػػتراتيجيات سمس ػ ػػمة التوري ػ ػػد الت ػ ػػى ت ػ ػػتالئـ م ػ ػػعالتسييالت المتاحة بالشركة .
 يش ػػارؾ ف ػػى عممي ػػة اختي ػػار الم ػػورد والتف ػػاوض والتعاق ػػد  ،وبح ػػوث التس ػػويقواطالؽ المنتج الجديد إلى السوؽ .
 يحدد فرص االقتصاد فى التكمفة  ،حيػث يعمػل فػى ظػل إدارة التكمفػة الكميػةويختبر الخيارات المالية  ،ويقارف بيف البدائل ويحػدد اآلثػار المتوقعػة ويقػوـ
باإلجراءات التصميمية .
وإلنجاز أنشطة مدير سمسمة التوريد ومواجية ىػذه التحػديات يجػب أف يكػوف لػدػ
مػػدير سمسػػمة التوريػػد مجموعػػة مػػف الميػػارات الشخصػػية ليكػػوف مؤىػػل بصػػورة جيػػدة
بعض ىذه الميارات ىى :
 حل المشكالت  :وتضـ التفكير االستراتيجى – الرؤية الثاقبة . الق ػػدرة عم ػػى العم ػػل داخ ػػل الفري ػػق  :مي ػػارات االتص ػػاؿ وتض ػػـ المعنوي ػػات ،العالقات الشخصية  ،توافر القدرة القيادية .
 الميػ ػػارات التحميميػ ػػة وخصوصػ ػػا الماليػ ػػة منيػ ػػا  :وتضػ ػػـ ميػ ػػارات اسػ ػػتخداـالحاسػػب اآللػػى ،األحزمػػة اإلحصػػائية منيػػا

 SPSSوغيرىػػا مػػف الب ػرامج

الجػ ػػاىزة مثػ ػػل  SABو  ،Oracleإدارة قواعػ ػػد البيانػ ػػات  ،تشػ ػػغيل برنػ ػػامج
 ، Microsoft Officeاسػػتخداـ شػبكة المعمومػػات الدوليػة (اإلنترنػػت) ،
أحزمة العرض المختمفة عمى الحاسب اآللى (بيانى وغيره) .
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 التوجػػػو بالعمميػػػة  :ويقصػػػد بػ ػػو مشػ ػػاركة عناصػ ػػر البيئ ػػة الداخميػػػة بصػ ػػورةمجتمعة مع إدارات المنظمة فى سبيل إنجاز العمميات .
ويوضح ذلؾ الشكل التالى

شكل يوضح التوجو بالعممية فى تصميـ الييكل التنظيمى

سمسمة التوريد المثمى :

تعدنا األمثمية بتحسيف أداء سمسمة التوريد بالشركة فى عدة مجاالت ىى :

 تخفيض تكاليف التوريد . تحسيف ىامش الربح الحدػ لممنتج ( الربح لكل وحدة إضافية يتـ إنتاجيا). -زيادة كفاءة التصنيع (اإلنتاج فى كل المستويات ) .
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 تحقي ػػق مع ػػدؿ عائ ػػد عم ػػى األص ػػوؿ أفض ػػل (ص ػػافى ال ػػدخل بع ػػد التك ػػاليفوالفوائػػد ) ويعتبػػر معػػدؿ العائػػد عمػػى األصػػوؿ مػػف أكثػػر المقػػاييس ش ػػيوعا
لمتعبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الربحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ األعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ .
اإليرادات  -التكاليف
معدؿ العائد عمى األصوؿ = ـ -------------------------
إجمالى األصوؿ
ولزيادة ىذا المعدؿ يمكف زيادة اإليرادات  ،وتخفيض التكاليف  ،والمحافظة
عمى األصوؿ الالزمة لتحقيق ذلؾ بأقل ما يمكف .
 زيادة اإليرادات :يمكػػف تحقيػػق ذلػػؾ مػػف خػػالؿ زيػػادة رضػػاء العميػػل (حيػث يخمػػق ذلػػؾ مزيػػدا
مف الطمب) وكذلؾ زيادة معدؿ اإلنتاج لممنتجات القابمة لمبيع (ومصطمح قابمة لمبيع
ميـ جدا ألف ىناؾ أعماال تقع خارج نطاؽ إنتاج المنتجات التامة التى يمكف شرائيا
 ،باإلضػػافة إل ػػى أف الش ػػركات التػػى ل ػػدييا رد فع ػػل أس ػػرع تجػػاه طم ػػب العمي ػػل تتج ػػة
إلنتاج المنتجات التى يرغبيا حينما يتـ طمبيا .
 تخفيض التكاليف :تحديد القصور فى سمسمة التوريد يسمح لمشركات أف تخفػض التكػاليف مثػل
تكمفػػة العمالػػة ،الم ػواد الخػػاـ ،والتسػػويق .ويالحػػع أف التحسػػينات فػػى التكمفػػة ليسػػت
تمامػػا تخفػػيض معػػدؿ اإلنتػػاج وانمػػا تػػتـ التحسػػينات غالبػػا مػػف خػػالؿ االتصػػاالت ،
عمى سبيل المثاؿ  ،تقدـ عديد مف الشركات عالوة إضافية حتى تحصل عمى طمب
العميل فى الوقت المحدد .ومع التخطيط السميـ يمكف تجنب تمؾ التكمفة .
 تحسيف استخداـ األصوؿ :- 41 -

كمػػا تػػؤثر قيمػػة أصػػوؿ المنشػػأة والضػػرورية لسمسػػمة التوريػػد عمػػى ربحيػػة الشػػركة
وذلؾ بصورة مباشرة  ،قارف مثال مميوف جنيو استثمارات مع عائد عمػى االسػتثمارات
قدرة  252ألف جنيو وبيف  2مميوف جنيو استثمارات مػع نفػس العائػد ،بػالطبع الفػرؽ
واض ػػح لكف ػػاءة اس ػػتخداـ األص ػػوؿ فالمع ػػدؿ األوؿ يبمػ ػ  %25والمع ػػدؿ الث ػػانى يبمػ ػ
 %12.5فقػػط ويرجػػع ذل ػػؾ إلػػى إس ػػتخداـ األصػػوؿ المتاحػػة بص ػػورة سػػميمة  .أيض ػػا
تخفيض كمية المخزوف ومقدار رأس المػاؿ العامػل فػى سمسػمة التوريػد يعنػى ذلػؾ أف
الشركة أصبحت أكثر قدرة عمى تحقيق الربحية بصورة أسرع .

ق اررات إدارة سمسمة التوريد
أوالً :مستويات القرار :
غالبػػا مػػا تنتمػػى ق ػ اررات إدارة سمسػػمة التوريػػد إلػػى واحػػد مػػف ثالثػػة مسػػتويات
ىى :المستوػ االستراتيجى ،المستوػ التكتيكى ،المستوػ التشغيمى .
 -1المستوى االستراتيجى :
تتخػ ػ ػػذ الق ػ ػ ػ اررات طويمػ ػ ػػة األجػ ػ ػػل عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتوػ االسػ ػ ػػتراتيجى وطبقػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػ
) (Ganeshan and Harrison,1995تتعمػػق ى ػػذه الق ػ اررات بػػالموقع واإلنت ػػاج
والمخزوف والنقل .
أ -قػ اررات الموقػػع  :وتتعمػػق بحجػػـ وعػػدد ومكػػاف كينونػػات سمسػػمة التوريػػد مثػػل
المصانع ،المخازف  ،مراكز التوزيع .
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ب -ق اررات اإلنتاج  :وتعنى تحديد أػ المنتجػات يػتـ إنتاجيػا وأيػف يػتـ إنتاجيػا
وأػ الم ػ ػػورديف نعتم ػ ػػد عم ػ ػػييـ  ،وم ػ ػػف أػ المصػ ػ ػانع ي ػ ػػتـ التوري ػ ػػد لم ارك ػ ػػز
التوزيع.
ج -ق اررات المخزوف  :وتتعمػق بطريقػة إدارة المخػزوف خػالؿ مػرورة فػى سمسػمة
التوريد .
د -قػ ػ اررات النقػ ػػل  :وتتعم ػػق بػػػأػ الوس ػػائل يػػػتـ اس ػػتخداميا لنقػ ػػل الموج ػػودات
بسمسمة التوريد
وبالطبع قد تتداخل الق اررات التى تتخذ عمى المستوػ االستراتيجيى مثػل قػ اررات
اختيػػار وسػػيمة النقػػل تتػػأثر بق ػ اررات الموقػػع الجغ ارفػػى لممصػػانع والمخػػازف  ،كمػػا أف
سياس ػػات المخ ػػزوف تت ػػأثر باختي ػػار الم ػػورديف ومواق ػػع اإلنت ػػاج  ،وتس ػػتخدـ النمذج ػػة
والمحاكاة بصورة متكررة وذلؾ لتحميل ىذه التػداخالت  ،وكػذلؾ معرفػة أثػر التغيػرات
التى تتـ عمى المستوػ االستراتيجى فى سمسمة التوريد .
 -2المستوى التكتيكى :
تتخذ القرارات متوسطة األجل عمى المستوػ التكتيكى وذلؾ مثل التنبؤ بالطمب
األسػػػبوعى ،وتخطػ ػػيط النقػ ػػل والتوزيػ ػػع ) (DTPوتخط ػػيط اإلنتػػػاج ) (P.Pوتخطػ ػػيط
االحتياجات مف المواد ). (MRP
 -3المستوى التشغيمى :
ويتعمق المستوػ التشػغيمى باتخػاذ القػ اررات قصػيرة األجػل فػى إدارة سمسػمة التوريػد
وال ػػذػ يي ػػتـ بتيس ػػير األم ػػور لسمس ػػمة التوري ػػد ،وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ذل ػػؾ فالح ػػدود ب ػػيف
المستوػ التكتيكى والمستوػ التشغيمى غير واضحة .
ثانيا  :مجاالت القرار :
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ىناؾ أربعة مجاالت رئيسية تتخذ فييا ق اررات متعمقة بإدارة سمسمة التوريد ىى :
 -1الموقع .
 -2اإلنتاج .
 -3المخزوف .
 -4النقل " التوزيع" .
وىناؾ عناصر استراتيجية وأخرػ تشغيمية فى كل مجاؿ مف ىذه الق اررات :
 -1ق اررات الموقع :
يعتبر الموقع الجغرافى لتسييالت اإلنتاج ونقاط التخزيف ونقاط بدء السمسمة ىػو
الخطوة الطبيعية األولى فػى خمػق سمسػمة التوريػد  .وتشػمل تسػييالت الموقػع االلتػزاـ
بالتوريد طويل األجل  .كما أف حجـ وعدد ومكاف ىذه التسييالت محدد  ،لذلؾ فإف
الممرات الممكنة والتى يتدفق فييا المنتج وصوال إلى العميل النيائى محددة .
ىذه الق اررات ذات أىمية كبيرة لممنشأة منػذ إعػالف االسػتراتيجية الالزمػة لموصػوؿ
إلػػى أس ػواؽ العميػػل ،ويؤخػػذ أثرىػػا عم ػى اإلي ػرادات فػػى االعتبػػار  ،وكػػذلؾ التكػػاليف
ومستوػ الخدمػة  .ىػذه القػ اررات أيضػا تتخػذ بنظػاـ األمثميػة حيػث تأخػذ فػى اعتبارىػا
تكاليف اإلنتاج ،الضرائب ،التعريفػات الجمركيػة ،الرسػوـ  ،المكػوف المحمػى ،تكػاليف
التوزيع  ،قيود اإلنتاج ...الخ .
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف قػ اررات اختيػػار الموقػػع ىػػى بصػػورة أوليػػة قػ اررات اسػػتراتيجية
إال أنيا تتضمف أو تنضوػ تحت المستوػ التشغيمى .
 -2ق اررات اإلنتاج :
تتضػ ػػمف الق ػ ػ اررات االسػ ػػتراتيجية ماىي ػ ػػة المنتجػ ػػات التػ ػػى يػ ػػتـ إنتاجي ػ ػػا وأػ
المصانع تنتجيا  ،وتخصيص المورديف لممصػانع ،وتخصػيص المصػانع إلػى م اركػز
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التوزيع ،ومف مراكز التوزيع إلى أسواؽ العميل  .وكما تـ توضيحو مف قبل فإف ىذه
القػ ػ اررات ذات ت ػػأثير كبيػ ػػر عم ػػى اإليػ ػرادات  ،والتكػ ػػاليف ومس ػػتويات خدم ػػة العميػ ػػل
بالمنشػػأة فيػػذه القػ اررات تفتػػرض وجػػود أو تػوافر التسػػييالت  ،ولكنيػػا تحػػدد الممػػر أو
الممرات بصورة صحيحة وذلؾ حينما يتدفق المنتج مػف والػى ىػذه التسػييالت  .كمػا
أف ىناؾ قضية حيوية أخرػ ىى طاقة تسييالت التصنيع والتى تعتمد بصورة كبيرة
عمى درجة التكامل الرأسى داخل المنشأة .
وتركز الق اررات التشغيمية عمى الجدولػة التفصػيمية لتنتػاج  ،ىػذه القػ اررات تشػمل
تك ػػويف أو بن ػػاء الج ػػداوؿ الرئيس ػػية لتنت ػػاج ،جدول ػػة اإلنت ػػاج عم ػػى اآلالت وص ػػيانة
المعػػدات  .كمػػا تؤخػػذ اعتبػػارات أخػػرػ فػػى الحسػػباف مثػػل ت ػوازف األحمػػاؿ " أحمػػاؿ
العمل" ومقاييس مراقبة الجودة عمى تسييالت اإلنتاج .
 -3ق اررات المخزوف :
ويشير ذلؾ إلى الوسائل التى يتـ بيا إدارة المخزوف  ،ويوجد المخزوف فى كػل
مرحمػػة م ػف سمسػػمة التوريػػد والتػػى تبػػدأ بالمػػادة الخػػاـ ثػػـ المنتجػػات نصػػف المصػػنعة
وأخي ار المنتجات التامػة  ،وأيضػا يمكػف أف يكػوف ىنػاؾ مخػزوف تحػت التشػغيل بػيف
المواقػػع .وذلػػؾ أف الغػػرض األساسػػى ىػػو أف يكػػوف ىنػػاؾ فػػائض لمواجيػػة أػ حالػػة
لعػػدـ التأكػػد قػػد تحػػدث فػػى سمسػػمة التوريػػد .ذلػػؾ أف تكمفػة االحتفػػاظ بػػالمخزوف تمثػػل
ح ػوالى مػػف  %20إلػػى  %40مػػف قيمػػة المخػػزوف فػػى أح ػواؿ كثي ػرة  ،لػػذلؾ فػػاإلدارة
الفعالة ليذا المخزوف ذات أىمية فى عمميات سمسمة التوريد.
ومػػف الناحي ػػة االس ػػتراتيجية فػػإف الفطػ ػرة تق ػػوؿ أف اإلدارة العميػػا ى ػػى الت ػػى تض ػػع
األىداؼ رغـ أف معظـ الباحثيف يعتبروا أف إدارة المخزوف ىى وجية نظر تشغيمية
 ،ويش ػػمل ذل ػػؾ أيض ػػا اس ػػتراتيجيات االنتش ػػار " نظ ػػاـ ال ػػدفع مقاب ػػل نظ ػػاـ الج ػػذب "
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"  "Push Vs. Pullوسياسػات المراقبػة  ،وتحديػد المسػتويات المثمػى مػف الطمػب "
الحجػػـ األمث ػػل لمطمبي ػػة " ونق ػػاط إع ػػادة الطم ػػب  ،ووض ػػع مس ػػتويات مخ ػػزوف األم ػػاف
وذلؾ فى كل موقع لمتخزيف .ىذه المستويات ىى حيوية وضرورية منذ المحظة التػى
تتخذ فييا بصورة أولية مستويات خدمة العميل .
 -4ق اررات النقػل :
يعتبر اختيار وسيمة النقل مظير استراتيجى أكثػر أىميػة فػى تمػؾ القػ اررات وذلػؾ
م ػرتبط ارتباطػػا وثيقػػا بق ػ اررات المخػػزوف  ،ذلػػؾ أف أفضػػل وسػػيمة لمنقػػل يػػتـ اختيارىػػا
توجد عف طريق األخذ فى االعتبار التكػاليف المتعارضػة السػتخداـ وسػيمة محػددة ،
مع تكمفة غير مباشرة لممخزوف والمتعمقة بتمؾ الوسيمة .
فبينمػػا الشػػحف الجػػوػ وسػػيمة س ػريعة لمنقػػل ويمكػػف االعتمػػاد عميػػو ويكػػوف بػػو أقػػل
مستوػ مف مخزوف األماف  ،فإنو رغـ ذلؾ ذات تكمفة مرتفعة .بينما الشحف البحرػ
ربما يكوف أقل تكمفة كثي ار  ،ولكف يكوف مػف الضػرورػ االحتفػاظ بكميػات كبيػرة مػف
المخػػزوف كاحتيػػاطى لمواجيػػة حالػػة عػػدـ التأكػػد  ،عػػالوة عمػػى ذلػػؾ فػػإف مسػػتويات
خدمػػة العميػػل والموقػػع الجغ ارفػػى يمعبػػاف أدوار حيويػػة فػػى ىػػذه الق ػ ار ارت فبينمػػا النقػػل
يتحمػػل أكثػػر مػػف  %30مػػف تكػػاليف اإلمػػداد فػػإف التشػػغيل الكػػفء يجعػػل الوضػػع
االقتصػػادػ أفضػػل  .كمػػا أف أحجػػاـ الشػػحف (سػواء شػػحف مجمػػع مقابػػل شػػحف دفعػػة
بدفعػػة) طريقػػة الشػػحف،جدولة المعػػدات كميػػا عناصػػر ضػػرورية ورئيسػػية فػػى اإلدارة
الفعالة الستراتيجية النقل بالمنشأة .
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دورة تحسين سمسمة التوريد
تحقق الشركات التى تضع بنجاح سالسل التوريد – مكاسػب حقيقيػة تزيػد عمػى
 %35مف النصيب السوقى  ،ويعتمد تحسيف سمسػمة التوريػد عمػى العمػل كفريػق مػع
مشاركة المعرفة والفطػره فػى التوجيػو واالتصػاؿ الفعػاؿ  ،وىنػاؾ عػدة عناصػر تكػوف
حمقة لتحسيف سمسمة التوريد ىى :
 -1تخطيط الغرض :
ويعتبػػر إعػػادة تعريػػف سمسػػمة التوريػػد داخػػل محػػيط بيئػػة األعمػػاؿ ىػػو الخطػػوة
األولى فى تحسيف سمسمة التوريد  ،ألف ذلؾ مف شأنو أف يبدد مخاوؼ بعض القوػ
المتنافسػػة داخػػل سمسػػمة التوريػػد  ،ويػػنظـ قػػوػ العػػامميف فػػى السمسػػمة تجػػاه اليػػدؼ
العادػ المتفق عميو .
 -2التشخيص :
مف الضرورػ أف يكوف لدػ جميع العامميف فى سمسمة التوريد نفس الفيـ عف
األداء الفعمى لسمسمة التوريد ،فعممية التشخيص تصمـ وذلؾ لتقوـ بتحويل البيانات
الوصفية إلى معمومات كمية  ،وتسمح بعممية القياس المقارف Benchmarking
وتنظـ عممية إدراؾ األفراد لنقاط القوة ونقاط الضعف فى سمسمة التوريد .
 -3قدرات سمسمة التوريد :
بعػػد أف تكتمػػل عمميػػة التشػػخيص وتتضػػح رؤيػػة األداء المحقػػق داخػػل سمس ػػمة
التوري ػػد  ،ف ػػإف الوق ػػت يك ػػوف مناس ػػب لتحمي ػػل الفج ػػوة ب ػػيف الق ػػدرات المطموب ػػة واألداء
الفعمى  ،ويشمل ذلؾ إدراؾ الفجوات الفعمية التى يمكف اكتشافيا وقياسيا وشرحيا .
 -4تحسيف الفرص :
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فػػى ى ػػذه المرحم ػػة  ،يترك ػػز العم ػػل ف ػػى الت ػػدفق األوتوم ػػاتى نح ػػو إنت ػػاج أو تق ػػديـ
مجموعػػة مػػف الفػػرص بغػػرض تحسػػينيا  ،وتػػتمخص ىػػذه الخطػػوة فػػى تجميػػع المعرفػػة
مف فريق سمسمة التوريد والذػ يستطيع أف يستخدميا لبناء رؤية عامة لممستقبل .
 -5خطة التطبيق :
يمك ػػف ترجم ػػة تحس ػػيف األفك ػػار إل ػػى خط ػػة قابم ػػة لمتطبي ػػق  ،م ػػع تحدي ػػد واض ػػح
لألولويات وحالة األعماؿ الحالية لضماف توافر إدارة موثوؽ بيا وداعمة لمعمل
 -6التغذية العكسية بالمعمومات لمعرفة الحقائق عف سمسمسة التوريد :
تتطمب خطة التطبيق أف يكوف ىناؾ مراقبة  ،كمػا يحتػاج العػامموف فػى سمسػمة
التوريػػد إلػػى اسػػتخداـ بعػػض التػػدريبات أو األسػػاليب مثػػل منحنػػى الػػتعمـ لكػػى تصػػبح
ل ػػيس فق ػػط خط ػػوة واح ػػدة نيائي ػػة ولك ػػف أيض ػػا تك ػػوف الخط ػػوة األول ػػى نح ػػو التحس ػػيف
المستمر .

- 48 -

انفصم انثانث

إدارةسالسم انتوريد األنكرتونية
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انفصم انثانث

إدارةسالسم انتوريد األنكرتونية
يحتوػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى والميارػ
لمقارػء فى موضوع إدارة سالسل التوريد األلكترونية تتمثل فيما يمى :
 مقدمة تأثير شبكة المعمومات الدولية عمى سالسل التوريد أمثمية سمسمة التوريد ىى فى سرعة شبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت) أدوات إدارة سمسمة التوريد اإللكترونية شبكة المعمومات الدولية
 التبادؿ األلكترونى لمبيانات
 األعماؿ األلكترونية
 البرامج المستخدمة فى إدارة سمسمة التوريد اإللكترونية
 الشروط األساسية إلدارة سمسمة التوريد -آداء سمسمة التوريد

 -عناصر إدارة سمسمة التوريد

 الحموؿ الممكنة إلدارة سمسمة التوريد -محفظة العالقات بيف المنظمة والمورديف

 -المنيج المعتمد عمى القيد فى إدارة سمسمة التوريد
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األىداف اإلجرائية :

األىداف والمخرجات

 -التعرؼ عمى كيفية تأثير شبكة المعمومات الدولية عمى سمسمة التوريد  ،بجانب

محفظة العالقات بيف المنظمة والمورديف وأخي ار المنيج المعتمد عمى القيد فى إدارة

سمسمة التوريد .

 بياف متى تتصف سمسمة التوريد باألمثمية مع تناوؿ أدوات سمسمة التوريداأللكترونية بالتفصيل وكذا الحموؿ الممكنة إلدارة سمسمة التوريد .

 العرض التفصيمى لشروط سمسمة التوريد وعناصرىا وآدائيا.المخرجات :

يتوقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد دراسة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية والمعرفية المرتبطو بتأثير شبكة المعمومات الدولية عمىسمسمة التوريد ومحفظة العالقات بيف المنظمة والمورديف وشروط وعناصر
وآداء سمسمة التوريد .
 الميارات الفكرية المتعمقة بأمثمية سمسمة التوريد وكيفية تطبيق األدواتالمختمفة إلدارة سمسمة التوريد .
 الميارات التطبيقية والخاصة بشروط وعناصر وآداء سمسمة التوريد والحموؿالممكنة إلدارة سمسمة التوريد .

انفصم انثانث
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إدارةسالسم انتوريد األنكرتونية
مقدمة
عمػػى مػػر العصػػور لػػـ تشػػيد البشػرية ،وذلػػؾ خػػالؿ تاريخيػػا الطويػػل ،تغيػرات فػػي
نمػ ػػط اإلنتػ ػػاج والتبػ ػػادؿ واالتصػ ػػاؿ ،إضػ ػػافة إلػ ػػى أسػ ػػموب الحيػ ػػاة بػ ػػالزخـ والشػ ػػمولية
والسرعة ،وذلؾ كما تشيدىا التجمعات والمجتمعات منذ تواجدت في حياتيا التقنيات
المتطورة والحديثة لممعمومات واالتصاالت ،ىػذا وقػد دخمػت ىػذه التكنولوجيػا الحديثػة
والمتط ػػورة ف ػػي اغم ػػب القطاع ػػات االقتص ػػادية ،حي ػػث ك ػػاف أكثرى ػػا ت ػػداخال وتف ػػاعال
واستخداما في قطاع المعمومػات واالتصػاالت اآللػي والمصػرفي ،إضػافة إلػى القطػاع
التجارؼ بشػكل أصػبحت فيػو ىػذه التػداعيات تمعػب دو ار ىامػا ونشػطا إلػى درجػة أنيػا
أخ ػػذت تح ػػوؿ األس ػػاليب والممارس ػػات والط ػػرؽ الت ػػي تس ػػتخدميا مؤسس ػػات األعم ػػاؿ
بشػػكل جػػذرؼ وش ػػامل وخصوصػػا الت ػػي تعمػػل فػػي ى ػػذه القطاعػػات ،ى ػػذا وقػػد ش ػػمل
التغير أيضا ىياكل وكياف ىذه المؤسسات ،حيث أدت ىذه التغيػرات والتطػورات إلػى
ظيػػور نػػوع جديػػد مػػف أشػػكاؿ العالقػػات تميػػزت بشػػبكة عالقػػات لمتبػػادؿ واالتصػػاؿ
والتي تتـ مف خالليا أعماؿ وأنشطة عمى شبكة عالقات التبادؿ واالتصػاؿ التػي تػتـ
عبرىػػا أعمالػػو وأنشػػطتو ،كمػػا أصػػبح كيانػػا مرنػػا ال يتضػػمف أؼ وجػػود مػػادؼ ،إنمػػا
يتواصل معموماتيا واتصاليا ،متمثال بكياف افتراضي ).(Virtual

ىذا وقد ساىمت المعموماتية واالتصاالت في زيادة زخـ التيار الذؼ شمل
اقتصاديات العالـ ونمط حياة مجتمعاتيا المعروؼ بتيار العولمة خالؿ ربع
القرف األخير ،وقد اتسعت آثار ىذه الثورة المعموماتية واالتصاالت وزخـ ىذا
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التيار ليشمل نشاط قطاعات اإلنتاج والتبادالت والمعامالت .ونتيجة ليذه
التحوالت برزت ىنالؾ أدبيات جديدة في مجاالت االقتصاد واألعماؿ واإلدارة
اتسمت بالموضوعية والشمولية والدقة مثل االقتصاد الرقمي الذؼ بدورة يعتمد
عمى الحاسبات وشبكات المعمومات ،واقتصاد المعرفة الذؼ تحوؼ القيمة
المضافة فيو مكونا كبي ار مف اإلنتاج الفكرؼ والذىني والمعمومات.

تأثير شبكة المعمومات الدولية عمى سالسل التوريد :

يمكػف تعريػػف األعمػػاؿ االلكترونيػػة  Electronic Businessبأنيػػا عمميػػة

األعمػاؿ التػػى تسػتخدـ شػػبكة المعمومػات الدوليػػة " اإلنترنػت" أو أػ وسػػيط الكترونػػى
آخر كقناة الستكماؿ تحقق األعماؿ .
ووفقػا لتصػنيف ) (Geoffrion and Krishnan 2001تتكػوف األعمػاؿ
اإللكترونية مف ثالثة مجاالت ىى :
 -1نشاط التوجو بالعميػل ويتكػوف مػف أنشػطة األعمػاؿ إلػى المسػتيمؾ  ،المسػتيمؾ
إلى المستيمؾ  ،والحكومة إلى المستيمؾ .
 -2نشػػاط التوجػػو باألعمػػاؿ ويتكػػوف مػػف أنشػػطة األعمػػاؿ إلػػى األعمػػاؿ  ،األعمػػاؿ
إلى الحكومة  ،والحكومة إلى األعماؿ .
 -3البنية األساسية لتكنولوجيا األعماؿ اإللكترونية وتتعمق بالبنية األساسية لشػبكة
األعم ػػاؿ وتطبيقػ ػػات ش ػػبكة األعمػ ػػاؿ وتكنولوجي ػػات الق ػ ػرار وأدوات البرمجيػػػات
وتطبيقاتيا .
وت ػػؤثر ش ػػبكة المعموم ػػات الدولي ػػة (اإلنترن ػػت) عم ػػى اس ػػتخداـ نم ػػاذج سمس ػػمة
التوريد فى ثالثة اتجاىات ىى :
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 -1تسػػيل شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة مػػف زيػػادة اسػػتخداـ تخطػػيط م ػوارد المنشػػأة
) (ERPوالتخطيط المتقدـ والحموؿ المثمى Advanced Planning and
). Solution (APS
 -2قػػدرة الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات فػػى الوقػػت المناسػػب والوصػػوؿ إلػػى نظػػـ
الحاسػػب الضػػخمة يمكػػف المنشػػآت مػػف التطػػوير التفصػػيمى لنمػػاذج سمسػػمة
التوريد التى يمكف استخداميا التخاذ الق اررات فى الوقت المناسب .
 -3تخمػػق شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة الفػػرص لتكامػػل المعمومػػات واتخػػاذ القػ اررات
عبر وحدات وظيفية مختمفة األمر الذػ ييسر سالسل التوريد فى المنشػأت
ذات االمتػػداد الجغ ارفػػى الواسػػع  .ممػػا يزيػػد مػػف دور نمػػاذج سمسػػمة التوريػػد
ومػػف التمكػػيف التخػػاذ الق ػرار لوحػػدة األعمػػاؿ الفرديػػة وحتػػى الوصػػوؿ إلػػى
تحقيق استراتيجية الشركة .
وخالصة القوؿ أف " اإلنترنت" ترفػع مػف دور النمذجػة لسمسػمة التوريػد والتحميػل
داخل المنشأة .
ويخم ػػق وج ػػود األعم ػػاؿ اإللكتروني ػػة ف ػػرص وتح ػػديات عدي ػػدة ف ػػى بيئ ػػة سمس ػػمة
التوري ػػد  ،حي ػػث زادت ش ػػبكة األعم ػػاؿ الدولي ػػة م ػػف ف ػػرص المس ػػتيمكيف وذل ػػؾ لشػ ػراء
منتج ػػات وخ ػػدمات دوف ال ػػذىاب إل ػػى المتج ػػر  ،عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف تطبي ػػق البي ػػع
المباشػر مػف خػالؿ الكتالوجػػات والتميفػوف اسػتخدـ بصػورة مبكػرة فػى بعػض المنشػػأت
فإف " اإلنترنت " جعمت ىذا الشكل مف البيع أكثر معنوية وأىمية .
كما أف "اإلنترنت" منحت فرصة لممنشآت لمشاركة المعمومات والتنسيق الكفء
ألنشػػطتيا مػػع الكيانػػات األخػػرػ فػػى سمسػػمة التوريػػد  .وبصػػورة مشػػابية فػػإف إتاحيػػة
المعمومػػات فػػى الوقػػت الص ػحيح تػػدفع إلػػى عػػدة أسػػئمة ىامػػة مثػػل  :إلػػى أػ درجػػة
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التفػػاؽ مشػػاركة المعمومػػات يجػػب أف يكػػوف نمطػػى أو وفػػق مػػا يرغبػػة المشػػاركيف ؟
أيضػا كميػة ونػوع المعمومػات التػى يجػب أف يشػارؾ بيػا مػع شػركاء سمسػمة التوريػػد ؟
وكذلؾ عمميات التعاوف التى ربما تكوف مفيدة وذات جدوػ .
ودرجة التغيير فى القضايا المرتبطػة بسمسػمة التوريػد تتسػع ألطيػاؼ ضػخمة مػف
المفػاىيـ والقضػايا التػى تػػؤثر بصػورة جديػة فػى الوضػػع العػاـ لمقضػايا الجديػدة والتػػى
تنشأ كنتيجة لألعماؿ اإللكترونية .
أوالً  :ىناؾ قضايا عديدة ترتبط بإدارة سمسمة التوريد ليس مػف الضػرورػ أف تتغيػر
فػػى األسػػاس ،فعمػػى الػػرغـ مػػف أف األعمػػاؿ اإللكترونيػػة ربمػػا يكػػوف لػػدييا تػػأثير عمػػى
بعض مف معمماتيا – عمى سبيل المثاؿ الحفاظ عمى مسػتويات أداء الخدمػة – فػإف
المنشأة ستظل فى حاجة إلى مخزوف احتياطى وطاقة احتياطية  ،فيذا اليمزـ تغييرة
كنتيجة لتنترنت .
وبصورة مشابية فإف المنشأة تظل فى حاجة ألف تأخذ فى حسبانيا التفاعل بيف
التكػػاليف الثابتػػة والتكػػاليف المتغي ػرة  ،بينمػػا أتخػػاذ الق ػ اررات ي ػرتبط بتػػدبير أو وضػػع
طاقة احتياطية  ،ومع ظيػور " اإلنترنػت " فػإف المنشػأة أصػبحت أكثػر سػيولة وقػدرة
عمػػى الحصػػوؿ عمػػى أقػػل سػػعر توريػػد أو تجػػاوز الطاقػػة العاطمػػة مػػف خػػالؿ آليػػات
السوؽ .
ثاني ـاً  :قضػػايا وجػػود سمسػػمة التوريػػد والتػػى أصػػبحت أكثػػر أىميػػة كنتيجػػة لألعمػػاؿ
اإللكترونيػػة عم ػػى سػػبيل المث ػػاؿ مفػػاىيـ الرف ػػع المػػالى ومش ػػاركة المخػػاطر يمك ػػف أف
تعظ ػػـ فائ ػػدة قنػ ػوات " اإلنترن ػػت " ألف المنتج ػػات ربم ػػا ي ػػتـ تخزيني ػػا ف ػػى مواق ػػع أق ػػل
بالمقارنة بقنوات التوزيع التقميدية .
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أمثميــــة سمســــمة التوريــــد ىــــى فــــى ســــرعة شــــبكة المعمومــــات الدوليــــة
(اإلنترنت)

أوؿ موجػػة مػػف أمثميػػة األعمػػاؿ تمحػػورت حػػوؿ زيػػادة اإلنتاجيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ

العمميػػات الصػػناعية واسػػتخداـ األوتوماتيػػة  ،عمػػى سػػبيل المثػػاؿ إذا عػػرض المنػػتج
منػتج واحػد فقػط والػذػ يكػػوف فػى شػكل ولػوف أساسػػى  ،فػإف سمسػمة التوريػد البسػػيطة
والكػػفء يمكػػف أف تكػػوف سػػيمة التطبيػػق  ،وبصػػورة متسػػارعة فػػإف المفػػاىيـ بعػػد ذلػػؾ
اختمفػت  ،فقػد سػػمحت إدارة الجػودة الشػػاممة لمشػركات أف تخمػق لنفسػػيا تميػ از تنافسػػيا
عف الشركات األخرػ والتػى تعمػل فػى نفػس المجػاؿ  ،ومػع ذلػؾ أصػبحت اإلنتاجيػة
والجودة ليست مف المزايا النسبية الوحيػدة بػل ىنػاؾ عناصػر ضػرورية أخػرػ لػدخوؿ
مجاؿ المنافسة .
مكن ػػت – أدوات األمثمي ػػة الجدي ػػدة لسمس ػػمة التوري ػػد وك ػػذلؾ خ ػػدمات قواع ػػد ش ػػبكة
المعمومات – المنتجيف مف تحقيق الوفر فى األمواؿ وتسميـ المنتجػات بصػورة أسػرع
وتقديـ خدمة أفضل لمعميل .
وق ػػد م ػػرت ع ػػدة س ػػنوات عم ػػى ب ػػدء تطبي ػػق سمس ػػمة التوري ػػد المثم ػػى )(SCO
والت ػػى كان ػػت إدارة فعال ػػة عم ػػى نط ػػاؽ واس ػػع  ،حي ػػث حقق ػػت أداء اس ػػتراتيجى ومعق ػػد
لممنتجيف  ،وساعدت عمى أتخاذ ق اررات قوية وفعالة  ،واليوـ أصبحت األدوات أكثر
سػػيولة ويسػػر حيػػث يمكػػف أف تسػػاعد المنتجػػيف عمػػى عمػػل خطػػط تكتيكيػػة وخطػػط
استراتيجية لمتسويق .
وقػػد غطػػت سمسػػمة التوريػػد المثمػػى جػػزء كبيػػر مػػف العػػالـ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ
تعاوف شبكة المعمومات بػدءا مػف تخطػيط األمػر وحتػى تحقيػق األمثميػة فػى الشػحف،
وتتطمػ ػػب سمسػ ػػمة التوريػ ػػد المثمػ ػػى مسػ ػػتوػ عػ ػػاؿ مػ ػػف الثقػ ػػة واالنفتػ ػػاح بػ ػػيف الشػ ػػركاء
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التجارييف  ،تبنى عمى االتجاة اإليجابى نحو المورديف والعمالء  ،كما تتطمب أيضػا
تغيػرات فػػى طػرؽ التشػػغيل الداخميػة وفػػى الثقافػػة التػى تتمحػػور حػوؿ اسػػتغالؿ فػػرص
تطور وتقدـ التكنولوجيا الجديدة أكثر مف االستمرار فى التركيز عمػى طػرؽ التشػغيل
التقميدية .

أدوات إدارة سمسمة التوريد اإللكترونية
ىناؾ عدد مف األدوات المتاحة لممنظمات لتسييل إدارة سمسمة التوريد
ويمكف عرض بعض ىذه األدوات الرئيسية كما يمى :
 -2شبكة المعمومات الدولية ( اإلنترنت)
فى األعواـ مف  2881-89أصبح استخداـ شبكة المعمومات متاح عالميا
وحدثت تطورات رئيسية لممنظمات اعتمادا عمى ذلؾ  ،ففى عاـ 2886
تطورت شبكة المعمومات ودخمت سوؽ المعامالت التجارية بصورة كبيرة ،
ألف استخداـ الشبكة والمواقع المختمفة بيا ساعد فى تكامل العمالء مع
المنظمات  ،وأيضا المنظمات مع المورديف .
وقد حدد ( )Batesonبالتعاوف مع زوجتة ( )Margaret Meadأىمية
المعمومات إلدارة سمسمة التوريد اإللكترونية فى مدػ نجاح التعاوف بيف
األطراؼ المختمفة والمشتركة فى سمسمة التوريد باإلضافة إلى وجودىا فى
البيئة  ،ذلؾ أف المعمومات مثل المغة تتطمب ترجمة حقيقية لممعانى حينما يتـ
عبور الحدود الثقافية  .ففى إدارة سمسمة التوريد اإللكترونية حينما تترؾ
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المعمومات أحد المستخدميف متجية إلى المستخدـ اآلخر فإف األمر يتطمب
أف تطبق بفاعمية مف جانب ىذا المستخدـ .
وقد نشأ الجزء المرئى مف شبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت) فى التجارة
اإللكترونية كقناة جديدة مف قنوات التجارة والتوزيع  .وىناؾ مصطمح جديد فى
ىذا الشأف ىو )Search Engine Optimization(SEO

 -1التبادؿ اإللكترونى لمبيانات :
عمى مدػ العقد األخير والذػ يتميز بظاىرة االقتصاد الموحد  ،وتعاظـ
التكنولوجيا وقوػ السوؽ  ،ظيرت عممية إعادة إبتكار استراتيجيات سمسمة
التوريد  ،وبعض ىذه القوػ تشمل عولمة األعماؿ  ،وتأثير التنويع فى المنتج،
زيادة تعقيد شبكات التوريد واختصار دورات حياة المنتج .ولتحقيق المميزات
التنافسية فإف الشركات تسعى إلى تحقيق التنسيق والتعاوف األكبر مع
المشاركيف فى سمسمة التوريد فيما يعرؼ بمدخل (تكامل سمسمة التوريد) .
وتصمـ شبكات سمسمة التوريد بصورة أساسية لخدمة ىدؼ اإلنجاز السريع أو
التعجيل بتمبية طمب العمل  .وقد يشمل ىذا التبادؿ مايمى :
 التعامالت المصرفية الفواتير اإللكترونية االستعالـ عف السمع كتالوجات األسعار -المراسالت اآللية المرتبطة بعمميات البيع والشراء
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ويساعد  -استخداـ عممية التبادؿ اإللكترونى لمبيانات – المنظمات عمى
توثيق التبادؿ اإللكترونى لألعماؿ وكذلؾ التزود باإلجراءات النمطية
الموضوعة حتى تتبعيا المنظمات فيما بينيا وبيف المورديف والعمالء .
 -2األعماؿ األلكترونية :
وييدؼ وجود مصطمح األعماؿ اإللكترونية  Electronic Businessإلى
التعجيل بتحقق ىدؼ تكامل سمسمة التوريد  ،حيث يشير إلى التخطيط والتنفيذ
لمعمميات التى فى مقدمة وفى نياية سمسمة التوريد باستخداـ شبكة المعمومات
الدولية  .فمدخل األعماؿ اإللكترونية يساعد الشركات عمى تحقيق عوائد
كبيرة مف خالؿ التحسينات فى الكفاءة والتى تنتج مف  :االستخداـ األفضل
لألصوؿ  ،الوصوؿ بصورة أسرع إلى السوؽ ،التخفيض فى الوقت الكمى
إلنجاز األمر  ،زيادة خدمة اإلستجابة لمعميل ،أختراؽ أسواؽ جديدة  ،ومف ثـ
معدؿ عائد مرتفع عمى األصوؿ  ،وعموما زيادة ثروة المالؾ (المساىميف) .
فاألعماؿ األلكترونية ىى "تنفيذ كل ما يتصل بعمميات بيع وشراء السمع
والخدمات والمعمومات مف خالؿ استخداـ شبكة اإلنترنت ،باإلضافة إلى
الشبكات التجارية العالمية األخرػ " ،ويشمل ذلؾ:
 عمميات توزيع وتسميـ السمع ومتابعة اإلجراءات سداد االلتزامات المالية ودفعيا إبراـ العقود وعقد الصفقات -التفاوض والتفاعل بيف المشترؼ والبائع
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 عالقات العمالء التي تدعـ عمميات البيع والشراء وخدمات ما بعدالبيع.
 المعمومات عف السمع والبضائع والخدمات اإلعالف عف السمع والبضائع والخدمات الدعـ الفني لمسمع التي يشترييا الزبائف.وقد تكوف أنواع األعماؿ األلكترونية مايمى
 مف األعماؿ لألعماؿ(Business to Business(:

تقوـ وحدات

األعماؿ في مؤسسات األعماؿ التي تقوـ بتطبيق سالسل التوريد
االلكترونية باستخداـ شبكة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتقديـ
طمبات الشراء إلى موردييا وتسميـ الفواتير ،كما تقوـ بإجراء عممية
الدفع مف خالؿ وسائل عدة مثل استخداـ بوابة الدفع اإللكترونية.
ويعتبر ىذا الشكل مف أكثر األنواع شيوعا ويطبق بيف مؤسسات
األعماؿ داخل الدولة ،أو مع مؤسسات األعماؿ خارج الدولة ،حيث
يتـ إجراء كافة المعامالت التجارية إلكترونيا بما في ذلؾ تبادؿ الوثائق
إلكترونيا.
 مف األعماؿ إلى العميل  )Business to Customer( :يتواجد عمى
شبكة اإلنترنت العالمية مواقع لمراكز تجارية متعددة يستطيع العمالء
ومؤسسة األعماؿ إتماـ عمميات البيع والشراء فيما بينيما إلكترونيا.
ىذا وتقوـ ىذه المواقع بتقديـ كافة أنواع السمع والخدمات ،كما تقوـ
ىذه المواقع باستعراض كافة السمع والخدمات المتاحة وتنفذ إجراءات
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البيع والشراء ،كما يتـ استخداـ بطاقات االئتماف مف أجل إتماـ
عمميات البيع والشراء ،حيث يعتبر استخداـ بطاقات االئتماف في
عممية الدفع إلتماـ عمميات البيع والشراء أكثر شيوعا واستخداما بيف
العمالء ومؤسسات األعماؿ ،إضافة إلى إيجاد وسائل دفع إلكترونية
أخرػ ومطبقة بشكل واسع مثل الشيكات اإللكترونية ودفع النقد عند
التسميـ ،أو أؼ طريقة أخرػ يتـ االتفاؽ عمييا مف قبل الطرفيف ذات
العالقة.
 مف األعماؿ إلى اإلدارة المحمية

(Business to :

 )Administrativeتقوـ الحكومة بعرض اإلجراءات والموازـ والرسوـ
ونماذج المعامالت عمى شبكة اإلنترنت بحيث تستطيع مؤسسات
األعماؿ أف تطمع عمييا مف خالؿ الوسائل اإللكترونية وأف تقوـ
بإجراء المعامالت إلكترونيا مف غير أف يكوف ىنالؾ تعامل مع

مكاتب المؤسسات والدوائر الحكومية ( ويطمق عميو مصطمح الحكومة
األلكترونية ) وقد قطعت مصر شوطا كبي ار فى ىذا المجاؿ .

 مف اإلدارة المحمية إلى العميل ()Administrative to Customer

وىذا النوع مف األعماؿ اإللكترونية يتـ بيف العميل واإلدارة المحمية
ومثاؿ ذلؾ عممية دفع الضرائب حيث تتـ إلكترونيا ومف دوف الحاجة
باف يقوـ المستيمؾ بمراجعة الدوائر الحكومية الخاصة بذلؾ.

 -3البرامج المستخدمة فى إدارة سمسمة التوريد اإللكترونية :
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الصورة األفضل لبرنامج إدارة سمسمة التوريد ىو إمكانية تجزئة برنامج لكل
مجموعة مف التطبيقات بالمصنع  ،فكل مكوف مف المكونات الرئيسية يحتوػ
عمى العديد مف المياـ المحددة وكثير منيا لو برنامج خاص وأفضل طريقة
لمتفكير فى برنامج إدارة سمسمة التوريد ىو عف طريق فصمة إلى برنامج
يساعد فى التخطيط لسمسمة التوريد وكذلؾ برنامج يساعد فى تنفيذ خطوات
سمسمة التوريد ذاتيا كما يمى :
أوال  :برنامج تخطيط سمسمة التوريد :

Supply chain planning

ويستخدـ ىذا البرنامج الموغاريتمات والرياضيات لممساعدة فى تحسيف
تدفق وكفاءة سمسمة التوريد  ،وكذا تخفيض المخزوف إلى أدنى حد ممكف ،
ويعتمد ىذا البرنامج عمى دقة المعمومات حيث يجب أف يتـ تحديثيا أوال بأوؿ
عف طمبات العمالء وطاقة التصنيع وقدرات التسميـ لممنتجات .
ويوجد تطبيقات لمتخطيط متاحة لممكونات أو العناصر الخمسة
الرئيسية لسمسمة التوريد وىى الخطة والمصدر والصنع والتسميـ والمردودات ،
حيث تحدد ىذه التطبيقات حجـ المنتجات المطموبة الستيفاء طمبات العمالء
المختمفة  .وقد تذىب بعض المنظمات إلى أبعد مف ذلؾ حيث يضـ ىذا
البرنامج عدة برامج فرعية ىى :
أ -برنامج تخطيط االحتياجات مف المواد :
يعتبر تخطيط األحتياجات مف المواد أداة مف األدوات الفعالو والتى تستخدـ
فى إدارة سمسمة التوريد  ،حيث يبنى عمى فمسفة أف كل مادة خاـ وجزء أو
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أجزاء تجميعية مطموبة فى اإلنتاج يجب أف تصل بصورة متزامنة كما يساعد
ذلؾ فى عممية التخطيط والتنسيق لسمسمة التوريد بالمنظمة .
ويرتبط التخطيط الفعاؿ لتحتياجات مف المواد باإلنجاز السريع لمطمب
،حيث يسمح األوؿ بوضع عممية التصنيع فى قمب أداء سمسمة التوريد  ،ففى
المصنع الذػ تأتى فيو كل عناصر سمسمة التوريد مع بعضيا حيث التخطيط
والتسويق والمبيعات والمشتريات والتوزيع يندمج مع بعضيا فى وحدات متبادلة
 ،يحقق كل ذلؾ قيمة مضافة لكل مف الشركة والعميل النيائى  ،وتنشأ
المعمومات مف عممية التصنيع  ،التفاصيل الفنية  ،الدقة  ،وكذلؾ الوقت
الفعمى لتنتاج  ،عالوة عمى ذلؾ القيمة المحققة مف جميع المشاركيف عبر
سمسمة التوريد  ،ىذه المعمومات تظل كامنة بصورة رئيسية فى قمب وجوىر
برامج التخطيط والجدولة المتقدمة

Advanced planning and

، Schedulingاألمر الذػ – وبمشاركة بيئية متميزة عمى كل مستويات
السمسمة – يؤدػ إلى اتخاذ القرار التعاونى لجدولة اإلنتاج لمقابمة توقعات
طمب العميل .
ب -برنامج تخطيط موارد المنشأة :

Enterprise Resource

Planning
يساعد – تخطيط موارد المنشأة – المنظمات عمى تعظيـ العوائد المحققة
عف طريق تعظيـ استخداـ تمؾ المنظمات لمموارد الثابتة الالزمة لمتوريد وذلؾ
بمساعدة تكنولوجيا المعمومات  ،يرتبط بذلؾ أماكف الطمب وأشكاؿ الشحف
والتشغيل المرحمى لمطاقة .
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ج -برنامج تخطيط االحتياجات مف التوزيع :
: Distribution Requirements Planning
ىو نظاـ ضرورػ إلدارة المخزوف وتخطيط التوزيع حيث يعتبر إمتداد
لمفيوـ تخطيط االحتياجات مف المواد  ،ويقسـ ىذا النظاـ المخزوف إلى
مجموعات مختمفة مف المخازف حيث يبدأ مع الطمب فى نياية قناه التوزيع
والعمل لمخمف مف خالؿ نظاـ التخزيف لمحصوؿ عمى أو لتحقيق توقيت
مرحمى إلحالؿ الجداوؿ الالزمة لتحرؾ المخزوف خالؿ شبكة التخزيف أو
المخازف  .وتستخدمو اإلدارة لتخطيط وتنسيق النقل والتخزيف والعمالة
والمعدات والتدفقات المالية .
ثانيا  :برنامج تنفيذ سمسمة التوريد Supply chain Executive
يقوـ البرنامج التنفيذػ إلدارة سالسل التوريد بالتشغيل األوتوماتى
لمخطوات المختمفة لممكونات الخمسة إلدارة سالسل التوريد  .وبشكل مبسط
يتـ ذلؾ إلكترونيا بدءا مف الطمبات بالمصنع وحتى المورديف الالزميف لتوفير
إحتياجات التصنيع لممنتجات .

الشروط األساسية إلدارة سمسمة التوريد
يجب أف تركز استراتيجيات إدارة سمسمة التوريد عمى عالقات األعماؿ

والتى تتصف بما يمى :

 -2األجل الطويل .
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 -1التعاوف بطبيعتو .

 -2إثبات أف النظاـ مفتوح بمعنى ضرورة مشاركة المعمومات بيف كل
عناصر السمسمة.

 -3البحث عف نياية لعالقات المعاداة مع موردػ المنتجات والخدمات .

 -4النظر إلى اليدؼ النيائى والذػ يضمف أف يكوف مدير سمسمة التوريد
ليس مجرد خبير فنى متخصص وظيفيا ولكنو مدير عالقات حيث يركز
بصورة موضوعية عمى كل مف العالقات الداخمية والخارجية .

 -5السعى الستغالؿ تكنولوجيات المعمومات الحديثة وذلؾ لرفع المزايا

التنافسية لكل أعضاء سمسمة التوريد  ،والذػ ينتج عنو تخفيض التوسطية

 Disintermediationوالذػ يعنى تخفيض واحد أو أكثر مف خطوات

سمسمة التوريد عف طريق اختصار واحد أو أكثر مف الوسائل الوسيطة
الداخمية .

واعتمادا عمى العنصر السابق يمكف أيضا االستفادة مما يعرؼ بػ

التكنولوجيا الثانية لممعمومات  I 2 Technologies :حيث وجدت ىذه
التكنولوجيا عاـ  2877عمى مبدأ أف تخطيط التصنيع ال يمكف أف ينفذ

بمفردة بصورة أسرع  ،ولكنو يمكف أف يبنى عمى األىداؼ الحقيقية لألعماؿ
والظروؼ المحيطة بالمنشأة .

ومنذ ذلؾ الوقت والتكنولوجيا الثانية لممعمومات تتطور بسرعة وبصورة

متكاممة حيث طورت تكنولوجيات التخطيط الذكية مف أجل جميع أوجة
اإلنتاج ؟ التسميـ والبيع لممنتجات والخدمات شاممة حموال تدعـ األعماؿ

اإللكترونية الذكية والتجارة اإللكترونية .

- 65 -

كما يمزـ توافر بعض الشروط التفصيمية حتى تعمل إدارة سمسمة التوريد

بكفاءة وفعالية ىى :

 -1رضــاء العميــل :

يعتبر رضاء العمالء نتيجة نيائية مرغوبة إلستراتيجية إدارة سمسمة

التوريد  ،والقياس النموذجى لخدمة العميل ىو قدرة الشركة عمى توصيل
األوامر فى الوقت المناسب أو قدرتيا عمى توصيل المنتجات إلى العمالء فى
إطار الوقت المتفق عميو " التسميـ فى الوقت المناسب " .
 -2المخـــزون :

الكيانات الصناعية لدييا مخزوف مف الخامات والمنتجات تحت التشغيل

والمنتجات التامة  ،باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ غالبا مخازف أو مراكز توزيع بيف

المستويات المختمفة لسمسمة التوريد  ،ومما ال شؾ فيو أف المخزوف ىو تعطيل
لرأس الماؿ  ،عالوة عمى ذلؾ غالبا ما تبم تكمفة اإلحتفاظ بالمخزوف مف
 %39 : 19مف قيمة المخزوف ومف المرغوب فيو أيضا تجنب ما يعرؼ
بالمخزوف الراكد .

 -3المرونــــة :

المرونة بصفة عامة ىى القدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئية  ،وفى حالة
المنتج الذػ يعتمد عمى عممية التصنيع فإف المرونة ىى القدرة عمى تغيير
المخرجات وذلؾ استجابة لمتغيرات فى الطمب  ،وفى سمسمة التوريد فإف
المرونة فى كياف واحد مف السمسمة تعتمد بدرجة كبيرة عمى مرونة الكيانات
التى يتدفق منيا المخزوف .
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آداء سمسمة التوريد
يمكف الحكـ عمى آداء سمسمة التوريد مف منطمق الغرض اإلستراتيجى ليا حيث
قد يتـ توسيع الغرض االستراتيجي َٔ : Strategic Scopeزم رنك مه خالل أدذ
ػىصشٔه أَ كهٍٕمب مؼب َرنك كمبٔهّ :
 -1المجاؿ العممياتي الداخمي في الشركة :منظور تخفيض التكمفة المحمية
ويظير ذلؾ فى الشكل التالى :

شكل يوضح منظور تخفيض التكمفة المحمية
ويتضح مف الشكل السابق أف نقطة التركيز اإلستراتيجى ىى نقطة التقاطع
إلستراتيجية سمسمة التوريد مع الموزع فقط .
 -2المجاؿ الوظائفي الخارجي لمشركة :منظور زيادة ” فائض القيمة “surplus
الناتج مف سمسمة التوريد.ويتـ ذلؾ مف خالؿ شموؿ جميع وظائف السمسمة
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مف بدايتيا إلى نيايتيا واعتبار جميع أطراؼ السمسمة جميعا شركاء
إستراتيجييف وذلؾ كمايمى :

شكل يوضح منظور تعظيـ القيمة الفائضة مف وظائف سمسمة التوريد

عناصر إدارة سمسمة التوريد

تتمثػػل عناصػػر إدارة سمسػػمة التوريػػد فػػى خمسػػة عناصػػر رئيسػػية ويتبعيػػا بعػػض

العناصر الفرعية المكممة ليػا والتػى تحػدد كيفيػة العمػل فػى سمسػمة التوريػد بالتفصػيل
وىى :
 -1الخطــــة  :تعتبػػر الخطػػة ىػػى الجػػزء االسػػتراتيجى فػػى إدارة سمسػػمة التوريػػد ألف
الي ػػدؼ األساس ػػى ى ػػو تحقي ػػق طم ػػب العمي ػػل م ػػف المن ػػتج والخدم ػػة  .والنص ػػيب
األكبػػر مػػف التخطػػيط يكػػوف منصػػبا عمػػى تطػػوير المصػػفوفة الموضػػوعة لرقابػػة
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وتوجيو سمسمة التوريد حتػى توصػف بالكفػاءة  ،وتحقيػق أقػل تكمفػة وأعمػى جػودة
وأعمى قيمة لمعمالء .
وىناؾ بعض العناصر التفصيمية ىى :
أ -العمالء  :أػ تحديد ما ىى المنتجات والخدمات التى يطمبيا العمالء .
ب -التنبؤ  :أػ التنبؤ بكمية ووقت طمب العميل .
 -2المصدر  :ىػو عمميػة اختيػار المػورديف الالزمػيف لشػحف أو لتوصػيل المنتجػات
والخػػدمات الالزمػػة لخمػػق المنػػتج وتقػػديـ الخدمػػة  ،باإلضػػافة إلػػى تحديػػد السػػعر
المناس ػػب وعممي ػػات الش ػػحف والم ػػدفوعات لمم ػػورديف وخم ػػق المص ػػفوفات الالزم ػػة
لمرقابة وتحسيف العالقات مع ىؤالء المورديف  ،وكذلؾ وضع العمميات المجمعة
إلدارة المخػػزوف مػػف المنتجػػات والخػػدمات التػػى سػػيتـ تمقييػػا مػػف المػػورديف بمػػا
تشممو مف استالـ الشحنات والتأكد منيا ونقميا إلػى تسػييالت اإلنتػاج  .وتشػمل
بعض العناصر الفرعية مثل :
أ -المخػػزوف  :أػ مقابمػػة احتياجػػات الطمػػب مػػع اإلدارة الفعالػػة لتكػػاليف االحتفػػاظ
بالمخزوف .
ب -التقيػػيـ  :أػ تقيػػيـ المػػورديف المحتممػػيف ومػػف ثػػـ تحقيػػق رقابػػة الجػػودة لػػدييـ
وم ارعػ ػػاة التسػ ػػميـ فػ ػػى الميعػ ػػاد  ،والمرونػ ػػة  ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى المحافظػ ػػة عمػ ػػى
العالقات مع المورديف .
 -3الصنــــع  :ويتعمػػق ىػػذا المكػػوف بخطػػوة التصػػنيع  ،حيػػث يػػتـ جدولػػة األنشػػطة
الضػػرورية لتنتػػاج واالختبػػار والتعبئػػة واإلعػػداد لمتسػػميـ  .وتعتبػػر ىػػذه الخطػػوة
أكثػػر األج ػزاء كثافػػة وثقػػل فػػى سمسػػمة التوريػػد حيػػث يػػتـ قيػػاس مسػػتويات جػػودة
المخرجات وقياس إنتاجية الموارد البشرية  .وتضـ ثالثة عناصر فرعية ىى :
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أ -التص ػػميـ  :ويعن ػػى ذل ػػؾ دم ػػج العم ػػالء واحتياج ػػاتيـ  ،م ػػع الق ػػدرة التص ػػنيعية
والوقت الالزـ لموصوؿ إلى السوؽ .
ة -التشغيل  :وفيو يتـ التركيز عمى مراقبة الجودة وجدولة العمل
ج -الموقع  :أػ تحديد مواقع التسييالت .
 -4التســميم  :ويطمػػق عمػػى ىػػذا المكػػوف مصػػطمح  Logisticsأػ نظػػـ اإلمػػداد
ويقصد بو أفضػل تحػرؾ وتخػزيف لممػواد مػف خػالؿ إدارة العمميػات المتعمقػة بتنسػيق
استالـ الطمبات مف العمالء وتطوير شبكة أعمػاؿ المخػازف  ،وترتيػب أسػطوؿ نقػل
وذلؾ لتوصيل المنتجات النيائية إلى العمالء  ،ووضع نظاـ فعػاؿ إلعػداد الفػواتير
واسػػتالـ المقبوضػػات مػػف العمػػالء  .باإلضػػافة إلػػى مػػا سػػبق ىنػػاؾ خمػػس قضػػايا
أساسػ ػػية لفعاليػ ػػة نظػ ػػـ اإلمػ ػػداد وىػ ػػى تحػ ػػرؾ المنػ ػػتج تحػ ػػرؾ المعمومػ ػػات  ،الوقػ ػػت
والخدمػػة  ،التكمفػػة  ،التكامػػل داخميػػا بػػيف الػػنظـ المختمفػػة وخارجيػػا بػػيف المنظمػػات
المختمفة والمشتركة فى سمسمة التوريد .
كما أف نظـ اإلمداد تتطمب عدة عناصر حتى تكوف فعالة وىى :
 اإلستجابة السريعة لألوامر مف وقت تمقى األمر وخالؿ الشحف وحتى تسميـالفاتورة والحصوؿ عمى المستحقات المالية .
 تجييػػز الدفعػػة مػػف حيػػث التغميػػف والعالمػػة االتجاريػػة والطبػػع عمػػى األغمفػػةووضعيا فى باالت .
 التكويػػد . -اكتماؿ ودقة األوامر – أػ عدـ وجود أوامر مرتجعة .
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 -5المردودات  :ويتعمق ذلػؾ باسػتالـ المػردودات مػف المنتجػات المعيبػة
أو ال ازئػػدة عػػف حاجػػة العمػػالء  ،وتمقػػى الشػػكاوػ مػػف العمػػالء فيمػػا يتعمػػق
بالمنتجات المسممة إلييـ والعمل عمى حميا .

الحمول الممكنة إلدارة سمسمة التوريد
 -1استراتيجية سمسمة التوريد :
ى ػػى الت ػػى تمك ػػف المنظم ػػات م ػػف تحقي ػػق التواف ػػق ب ػػيف اس ػػتراتيجية األعم ػػاؿ
عمومػػا وعمميػػات سمسػػمة التوريػػد الحاليػػة  ،وذلػػؾ لبنػػاء قاعػػدة القيمػػة  ،مػػع األخػػذ فػػى
االعتب ػػار عنص ػػر الوق ػػت  ،لتحقي ػػق التحس ػػينات المطموب ػػة وخم ػػق القيم ػػة المس ػػتدامة
لعمميات األعماؿ ونظـ خريطة الطريق عمى مستوػ األجل الطويل .
 -2إدارة دورة حياة المنتج :
ى ػػى تم ػػؾ الت ػػى تحق ػػق تكام ػػل الحم ػػوؿ الموض ػػوعة عب ػػر الش ػػبكة المركزي ػػة ،
والتػػى تمكػػف المنظمػػة مػػف التعػػاوف مػػع العمػػالء والمػػورديف والشػػركاء  ،وذلػػؾ لتحقيػػق
المشػػاركة فػػى المعمومػػات خػػالؿ دورة حيػػاة المنػػتج  ،فمػػف خػػالؿ دمػػج حمػػوؿ سمسػػمة
التوريد وذلؾ فى مستوػ أو مرحمػة تصػميـ المنػتج  ،يمكػف مسػاعدة العمػالء لتحقيػق
التصميـ المناسب ليـ  ،واطالؽ المنتجات األكثر إبتكػا ار بصػورة أسػرع مػع تخفػيض
التكمفة إلى أدنى حد ممكف .
 -3حمول التخطيط المتقدم :
ويساعد ذلؾ عمى التخطيط لمعمالء وادارة تدفق المواد الخػاـ وتحقيػق التنبػؤ
بالطمب بصورة أكثر دقػة  ،والتخطػيط الفعػاؿ لممخػزوف ووضػع جػداوؿ اإلنتػاج ،كمػا
يسمح أيضا بػالفيـ والمعرفػة التامػة لرجػاؿ البيػع والعمػالء وقنػوات التوزيػع والعمميػات
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وتكامل القدرات المختمفة بالمنظمة  ،ويمكػف أيضػا امتػداد نطػاؽ ذلػؾ عبػر المنشػآت
المشاركة فى العمميات التجارية المتعددة محققا جدوػ سمسمة التوريد لكل المشػاركيف
فييا .
 -4التوريد والشراء وتدبير االحتياجات االستراتيجى :
يسمح ذلؾ بزيادة الشركاء والمورديف االسػتراتيجييف  ،وكػذلؾ إدارة العالقػات
مػع المػورد بصػورة أكثػر نجاحػا  ،باإلضػافة إلػى تحقيػق إنسػياب عمميػات المشػػتريات
عف طريق استخداـ األوتوماتية الكاممة وقواعػد شػبكة المعمومػات الدوليػة " اإلنترنػت"
وتطبيق أسموب خدمة النفس .
كمػػا يسػػاعد ذلػػؾ عمػػى تحديػػد العمػػالء ذات التصػػنيف المتميػػز عالميػػا وعمػػى
مشػػاركة المعمومػػات  ،وادارة أكثػػر فعاليػػة لمتعامػػل مػػع المػػورديف وتقيػػيـ أدائيػػـ لكػػل
العمميات منذ لحظة التصميـ لممنتج وحتى تدبير االحتياجات.
 -5عمميات سمسمة التوريد :
وتعنى التركيز عمى كيفية إدارة عممية اإلنتاج وذلؾ بكفاءة وبأكثر اعتمادية
كمم ػػا أمك ػػف ذل ػػؾ  ،وتنفي ػػذ عممي ػػة التص ػػنيع وادارة المخػ ػزوف والمخ ػػازف  ،ويمك ػػف أف
يسػػاعد ذلػػؾ عمػػى تحسػػيف كفػػاءة عمميػػات اإلنتػػاج ورفػػع جػػودة التصػػنيع وزيػػادة جػػودة
المنتج النيائى .
 -6نظـم اإلمداد :
وىػػى تعيػػيف الحػػدود مػػع الشػػركاء التجػػارييف وذلػػؾ إلدارة القضػػايا الخارجيػػة
والت ػػى ت ػػدور ح ػػوؿ اإلس ػػتراتيجية المطموب ػػة  ،وك ػػذلؾ إدارة العممي ػػات عب ػػر المج ػػاالت
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الوظيفية والتى تشمل النقل داخػل المنظمػة والنقػل خػارج المنظمػة والتوزيػع المػادػ ،
وكذلؾ بيف تسييالت المشتريف القريبة منيا والبعيدة .
 -7التعامل مع الشركاء التجاريين :
يساعد ذلؾ عمى زيادة الثقة بيف المشاركيف فى سمسمة التوريػد وفػى مشػاركة
البيان ػػات والتطبيق ػػات والعممي ػػات وذل ػػؾ بوس ػػائل قواع ػػد تكنولوجي ػػا ش ػػبكة المعموم ػػات
الدوليػػة " اإلنترنػػت"  ،كمػػا تسػػاعد أيضػػا عمػػى ترسػػيخ التكنولوجيػػا والعمميػػات الالزمػػة
لمتفاعػػل اإللكترونػػى وتحسػػيف تػػدفق المعمومػػات  ،وتوضػػيح جػػدوػ مشػػاركة البيانػػات
خالؿ سمسمة التوريد .
 -8شبكة األعمال التجارية :
وىػػى التػػى تحقػػق التكامػػل والتبػػادؿ التجػػارػ مػػع شػػبكة المعمومػػات الدوليػػة
"اإلنترنيت"  ،ىذه التبادالت تسمح بالتفاعل  ،حيث يمكف أف يحدث تعادؿ أو توازف
كمى لمجتمع سمسمة التوريد  ،كما يمكف أف يساعد عمى خمق ىياكل تجارية تتصػف
بالكفػػاءة  ،يمكنيػػا أف تخفػػض مػػف التكمفػػة المتعمقػػة بسمسػػمة التوريػػد  ،وتحسػػيف دورة
التسميـ ورفع كفاءة إدارة الجودة الشاممة .
 -9التجارة اإللكترونية :
ي ػرتبط مفيػػوـ التجػػارة اإللكترونيػػة  E.C.ارتباطػػا وثيقػػا بػػإدارة سمسػػمة التوريػػد
حيث تسعى األخيرة إلى فصػل الحػواجز بػيف المنظمػات واالعتمػاد عمػى السػرعة فػى
أتخاذ الق اررات وتقديـ المنتجات وكذلؾ سػرعة األسػتجابة إلحتياجػات العمػالء  ،فيػى
تعتم ػػد عم ػػى ش ػػبكات االتص ػػاؿ ونظ ػػـ المعموم ػػات والتوري ػػد الخ ػػارجى لػ ػربط أعض ػػاء
السمسػػمة ونقػػل المعمومػػات والم ػواد خالليػػا  ،ولػػذلؾ تتحػػوؿ التعػػامالت التجاريػػة مػػف
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الشػػكل التقميػػدػ إلػػى التجػػارة اإللكترونيػػة س ػواء لتػػرويج المنتجػػات أو لش ػراء األج ػزاء
حتى تتحقق درجة السرعة المطموبة آلداء العمميات وتنفيذ المياـ .
ويمكػػف تعريػػف التجػػارة اإللكترونيػػة بأنيػػا اسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػى ووسػػائل
االتص ػػاالت المتقدم ػػة ف ػػى التع ػػامالت اليومي ػػة لممنظم ػػة والت ػػى يمك ػػف أف ت ػػؤثر عم ػػى
العممي ػ ػػات اليومي ػ ػػة لممنظم ػ ػػة  ،مث ػ ػػل التع ػ ػػامالت اليومي ػ ػػة م ػ ػػع الم ػ ػػورديف والعم ػ ػػالء
والموزعيف مف أجل تحقيق أىداؼ المنظمة .
فالتجػػارة اإللكترونيػػة ضػػرورية عنػػدما تت ػوافر وسػػائل اتصػػاؿ حديثػػة وس ػريعة
مع العمالء والمورديف وأعضاء شبكة سمسمة التوريد ،ولكػف اليػدؼ األساسػى لمتجػارة
اإللكترونية فى خمػق نػوع جديػد مػف البيئػة التجاريػة بطريقػة الكترونيػة لػربط المشػترػ
َانجبئغ األمش انزِ ٔخفض مه ركبنٕف انمؼبمالد انزجبسٔخ .

محفظة العالقات بين المنظمة والموردين :

أقتػػرح ) ( Bensaou 1999محفظػػة لمعالقػػات التػػى تػربط بػػيف المنظمػػة

والمورديف تعتمد عمى تفاعل عامميف ىما :
 -1االسػػتثمارات المحػػددة لممشػػترػ Buyer's Specific Investment
ويمثميا المحور الرأسى وتشمل :
أ-

استثمارات ممموسة :

مبانى وأدوات ومعدات أو منتجات .

ب -إس ػػتثمارات غي ػػر ممموس ػػة  :مث ػػل األفػ ػراد أو الوق ػػت والجي ػػود الت ػػى ب ػػذلت
لتعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ورفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أداء المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورد أو تبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ
المعموم ػ ػ ػػات  ،والت ػ ػ ػػدريب والمعرف ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػػة
لتطوير شكل العالقة بينيما .
 -2االستثمارات الثابتة لممورد :
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Supplier's Specific Investment
ويمثميا المحور األفقى وتشمل :
أ -اس ػ ػ ػ ػػتثمارات ممموس ػ ػ ػ ػػة

 :مث ػ ػ ػ ػػل المص ػ ػ ػ ػػنع أوموق ػ ػ ػ ػػع التوزي ػ ػ ػ ػػع (ت ػ ػ ػ ػػاجر
الجممة).

ب -اسػ ػ ػ ػػتثمارات غيػ ػ ػ ػػر ممموسػ ػ ػ ػػة  :مثػ ػ ػ ػػل إرسػ ػ ػ ػػاؿ ميندسػ ػ ػ ػػيف لتطػ ػ ػ ػػوير نظػ ػ ػ ػػـ
المعمومػ ػ ػ ػ ػػات لتت ػ ػ ػ ػ ػواءـ مػ ػ ػ ػ ػػع قواعػ ػ ػ ػ ػػد بيانػ ػ ػ ػ ػػات
المشػػترػ  DSSأوبروتوكػػوؿ تبػػادؿ البيانػػات
الكترونيا . EDI

عالية

االستثمارات المحددة لممورد

االست ماأات المحدها للمشت

تقيد المشترى
Captive Buyer

تبادل تسويقى
Market Exchange

منخفضة

شريك استراتيجى Strategic
Partnership

تقيد المورد
Captive Supplier

عالية

وقد أوجد ىذا التفاعل أربعة أنماط مف العالقات يوضحيا الشكل التالى :

منخفضة

شكل محفظة العالقات بين المنظمة والموردين

 -7شريؾ استراتيجى :وفيو يقدـ كال الشريكيف أصوؿ محددة ومرتفعة القيمة
لمعالق ػ ػ ػ ػػة،وىى تعتب ػ ػ ػ ػػر بمثاب ػ ػ ػ ػػة الت ازم ػ ػ ػ ػػات حقيقي ػ ػ ػ ػػة لق ػ ػ ػ ػػوة
العالقة.
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 -2تقيد المورد

 :ع ػ ػػدـ تماثػ ػ ػػل ف ػ ػػى العالقػػ ػػة ،يعتب ػ ػػر الم ػ ػػورد كرىين ػ ػػة لػ ػ ػػدػ
المش ػػترػ ف ػػى ح ػػيف يس ػػتطيع المش ػػترػ التح ػػوؿ م ػػف عمي ػػل
إلى آخر بحرية .

 -3تبػػادؿ تسػػويقى  :وفي ػػو يقػػدـ كػػل شػ ػريؾ تطػػوير ألصػػوؿ خاص ػػة بالعمػػل م ػػع
الطػػرؽ اآلخػػرػ ،ويػػتمكف كػػل ش ػريؾ فػػى ىػػذا الوضػػع مػػف
دخ ػ ػػوؿ الس ػ ػػوؽ والتح ػ ػػوؿ إل ػ ػػى شػ ػ ػريؾ آخ ػ ػػر بأق ػ ػػل تكمف ػ ػػة
وخسارة ممكنة .
 -4تقي ػ ػػد المشػ ػ ػػترػ  :عػ ػ ػػدـ تماثػ ػ ػػل فػ ػ ػػى العالق ػ ػػة ،يعتبػ ػ ػػر المشػ ػ ػػترػ كرىينػ ػ ػػة لػ ػ ػػدػ
الم ػػورد ،ف ػػى ح ػػيف يس ػػتطيع الم ػػورد التح ػػوؿ م ػػف عمي ػػل إل ػػى
آخر بحرية .
ويػػتـ تحديػػد نػػوع العالقػػة المناسػػبة وفقػػا لنػػوع المنػػتج المقػػدـ والسػػوؽ الحاليػػة
وظروؼ المورد .
المنيج المعتمد عمى القيد فى إدارة سمسمة التوريد :
The Constraint – Based Approach :
يمكػػف توضػػيح عناصػػر المػػنيج المعتمػػد عمػػى القيػػد فػػى إدارة سمسػػمة التوريػػد
وذلؾ كما يمى :
 مضــمون المــنيج  :ىػػو طريقػػة لتحقيػػق التغي ػرات المنتجػػة Productive
 Changeوالتى تخفف مف التػأثير الحتمػى  Detrimentalلمقيػد أو القيػود
عمػػى ربحيػػة سمسػػمة التوريػػد  .ويركػػز التغييػػر المنػػتج عمػػى أفعػػاؿ إدارة القيػػود
التى يمكف أف تساىـ مباشرة فى الربحية .
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 طــرق المــنيج  :ىنػػاؾ ط ػريقتيف يمكػػف بيمػػا أف يسػػاعد – المػػنيج المعتمػػد
عمى القيد – المديريف فى تحسيف سمسمة التوريد ىما :
األولػػى  :عػػف طريػػق التػػزود بمقػػاييس أداء شػػاممة ويعتمػػد عمييػػا حيػػث تسػػاعد
أعضاء السمسمة عمى قياس التقدـ المحقق فى اإليرادات الكمية لسمسمة التوريد .
الثانية  :عػف طريػق التركيػز عمػى مجيػودات التحسػيف والتػى لػدييا تػأثير فجػائى
عمى أداء سمسمة التوريد .
مػػف أجػػل التحقػػق مػػف مػػدػ تحقيػػق سمسػػمة التوريػػد ألىػػدافيا طويمػػة األجػػل
فيناؾ ثالثة مقاييس شاممة وىى :
 معدؿ التدفق .
 المخزوف أو االستثمارات .
 تكاليف التشغيل .
ويمكف توضيح تمؾ المقاييس كما يمى :
 معدل التدفق ( : Throughputت)
ىػػو المعػػدؿ الػػذػ بػػو تولػػد سمسػػمة التوريػػد األمػواؿ مػػف خػػالؿ المبيعػػات وىػػذا
يقػػيس كػػل األم ػواؿ الداخمػػو إلػػى سمسػػمة التوريػػد مػػف الخػػارج  ،ويسػػتبعد ىػػذا التعريػػف
التحريؾ الداخمى لمسعر .
 االستثمارات ( :أ)
ىى كل األمواؿ التػى سػتثتثمرىا سمسػمة التوريػد فػى األشػياء التػى تنػوػ بيعيػا
(بغػػرض البيػػع) .النصػػيب األكبػػر مػػف ى ػذه االسػػتثمارات يكػػوف فػػى الم ػواد الخػػاـ أو
األج ػ ػزاء المشػ ػػتراه .ويسػ ػػتبعد ىػ ػػذا التعريػ ػػف القيمػ ػػة المضػ ػػافة مػ ػػف العمػ ػػل والتكػ ػػاليف
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المحممػػو – وفػػى سمسػػمة التوريػػد تػػأتى االسػػتثمارات فػػى ثالثػػة أشػػكاؿ .المػواد الخػػاـ ،
المنتجات التامو التى لـ تباع  ،ثـ المخزوف تحت التشغيل .
 تكاليف التشغيل (ش)
ىى كل األمواؿ التى تنفقيا سمسػمة التوريػد فػى تحويػل االسػتثمارات إلػى معػدؿ تػدفق
 .وى ػػذه تش ػػمل العم ػػل المباش ػػر والتك ػػاليف المحمم ػػو والتك ػػاليف الثابت ػػو األخ ػػرػ الت ػػى
بػػدونيا ال يتحقػػق اإلنتػػاج لممنػػتج الواحػػد  .ويمػػزـ ألعضػػاء السمسػػمة أف يضػػعوا فػػى
قائمة أو لوياتيـ :
 زيادة معدؿ التدفق .
 تخفيض االستثمارات .
 تخفيض تكاليف التشغيل .
ويمكف صياغة معادالت معدؿ التدفق كما يمى :
 معدؿ التدفق لموحدة = قيمة المبيعات – التكاليف المتغيرة الحقيقية ػ ()1
 معدؿ التدفق الكمى لمفترة المحاسبية = معدؿ التدفق لموحدة × كمية المبيعات.
كمػػا يمكػػف تحديػػد مقػػاييس الربحيػػة األوليػػة الالزمػػة لسمسػػمة التوريػػد بصػػورة
مباشره كما يمى :
 صافى الربح لسمسمة التوريد=معدؿ التػدفق الكمػى لمفتػرة المحاسػبية– تكػاليف
التشغيل لنفس الفترة
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 إنتاجية سمسمة التوريد :
معدؿ التدفق الكمى لمفترة
= ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ----------------------
تكاليف التشغيل
 معدؿ العائد عمى االستثمار فى سمسمة التوريد
صافى الربح
= ػ ػ ػ ػ ػ ---------------
االستثمارات
أخرػ

مواد خاـ

 التدفق النقدػ = صافى الربح  +التغير فى االستثمار لنفس الفترة
ويدرؾ المنيج المعتمد عمى القيد أىمية تحديد القيد أو القيود التػى تعػوؽ أو
تمنع أعضػاء السمسػمة مػف الرضػا عػف تحقيػق الربحيػة بصػفو عامػة  .واالتفػاؽ حػوؿ
أنواع ومواقع القيود يعتبر ضرورػ لمنيج تحسيف سمسمة التوريد .
ويمكف أف يكوف القيد مادػ أو غير مادػ وكذلؾ يمكف أف يكوف داخمى أو
خػػارجى فػػالقيود الماديػػة يمكػػف أف تأخػػذ شػػكل الػػنقص فػػى الم ػواد  ،محدوديػػة مػػورد
الطاقة ،محدودية طاقة التوزيع  ،والنقص فى طمب العميل  .أما القيود غيػر الماديػة
فتشػػمل القواعػػد المطمقػػة واإلج ػراءات وسياسػػات التشػػغيل التػػى ترشػػد الطريػػق لمكيفيػػة
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التى تتخذ بيا الق اررات  .والقيود الداخمية أيضا مثل قيد المواد الخاـ وقيد الطاقػة أمػا
القيود الخارجية فتشمل قيد السوؽ .
وتتػػداخل األن ػواع المختمفػػة مػػف القيػػود مػػع بعضػػيا الػػبعض  ،فػػالقيود الماديػػة
غالبا ما تشتق مف خالؿ السموؾ اإلنسانى (مثل العادات  ،الق اررات  ،األفعاؿ) وفى
نفػػس الوقػػت فػػإف السػػموؾ اإلنسػػانى يتػػأثر بالمقػػاييس والسياسػػات التػػى حػػوؿ عمميػػات
سمسػػمة التوريػػد .وعنػػدما يػػتـ وضػػع اليػػدؼ مػػف سمسػػمة التوريػػد فػػإف أعضػػاء السمسػػمة
يحددوف السياسات التػى تػنظـ وترشػد السػموؾ لسمسػمة التوريػد -حيػث يشػمل مقػاييس
األداء – وذلؾ لتقييـ مدػ تحقيق اليدؼ .
ومػػع التغيػرات التػػى تػػتـ حػػوؿ سمسػػمة التوريػػد فػػإف ىػػذه السياسػػات والمقػػاييس
غالبا ما تصبح غير مناسبة لتطويع السموؾ المرغوب فى سمسمة التوريد وىكذا ينتج
عنيػػا تػػأثيرات سػػمبية عمػػى مػػدار سمسػػمة التوريػػد  .وألف األفػراد فػػى وضػػع م ػريح فيمػػا
يتعمػػق بالعػػادات المنظمػػة والنتػػائج المتوقعػػة  ،فيػػـ غالبػػا مػػا يسػػتمروف فػػى اسػػتخداـ
السياسات التى عفى عمييا الػزمف والمقػاييس غيػر المالئمػة فػى اتخػاذ القػ اررات عمػى
الرغـ مف تغير بيئة األعماؿ  .كما أف الخمػل فػى النمػاذج العقميػة والتػدريب التقميػدػ
يمكف أف يكونا قيودا تؤثر عمى السموؾ البشرػ.
** وتركز عممية التحسيف عمى القيد والتى يمكف تمخيصيا فيما يمى :
تتحػػػدد الربحيػػػة الحاليػػػة لسمسػ ػػمة التوريػػػد وتممػ ػػى أوامرىػػػا ع ػػف طريػ ػػق القيػ ػػد
الموجػػود داخميػػا  ،ويمكػػف تحسػػيف الربحيػػة فقػػط إذا تػػـ اسػػتبعاد القيػػد بصػػورة دائمػػة ،
وحينمػػا ي ػػتـ إ ازل ػػة القي ػػد ف ػػإف سمس ػػمة التوريػػد تتح ػػرؾ إل ػػى أعم ػػى مس ػػتويات الربحي ػػة ،
وبصورة فورية تواجو قيد جديد .
ويحدد ) (Goldratt,1990الخطوات الخمس لعممية التركيز كما يمى :
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 الخطػوة األولػى  :ىػى تحديػد القيػد فػػى سمسػمة التوريػد والػذػ يحػد مػف معػػدؿ
تدفق سمسمة التوريد  .ويجب عمػى أعضػاء السمسػمة التركيػز عمػى القيػد ألنػو
يحدد األداء الكمى لسمسمة التوريد وألنيا تعتمد عميو والقيد يتحػرؾ بػيف مػورد
م ػػادػ إل ػػى م ػػورد آخ ػػر حي ػػث ين ػػتج م ػػف قواع ػػد محمي ػػة مثم ػػى والت ػػى تح ػػاوؿ
تخفيض تكمفة اإلنتاج والتوزيع والتسويق .
 الخطوة الثانية  :ىى تحديد كيفية استغالؿ القيد  ،وىػذا يعنػى أمثميػة الطاقػة
الموجػػودة عنػػد القيػػد والتػػى كػػاف يػػتـ فقػػدىا مػػف خػػالؿ التصػػنيع والبيػػع لمػزيج
خطػػأ مػػف المنتجػػات وقواعػػد غيػػر مضػػبوطة لمجدولػػة والرقابػػة لمقيػػد  ،ويمػػزـ
األمػػر مػػف أعضػػاء السمسػػمة ضػػماف تحديػػد القيػػد ألف يعمػػل عمػػى منتجػػات
مناسبة لتعظيـ األرباح .
 الخطػػوة الثالثػػة  :ىػػى تبعيػػة كػػل األنشػػطة األخػػرػ لمقيػػد  .وىػػذا يعنػػى تغييػػر
القواعػػد والمقػػاييس التقميديػػة التػػى تحػػد مػػف الق ػ اررات المسػػاندة لكػػل األنشػػطة
األخرػ الستغالؿ القيد .
 الخطوة الرابعة  :ىى رفػع القيػد وىػذا يعنػى زيػادة طاقػة القيػد ألعمػى مسػتوػ
– عمػػى سػػبيل المثػػاؿ يمكػػف لممػػورد أف يرفػػع طاقػػة القيػػد عػػف طريػػق إعػػادة
تصػػميـ المنتجػػات التػػى تسػػبب التػػأخير والتػػى سػػوؼ تػػزود باسػػتجابة س ػريعة
لمتغيير فى حاجات العميل .
 الخطػػوة الخامسػػة  :ىػػى لمتركيػػز لمنػػع القصػػور الػػذاتى  inertiaمػػف إيقػػاؼ
عممية التحسيف المسػتمر  .إذا تػـ كسػر القيػد فػى الخطػوة الرابعػة فػإف ىنػاؾ
إحتم ػػاؿ لظي ػػور قي ػػد ف ػػى مك ػػاف آخ ػػر ف ػػى سمس ػػمة التوري ػػد .وى ػػذا يعن ػػى أف
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أعضاء السمسمة يمػزـ ليػـ التركيػز عمػى قيػد جديػد والعػودة إلػى الخطػوه واحػد
وتكرار العممية .
** ىػػذا التوصػػيف لمقػػاييس التشػػغيل الشػػاممو  Globalلسمسػػمة التوريػػد والخط ػوات
الخمس لعممية التركيز يظير أف ىنػاؾ إثنػيف مػف المعػانى الضػمنية الزمػة ألعضػاء
سمسمة التوريد كما يوضح )(Goldratt et al., 2000
– المعنى الضمنى األوؿ  :أىمية تعديل قواعد األعماؿ بيف أعضاء السمسمة .
 القاعػػدة التقميديػػة:كل عضػػو يحصػػل عمػػى المبيعػػات مػػف األعضػػاء اآلخػريف
فى السمسمة.
 القاعػػدة الجديػػدة  :يحصػػل أعضػػاء السمسػػمة عمػػى المػػدفوعات حينمػػا يػػتـ بيػػع
المنتجات إلى العمالء النيائييف .
وىػػذا يعنػػى أنػػو طالمػػا حصػػل التػػاجر عمػػى المػػدفوعات مػػف العميػػل النيػػائى
فإف المشاركيف فى التدفق اليابط (نحو العمالء) يجب أف يدفع ليـ مف حصتيـ فى
معدؿ التدفق  Throughputلسمسمة التوريد .
ىذا المخطط مف الحوافز يشػجع كػل المشػاركيف لمتركيػز عمػى معػدؿ التػدفق
ألف الربحيػػة الفرديػػة تعتمػػد عمػػى الجيػػود التعاونيػػة وذلػػؾ لزيػػادة معػػدؿ تػػدفق سمسػػمة
التوريد .
 المعنػػى الضػػمنى الثػػانى  :يجػػب أف يكػػوف أعضػػاء السمسػػمة قػػادريف عمػػى تحديػػدمداخل التحسيف التى تركز عمى قيد سمسمة التوريد وفى نفس الوقػت تسػاىـ فػى
ربحية السمسمو  :صافى الربح  ،معدؿ العائد عمى االستثمار  ،التدفقات النقديػة
 ،ويمكػػف ألعضػػاء السمسػػمة سػػيولة فيػػـ تػػأثير الق ػ اررات التشػػغيمية عمػػى معػػدؿ
التدفق  ،االستثمارات  ،تكػاليف التشػغيل ألف ( صػافى الػربح ) ( ،معػدؿ العائػد
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عمػػى االسػػتثمار) ( ،التػػدفقات النقديػػة) يمكػػف صػػياغتيا فػػى مصػػطمحات معػػدؿ
التدفق واالستثمارات وتكاليف التشػغيل .واذا كػاف معػدؿ التػدفق Throughput
يسػػاوػ إي ػرادات المبيعػػات الكميػػة ناقصػػا التكمفػػة المتغي ػرة اإلجماليػػة لممبيعػػات ،
بينما صافى الربح يساوػ معدؿ التدفق ناقصا تكاليف التشغيل .
 معدؿ التدفق = إيرادات المبيعات الكمية – التكمفة المتغيرة اإلجمالية لممبيعات
 صػ ػػافى ال ػ ػربح = معػ ػػدؿ التػ ػػدفق – تكػ ػػاليف التشػ ػػغيل .وىنػ ػػاؾ مجموعػ ػػة مػ ػػف
التساؤالت فى ىذا المضمار ىى :
* المجموعة األولى من التساؤالت :
 -1ىل سوؼ تزداد المبيعات ؟.
 -2ىل ىناؾ استجابة ليذه الزيادة ؟.
 -3ىل ىذا سيخفض مف تكاليف المواد ؟.
 -4ىل ىناؾ تخفيضات فى السعر ؟.
 -5ىل سيتـ تخفيض التكمفة الثابتو ؟.
 إذا كانت اإلجابة بنعـ فإف القرار سوؼ يحسف مف صافى الربح .* المجموعة الثانية من التساؤالت :
 -1ىل يمكف تخفيض الوقت بيف تسميـ المنتج ووقت الدفع ؟.
 -2ىل سيزيد حجـ المبيعات فى نفس الفترة الزمنية ؟.
 -3ىل سيزيد ذلؾ مف الوقت بيف إحالؿ األمر وتسميـ األمر ؟.
 إذا كانػ ػػت اإلجابػ ػػة بػ ػػنعـ فػ ػػإف الق ػ ػرار سػ ػػوؼ يحسػ ػػف مػ ػػف معػ ػػدؿ العائػ ػػد عم ػ ػىاالسػ ػػتثمار ،وذلػ ػػؾ فػ ػػى ظػ ػػل تسػ ػػاوػ معػ ػػدؿ العائػ ػػد عمػ ػػى االسػ ػػتثمار مػ ػػع إي ػ ػراد
المبيع ػػات الكمي ػػة ناقص ػػا التكمف ػػة المتغيػ ػرة اإلجمالي ػػة لممبيع ػػات ناقص ػػا تك ػػاليف
التشغيل مقسوـ عمى االستثمار  .وفى صورة معادالت تكوف كما يمى :
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معدؿ العائد عمى االستثمار = معدؿ التدفق
= إيػ ػ ػراد المبيع ػ ػػات الكمي ػ ػػة– التكمف ػ ػػة المتغيػ ػ ػرة اإلجمالي ػ ػػة
لممبيعات.
= معدؿ التدفق – تكاليف التشغيل
= صافى الربح
= صافى الربح
االستثمار
* المجموعة الثالثة من التساؤالت :
 -2ىل ستنخفض الطاقة الفائضة ؟.
 -3ىل سيكوف استخداـ القيد بصورة أفضل ؟.
 -4ىل يتطمب األمر معدات أقل ( ..تخفيض االستثمارات مثال)؟.
 -5ىل سيكوف المخزوف أقل ؟.
 إذا كانت اإلجابة بنعـ فػإف القػرار سػوؼ يزيػد مػف التػدفق النقػدػ وذلػؾ فػى ظػلتسػاوػ التػدفقات النقديػة مػع اإليػرادات الكميػة مػف كػل المنتجػات المباعػة بصػورة
فعميػة ناقصػا التكػاليف المتغيػرة اإلجماليػة لممنتجػػات التػى تػـ بيعيػا فعػال ازئػػد أو
ناقص التغيرات فى االستثمارات .
وفى صورة معادالت تكوف كما يمى :
التدفقات النقدية = معدؿ التدفق
= إيراد المبيعات الكمية– التكمفة المتغيرة اإلجمالية لممبيعات
= معدؿ التدفق  +التغير فى االستثمارات
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وخالص ػػة الق ػ ػوؿ أنػ ػػو إذا اسػػػتجاب أعضػ ػػاء السمسػ ػػمة الس ػػتخداـ اإلرشػػػادات
السػػابقة لق ػ ارراتيـ  ،سػػيكوف لػػدييـ القػػدرة عمػػى تقيػػيـ ق ػ ارراتيـ التشػػغيمية فػػى حصػػتيـ
المتوافقة مع سمسمة التوريد وذلؾ فى عالقتيا بربحية سمسمة التوريد.
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انفصم انسادس
إدارة سالسم انتوريد فى انقطاع اخلدمى
مقدمة
لػػـ تحػػع إدارة سالسػػل اإلمػػداد فػػي القطاعػػات الخدميػػة بأبحػػاث مستفيضػػة حتػػى
اآلف  ،فمعظػػـ األبح ػػاث السػػابقة والت ػػي تناول ػػت الصػػناعات الخدمي ػػة لػػـ تفط ػػف بع ػػد
ألىميتي ػػا  ،حي ػػث إف التعري ػػف التقمي ػػدؼ ل ػػنظـ اإلم ػػداد ال ينطب ػػق عم ػػى الص ػػناعات
الخدميػػة إال فػػي أضػػيق الحػػدود .ففػػي اآلونػػة األخي ػرة فقػػط بػػدأت األبحػػاث الحديثػػة
باعتبػػار القطػػاع الخػػدمي مػػف أحػػد حمقػػات سالسػػل التوريػػد و فػػي ظػػل غيػػاب نمػػاذج
معيارية محددة ؛ فإف التعريف المستخدـ لنموذج إدارة سالسل التوريد في القطاعػات
الخدميػػة يعػػد معقػػدا نوعػػا مػػا بنػػاءا عمػػى التنػػوع فػػي األعمػػاؿ محػػل االىتمػػاـ  .وفػػي
الس ػ ػنوات األخي ػ ػرة أظيػ ػػرت األبحػ ػػاث النظريػ ػػة والتطبيقػ ػػات العمميػ ػػة أف طريقػ ػػة إدارة
سالسػ ػػل التوريػ ػػد مػ ػػف الممكػ ػػف أف تسػ ػػتخدـ كػ ػػأداة محتممػ ػػة لمتعامػ ػػل مػ ػػع الصػ ػػعوبات
خصوصا في القطاع الصناعي.
وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف تطبيػػق مفيػػوـ إدارة سالسػػل التوريػػد لػػـ يحػػع بػػنفس االىتمػػاـ
بالنسػػبة لمقطػػاع الخػػدمي عمػػى الػػرغـ مػػف تنػػامي اإلحسػػاس فػػي الصػػناعات الخدميػػة
بضرورة كسر الحواجز الموجودة بيف عناصػر نظػاـ سالسػل التوريػد المختمفػة  .ىػذه
الحواجز يمكف أف تتسػبب فػي بػطء االسػتجابة الحتياجػات العمػالء وتُحػد مػف فعاليػة
العم ػػل ف ػػي ظ ػػل بيئ ػػة تنافس ػػية شرس ػػة  ،وبص ػػفة عام ػػة لق ػػد أص ػػبحت اإلدارة الجي ػػدة
لسالسل التوريد ضرورة ممحة في العمميات التشغيمية لمقطاع الخدمي اآلف.
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وبالنظر إلى قطاع الخطوط المالحية وسػفف الشػحف فػإف الحاجػة إلػى مػا سػبق ذكػره
لػػـ تكػػف أكثػػر إلحاحػػا منيػػا اليػػوـ .فػػالمتغيرات التػػي تػػؤثر عمػػى ىػػذا القطػػاع قػػد زادت
بصػػورة ممحوظػػة وأصػػبحت أكثػػر تعقيػػدا مػػف ذؼ قبػػل .ولمواجيػػة كػػل ىػػذه الضػػغوط
المتزايدة فإف الخطوط المالحية األكثر تطو ار قد وسعت مف نطاؽ أعماليا مف مجرد
تقديـ خدمة نقل مف "نقطة – إلى نقطة" إلى تقديـ حزمة مف الخدمات األكثر تعقيدا

أىميو القطاع الخدمي و مساىمتو في االقتصاد
إف التحػػوؿ مػػف اقتصػػاد القطػػاع الصػػناعي الػػي اقتصػػاد القطػػاع الخػػدمي تػػـ
اخذه في االعتبػار فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة خػالؿ العشػريف سػنو الماضػية و
التػػي اخ ػػذت فػػي النم ػػو ( اؼ ص ػػناعو القطػػاع الخ ػػدمي ) حت ػػي وصػػمت ال ػػي قط ػػاع
رئيسي في االقتصاد  ،ففي مؤشر داو جونز كانػت  % 26.7مػف االسػيـ المتداولػة
كانت في قطاع الخدمات .
وأف م ػػف اش ػػير الش ػػركات ف ػػي قط ػػاع الخ ػػدمات عم ػػي مس ػػتوؼ الع ػػالـ ش ػػركتي
 GE ، IBMجنػراؿ الكتريػؾ  ،حيػث اف التقػدـ اليائػل فػي تكنولوجيػا المعمومػات
يعػػد مػػف اىػػـ العوامػػل األساسػػية وراء ذلػػؾ التحػػوؿ الػػي القطػػاع الخػػدمي فػػي الواليػػات
المتحدة األمريكية  .إف ذلؾ ليس مبالغا فيو حيث أف صناعو الخدمات بالفعل مميئة
بتكنولوجيا المعمومات و ىي المحػرؾ فػي التقػدـ العممػي عمػي مسػتوؼ العػالـ  .فعمػي
سبيل المثاؿ خػالؿ عمميػات التجػارة والنقػل و غيرىػا يػتـ قيادتيػا و الػتحكـ فييػا مػف
خالؿ موظفيف في القطاع الخدمي عمي مستوؼ عالي مف االحترافية و المينية .
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اف صناعات التعميـ و الصحة و اوقػات الترفيػو والضػيافة أيضػا متعمقػة و متداخمػو
مع صناعو الخدمات و مؤثره في الناتج القومي االجمالي بشكل واضح  .ففي عاـ
المص ػػدرة أكث ػػر م ػػف  483ممي ػػار دوالر  ،و ق ػػد
 2009ـ كان ػػت الخ ػػدمات الخاص ػػة ُ

ارتفػػع ال ػرقـ فػػي ع ػػاـ  2010ـ الػػي اكثػػر م ػػف  526مميػػار دوالر .اف ىػػذا النم ػػو
يظير بصوره واضحو فػي كػل قطػاع الخػدمات  ،و بحسػابات سػيمو يمكػف القػوؿ اف
قطػػاع الخػػدمات يمثػػل نحػػو مػػف  % 22 : % 20مػػف النػػاتج القػػومي االجمػػالي فػػي
عاـ  2010 ، 2009في الواليات المتحدة األمريكية .
و فػػي ماليزيػػا عمػػي سػػبيل المثػػاؿ كػػاف توجػػو الحكومػػة ىنػػاؾ ىػػو مسػػاىمو القطػػاع
الخػػدمي بنسػػبو  % 70مػػف النػػاتج القػػومي بحمػػوؿ عػػاـ  2020و تحقيػػق معػػدؿ نمػػو
يصل الي  %12.1بحموؿ نفس الفترة عف طريق زياده مساىمو القطاع الخدمي.
في حيف اف مساىمو القطاع الخدمي اآلف في االقتصػاد حػوالي  ( ، % 55مػارس
عاـ  ) 2009بما يوازؼ  %67.7مف الشركات العاممة في السوؽ  .وعمق الباحثيف
عمػػي اىميػػو ذلػػؾ فػػي جػػوده العنصػػر البشػػرؼ ُمقػػدـ الخدمػػة حيػػث انػػو مػػف العناصػػر
اليامػػو فػػي تقػػديـ الخدمػػة و الػػذؼ يحػػدث فييػػا بعػػض التغييػػر ( كػػوف مقػػدـ الخدمػػة
بش ػ ػريا ) بخػ ػػالؼ المنتجػ ػػات األخػ ػػرػ فػ ػػي القطػ ػػاع الصػ ػػناعي و التػ ػػي تكػ ػػوف غالبػ ػػا
محكومة بنوع مف التوحيد القياسي و درجو كبيره مف التحكـ .
كمػػا يشػػكل النقػػل عنص ػ ار ىامػػا فػػي كفػػاءه سمسػػمو التوريػػد الخدميػػو و ىػػو العامػػل
الرئيسػػي لنمػػو قطػػاع الخػػدمات فػػي الػػبالد حيػػث انػػو يحقػػق نمػوا مرتفعػػا بمػ % 4.5
في بعض القطاعات .
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كمػػا يوجػػد اآلف اتجػػاه مت ازيػػد الػػي اخ ػراج ىػػذه الخػػدمات الػػي الخػػارج و خاصػػو
لتقميػل تكمفػػو العمػػاؿ و يظيػػر ىػػذا دائمػػا فػػي الوظػػائف ذات الميػػارات المرتفعػػة مثػػل
الميندسػػيف و الميندسػػيف المعمػػارييف و القػػانونييف و غيػػرىـ مثػػل الخػػدمات الطبيػػة
التشخيصػػية و التػػي تُشػػكل احيانػػا قػػوه تنافسػػيو داخػػل المنظمػػات .إف تمػػؾ الزيػػادة
في القطاع الخػدمي داخػل االقتصػاد يػؤدؼ الػي زيػاده اإلنتاجيػة عمػي المػدؼ الطويػل
داخل االقتصاد المحمػي عػف طريػق تحسػيف نوعيػو االقتصػاد مػف اقتصػاد اسػتيالكي
الي اقتصاد خدمي و ذلؾ عف طريق تحسيف اعماؿ الخدمات المؤداه .
إف نظريػ ػػو القيمػ ػػة لبػ ػػورتر و Model

 SCORيركػ ػػزوف أساسػ ػػا عمػ ػػي الربحيػ ػػة

م ػ ػػع مس ػ ػػتويات مح ػ ػػدودة م ػ ػػف الج ػ ػػودة والخدم ػ ػػة  ،و عم ػ ػػي ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف اف القط ػ ػػاع
الخ ػ ػ ػػدمي داخ ػ ػ ػػل المنظم ػ ػ ػػات ال يي ػ ػ ػػدؼ ال ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػربح  ،و اف تعام ػ ػ ػػل االش ػ ػ ػػخاص
م ػ ػػع بعض ػ ػػيـ ال ػ ػػبعض في ػ ػػو تف ػ ػػاوت ( م ػ ػػف ناحي ػ ػػو تق ػ ػػديـ الخ ػ ػػدمات ) ل ػ ػػذا وج ػ ػػب
التس ػ ػ ػػاؤؿ ى ػ ػ ػػل يمك ػ ػ ػػف تص ػ ػ ػػميـ نم ػ ػ ػػوذج خ ػ ػ ػػدمي م ػ ػ ػػا يمك ػ ػ ػػف تطبيق ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػػل
المنظم ػ ػ ػػات اـ ان ػ ػ ػػو يمك ػ ػ ػػف تفص ػ ػ ػػيمو عم ػ ػ ػػي منظم ػ ػ ػػو دوف اخ ػ ػ ػػرؼ ؟ إف أساس ػ ػ ػػيات
تطػ ػػوير نمػ ػػوذج سمسػ ػػمو االمػ ػػداد فػ ػػي القطػ ػػاع الخػ ػػدمي مػ ػػف األىميػ ػػة بمكػ ػػاف حيػ ػػث
انػ ػ ػػو فػ ػ ػػي عػ ػ ػػاـ  2011ـ كانػ ػ ػػت مسػ ػ ػػاىمو القطػ ػ ػػاع الخػ ػ ػػدمي فػ ػ ػػي النػ ػ ػػاتج القػ ػ ػػومي
اكثر مف  % 75في ماليزيا ،و في اليند حوالي . % 50

إدارة سمسمة التوريد في القطاع الخدمي
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تعرؼ سمسمة توريد الخدمة  )SSC(Service Supply Chainبأنيا شبكة
مف المورديف  ،و مقدمي الخدمات  ،والمستيمكيف و وحدات دعـ أخرػ  ،وأخي ار
تسميـ ىذه الخدمات لمعمالء .
كما تعرؼ خدمات التوريد بأنيا إنجاز األىداؼ والوظائف التى تسعى لتحقيق
األداء االمثل لخدمات التوريد  ،أو ىي سمسمة إدارة األنشطة التي يقدميا مقدمو
خدمات التوريد مف أجل مقابمو احتياجات العمالء  ،شريطة أف عممية التوريد فقط
ىي التي يمكف أف تخمق منافع و قيمة مضافة لمعمالء و تحقيق رضا ىؤالء
العمالء.
باإلضافة إلى أف القطاع الخدمى يتميز بخصائص يمكف تحديدىا وىى -:
عدـ الممموسية  ،وعدـ االنفصاؿ عف اإلنتاج واالستيالؾ  ،والتجانس  ،والتمف ،
وعالقة العمالء  ،واالتصاؿ مع المستيمكيف وأخي ار التزامف .
كما يمكف ايضا تمييز النظاـ الخدمي عف النظاـ الصناعي في نظاـ تتابع
الخدمات نفسيا  .فعمي سبيل المثاؿ أف الق اررات في القطاع الصناعي يمكف التحكـ
بيا بصوره كبيره مع الكثير مف الدقة و المعيارية و القميل مف التنوع في حيف اف
القطاع الخدمي تكوف ق ارراتو بيا نسبو مرتفعة مف التنوع و ذات اىميو لصانعي
القرار كونو يمكف اتخاذه بواسطو بشر وليس آالت .
ُٔضخ انجذَل انزبنّ ثؼض االخزالفبد فٓ انخصبئص ثٕه سالسم انزُسٔذ فٓ
انمطبع انصىبػٓ َ انمطبع انخذمٓ :

- 90 -

جذَل انفشق ثٕه سالسم انزُسٔذ فّ انمطبع انصىبػّ َانمطبع انخذمّ

المقاأوه

وظا سلسله االمداه اي الق،اع

وظا سلسله االمداه اي

الصىاػي

الق،اع الخدمي

وظا االوتاج

انذفغ ( انجٕغ مه انمخضَن )

وظا اإلمداه

مذخم رَ شكم مُدذ َكمٓ

مخزون الب ائغ
تامه الصىغ
الموأهون
ػالقات الؼمالم

ٔزم انزذكم فٍٕب ثمُي

انجزة ( ٔزم غبنجب ثُاسطً
طهت انمسزٍهكٕه )
ٔزم رُظٕفٍب ( شخصىزٍب )
طجمب الدزٕبجبد انؼمالء
ٔزم َضؼٍب فٓ انذذ
األدوّ

سشػً االسزجبثخ نٕسذ

ٔجت ان ركُن سشػً

ضشَسٔخ

االسزجبثخ ػبنٕخ

غبنجب فٓ مسزُْ مىخفض

ضشَسٔخ فٓ كم
انمسزُٔبد نضمبن انىجبح

حيث غالبا ما يكوف المورد في القطاع الخدمي يناظره البضاعو في القطاع
الصناعي لذا يجب اف تكوف سرعو االستجابو الحتياجات العمالء عاليو .و غالبا
ما تكوف تمؾ الصناعو ( الخدمات ) يتـ التعامل فييا وجيا لوجو مع العمالء لذا
كانت العالقو بينيـ حاسمو جدا  ،في حيف اف سمسمو االمداد في القطاع الصناعي
يمكف الحكـ غالبا عمي جودتيا مف خالؿ  :الجوده  ،و سرعو االمداد  ،المصداقيو
 ،التكمفو  ،المرونو  .ولكف فى القطاع الخدمى ىناؾ معايير أخرػ ىى :
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جدوؿ معايير األداء فى سمسمة توريد الخدمة
المؼا ي

المؤل
Armistead & Clark

انمُاسد  ،انزٍٕئخ  ،رذفك انمؼهُمبد

1993
انؼمهٕبد ( انمبثهٕخ نهزذكم  ،انزؼشٔف انجٕذ )
 Kathawaia & Abdouانمٍبساد انجٕذح  ،اصانً انمؼُلبد داخم انمىظمخ ،
2003

انمذسح ػهٓ سؤًٔ انطهت  ،انزذفك انجسٕظ  ،سشػً
االسزجبثخ  ،مشبسكً انشؤٔخ )

& Ellran , Tate
Billington 2004

انمذسح ػهٓ انشؤٔخ  ،انزُصٔغ انجٕذ نهؼمبنخ ،
انذُافض انجٕذح  ،انمذسح ػهٓ سؤًٔ انمٍبساد
انخبسجٕخ َ رُظٕفٍب داخم انمىظمخ
مسزُْ مشبسكً انمؼهُمبد  ،مسزُْ انشخصىً

& Sengupto,Heiser
Cook 2006

 ( Customizationممبسوً ثبنمىبفسٕه ) َ رنك
دبسم جذا ألداء انمىظمخ فٓ انمطبع انخذمٓ ،
األٌمٕخ االسزشارٕجٕخ نشجكبد انزُصٔغ ٔمكه ان
رإثش ثمُي ػهٓ االداء انمبنٓ نهمىظمخ

وقد أوضح بعض الباحثيف أف إدارة القدرات مف وجية نظر " الخدمة " ىي
قدرتيا عمى تحقيق التوازف بيف العرض و الطمب مف العمالء وكيفيو

قدره

المنظمات عمى تقديـ الخدمات مف أجل تحقيق مطابقو ىذا الطمب مع العمالء .
مف خالؿ بعض الفرضيات التى ثبت صحتيا جميعا في البيئة الماليزية وىي :
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وقد كانت الممارسات داخل سمسمة توريد الخدمات والتى ليا تأثير إيجابى عمى
فعالية خدمات التوريد  .والتى تضـ :
 -1تدفق المعمومات لو تأثير إيجابي عمى فعالية خدمات التوريد  .والذػ يضـ
ثالثة أبعاد ىى –مستوػ تبادؿ المعمومات – نوعية المعمومات -تكنولوجيا تطبيقات
سمسمة التوريد وتكنولوجيا المعمومات.
 -2إدارة المعرفة ليا تأثير إيجابي عمى فعالية خدمات التوريد .وقد تكونت مف –
المعرفة – العمميات اإلدارية – العوامل المساعدة لممعرفة ز
 -3القدرات والميارات اإلدارية ليا تأثير سمبى عمى فعالية خدمات التوريد  .وذلؾ
لصعوبة قياس األداء ليذا البعدفى تقديـ خدمة التوريد .
 -4إدارة التدفقات النقدية لو تأثير إيجابي عمى فعالية خدمات التوريد .
ىذا وقد كانت الوحدات التي يجرؼ تحميميا ليذه الدراسة ىي الشركات .وعمى
وجو التحديد ىـ وحدات التوريد "مقدمي الخدمات في المنطقة " منطقة بيانج ينج
التي تضـ مقدمي خدمات النقل ،ومقدمي الخدمات اإلمداد.
-

تتضمف مقدمي خدمات النقل شركات النقل

الجوية والبحرية ،والطرؽ،

والسكؾ الحديدية .النقل متعدد الوسائط .ومشغمي المحطات .وخدمات
اإلمداد.
 مقدمى التسييالت الخدمية (مثل وكالء الشحف ،المخمصيف الجمركييف،المراكب والسماسرة ووكالء الشحف ،التجميع ،وغير العاممة األوعية
الناقميف)،
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 مقدمى خدمات التوزيع ( اصحاب المخازف والنقل ،وادارة المخزوف ،وتوزيع الطرود والشركات المحمية واإلقميمية)،

إدارة سالسل التوريد فى خدمة النقل
في األنشطة الخدمية – كما ىو الحاؿ في القطاعات الصناعية
والتجارية – فإف الرؤية المعاصرة لممنافسة والتصورات االستراتيجية مبنية
عمى قاعدة "القيمة المضافة لمعميل" فقدرة األنظمة عمى تخميق القيمة
ومف ثـ تحقيق الربحية لمشركات قائمة عمى الروابط بيف تمؾ الشركات
وفعالية تمؾ الروابط .ولقد أدػ تطبيق مفيوـ إدارة سالسل التوريد إلى
كسر الحواجز التي قد تنشأ بيف العناصر المختمفة المكونة لنظاـ سالسل
التوريد .ىذه العوائق قد تؤدؼ إلى بطء االستجابة الحتياجات العميل
وفي العمميات التشغيمية لمقطاع الخدمي يعد بطء االستجابة جريمة ال
تغتفر لذا فإف حسف إدارة سالسل التوريد في ىذا القطاع يعد أم ار
ضروريا.
ذلؾ أف التبني الواسع لمفيوـ إدارة سالسل التوريد مف قبل المصنعيف

وكبار التجار حمل العديد مف اإلشارات ذات المغزػ لمقدمي خدمة النقل
مف حيث:
أوال :فإف تكامل العمميات يبدأ مف المرسل (الشاحف) الخارجي والذؼ
يمتد تأثيره عمى األقل لمطور االبتدائي ،ثـ عممية إعادة ىندسة عممية
تدفق المواد مع األخذ في االعتبار األمور المترتبة عمى ذلؾ مف وجية
نظر إدارة اإلمداد والنقل (عمى سبيل المثاؿ :تقميل متوسط حجـ الحمولة
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لمشحنات المدفوعة نقدا ،الزيادة في عدد الشحنات ،االعتمادية ،االلتزاـ
بالمواعيد ... ،إلخ).
ثاني ًا :بالنسبة لمستخدـ خدمة النقل فإف نظاـ التسميـ أصبح جزء مكمال
لعممية توريد المنتج ذاتو ،وليذه النقطة تحديدا فإف النقل واإلمداد
أصبحت تحظى بنفس التقدير الذؼ يولى لممنتج نفسو .وحيث أف مقدمي

خدمة النقل أصبحوا يمعبوف دو ار أكثر أىمية عف ذؼ قبل فقد عيد إلييـ

بمياـ التنسيق واإلسراع لتدفقات كل مف البضائع والمعمومات عمى كافة
مستويات سمسمة التوريد وجعل نظاـ اإلمداد ككل أكثر كفاءة ومرونة في
االستجابة لمتغيرات السريعة في األسواؽ.
وخالؿ العقود القميمة الماضية فقد حدد عامالف أساسياف مالمح
التغيير في قطاع سفف الشحف وىما:
أوال :بروز الطبيعة التقميدية لقطاع سفف الشحف كصناعة كثيفة
االستثمارات؛ مما يوجو الخيارات االستراتيجية اتجاه المخاطر االقتصادية
والمالية المحتممة.
ثاني ًا :تنامي أىمية اإلمداد بالنسبة لمشاحنيف (سواء المصنعوف أو
التجار)؛ مما فرض عمى خطوط الشحف توسعات ضخمة في حجـ
أعماليـ .
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انفصم انسابع
إدارة سالسم انتوريد اخلضراء
(Green Supply Chain Management )GSCM

انفصم انسابع
إدارة سالسم انتوريد اخلضراء
(Green Supply Chain Management )GSCM
يحتوػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى
والميارػ لمقارػء فى موضوع إدارة سالسل التوريد الخضراء تتمثل فيما
يمى :
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 مقدمة مفيوـ سالسل التوريد الخضراء فوائد تبنى سالسل التوريد الخضراء أنشطة إدارة سالسل التوريد الخضراء إدارة سالسل التوريد الخضراء في الدوؿ المتقدمة إدارة سالسل التوريد الخضراء فى الدوؿ النامية مراحل إدارة سالسل التوريد الخضراء العوامل المؤثرة فى اختيار البديل األنسب لدعـ سالسل التوريد الخضراء معايير قياس األداء إلدارة سالسل التوريد الخضراء إطار إتخاذ القرار ليدؼ سمسمة التوريد الخضراء مرحمة التنفيذ البيئى فى الدوؿ النامية والمتقدمة -خطوات بناء سمسمة التوريد الخضراء

األىداف والمخرجات
األىداف اإلجرائية :
 التعرؼ عمى مفيوـ وفوائد وأنشطة ومراحل إدارة سالسل التوريد الخضراء. بياف أنشطة إدارة سالسل التوريد الخضراء فى كل مف الدوؿ المتقدمةوالنامية والعوامل المؤثرة فى اختيار البديل األنسب لدعـ سالسل التوريد
الخضراء وكذا إطار إتخاذ القرار ليدؼ سمسمة التوريد الخضراء .
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 العرض التفصيمى لخطوات بناء سمسمة التوريد الخضراء ومعايير قياساألداء إلدارة سالسل التوريد الخضراء.وأيضا مرحمة التنفيذ البيئى فى الدوؿ
المتقدمة والنامية .
المخرجات :
يتوقع أف يكتسب القارػء الميارات التالية بعد دراسة ىذا الفصل :
 الميارات اإلدراكية والمعرفية المرتبطة بمفيوـ وأنشطة وفوائد إدارة سالسلالتوريد الخضراء .
 الميارات الفكرية المرتبطة بالعوامل المؤثرة فى إختيار البديل األنسب لدعـسالسل التوريد الخضراء .
 الميارات التطبيقية والخاصة بمراحل وخطوات إدارة سالسل التوريدالخضراء واطار إتخاذ القرار ليدؼ سمسمة التوريد الخضراء  ،باإلضافة
إلى مرحمة التنفيذ البيئى فى كل مف الدوؿ النامية والمتقدمة .

انفصم انسابع
إدارة سالسم انتوريد اخلضراء
(Green Supply Chain Management )GSCM

مقدمة
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بعد إصابة العالـ بظاىرة االحتباس الحرارؼ والتموث المنتشر في العالـ نتيجة
أسباب كثيرة منيا  :دخاف المصانع وعوادـ السيارات ووسائل المواصالت ومخمفات

المصانع  ،بدأت الدوؿ بالتفكير في آلية لمحفاظ عمى البيئة ووضع حد لسيل

التموث البيئي المتسارع مع التطور العممي اليائل  ،فقد عقدت المؤتمرات الدولية
واإلقميمية بخصوص ىذا الشأف وأصبح ىذا الموضوع الشغل الشاغل لمعديد مف

الجيات الحكومية والخاصة  ،ويتوقع ليذا التوجو أف يزداد خالؿ الفترة المقبمة لمحد
مف األضرار البيئية التي يتسبب بيا النشاط.

وفتح باب االستثمار في ىذا المجاؿ فاالستثمار في االقتصاد األخضر ليس

الغرض منو كسب الماؿ فقط ولكنو إلشباع االحتياجات اإلنسانية والتنمية

االجتماعية مع الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية وكما يقوؿ الصينيوف أعد

تدوير المواد وخفض النفايات وأعد االستخداـ  Reuse, Reduce, Recycleوىذا

يساىـ في تخفيض الموارد المستخدمة وكذلؾ محاربة االنبعاث الحرارؼ وأف يكوف

لدينا األمف الغذائي.

مفيوم سالسل التوريد الخضراء
تعمل سمسمة التوريد الخضراء عمى الحد مف البصمة االيكولوجية لتوزيع السمع
مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات والممارسات في إدارة سمسمة التوريد واستراتيجية
الشركة ،التي تركز عمى مناولة المواد ،إدارة النفايات والمخمفات ،التعبئة والتغميف
والنقل .وىذا المفيوـ يشمل عدة أبعاد مرتبطة بالمنتج و إدارة المواد والتوزيع المادؼ
وىذا فتح الباب أماـ مجموعة مف التطبيقات المحتممة لالستراتيجيات الصديقة لمبيئة
عمى امتداد سمسمة التوريد ،وىذا يعني أف مختمف الجيات المعنية يمكنيا تطبيق
استراتيجيات مختمفة ،والتي يمكف وصفيا بأنيا تدخل ضمف التوريد األخضر .
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فيناؾ شركات يمكنيا التركيز عمى منتجات التعبئة والتغميف في حيف شركات
أخرػ تركز عمى بديل لوقود المركبات وكالىما يسعياف لتحقيق التوريد األخضر .
وتشير سمسمة التوريد الخضراء إلى الطريقو التى مف خالليا تكوف جميع مراحل
اإلنتاج فى نطاؽ البيئو أػ تقمل مف الضرر الناتج مف مراحل عممية اإلنتاج الذػ
يحدث ضرر فى البيئو .وتتضمف سمسمة توريد البيئو الخضراء أنشطو أخرػ كإعادة
التدوير واعادة االستخداـ واستبداؿ الخامات وتتضمف أيضا عمميات تصميـ اإلنتاج
وتوريد الخامات واالختيار وعممية اإلنتاج وتوصيل المنتج النيائى إلى المستيمؾ
حتى نياية دورة حياة المنتج فى شكل محافع عمى البيئو.
ومف ثـ تعرؼ إدارة سمسمة التوريد الخضراء بأنيا ىى تمؾ التى تتراوح بيف
الشراء األخضر إلى اندماج وتناغـ سالسل التوريد بالكامل ابتداء مف المورديف ثـ

المنتجيف وصوال لممستيمؾ وأيضا نظـ اإلمداد العكسية لتغمق الحمقة.

وفى تعريف آخر ىى إندماج الفكر البيئى فى سالسل التوريد لتشبع جميع

حمقاتيا مف تصميـ المنتج لتوفير الموارد واختيارىا لعممية التصنيع وصوال إلى

توصيل المنتج النيائى لممستيمؾ وأيضا التعامل مع المنتج بعد انتياء عمره
اإلفتراضى.
وأيضا ىى عبارة عف توصيل المنتجات والخدمات مف المودريف والمصنعيف
إلى المستيمكيف مف خالؿ تدفق المواد والمعمومات باإلضافة إلى التدفق النقدؼ فى
سياؽ البيئة.

وتركز إدارة سالسل التوريد التقميدية عمى الجودة الشاممة والتكمفة المثالية لممنتج
وأف يقدـ أفضل الخدمات التى تساىـ فى مجاالت البيئة .ولكف اآلف تركز إدارة
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سالسل التوريد الخضراء عمى ابتكار تكنولوجيا بيئية عالية و فائقة الجودة .ويدعـ

مديرؼ سالسل االنتاج ىذه الفكرة لكى يواجيوا المشاكل التي يتعرضوف ليا فى

مجاؿ االقتصاد .ومف الميـ دمج ممارسات اإلدارة البيئية في سمسمة التوريد بأكمميا

مف أجل تحقيق سمسمة توريد أكثر اخض ار ار والحفاظ عمى الميزة تنافسية وأيضا
زيادة األرباح التجارية و حصتيا فى السوؽ.

وبعد ثورة الجودة فى  1980و ثورة سمسمة التوريد فى  ،1990امتدت سالسل
التوريد الخضراء مع بداية اإلدارة البيئية لمشركات ،و أصبح مف الواضح أف أفضل
الممارسات تدعو إلى دمج إدارة البيئة مع العمميات الجارية إنتاجية كانت أـ

خدمية .فإدارة سالسل التوريد الخضراء ( )GSCMتكتسب الفائدة مف دمج

الباحثيف والممارسيف بيف العمميات المختمفة وادارة سمسمة التوريد .وتظير أدبيات

اإلدارة أيضا أف معظـ الباحثيف درسوا اعتماد  .GSCMكما أف ىذه الدراسات
طبقت فى بعض الدوؿ المتقدمة مثل الياباف ،ألمانيا ،البرتغاؿ ،المممكة المتحدة و
تايواف .كما ال تزاؿ تدرس بقدر محدود في البمداف النامية

شكل يوضح التدفق المادػ وتدفق المعمومات عبر سمسمة التوريد
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كما يمكف عرض الفروؽ الجوىرية بيف سالسل التوريد التقميدية والخضراء

جدول مفارهة بٌن سالسل الجورًد الخظراء وسالسل الجورًد الجقلٌدًة
المعٌار
الهدف
الجاثٌر على البٌئة
معاًٌر اخجٌار
الموردًن
العالقة مع الموردًن
طغع الجكلفة
سعر البٌع
السرعة والمروهة

سالسل الجورًد
الجقلٌدًة
اقجصادي بحت
ثاثٌر سلبي عالي
السعر المعروض
قصٌرة المدى
مرثفع
موخفض
مرثفعة
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سالسل الجورًد الخظراء
اقجصادي وبٌئي
ثاثٌر سلبي موخفض او موعدم
السعر المعروض وااللجزام بالشروط
البٌئٌة
غوًلة المدى (ثكامل ،اهدماجي)
مرثفع
اعلى مقار ًهة بالسالسل الجقلٌدًة
موخفظة

يتضح مما سبق أف سالسل التوريد الخضراء تعتبر النظاـ الصناعي جزءا
مف النظاـ البيئي الطبيعي.
ولتسييل عممية سمسمة التوريد الخضراء ،ال بد مف مراجعة شاممة لمعمميات

المرتبطة بسمسمة التوريد و تقدير القيمة المفترضة لتبني و تنفيذ الحل المتقدـ
لتخطيط سمسمة التوريد وخدمات اإلمداد  .نطاؽ ىذا الجيد يشمل جميع عمميات

سمسمة التوريد عبر المجاالت الوظيفية التالية:

• إعطاء األولوية لمتحسينات الممكنة في قدرات األعماؿ.
• تحديد الحموؿ التقنية الالزمة لدعـ ىذه التحسينات.
• تنفيذ سمسمة مف البرامج وتحديث البنية التحتية.
• اإلستغالؿ األمثل لمموارد.
• تبني التكنولوجيا في عمميات التخزيف المختمفة.
• التشغيل اآللي لمطمبيات  ،واالستعانة بمصادر خارجية إذا تطمب األمر .
• تكامل أنظمة عمميات التخزيف والنقل والتوزيع مف خالؿ شبكة فعالة.
• التخمص مف النفايات والتدوير.
شكل يوضح سمسمة التوريد
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فوائد تبنى سالسل التوريد الخضراء
تيدؼ فكره سمسمو التوريد الخضراء إلي إزالو أو القضاء عمي النفايات (مف

االنبعاثات والنفايات الصمبة والكيميائية الخطيرة ) عمي طوؿ سمسة التوريد مف
البداية حتي تسميميا إلي المستيمؾ أو المستخدـ النيائي .فالقضايا البيئية في إطار
التوجييات والتشريعات مف العمالء خاصة في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
والياباف أصبحت مف ضمف اىتمامات المصنعيف .فمذلؾ برزت فكره إداره سالسل

التوريد الخضراء كفكره جديدة تساعد المنظمات والمؤسسات لتطوير استراتيجيو
تيدؼ لتحقيق الربح وزيادة الحصة السوقية المستيدفة وذلؾ بتقميل المخاطر البيئية
بينما ترفع أيضا الكفاءة البيئية.
ويمكف تحديد مجموعة مف الفوائد التى تنتج مف تبنى ىذه المنيجية تتمثل فيمايمى:
 -1ترشيد استيالؾ الموارد الغير متجددة  ،وتخفيض الفاقد.
 -2تحسيف االنتاجية عف طريق خفض نسبة اإلصابة باألمراض  ،و تعظيـ صحة
ورفاه اإلنساف عمى مؤشر رفاىية اإلنساف .

 -3تعظيـ الجانب النفسى لمعامل ذاتو حيث يشعر بأف عممو يساعد البيئة ولو قيمة
عميا.

 -4تعظيـ الميزة التنافسية بخمق روح الوالء لمعالمة التجارية حتى واف كانت التكمفة
ومف ثـ سعر منتج أعمى ألف المستيمؾ يشعر باشباع ذاتى حيف يساعد المؤسسات

الداعمة لميدؼ البيئى السامى وتبعا لدراسات "بيموف"  %80 :مف المستيمكيف
لدييـ استعداد لدفع سعر أكبر لممنتجات الصديقة لمبيئة.
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 -5بناء العالمة التجارية لمشركة لكونيا شركة صديقة لمبيئة تحمل وتطبق
المسؤولية االجتماعية لمشركات.
 -6إدارة التكمفة مف توفير الطاقة عف طريق خفض استيالؾ الوقود وانبعاثات
تؤدػ إلى ثانى أكسيد الكربوف .كفاءة واستدامة البنية التحتية لسمسمة التوريد ،مما

يخمق فرصة لكسب المصداقية في تطبيق السياسات اليادفة لتقميل انبعاثات

الكربوف.

 -7الفوائد االقتصادية مف زيادة الكفاءة:ويتـ تحقيق ذلؾ عف طريق التقميل مف
النفايات ،و تنخفض نفقات الشركات مف المناولة وغرامات التخمص مف النفايات .

 -8الميزة تنافسية مف خالؿ االبتكار:اْلمر الذى يعزز كفاءة اإلنتاج من خَلل
استخدام التكنولوجيات النظيفة واَلبتكارات العملية ،والحد من النفايات.
 -9تحسيف جودة المنتج :شراكات سمسمة التوريد تساعد في الحفاظ عمى عالقات
بيف المشتريف والمورديف مما يؤدؼ إلى زيادة الرقابة عمى جودة المنتج.
 -10تحسيف الصورة العامة :المستيمكيف والمستثمريف والموظفيف يستجيبوا بشكل
إيجابي لمشركات ذات سمعة األداء البيئي الجيد.

أنشطة إدارة سالسل التوريد الخضراء
تتمثل تمك األنشطة فى :
 أنشطو المشتريات الخضراء()Green purchasing
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أنشطو المشتريات الصديقة لمبيئة ( Environmentally preferable
 )purchasingىي عمميو اختيار وشراء المنتجات والخدمات التي تقمل األثر
السيئ عمي البيئة عمي طوؿ فتره عمر المنتج في مرحمو التصنيع والنقل واعادة
التدوير.
 أنشطو التصنيع األخضر ()Green Manufacturing
أصبحت أنشطو التصنيع الصديقة لمبيئة أحدث إضافو لبياف رسالة المؤسسة
( )Mission statementلمعديد مف الشركات الصناعية .الجدؿ بيف الشركات
الصناعية وممثمي الجمعيات البيئية أو الميتميف بالبيئة ()Environmentalists
كاف أحد األسباب الرئيسية لفكره التصنيع الصديق لمبيئة مف أجل تقميل الفاقد مف
المنتجات وأعاده تدويره .وفي ىذه المرحمة يتـ تصميـ المعدات الصناعية لتكوف
أسرع ويمكف االعتماد عمييا وكذلؾ تستيمؾ أقل قدر ممكف مف الطاقة .وعف طريق
إعادة تصميـ المعدات لتكوف أكتر صداقو لمبيئة سوؼ تستفيد الشركة وكذلؾ
المستيمكوف وتكتسب الشركة ميزه تنافسيو كبرؼ .كما أف أكبر المميزات التي تستفيد
منيا الشركات الصناعية ىي التقميل مف التموث وفي مقابل ذلؾ تقوـ شركات
التأميف بوضعيا فى درجات التصنيف أعمي مف الشركات العادية والتي تكوف أقل
مف حيث صداقتيا لمبيئة

وتقوـ أيضا الحكومات بتقميل الضرائب المفروضة

والواجبة عمي تمؾ الشركات التي تقمل مف تموثيا لمبيئة.
ومف خالؿ البحث عف مصادر جديدة لمطاقة مثل طاقو الرياح والطاقة
الشمسية سوؼ تقمل الشركات تكاليف الطاقة وبالتالي توفير الماؿ لمتوسع أكثر
وينعكس ذلؾ أيضا عمي العمالء مف خالؿ تقميل أسعار المنتجات وبالتالي زيادة
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الرفاىية والتنافسية العالمية ليذه الشركات .ومف خالؿ السعي لذلؾ تبحث ىذه
الشركات عف معدات وآالت صديقو لمبيئة  .ومف فوائد استخداـ ىذه األنواع مف
الطاقة سوؼ يستفيد المجتمع والبيئة حيث مثل ىذه الطاقات تكوف متجددة
(.)Renewable Energy
 أنشطو التسويق األخضر (.)Green Marketing
ترتبط فكره التسويق الصديق لمبيئة ( )Green Marketingبأنو واحدا مف
ضمف أنشطو المسئولية االجتماعية لمشركات والمؤسسات ( Corporate Social
)Responsibility؛ ىذا النيج ظير كرد فعل عمى زيادة التحديات البيئية في
السنوات األخيرة واالىتماـ المتزايد بحقوؽ المستيمؾ وحمايتيا ومف ثـ الحفاظ عمي
بيئة نظيفة وآدميو .وقد ظيرت فكره التسويق الصديق لمبيئة في الستينيات مف القرف
الماضي وتطورت خالؿ عده مراحل حتي ظيرت فكره التسويق األخضر ( Green
 )Marketingفي أواخر الثمانينيات .ويشتمل التسويق األخضر عمى التزاـ مف
المنظمة لمتعامل مع المنتجات الصديقة لمبيئة (أؼ المنتجات ال تضر المجتمع
والبيئة) واجراء أنشطة التسويق بطريقة تعكس التزاـ المنظمة بالمسؤولية البيئية مف
خالؿ االلتزاـ بضوابط محددة لضماف الحفاظ عمى الطبيعية البيئية.
والنقل األخضر ىو أحد مراحل تسويق المنتجات .وىو اإلدارة البيئية لممبيعات
في المؤسسة ،والذؼ يتضمف قنوات التوزيع ،واختيار السماسرة .ويستند النقل
األخضر بشكل رئيسي عمى عممية النقل واإلمداد،مع زيادة كبيره في كمية خدمات
اإلمداد وزيادة تدفق حركة المرور.
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إدارة سالسل التوريد الخضراء في الدول المتقدمة
الدوؿ المتقدمة ىي الدوؿ التي تتصف ببعض الخصائص منيا التنمية
االقتصادية المستدامة ومعدالت التصنيع ( )Industrializationالعالية ومؤشر
تنميو بشريو عالي ( .) Human Development Indexوالسمة االقتصادية
األساسو ىي نصيب الفرد مف الدخل .البمداف ذات الدخل المرتفع أو الناتج المحمي
اإلجمالي لمفرد العالي يمكف تصنيفيا عمى أنيا دوؿ متقدمة.ولكف يوجد مقياس آخر
يتـ تصنيف الدوؿ إما متقدمو أو نامية مف خاللو وىو مؤشر التنمية البشرية
( )HDIحيث تـ دمج كل مف مؤشر التنمية البشرية والمؤشرات االقتصادية األخرؼ
مثل اإلنتاج المحمي ونصيف الفرد الواحد منو ؛ مف خالؿ ىذا المنظور يمكف
تصنيف الدوؿ عمي أنيا متقدمو أو نامية مف خالؿ تقييـ مؤشر التنمية البشرية
.ولذلؾ نجد أف الدوؿ المتقدمة ىي التي تتعامل بجديو مع المشكالت البيئية وسوء
استغالؿ الموارد وذلؾ بسبب االىتماـ بمعدالت التنمية االقتصادية.
وفى دراسة تمت عف طريق ) ( Large and Thomsen,2011في ألمانيا :
حيث حددت خمسو مقومات محتممو لتحديد أداء إدارة سالسل التوريد الخضراء
وىي  :قدرات إدارة التوريد الخضراء ؛ المستوؼ االستراتيجي لقسـ المشتريات ؛
ومستوؼ اإللتزاـ البيئي ؛ درجو تقييـ المورد لمواده الصديقة لمبيئة ؛ درجو التعاوف
مع المورد بخصوص استيالؾ وانتاج المواد الصديقة لمبيئة.
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إدارة سالسل التوريد الخضراء في الدول النامية
تعتقد بعض المؤسسات في الدوؿ النامية أف ممارسو فكره سالسل التوريد
الخضراء يمثل الصورة الصديقة لمبيئة لممنتجات والعمميات واألنظمو وأيضا
التكنولوجيا المستخدمة وكيفيو إداره المؤسسات ؛ ولكف بعض الدوؿ خاصة النامية
منيا تستخدـ ىذه الفكرة لتقميل اآلثار السيئة عمي البيئة بدال مف استخداميا كخطوه
استباقيو لتقميل مصادر التموث وكنتيجة لذلؾ استمرت سالسل التوريد الخضراء
كفكره تقميديو فى ىذه الدوؿ  .وتوضح بعض الدراسات عمي العديد مف الدوؿ
النامية ىذه الفكرة ؛ منيا الدراسة التي قاـ بيا) ( Rao ,2002فى دراستو لسالسل
التوريد الخضراء عمي دوؿ جنوب شرؽ آسيا ( الفمبيف-اندونيسيا -ماليزيا – تايالند
وسنغافورة) وجد أف سالسل التوريد الصديقة لمبيئة بدأت بالفعل ولذلؾ تكوف ىذه
الدراسات مفيده لتطبيقيا عمي قطاع التصنيع في الدوؿ النامية وذلؾ لتطوير اإلدارة
الفعالة لسالسل التوريد الخضراء لممساعدة في تقميل المشاكل البيئية.
وفي بعض الدوؿ اآلسيويو مثل تايالند واليند وماليزيا تـ تطبيق بعض أنشطو
التوريد الخضراء خالؿ بعض عمميات اإلنتاج.حيث في ماليزيا تـ تحميل أنشطو
التوريد الخضراء في أجزاء الكمبيوتر وأيضا تـ قياس مستوؼ إداره التوريد الخضراء
عمي كل مف المشتريات الصديقة لمبيئة و التصنيع والتوزيع الصديق لمبيئة.
وفي دراسة أخرؼ ؿ)  ( Chiou et. al ., 2011في تايواف  :حيث تـ
المورد بالبيئة ( )Greening the supplierومعدؿ
اكتشاؼ االرتباط بيف اىتماـ
ّ
االبتكار البيئي ( )Green innovationفي قطاع الصناعة في تايواف وذلؾ
باستخداـ نموذج المعادلة الييكمي (. ) Structural Equation Modeling
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واستنتج في النياية أنو عند االىتماـ باالبتكار البيئي ( )Green Innovationمف
خالؿ اىتماـ المورد وادارة التوريد بالمواد البيئية ()Greening the Supplier
سوؼ يؤدؼ لنتائج جيده لممنظمة أو المؤسسة مف المنظور البيئي وسوؼ تكتسب
الشركة ميزه تنافسيو أكبر.

مراحل إدارة سالسل التوريد الخضراء
يوضح الشكل التالى مرحمتى التصميـ والتنفيذ الالزمتيف لتدارة الفعالة لتمؾ السمسمة

وذلؾ كمايمى :
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آ
واالن لجسهٌل دراسة سالسل الجورًد الخظراء سوقوم بجقسٌمها لمرحلجى
الجصمٌم والجوفٌذ
مراحل ادارة سالسل الجورًد
الخظراء
( )2الجوفيذ البيىئ

( )1الجصميم البيىئ

وغى بيىئ فى الجصميم

إدارة الفاقد

الجخلص

موع الجلوث

ثصميم شبكة خدمات اإلمداد ذات
االثجاهين

ثقليل الججميع
المصدر

الفحص
والجصويف

مرحلة ما
قبل
المػالجة

الجوزيع

الجوبؤ بمراحل دورة
حياة الموجج

الجصويع وإغادة الجصويع البيىئ

ثقليل إغادة
الفاقد الجدوير

إدارة
المخزن

والجدول

الزموى
إغادة الجصويع
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إدارة
االهجاج

وقبل الخوض فى شرح مكونات الرسـ التوضيحى بالتفصيل يجب أف نوضح أف
ىذا الشكل مبسط وأنو ال يوضح ماىية وطبيعة العالقات المتبادلة والمتشابكة بيف

كثير مف مكوناتو.
فمثالً:

(" )1تقميل الفاقد" :لو قيمتو ليس فقط فى نطاؽ التصنيع واعادة التصنيع ،ولكف فى

جميع مكونات الشكل األخرػ كخدمات اإلمداد  Logisticsالعكسية وادارة الفاقد
والتصميـ.

( )2مرحمة التصميـ البيئى فى الواقع العممى تأخذ فى االعتبار جميع مراحل التنفيذ
البيئى.

ويمكف استعراض مكونات الرسـ بشكل شبو تفصيمي وذلؾ كمايمى:
 -1التصميم البيئى:
(أ) وعى بيئى فى التصميم:
ويعنى إحالؿ مواد غير ضارة بالبيئة بدال مف المواد الضارة ،وبرغـ كوف ىذا

القرار منطقيا إال أنو يواجو صعوبات فى التصميـ إذا كانت المادة غير الضارة
نادرة الوجود  ،وبالتالى يصعب الحصوؿ عمييا بكميات مناسبة أو تتطمب تكمفة

عالية جدا ترفع الثمف النيائى لممنتج بشكل قد اليتحممو المستيمؾ.
(ب) التنبؤ بمراحل دورة حياة المنتج:

ويقصد بيا التنبؤ باستيالؾ المنتج لمطاقة والمواد الخاـ بداية مف توفير المواد
الخاـ وحتى التخمص منو بعد انتياء العمر االفتراضى.
 -2التنفيذ البيئي
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ويعتبر ذلؾ مف أكبر التحديات والمتمثل فى دمج عممية إعادة التصنيع ضمف
الييكل البنائي لمعمميات التنفيذية في المؤسسة.
أ -التصنيع واعادة التصنيع

-1

تقميل الفاقد

:

تمت اإلشارة إليو خالؿ توضيح طبيعة العالقات

المتداخمة في الرسـ.

 -2إعادة التدوير

 وتتـ نتيجة لاللتزاـ بالتشريعات البيئية وبدوافع اقتصادية. -خذمبد اإلمداد %95 :Logisticsمف تكمفة إعادة التدوير.

-3

إعادة التصنيع :مجموعة مف األنشطة الستعادة القيمة مف المنتج
في نياية عمره االفتراضي.

-4

إدارة المخزون :وتشمل ( )3أنواع مف المخزوف

 المنتجات التي يتـ إعادتيا في نياية عمرىا االفتراضي ُليعاد تصنيعيا. المنتجات التي تـ إعادة تصنيعيا.صنعة.
الم ّ
 المنتجات ُ -5إدارة االنتاج والجدول الزمني
األساليب التقميدية لـ تكف تأخذ في الحسباف عمميات إعادة التصنيع ولكف مؤخ ار تـ
تضميف ذلؾ .ومف ثـ فيى عممية يجب أف تكوف مصممة بحيث تتفق مع مبادرات
إدارة سالسل التوريد الخضراء لمحد مف األثر السمبي عمي البيئة وتيتـ بكفاءة
وفعالية المنتج لمحد مف استيالؾ الطاقة  ،والذؼ يضمف خفض انبعاثات النفايات
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عمي الماء واليواء وىذا يسيـ في األداء التصنيعي فكل االحتماالت يتعيف فحصيا
إلعادة تدوير المواد الخردة.
ب -تصميم شبكة خدمات اإلمداد  Logisticsذات االتجاىين "تغذية مرتدة"

-1

التجميع :المرحمة األولى تجميع المنتجات التي انتيى عمرىا
االفتراضي مف مختمف المصادر.

-2
-3

الفحص والتصنيف :قد يحدث أثناء التجميع نفسو أو بعد ذلؾ.
مرحمة ما قبل المعالجة:إدماج ( )ICTتكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت.

-4

التوزيع :الوعي في تصميـ شبكات اإلمداد بحيث تر ِ
اعي عمميات
إعادة المنتج إلعادة تصنيعو.

ج -إدارة الفاقد:

-1

 -2منع التموث

تقميل المصدر

وتركزاف عمى منع التموث في مصدره سواء مف المنتجات أو في عممية
التصنيع ذاتيا بدال مف التعامل معو بعد إنبعاثو فالوقاية خير مف العالج.

3

 التخمص :سالسل التوريد الخضراء تركز عمى تقميل المواد التي يتـالتخمص منيا وتكوف عديمة الجدوػ.

العوامل المؤثرة فى اختيار البديل األنسب لدعم سالسل التوريد
الخض ارء
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الشكل التالى يوضح التداخل بين مرحمة التنفيذ أو التشغيل لسمسمة التوريد
الخضراء مع دورة حياة المنتج

شكل العوامل المؤثرة فى إختيار البديل األنسب لدعـ سمسمة التوريد الخضراء

الهدف هو
ثحسين سالسل الجوريد الخضراء

مراحل دورة حياة الموجج
أ
الوشاة

الومو

الوضج

دورة الحياة الجشغيلية
االهجاج

الشراء

الجوزيع

خدمات إمداد غكسية

الجػبئة

أ
االهشطة البيئية للمؤسسة
ثقليل
الفاقد

اغادة الجدوير

اغادة الجصويع
الجصويع

اغادة
االسجخدام

الجخلص

أ
مػايير قياس االداء
الوقت

الوظام الحالى

أ
الوظام ا

الجودة

الجكلفة

البدائل المجاحة

الوظام ب

ويمكف شرح الشكل السابق كمايمى
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المروهة

االهحدار

أوالً :مراحل دورة حياة المنتج:
وليا تأثير بال عمى سالسل التوريد الخضراء فعمى سبيل المثاؿ
 -1فى مرحمة النشأة  :المنتج يتأثر بشكل أكبر بالتصميـ البيئى.
 -2فى مرحمة النضوج واالنحدار  :تزداد أىمية تصميـ شبكة اإلمداد
العكسية .
ثانياً :دورة الحياة التشغيمة:
 -1مرحمة الشراء :تؤثر عمى سالسل التوريد الخضراء مف خالؿ شراء المواد
الخاـ التى ُيمكف اعادة تدويرىا أو بالفعل تـ إعادة تدويرىا.وىناؾ بعض
اإلشتراطات تتعمق بالمورديف فى ىذا المجاؿ منيا:
 استبياف بيئى لممورديف . مراجعو و تقييـ بيئى لممورد . معايير بيئيو موافق عمييا عمى قائمو المورد . تعيد المورديف بشياده بيئيو مستقمو . المساىمو مع المورديف فى تنميو العمميات التكنولوجيو النظيفو . اشتراؾ المورديف فى عمميو ابتكار تصاميـ المنتجات البيئيو وعمميو االنتاج .
 الحد مف النفايات و المخمفات فى العمميو بيف المورديف والمستيمكيف.
 -اعاده استخداـ و تدوير المواد متطمبا التعالـ مع المورديف .
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 السعى وراء جعل التشريع متعاونا مع المورديف فى المحافظو عمىالبيئو .
 بناء معايير بيئيو أثناء التعاقد مع المورديف .أمثمو :
شركة “ ”FIAT AUTOوضعت مستند يسمى المبادغ التوجيييو لمتعاوف أو
الدليل الموجز لمتعاوف و قد عقد فى فبراير  2004و يتطمب ىذا النص قبوؿ
األطراؼ لزياده التوافق البيئى عمى السمع و عمميو اإلنتاج كأولويو أولى وأيضا
األخذ فى االعتبار التوازف التنافسى و االقتصادػ و قد أجرػ استطالع عمى 360
مورد فى  2014لمراقبو إدارتيـ لمموارد البيئيو كالطاقو و الماء و اليواء .
شركة “ ”General Motorكونت فريق استشارػ بيئى لممورديف لكى تكشف
الطرؽ التى مف خالليا تستطيع الشركة العمل بفاعميو مع المورديف الستكماؿ
اىتمامات البيئو فى التصميـ و مصادر التوريد و عمميات التصنيع .
 -2مرحمة االنتاج :يجب أف نتمكف مف إدماج إعادة اإلنتاج واعادة االستخداـ
وأف تمحق بيما عوامل مساعدة لمتفكيؾ والتجييز إلعادة االستخداـ.
والتصنيع داخل حمقو مغمقو واحده مف المقاييس الداخميو التى يمكف أف تستخدـ
لتحسيف األداء البيئى لسمسمو التوريد الخارجيو و عمميو التصنيع داخل الدائره
المغمقو ىى عمميو انتاج منتجات أو سمع بدوف تأثير سمبى عمى البيئو و عمى
سبيل المثاؿ استبداؿ المواد السامو بيئيا مثل المذيبات بالمحاليل المائيو فى العمميو
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و استبداؿ مسحوؽ الصبغات بصبغات سائمو و ىذا يعتبر مثاؿ فى االستبداؿ
لتقميل انبعاث التموث و مع االخذ فى االعتبار تأثير دوره حياه ىذه المستبدالت.
أمثمو :
شركة “  “ Compacqأنشات عالقات مع عدد مف المنظمات التى ترسل
مكوناتيا االلكترونيو ( المخرجات ) و استخداميا كمدخالت لمرحمو أخرػ .
شركة “ “ Desiny worldأنشات مرفق الستعاده المواد المستخدمو فى منتجع
“  “ Desinyفى نفس الموقع وبيذه الطريقو استطاعت أف تجمع أكثر مف 45
طف مف الورؽ والبالستيؾ والزجاج والحديد واأللمونيوـ يوميا محققو معدؿ اعادة
تدوير أكثر مف  %30ليذه الخامات.
 -3التوزيع :تؤثر عمى شبكة اإلمداد األمامية والعكسية مف خالؿ ق اررات
مثل أماكف مراكز التوزيع ووسيمة النقل.ونأخذ عنص ار بالتفصيل وىو:
العالقات مع المستيمكين  :تتأثر العالقات مع المستيمؾ بسياسات تسويقيو خضراء
بشكل كبير حيث كشفت بعض الدراسات أف االىتماـ األكبر واألساسى لألفراد
المستيمكيف فى البيئو ينحصر فى السمع النيائيو الجاىزة لالستخداـ كما أف العديد
مف الشركات تضع ضغط عمى موردييا وأف ىؤالء المورديف ييتموف باصحاب
الشركات عمى أنيـ المستيمكيف النيائييف لدييـ .
أمثمو :
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شركة “ ”BRISTOL MYER’SQUIBBو التى وضعت برامج بيئيو
تتعمق بالمستيمكيف و التى تساعد عمى توعيو المستيمكيف و ايضا وضعت
مؤسسات الداره الرعايو الصحيو بطريقو مثمى لكى تساعد فى النشاط البيئى
(. )Corporate Environment Report 2005
شركة “ ”DUPONTأنشأت شراكو مع " “ FORD MOTORSبحيث
يكوف دفع “ ”DUPONTقائـ عمى عدد مف السيارات المطميو و التى تخمق نوع
مف الحافز لدػ الشركتيف لكى تستخدـ ىذا الطالء بكفاءه قدر االمكاف .
 -4خدمات إمداد عكسية :تشمل إعادة المنتج المتاح إعادة استخدامو مثل
صناعة البالستيؾ.
وىى تعنى إدراؾ المواد المسترجعو والمنتجات والمكونات مره أخرػ إلى سمسمة

التوريد  ،وبالتالى فيى منيج بيئى واعى بادراؾ التوزيع العكسى وتخفيض الموارد

.وأساس ذلؾ ىو االسترجاع أو الحركو العكسيو أو سمع أو مواد ناتجو عف إعادة

التصنيع أو إعادة االستخداـ والتى ينتج عنيا التقميل فى المواد الميدره التى تؤدػ

إلى عممية توزيع أكثر كفاءه.

وتشتمل عممية اإلمداد العكسيو عمى ىذه الخطوات:
لتجميع-الفصل-الفرز-العمميات االنتقاليو-التوصيل-التكامل
والتاكيد التنفيذػ يعتمد عمى نوع الخامو أو المكونات التى تنتقل خالؿ عممية
اإلمداد العكسي .
واألمثمو عمى ذلك :
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شركة“”Siemens Nixdor Information Systemوالتى تعيد تدوير أجيزة
الكمبيوتر المستعممو .
شركة“ ”Rank Xeroxوالتى أنشأت برامج تساعد عمى استرجاع المعدات
واألجزاء وىذه البرامج أدت الى زيادة معدؿ األدوات واألجزاء العائده والتى أدت إلى
انخفاض التكاليف ومف ثـ أسعار أقل  .وبرامج التسويق قد أنشأت لمترويج
لممنتجات الخضراء .
 -5التعبئة:
 اختيار المواد المصنوع منيا العبوات تكوف قابمة إلعادة االستخداـ. تصميـ العبوة يوّفر المساحة فى وسيمة النقل مما يتيح تقميل عدد مراتالنقل وتحقيق الكفاءة.
كما يمكف القوؿ أيضا أف األنشطة البيئية لممؤسسة قد ترتب تنازليا مف حيث
المستحب عمى البيئة كما يمى :
التأثير
ّ
 )1تقميل الفاقد :يمثل األفضل عمى اإلطالؽ ألنو العالج الجذرػ ,يمثل "المبادرة "
وليس "رد الفعل" أما "رد الفعل" فيشمل:
 )2إعادة االستخداـ :يحافع عمى حالة المادة األصمية "التى تـ إعادتيا لمنظاـ" مع
تعديل بسيط.
 )3إعادة التصنيع :ويتطمب بعض التفكيؾ واإلحالؿ.
 )4إعادة التدوير :وتتطمب تغيير جذرػ أكبر فى بناء المادة.
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أما بالنسبة " ُّ
لمتخمص" فإف سالسل التوريد الخضراء تضع نصب أعينيا تدنيتو إلى
أقصى حد ممكف.

معايير قياس األداء إلدارة سالسل التوريد الخضراء
(الوقت ,الجودة ,التكمفة ,المرونة)
المتغيرات فى اعتبار المؤسسة حيف تختار البديل
مف البدييى أف تُؤخذ تمؾ
ّ
األنسب لدعـ سالسل التوريد الخضراء ألف المؤسسة لف تنسى أبدا أف الوازع

الرئيسى ليا دائما ىو الربح .كما تتصف تمؾ المعايير بأنيا ليست ثابتة فيى
ديناميكية متغيرة وتتأثر بمراحل دورة حياة المنتج .فمثال:
 فى مرحمة النشأة  :المرونة والوقت ليما أىمية أكبر مف التكمفة. فى مرحمة النضج :يبدأ عنصر التكمفة فى اكتساب أىمية أكبر.وتختمف البدائل المتاحة لكل مؤسسة عن األخرى ومنيا مثالً
 -1تحسيف إدارة الجودة البيئية(.)TQEM
 -2تطبيق  EDIتبادؿ البيانات االلكتروني.

جدول الفرق بين ISO 9000 & ISO 14000
ISO 14000

ISO 9000

 -معيار دولي لألنظمة اإلدارية الخضراء

 -معيار عالمي لتطوير إدارة الجودة .

 اليدؼ :وسيمة لمتعرؼ عمى تطبيقاألنشطة التي تر ِ
اعي اإلطار البيئي
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تمكف المؤسسة مف إظيار
 اليدؼّ :مقدرتيا عمى توفير منتجات تحقق
اإلشباع لممستيمؾ

إطار اتخاذ القرار ليدف سمسمة التوريد الخضراء
كمب ٌُ مُضخ ثبنشكم فإن ٌذف انمإسسخ ٌُ رذسٕه سالسم انزُسٔذ انخضشاء
ٌَزا انٍذف سٕزأثش ثبنمزغٕشاد انسبثمخ جمٕؼبً.
 توضح األسيم العالقات بيم العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرار واختيار البديلالمناسب فمثالً-:
تمت اإلشارة
( )1معايير قياس األداء تعتمد عمى مرحمة دورة حياة المنتج كما ّ
مسبقا.
( )2معايير قياس األداء تختمف تبعا لمراحل دورة الحياة التشغيمة.
فمثال :فى مرحمة التعبئة  :الجودة اكثر أىمية مف الوقت.
( )3أىمية مرحمة دورة الحياة التشغيمية تتوقف عمى مرحمة دورة حياة المنتج.
فمثال مرحمة الشراء ليا أىمية أكبر فى المراحل األولى مف عمر المنتج.
( )4تغذية مرتدة داخمية بيف حمقات دور الحياة التشغيمة.
فمثال :اذا خطط المصنع لزيادة االنتاج ,تعطى أىمية أكبر لمرحمة الشراء (المواد

الخاـ).

( )5تتأثر األنشطة البيئية لممؤسسة بدورة الحياة التشغيمة.
فمثال :فى مرحمة التعبئة يكوف التركيز األكبر عمى "إعادة اإلستخداـ" وليس

التخمص .
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( )6القرار استراتيجى اليؤثر فقط عمى المؤسسة المتخذة لمقرار بل عمى
المؤسسات المرتبطة بيا كالمورديف ولذا وجب أخذ عناصر خارجية فى

االعتبار.

مثال - :إمكانية صدور قانوف بيئى جديد ممزـ.
 ازدياد حمية التنافس بيف سالسل التوريد الخضراء.( )7كما ىو موضح بالشكل فإف األولوية النسبية لكل بديل مف البدائل المتاحة
سوؼ تتحدد بناء عمى معايير قياس األداء و األنشطة البيئية لممؤسسة بعد
أخذ العالقات المتشابكة والمتبادلة بيف العوامل المؤثرة عمى اتخاذ القرار فى
الحسباف.

مرحمة التنفيذ البيئى فى الدول المتقدمة والنامية
مقدمة
يمثل تنفيذ سمسمة التوريد الخضراء تحديا ألف تمؾ السمسمة تنطوؼ عمى كل مف
التشغيل اآللي وااللتزاـ باستخداـ المواد مف أجل تخفيض نسب انبعاث الكربوف .التشغيل
اآللي لخدمات اإلمداد جعمت تقريبا مف عممية التخزيف عممية ال ورقية واستخداـ تكنولوجيا
المعمومات سرع مف عممية السعي باتجاه مخازف أكثر اخض اررا .وباإلضافة إلى ذلؾ ،فإف
استخداـ مواد البناء التي تمتمؾ القوة الجيدة والمتانة يبرىف عمى أف ذلؾ األمر ذو أىمية
قصوػ مثل مواد البناء الجاىزة ألنيا تقمل مف انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف .كما أنيا
تمعب دو ار ميما حيث استدامة مباني المخازف وتمبية حاجات التحزيف أمر متوقع عمى
مدػ فترات طويمة مف الزمف ،وبالتالي فإف مواد البناء المستخدمة يجب أف تكوف متوافقة
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مع المعايير المستدامة لتحمل اإلستخداـ طويل األجل وتحمل عوامل اإلستيالؾ (تصدع
وتيالؾ وخالفو) وخفض تكمفة استبداؿ ىياكل المستودعات إلى حد كبير .عمى سبيل
المثاؿ ،سقوؼ اليياكل يجب أف تكوف قادرة عمى استيعاب و تسييل استخداـ الطاقة
الشمسية الكيروضوئية ،فاستخداـ مفاىيـ الكوة (سقف يسمح باإلضاءة الطبيعية) سيدفع
باتجاه االنخفاض في تكاليف الوقود البديمة عمى أساس سنوػ ،وستعمل ألواح الصمب
المعزوؿ عمى ضماف انخفاض االستيالؾ مف خالؿ الشبكة ،وفي النياية تمعب دو ار
حاسما في التكنولوجيا الخض ارء.
أوالً :الدول المتقدمة:
رغـ كونيا األكثر انغماسا فى عالـ الميكنة واآلالت والتصنيع إال أنيا تتخذ
منيج "المبادرة " Proactiveوليس "رد الفعل" Reactive
فعند القياـ بتحميل األنشطة البيئية لممؤسسة ،نجد أف اىتماـ تمؾ الدوؿ ينصب
بنسبة كبيرة عمى "تقميل الفاقد" ،والدراسات الميدانية تؤكد ذلؾ فى السويد والياباف
تأث ار بػ  ISO 14001بخمق موقف مربح لمطرفيف مع المورديف والتأكد مف اتباع
المورد لمتعميمات البيئية.
ثانياً :الدول النامية:
 تأخذ موقف "رد الفعل"  :تعمل عمى العالج دوف التفكير فى الوقاية.فعند القياـ بتحميل األنشطة البيئية لممؤسسة  :نجد أف اىتماـ تمؾ الدوؿ
ُّ
"التخمص" اآلمف مثال تركيب مرشحات عمى مداخف المصانع بدال مف
ينصب عمى
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التركيز عمى األنشطة البيئية األكثر رفعا لمكفاءة كتقميل الفاقد أو إعادة التدوير .قد
أوضحت الدراسات الميدانية أف شرؽ آسيا قد بدأ الخطوات السميمة تجاه سالسل
التوريد الخضراء وعمى باقى الدوؿ النامية أف تحذو حذوه.
فمثالً :الصيف بدأت فى إدماج الفكر البيئى إلى سالسل التوريد ولكف تمؾ الخطوة
لـ تعـ جميع الصناعات حتى اآلف ولكف ىناؾ بعض التحسف فى نواحى األداء
البيئى.

خطوات بناء سمسمة التوريد الخض ارء
 -1اختيار المنتج:
ىو عبارة عف تصميـ المنتج بطريقة آمنة تصمح لالستخداـ فى محاولة لموصوؿ إلى
أقل درجة مف التموث البيئي واستيالؾ أقل لمطاقة .والبد أف يكوف المنتج آمف وال يكوف
ىناؾ خطورة فى أؼ مرحمة مف مراحل سمسمة التوريد الخضراء سواء النقل ،التخزيف.. ،إلخ
ويكوف منتجا مصمما طبقا لمبيئة ،و ىى عبارة عف عممية تطوير لممنتج وليس ليا
أضرار سمبية سواء عمى المستخدـ أو البيئة ،كما أنيا عممية موفرة لمتكمفة و صديقة لمبيئة
وتحدث فى المرحمة الرئيسية لتصميـ المنتج.
 -2اإل نتاج وسير العممية
والغرض منو تقميل التأثير السمبى عمى البيئة خالؿ عممية تصنيع المنتج ،و تيتـ بأف
يقدـ البائعوف أفضل ما عندىـ لممستيمؾ لموصوؿ إلى أعمى درجات اقتناع المستيمؾ

بالمنتج .كما أف ىذه المرحمة (االنتاج وسير العممية) تيتـ بالكفاءة و التميز لممنتجات.
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 -3اختيار شركاء األعمال
وىى عمميو اختيار المورديف الذيف اثبتوا كفاءتيـ مف قبل وقاموا بتطبيق سياسة تقميل
الفاقد واستخداـ المواد الخاـ بطريقة ال تضر البيئة.
 -4عممية التصميم والتنفيذ
واليدؼ منيا تقميل استيالؾ الوقود  ،وذلؾ يتـ مف خالؿ نقل المورديف بالقرب مف
مصانع األدوات األساسية ،كما يقل فييا استخداـ النقل الجوؼ وتعتمد عمى النقل البحرؼ
والسكؾ الحديدية ،و يجب عمى شركاء نظاـ اإلمداد المشاركة فى عممية تصميـ المنتج
لتحقيق الكفاءة والتميز المستيدؼ.
 -5مواد التعبئة والتغميف
والتى البد وأف تكوف معقمة و حاصمة عمي شيادة تؤكد أنيا معقمة و صالحة إلعادة
االستخداـ.
 -6احتياطى تصميم خدمات اإلمداد
وتعنى أنو بعد استيالؾ المواد بطريقة فعالة يجب أف يتـ إعاده استيالؾ الفائض منيا
فى إصالح المصانع وخالفو.
 -7تكنولوجيا المعمومات
ويتـ تطبيقيا مف خالؿ تقميل األوراؽ المستخدمة فى عمميات الشحف والدفع وخالفو.
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 -8المبانى الخضراء
وىى أف يكوف تصميـ المبانى يعكس ما تـ توضيحة مف محاولة ترشيد استيالؾ
الطاقة مف خالؿ المصابيح الموفرة لمطاقة و االعتماد عمى اإلنارة الطبيعية كما يجب
االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والوقود لذا يجب أف تحصل تمؾ المبانى
Leadership in Energy and Environmental Designعمي شيادة
Certificate By US.
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انفصم انثامن

انصناعات اخلضراء
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انفصم انثامن

انصناعات اخلضراء
يحتوػ ىذا الفصل عمى عدة عناصر تفى بالغرض المعرفى

والميارػ لمقارػء فى موضوع الصناعات الخضراء تتمثل فيما يمى :

-

اإلقتصاد األخضر والنمو األخضر

 معالجو التحديات البيئيو بالمعايير الدوليو ISO 14000 أىمية الصناعات الخضراء -مؤشر األداء البيئى

 إستراتيجية الوصوؿ لمصناعات الخضراء األدوات السياسية الرامية إلى تحقيق االستدامة البيئية الخضراء -أمثمة عمى الصناعات الخضراء

 السيارة الكيربائية – التطبيق الفعاؿ لسالسل التوريد الخضراء -المجمس العالمى لممبانى الخضراء

 -أفضل عشر سالسل توريد خضراء

 -شركة ىواوػ نموذجا لمصناعات الخضراء

األىداف والمخرجات
األىداف اإلجرائية :
 -التعرؼ عمى اإلقتصاد والنمو األخضر وأىمية الصناعات الخضراء
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 بياف مؤشر األداء البيئى واستراتيجية الوصوؿ لمصناعات الخضراء  ،معتوضيح األدوات السياسية الرامية إلى تحقيق االستدامة البيئية الخضراء.
 العرض التفصيمى لألمثمة عمى الصناعات الخضراء  ،ودور المجمسالعالمى لألبنية الخضراء باإلضافة إلى عرض أفضل عشرسالسل توريد

خضراء مع اإلشارة إلى السيارة الكيربائية وشركة ىواوػ كنموذج

لمصناعات الخضراء .
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انفصم انثامن

انصناعات اخلضراء
االقتصاد األخضر والنمو األخضر

يؤدؼ إلى
يعرؼ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة االقتصاد األخضر بأنو اقتصاد ِّ
" ّ
بالحد
"تحسيف حالة الرفاه البشرؼ واإلنصاؼ االجتماعي ،ويعنى في الوقت نفسو
ّ

الشح اإليكولوجية " .وبتعبير أبسط،
عمى نحو ممحوظ مف المخاطر البيئية وحاالت
ّ
فإف االقتصاد األخضر ىو اقتصاد منخفض الكربوف وفعاؿ مف حيث الموارد
وجو فيو النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات مف
وي َّ
وشامل اجتماعياُ .
القطاعيف العاـ والخاص تفضي إلى تخفيض انبعاثات الكربوف والتموث وتعزيز
التنوع اإلحيائي وخدمات النظـ
آفاؽ استخداـ الطاقة والموارد ومنع خسارة
ّ
اإليكولوجية".
ويشير مفيوـ االقتصاد األخضر الذؼ يرفع رايتو برنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي ،إشارة واضحة إلى ىدؼ رفاه اإلنساف واإلنصاؼ االجتماعي ،إلى جانب
االستثمارات البيئية كمحركات لتوليد الدخل واستحداث فرص العمل .وعمى الرغـ
مف أف البنؾ الدولي يشير إلى الحاجة إلى اإلدماج االجتماعي ،إال أنو يعبر
بصورة أقل وضوحا عف اآلليات التي يستطيع النمو األخضر تحقيقو مف خالليا.
أما منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادؼ فقد عرضت أصال النمو
األخضر بوصفو وسيمة لمواصمة النمو االقتصادؼ مع الحفاظ عمى الموارد
الطبيعية الحيوية.
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وترػ وثيقة نتائج مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة  ٢١٠٢أف ... :االقتصاد
األخضر في سياؽ التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر ىو أحد األدوات اليامة
المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ،ونرػ أنو يمكف أف يتيح خيارات لمقررؼ
السياسات ،وليس مف المفروض أف يكوف مجموعة مف القواعد الجامدة .ونشدد عمى
ضرورة أف يسيـ االقتصاد األخضر في القضاء عمى الفقر وفي تحقيق النمو
االقتصادؼ المطرد وتعزيز اإلدماج االجتماعي وتحسيف أحواؿ البشر وخمق فرص
العمل وتوفير العمل الالئق لمجميع ،والحرص في الوقت ذاتو عمى استمرار النظـ
اإليكولوجية لكوكب األرض في أداء وظائفيا عمى نحو سميـ.
أما النمو األخضر ىو النمو الذؼ يتسـ بالفعالية في استخدامو لمموارد
الطبيعية ،وبالنظافة بحيث يحد مف أثر تموث اليواء واآلثار البيئية  ،بحيث يراعي
المخاطر الطبيعية ودور اإلدارة البيئية ورؤوس األمواؿ الطبيعية في منع الكوارث
المادية .وال بد مف أف يكوف ىذا النمو شامال"
"كما أف النمو األخضر ىو تعزيز النمو االقتصادؼ والتنمية مع ضماف أف
توفير لمموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عمييا
ا
تواصل الثروات الطبيعية يمثل
رفاىيتنا .ولتحقيق ذلؾ ،يجب أف يحفز االستثمار واالبتكار فى ىذا اإلتجاه  ،مما
يدعـ النمو المطرد ويتيح فرصا اقتصادية جديدة".
وقد شاع تداوؿ كال المفيوميف في عدد متزايد مف البمداف في السنوات األخيرة.
وجعمت جميورية كوريا مف النمو األخضر الموضوع الرئيسي  -والعنواف -
لالستراتيجية اإلنمائية الوطنية لدييا .وبغية التوسع في "الصفقة الخضراء الجديدة"،
وىي عبارة عف مجموعة مف التدابير لمواجية األزمة االقتصادية ،عكفت الحكومة
عمى مباشرة استراتيجية طويمة األجل تتعمق بالنمو األخضر .واستثمرت ١٠
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تريميوف ووف كورؼ (حوالي ٤٨مميار دوالر أمريكي) بيف عامي  ٢١١١و،٢١٠٢
حيث رفعت عدد الوظائف الخضراء مف  ٠٠١١١١وظيفة في عاـ  ٢١١٤إلى
 ٤٠١١١١وظيفة في عاـ .٢١٠٢
واعتمدت كل مف إثيوبيا وجنوب أفريقيا استراتيجية االقتصاد األخضر
بوصفيا مكونا مف مكونات خطط التنمية لدييا .ونظ ار ألف مسارات التنمية التقميدية
مف شأنيا أف تؤدؼ إلى االستخداـ غير المستداـ لمموارد الطبيعية والى تحقيق وضع
الدخل المتوسط  ،فضال عف زيادة حادة في انبعاثات غازات الدفيئة ،ترمي إثيوبيا
بحموؿ عاـ  ٢١٢٢إلى تطوير االقتصاد األخضر .وتتميز معظـ االستثمارات
البالغة حوالي  ٠٢١مميار دوالر أمريكي ،الالزمة خالؿ السنوات العشريف المقبمة،
بالفعالية مف حيث التكمفة والحفز المباشر لمنمو االقتصادؼ واستحداث فرص العمل
اإلضافية ذات القيمة المضافة العالية .وقامت جنوب أفريقيا بإدراج استثمارات
االقتصاد األخضر بوصفيا أحد المكونات العشرة ضمف "مسار نمو جديد" شامل.
وأدرجت الصيف االستدامة البيئية في السياسات اإلنمائية الوطنية بشكل متزايد
منذ عاـ  ٠١٤٨وتسجل اليوـ أكثر مف  ٨مالييف وظيفة خضراء .وتحدد خطة
التنمية االقتصادية الخمسية الجديدة (المعتمدة في أيار /مايو  )٢١٠٢األىداؼ
والتدابير االستراتيجية لالقتصادات الخضراء ومنخفضة الكربوف والدائرية .وتحدد
الخطة الصناعات ذات األولوية ،بما في ذلؾ األشكاؿ البديمة لمطاقة وحفع الطاقة
وحماية البيئة والتكنولوجيا الحيوية وتصنيع المعدات عالية الجودة والتي تعمل
بالطاقة النظيفة .وتتوقع الصيف أف تستأثر ىذه الصناعات بنسبة  ٠٢في المائة مف
الناتج المحمي اإلجمالي لمبالد بحموؿ عاـ  ،٢١٢١بزيادة عف نسبتيا الحالية البالغة
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 ٢في المائة .ومف المتوقع أف يوفر ذلؾ وظائف خضراء جديدة ،بما يؤدؼ إلى
زيادة صافية في الوظائف قدرىا  ٠١مالييف وظيفة
كما اعتمدت الب ارزيل واندونيسيا أىدافا أحادية الجانب لمحد مف انبعاثات غازات
الدفيئة ،وتقوماف بتنفيذ برامج في مجموعة مف القطاعات ،بدءا مف الزراعة وانتياءا
بالطاقة والنقل .وتمتزـ الحكومة اإلندونيسية بالمحافظة عمى النمو االقتصادؼ
واستحداث الوظائف ال سيما لصالح الشباب والحد مف الفقر وتحسيف االستدامة
البيئية والحد مف مستويات انبعاثات الكربوف .ويجرؼ تنفيذ استراتيجية إنمائية
متكاممة مف أربع شعب ،أال وىي تشجيع النمو وخمق فرص العمل ومراعاة مصالح
الفقراء وحماية البيئة ،في إطار الخطة اإلنمائية الوطنية متوسطة األمد لمفترة
 ،2014-2010التي تدرج البعد البيئي في جميع جوانب وضع السياسات.
وينعكس السعي نحو االستدامة البيئية والفرص المناسبة الستحداث الوظائف
الخضراء انعكاسا متزايدا في سياسات العمالة .وفي سرؼ النكا عمى سبيل المثاؿ،
ترمي السياسة الوطنية لمموارد البشرية والعمالة ،المعتمدة في تشريف األوؿ /أكتوبر
 ،٢١٠٢إلى تحقيق العمالة الكاممة والمنتجة والمختارة بحرية لمجميع وتدرج صراحة
القطاعات الرئيسية لفرص العمالة والبيئة.

معالجو التحديات البيئيو بالمعايير الدوليو ISO 14000
تـ اصدار سمسمو المواصفات الدوليو  ISO 14000التي تمثل دليال و
مرشدا واطا ار متكامال مف نظـ االداره البيئيو وىي سمسمو مف المعايير الدوليو
المطوره مف قبل منظمو االيزو تيدؼ إلي تحسيف األداء البيئي في مختمف
القطاعات اإلنتاجيو و الخدميو و حسف استخداـ الموارد الطبيعيو وتسعي لمعالجو
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المشاكل البيئيو مف مصادرىا  .وينبغي عمي المنظمات تطبيقيا في عممياتيا ليكوف
آدائيا مطابقا لممواصفات العالميو لحمايو البيئو و تحسيف آدائيا .
حيث أصبح التاثير البيئي لمشركو عنص ار أساسيا في عمميو صنع الق اررات ,
وقد ظير أيضا األثر البيئي باعتباره أىـ عوامل تميزىا في األسواؽ التي تتبني
زياده االستدامو و تحديد مسئوليو الشركات مف األثر البيئي .
وقد أصبح االىتماـ والوعي بسالسل التوريد الخضراء في العقود األخيره غير
عادؼ ومدفوعا مف قبل أغمب دوؿ العالـ بالحرص عمي سف القوانيف و التشريعات
و بتشكيل الييئات باالىتماـ بالتأثير البيئي لسالسل التوريد .
ىذا وقد شممت  ISO 14000:2004مجموعو مف المعايير الدوليو التى
تيدؼ الي تزويد المنظمات بعناصر نظاـ إداره بيئيو فعاؿ ،حدد معاييرنظاـ اإلدارة
البيئية ،وساىـ في رسـ إطار لمشركة أو لممنظمة يمكف اتباعو إلنشاء نظاـ فعاؿ
إلدارة البيئة .ويمكف استخدامو مف قبل المنظمة بغض النظرعف نشاطيا أوالقطاع.
ويمكف تقديـ ضماف إلدارة الشركة والموظفيف وكذلؾ أصحاب المصمحة الخارجييف
أف األثارالبيئيو يمكف قياسيا وتحسينيا.
ويعمل عمي وضع مجموعو مف السياسات و اإلجرءات البيئيو التي تحسـ
العديد مف قضايا التوريد مف حيث االثر البيئي مثل عمميات اإلنتاج ،النقل و
التخزيف ،إعاده التدوير ،التغميف و المخرجات.
تتعدد فوائد  ISO 14001لتشتمل عمي :
•انخفاض تكاليف التخمص مف النفايات.
•التوفيرفي استيالؾ الطاقة والمواد.
•تحسيف صورة الشركة بيف المنظميف والعمالء والجميور.
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•االمتثاؿ التشريعي.
•زيادة سرعة الوصوؿ إلى العمالء.
•تحسيف إدارة المخاطر.
•القدرة عمى خفض تكاليف التأميف.
•تخفيض التكمفو.
وقد وضع معيار  ISO 14000عند اختيار معايير الموارد و اختيار المورديف و
كذلؾ العقود و االتفاقيات طويمو األجل بحيث تكوف متفقو مع تحقيق السياسات
الرئيسيو لتدارة البيئية .

أىمية الصناعات الخضراء

إف اختالؿ العالقة مابيف التطور الصناعي والطبيعة أدػ إلى تشوىات بيئية

عديدة في ظل تنامي نظاـ اقتصادؼ صناعي قائـ عمى آالؼ المنشآت العامة
والخاصة التي أبق المسألة البيئية خارج حساباتيا وأطمقت العناف لمموثاتيا التي
زرعت في رحـ الطبيعة أجنة بمختمف أشكاؿ التموث البيئي  .وفي ىذه األياـ مع
ىذه الصحوة البيئية التي يتعزز حضورىا النظرؼ يوما بعد يوـ عمى ساحة الواقع
البد مف البحث في حقيقة توازؼ المسار الصناعي مع المسار البيئي المذاف
يستنزفاف مئات المالييف مف الدوالرات لتنفيذ مئات الخطط الحالية والمستقبمية
لتطوير القطاع الصناعي والحد مف التدىور البيئي ووقف ذلؾ االستنزاؼ لمموارد
الطبيعية تحت عنواف التطور والتقدـ الصناعي الذؼ أفمت مف الرقابة البيئية في
زحمة الشعارات والعناويف العريضة .
وبناء عمى ذلؾ فإف أىمية الصناعات الخضراء تتجمى في :
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 الحد مف ظاىرة االحتباس الحرارؼ . الحد مف انتشار النفايات الصمبة والسائمة . توفير بيئة صحية لألجياؿ الحاضرة والقادمة . فتح مجاالت جديدة في االستثمارات واالقتصاد األخضر . عمل توازف بيف موارد الطبيعة والتطور الصناعي . توفير فرص عمل لمكثير مف العاطميف عف العمل .مؤشر األداء البيئى Environmental Performance Index
يقيس ىذا المؤشر فعالية جيود الحماية البيئية الوطنية في  193بمدا .ويعكس
اإليماف بأف النتائج عمى أرض الواقع ىي أفضل وسيمة لتتبع مدػ فعالية السياسات
البيئية ،وتركز المؤشرات  EPIعمى نتائج قابمة لمقياس الرقمى والوصفى مثل
االنبعاثات أو معدالت إزالة الغابات.
وقد صنف ىذا المؤشر خمس دوؿ كأفضل دوؿ فى العالـ ليذا المؤشر البيئى
وذلؾ عاـ  2014وىى سويس ار  ،لوكسمبورج  ،إستراليا  ،سنغافورة  ،الجميورية
التشيكية .وجاءت خمس دوؿ فى مؤخرة ىذا المؤشر عمى مستوػ العالـ وكانت
الصوماؿ  ،مالى  ،ىاييتى  ،ليسوتو وأخي ار أفغانستاف  .وفيما يتعمق بالمممكة
المتحدة كانت رقـ  ، 12والياباف  ، 26والواليات المتحدة  ، 33أما اليند فجاءت
فى الترتيب . 155

إستراتيجية الوصول لمصناعات الخضراء
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تعرؼ الصناعات الخضراء بأنيا تمؾ الصناعات البديمة والتي ال تؤثر عمى
البيئة الطبيعية مف حيث المواد المصنعة منيا والتي يمكف أف تحمميا وأف تعيد
صناعتيا .
وفي تعريف آخر  :ىي أؼ صناعة تمتزـ مف ذاتيا إنقاذ اآلثار البيئية لعممياتيا
ومنتجاتيا وخدماتيا وىي فعميا تقوـ بذلؾ عمى أسس مستمرة مثل المصادر الفعالة
واإلنتاج األنظف والطاقة الصناعية وادارة الطاقة واإلدارة المسئولة واآلمنة لممواد
الكيميائية والنفايات وفعالية المياه ومنع التموث .
ويمكف تنفيذ ىذه اإلستراتيجية مف خالؿ مايمى :
• استخداـ مواد بناء غير مموثة لمبيئة .
• استخداـ طاقة نظيفة متجددة .

• استخداـ مواد غذائية غير مضرة بالصحة أو البيئة .
• إتباع أسموب عممي لمتخمص مف الفضالت والمخمفات .

• البدء تدريجيا لتطوير وسائل النقل والمواصالت باستخداـ طاقة نظيفة غير

مموثة لمبيئة .

• تشجيع استخداـ الطاقة النظيفة .

• القضاء عمى حوالي  %90مف المموثات .
• عدـ االستخداـ المفرط لممبيدات الحشرية .

• إيقاؼ عممية االستيالؾ الجائر لمموارد الطبيعية لمبالد والقارات .

• الحفاظ قدر المستطاع عمى البيئة الطبيعية المت ػػاحة والمتوفرة وزيػادة

المس ػػاحات الخض ػ ػراء لتكػػوف رئة ومتنفس لممناطق السػػكنية .

• العمل داخل منظومة متكاممة بيف الحكومات واألفراد لمقضاء عمى المموثات
ويكوف ىدفيا بيئة نظيفة .
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كما أن ىناك سبع خطوات لتنفيذ المفيوم "األخضر" تتمثل فيما يمى :
 .1بناء خارطة طريق تقوـ عمى المسؤولية االجتماعية لمشركات.
 .2قبوؿ العمالء واإلستشعار الجيد مف الناحية التجارية.

 .3البحث عف الميزة التنافسية لمعمالء و عف البيع بطريقة مبتكرة .
 .4تقييـ المبادرات الخضراء مف حيث التكمفة ،والجدوؿ الزمني وحالة قطاع

األعماؿ.

 .5قياس وتحديد العالمات الفارقة.
 .6اعتماد الممارسات الخضراء المناسبة الصديقة لمبيئة.

 .7تصميـ البناء الموفر لمطاقة والعمميات في المستودعات.
وأيضا يتـ تصميـ المدف الخضراء مع مراعاة ما يمي :
 -استخداـ الطاقات الطبيعية .

 استخداـ مواد بناء صديقة لمبيئة . تنقية اليواء داخل المدف والمباني . -فمسفة استخداـ األلواف .

 تجنب الضوضاء واإلزعاج . -التصميـ اآلمف لممباني .

 الطابع المعمارؼ يكوف متوافق مع الطبيعة بحيث يكوف جزء مف الطبيعة والينفصل عنيا مما يؤثر عمى المناخ العاـ لممدف الخضراء .
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األدوات السياسية الرامية إلى تحقيق االستدامة البيئية الخضراء
يمكف لمحكومات ،بجمعيا بيف األدوات السياسية ،أف توفر حوافز العتماد
المعتمدة عامال ىاما مف
ممارسات خضراء في مكاف ما  .وتمثل األدوات السياسية
َ
العمل واستثمارات في منتجات وخدمات خضراء جديدة مف العوامل المحددة لطبيعة
ومدػ تأثير تدابير االستدامة البيئية في المستقبل .ومف الممكف أف تشمل ىذه
األدوات ما يمي:
 األدوات القائمة عمى السوؽ مثل الضرائب والرسوـ والتراخيص القابمة لمتداوؿواألسعار المضمونة واإلعانات والقروض بشروط مواتية .وتعزز ىذه األدوات
إشارات السوؽ مثل ارتفاع أسعار السمع األساسية النادرة أو تزايد طمب
تنشط ىذه
المستيمؾ عمى المنتجات والخدمات الخضراء .ومف الممكف أف ِّ
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األدوات االبتكار والقدرة التنافسية في المجاؿ التقني إذ توفر حوافز لالستثمار
الخاص وخضرنة المنشآت .ومف الممكف أيضا تعديل أو تخفيض اإلعانات
المقدمة أصال عمى المياه والطاقة والمواد الخاـ ،التي تعيق الفعالية البيئية في
المنشآت واألسر .غير أف نجاح األدوات القائمة عمى السوؽ يتطمب نظاما
فعاال لمرصد وجمع اإليرادات والتنفيذ الجيد.
 األدوات التنظيمية مثل القواعد والمعايير وسياسات الحد مف االنبعاثاتوالحصص واالختصاصات ،وكذلؾ القوانيف والموائح الوطنية أو اإلقميمية ،التي
تضمف مثال استدامة إنتاج الكتمة األحيائية والمواد المتجددة األخرػ.
 االستثمارات العامة تؤدؼ في حاالت عديدة إلى تطور بنية تحتية ذات تأثيرقميل عمى البيئة ومف ثـ خضرنة البيئة أو إلى إعادة تأىيل الموارد الطبيعية
مثل األنيار أو المناطق الساحمية.
 سياسات المشتريات العامة ،مثال بإمكاف الحكومات عند شراء السمع ،أفتفضل المنتجات المصممة تصميما أكثر سالمة بيئيا.
 األدوات القائمة عمى المعمومات مثل وضع العالمات اإليكولوجية واذكاءالوعي واإلنشاء العممى ،ويمكف أف تكوف ىذه األدوات فعالة أيضا إذا اقترف
استخداميا بتدابير أخرػ مثل الضرائب البيئية .ومف الممكف االستفادة أيضا
مف إنشاء مؤسسات لدعـ الصناعات ومساعدة المنشآت عمى استيفاء المعايير
والحصوؿ عمى الشيادات.
 المبادرات الطوعية والتي يمكنيا أف تخفض التكاليف اإلدارية وتكاليف اإلنفاذ(بالمقارنة مع األدوات التنظيمية مثال).
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أمثمة عمى الصناعات الخضراء
 صناعة السخانات الشمسية (:الطاقة الشمسية الح اررية)
وىي عبارة عف استخداـ الح اررة الناتجة مف أشعة الشمس في تسخيف المياه
ألغراض االستحماـ وغيره .وذلؾ مف خالؿ لواقط خاصة (مجمعات شمسية ).
وتطويع الطاقة الشمسية الح اررية ىي تقنيات تعمل عمى استخداـ الطاقة
الح اررية مف الشمس مباشرة لتسخيف ناقل أو حامل الح اررة والتي تكوف في معظـ
األحياف مياه .الماء الساخف الناتج يمكف أف يستخدـ لألغراض المنزلية والصناعية،
وال انبعاثات تقريبا لمكربوف ألنو ال يتـ حرؽ وقود لتسخيف المياه .كما أف ىناؾ نظـ
لطاقة ح اررة الشمس متطورة قادرة عمى حبس وتجميع طاقة الشمس إلنتاج بخار
يستخدـ إلدارة التوربينات إلنتاج الكيرباء.
وىناؾ تقنيتاف رئيسيتاف تستخدماف في أنظمة التسخيف الشمسي ،أنظمة السخانات
الشمسية (مسطحات تجميع الح اررة أو أنابيب تجميع الح اررة) وأنظمة تركيز الطاقة
الشمسية (مرايا التجميع ،أبراج الطاقة واألفراف الشمسية).
وتعتبر أنظمة التسخيف الشمسى لممياه ىي أكثر أشكاؿ الطاقة الشمسية
المستخدمة حاليا في المممكة المتحدة ويمكف لنظاـ تسخيف المياه بالطاقة الشمسية
تركيبيا بسيولة كما أنيا إضافة إلى نظاـ المتبع حاليا لتسخيف المياه المنزلية.
ويمكف أف توفر أكثر مف نصف احتياجات األسرة في الماء الساخف عمى مدار
السنة .يوجد حاليا نوعيف مختمفيف مف أجيزة تجميع الطاقة الشمسية لتسخيف المياه.
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األوؿ وىو مجمعات االطباؽ المسطحة مصنوعة مف لوح مف المعدف المطمى
بالموف األسود لكى يمتص ضوء الشمس يتـ تغذية الموحة بالمياه عف طريق أنابيب
متصمة بالموح المعدنى لكى تمتص ح اررة المعدف .بالنسبة لمناخ المممكة المتحدة
فبيا أنابيب غير سامة ومضادة لمتجمد غالبا ما تكوف مصنوعة مف النحاس جيد
التوصيل والموح المعدنى يوضع بداخل صندوؽ معزوؿ ومغطى بالزجاج أو
البالستيؾ الشفاؼ وعادة ما يتـ تثبيت ىذا النظاـ عمى السطح.
والثانى األنابيب الفارغة والتى تتكوف مف سمسمة مف أنابيب التسخيف الزجاجية
المجتمعة معا حيث تكوف ىذه األنابيب معزولة تماما وال يوجد بداخميا سوػ فراغ
ولذلؾ فيى أقرب إلى أف تكوف أكثر كفاءة ولكف أيضا مكمفة عف نظيرتيا مف
مجمعات األطباؽ المسطحة.
كما أف نظاـ التدفئة الشمسية السمبية مميز حيث يتـ تصميـ المباني بطريقة
تجعميا قادرة عمى امتصاص واالحتفاظ بح اررة الشمس وىذا ما يؤدؼ إلى تقميل
الحاجة إلى التدفئة بشكل كبير ،وزيادة كفاءة استخداـ الطاقة في المبنى .وفي
البمداف الحارة يمكف أف تستخدـ تقنيات مشابية لممساعدة في الحفاظ عمى المباني
باردة ،وبالتالي تقميل الحاجة إلى استخداـ الكيرباء في أنظمة تكييف اليواء.
التصميـ الشمسي السمبي ىو نيج أثبت أنو يمكف أف يقمل إلى حد كبير تكاليف
الطاقة لممباني.
كما يوجد حاليا مجموعة كبيرة ومتنوعة مف التصاميـ في مرحمة اختبار إلنتاج
الكيرباء عف طريق الطاقة الشمسية الح اررية .وأحد األمثمة المثيرة التي تـ إنشائيا
حديثا خارج مدينة أشبيمية بجنوب إسبانيا .والمشار إليو ىو برج الطاقة الشمسية

- 144 -

وىذه محطة لمطاقة غير عادية تتكوف مف برج ضخـ مف  40طابقا محاطا بمنطقة
واسعة مغطاة بحوالي  600مف المرايا الضخمة ،كل منيا في حجـ حافمة تقوـ
المرايا بتجميع ضوء الشمس عمى األجزاء العموية لمبرج وخمق درجة ح اررة تصل
إلى عدة مئات مف درجات الح اررة المئوية وتستخدـ تممؾ الح اررة إلدارة المراجل
البخارية وانتاج البخار والذؼ بدوره يكوف مسئوؿ عف إدارة التوربينات وانتاج
الكيرباء بشكل مشابو كثي ار لمحطات الطاقة التقميدية وتقوـ حاويات كبيرة عمى
األرض بتخزيف الح اررة المتولدة مف البرج .لذا تستطيع المحطة توليد الكيرباء حتى
في الميل ىذا النظاـ قادر عمى إنتاج كميات كبيرة مف الكيرباء .أما بالنسبة لمتكمفة
فيى حاليا  3أضعاؼ تمؾ المتولدة مف محطة طاقة الفحـ التقميدية.
وبما أنيا أولى المحاوالت فمف المتوقع أف تنخفض التكمفة مستقبال في بناء كثير
مف المحطات ويوجد خطط مستقبمية لبناء العديد مف المحطات في جنوب إسبانيا
ويقاؿ أنو في يوـ مف األياـ سيأتي بناء مثل تمؾ المحطات في الصحراء لتنتج
كميات ىائمة مف الكيرباء مف طاقة الشمسية الح اررية( .المصدر المجمس
البريطاني ،تقرير أغسطس )2008
 إنتاج السماد العضوي(الدبال أو الكمبوست) من المخمفات
الزراعية والحيوانية :
الدباؿ ىو عبارة عف التحمل البيولوجي لمفضالت العضوية مف أصل نباتي أو
حيواني بواسطة الكائنات الحية الدقيقة تحت ظروؼ ىوائية مراقبة لتحويميا إلى
مادة أسفنجية سوداء خالية مف عوامل اإلزعاج لمتخزيف واالستخداـ .
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والسماد العضوؼ سماد يتكوف عبر تحمل مواد عضويو بواسطة البكتيريا
بعدجمع المخمفات الحيوانية مثل روث األبقار والمواشي األخرؼ وتكويميا في مكاف
نظيف يسمح بالتيوية ويمكف ألؼ مزارع أف يقوـ بانجازىا في مزرعتو بواسطة
إمكانياتو مف عمالو وعربة تراكتور لجمع المخمفات وتكويميا وترش بالماء أسبوعيا
وتقمب كل شير مرة وىكذا لمدة(12-9شي ار) لضماف تحممياوموت بذور األعشاب
إف وجدت بيا ويمكف خالؿ ىذه الفترة إف أمكف إضافة أوراؽ نباتات جافة وخاصة
البقولية منيا لرفع نسبة النيتروجيف ويمكف إضافة جير (نورة بيضاءأؼ بودرة الجير)
لقتل الحشرات والفطريات وزيادة نسبة الكالسيوـ حسب معدؿ الكومة مثال طف
يضاؼ لو مف  3-2كيس وزف10كجـ نث ار وكذلؾ يمكف إضافة كبريت زراعي
لزيادة التفاعل بمعدؿ كيس لمطف والرش بالماء مع كل عممية  .وبعد انتياء المدة
وضماف تحمل السماد وبرودتو  .وقد يساؿ سائل لماذا اليستخدـ مباشرة مف زرائب
أو اسطبالت الحيوانات ؟ واإلجابو ىى أف ىذا السماد الحيواني يحتوؼ عمى نسبة
عالية مف مادة اليوريا تحرؽ النباتات أو الشتالت إال إذا استخدـ عمى أرض غير
محروثة وتحرث عدة مرات حتى يضمف خمطة مع التربة ثـ تروػ ثـ تحرث مرة
أخرػ وبعد ذلؾ تخطط وتزرع .

السيارة الكيربائية – التطبيق الفعال لسالسل التوريد الخضراء
ىي السيارة التي تعمل باستخداـ الطاقة الكيربائية وىنالؾ العديد مف التطبيقات
لتصميميا وأحد ىذه التطبيقات يتـ باستبداؿ المحرؾ األصمي لمسيارة ووضع محرؾ
كيربائى مكانة وىي أسيل الطرؽ لمتحوؿ مف البتروؿ لمكيرباء مع المحافظة عمي
المكونات

األخرػ

لمسيارة

ويتـ

تزويد
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المحرؾ بالطاقة

الالزمة

عف

طريق بطاريات تخزيف التيارالكيربائي .وتختمف السيارة الكيربائية عف المركبة
الكيربائية بأنيا سيارات خاصة لألشخاص ،أما العربة أو المركبة الكيربائية فيي
لالستخداـ الصناعي أو نقل األشخاص في إطار النقل العاـ.

وتعتمد تصميمات السيارة الكيربائية عمى محرؾ يعمل بالكيرباء ،ونظاـ تحكـ
كيربائي ،وبطارية قوية يمكف إعادة شحنيا مع المحافظة عمى خفض وزنيا وجعل

سعرىا في متناوؿ المشترؼ .وتعتبر السيارة الكيربائية أنسب مف سيارات محرؾ

االحتراؽ الداخمي مف ناحية المحافظة عمى البيئة حيث ال ينتج عنيا مخمفات ضارة
بالبيئة.

ومف وجية أخرػ ،فإف إعادة شحف السيارة بالكيرباء المولدة بالفحـ والبتروؿ

لف توفر عمى البيئة تراكـ ثاني أكسيد الكربوف في الجو ،وذلؾ ألف إنتاج

 20كيموواط ساعي مف الكيرباء في محطة توليد كيرباء تنتج  120جراـ مف

ثاني أكسي الكربوف لكل كيمومتر تسيره السيارة .لذلؾ فمف مصمحة البيئة أف

يكوف إنتاج الكيرباء بطريقة خالية مف تولد ثاني أكسيد الكربوف .أؼ بالطاقة

المستدامة وبالطاقة النووية.
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بعد غياب عف السوؽ وحدوث أزمة البتروؿ العالمية ، 1973بدأ االىتماـ
ثانيا بالسيارة الكيربائية ليس فقط مف أجل خفض االعتماد عمى البتروؿ

المستورد مف دوؿ الشرؽ األوسط ،بل أيضا مف وجية ضرورة المحافظة عمى
البيئة .وأصدرت كاليفورنيا قوانيف الجبار شركات السيارات عمى إنتاج سيارات

مالئمة لمبيئة بحيث تشكل  % 10مف مجموع السيارات في تمؾ الوالية حتي
عاـ  .2003إال أف السيارات الكيربائية المنتجة كانت مرتفعة السعر ،فكاف
ثمنيا ضعف أو ثالثة أضعاؼ ثمف السيارات المعتادة ولـ تنجح السيارة

الكيربائية عمى استجالب المشترؼ مما عمل عمى نبذ صناع السيارات لصناعة
السيارات الكيربائية ،وااللتفات فقط إلى تطوير محركات البنزيف لتقميل العادـ.

المجمس العالمي لممباني الخضراء
مكوف مف مجالس وطنية لألبنية الخضراء في أكثر مف  80بمدا
ىو تحالف ّ
حوؿ العالـ ،وىي أكبر منظمة دولية ذات تأثير في سوؽ المباني الخضراء ،تأسس
المجمس العالمي لألبنية الخضراء في اجتماع لممثميف عف ثمانية مجالس خضراء
وطنية في تشريف الثاني /نوفمبر  1999في والية كاليفورنيا ،الواليات المتحدة.
وكانت البمداف الممثمة :أستراليا ،كندا ،الياباف ،إسبانيا ،إيطاليا ،روسيا ،اإلمارات
العربية المتحدة ،المممكة المتحدة والواليات المتحدة .وقد سبق ىذا االجتماع قياـ
مجالس األبنية الخضراء في معظـ البمداف المشاركة في ىذا االجتماع .وقد تأسس
المجمس رسميا في عاـ  ،2002وأنشئت األمانة العامة لو في عاـ  ،2007ومقرىا
في تورونتو ،كندا
ويشمل تصنيف "مجالس األبنية الخضراء
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المجمس األردني لألبنية الخضراء".
ىو جمعية أردنية غير ربحية تأسست عاـ  ،2009تضـ بعضويتيا شركات
وخبراء مف مختمف األعماؿ والتخصصات المرتبطة بتصميـ المباني وتزويدىا
وانشاءىا في األردف .ييدؼ المجمس إلى نشر مفاىيـ المباني الخضراء والرفيقة
بالبيئة وتعزيز تطبيقاتيا العممية عمى أرض الواقع .وفي نيساف /أبريل  2012أعمف
المجمس العالمي لألبنية الخضراء المجمس األردني كمجمس كامل العضوية .ويعتبر
المجمس األردني الممثل الرسمي لممجمس العالمي لألبنية الخضراء في المممكة
األردنية الياشمية ،ضمف شبكة عالمية تضـ أكثر مف  80مجمسا مف مختمف
أنحاء العالـ
"المجمس األمريكي لألبنية الخضراء"
منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عاـ  ،1993وىي قائمة عمى تعزيز
اإلستدامة في ىيكل المباني وتصميميا وبناؤىا وتشغيميا .قاـ المجمس بتطوير نظاـ
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDلممباني الخضراء .وكاف واحد مف
ثمانية مجالس وطنية لمبناء األخضر في العالـ التي ساعدت في تأسيس المجمس
العالمي لألبنية الخضراء في عاـ . 1999
"المجمس الكندي لألبنية الخضراء"
ىو مجمس محمي لألبنية الخضراء في كندا ،تأسس في عاـ  .2003يعمل عمى
تعزيز نظاـ تصنيف الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ،وقيادة وتسريع التحوؿ
إلى مباف ذات أداء عالي في جميع أنحاء كندا .يشار بالذكر إلى أنو قبل تشكيل

- 149 -

المجمس ،كانت كندا قد شاركت مع الواليات المتحدة بتأسيس المجمس األمريكي
لألبنية الخضراء لمنطقة كاسكاديا .
مجمس اإلمارات لألبنية الخضراء":
تأسس "مجمس اإلمارات لألبنية الخضراء" في يونيو  ،2006وأصبح في
سبتمبر  2006العضو الثامف الذؼ ينضـ إلى "المجمس العالمي لألبنية الخضراء".
ويسعى المجمس لدعـ القضايا البيئية المتعمقة باألبنية المستدامة ،وىو المنظمة
الرسمية المعتمدة مف قبل "المجمس العالمي لألبنية الخضراء" في اإلمارات العربية
المتحدة .ويضـ "مجمس اإلمارات لألبنية الخضراء" حاليا نحو  260عضوا في
اإلمارات العربية المتحدة والذيف يمثموف آالفا مف األفراد الميتميف والفاعميف في
مجاؿ األبنية الخضراء في اإلمارات والمنطقة .وباإلضافة إلى ذلؾ ،يتمقى أعضاء
"مجمس اإلمارات لألبنية الخضراء" خصومات عمى عدد مف البرامج ذات الصمة
مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعمقة باألبنية الخضراء..

أفضل عشر سالسل توريد خضراء
.1

Shaklee

وكانت ىذه الشركة لمنتجات التغذية الطبيعية األمريكية األولى مف نوعيا
في العالـ لمحصوؿ عمى شيادة ™ Climate Neutralوتمكنوا مف وقف
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انبعاثات غازات الصناعة تماما  ،مما أدػ إلى عدـ التأثير عمى البيئة
تمامآ .وىذا يعني أنو عمى أؼ قائمة ،سواء كاف عمى نطاؽ واسع عف
األعماؿ أو التركيز في عمى سالسل التوريد الخاصة بيـ ،ستأتي Shaklee
عمى قمة ىذه القائمة.

Johnson and Johnson .1

ىى شركة أمريكية لتصنيع المواد الصيدالنية و الطبية و ىى مثاؿ نادر
لشركة غير متخصصة فى الصناعات التكنولوجية و ليست شركة سيارات و
تصل إلى ىدا الحد مف تقميل انبعاثات الكربوف  .CO2في حيف أنو ليا
سمسمة توريد خارجية لكنيا تدعي أنيـ ممتزموف بضماف العمميات التي أجريت
بالنيابة عنيا وفقآ لمقيـ الراسخة لدييا.
Maersk Line .2

قد يبدو أف ىناؾ شيئا مف الجنوف لتكوف شركة سفف الحاويات بيف القائمة
الخضراء -

ألف ىذه الشركات فى مجموعيا تساىـ في  4المائة مف
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انبعاثات الغازات التى تؤدػ الى األحتباس الحرارػ عمى مستوػ العالـ – و
قد وصمت ميرسؾ بالفعل ليدفيا لمحد مف انبعاثات  CO2بنسبة  25في
المئة لمحاوية الواحدة مف مستويات عاـ .2007
 .3شركة UPS

أعمنت شركة الخدمات الموجيستية (اإلمداد) األمريكية  UPSمؤخ ار أف
جميع شاحناتيا الجديدة () 700 class 8التى تـ تشغيميا مع أواخر عاـ
 2013تعمل بالغاز الطبيعي المساؿ ( .)LNGكما تقدـ الشركة فواتير
إلكترونية (بدوف أستخداـ أوراؽ) لمشحنات الدولية.
 .5ششكخ Toyota
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وفي يونيو 2013أعمنت شركة صناعة السيارات اليابانية في العالـ أفضل
العالمات التجارية العالمية الخضراء لمعاـ الثالث عمى التوالي في تقرير
أفضل العالمات التجارية العالمية الخضراء  ،2013والتي قامت بتجميعيا
"."International brand consultancy Inter brand
فقد كانت واحدة مف الرواد وخفضت مف اإلنبعاثات المرتبطة مع العمميات
الموجيستية (اإلمداد ) ،وتـ تحقيق النتائج مف خالؿ تحسيف استخداـ الموارد،
وتقاسـ النقل بالسيارات مع شركات أخرػ.
 -5شركة Adobe systems

في عاـ  ،2012أطمقت شركة البرمجيات األمريكية حممة إلعادة تصميـ
أغمفة صديقة لمبيئة تحتوػ عمى برمجياتيا و تـ التخمي عف البالستيؾ في
بعض المنتجات وتـ تعبئتيا مف طبقة واحدة مف الورؽ المقوػ Overwrap
بدال مف ثالثة ،وذلؾ باستخداـ االبتكار مف شركة مارتيني لمتصميـ و ىى
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شركة تصميـ صغيرة .وقاؿ مارتيني ،كاف اليدؼ ىو "تقميص حجـ األغمفة
مع الحفاظ عمى المتانة والمساحة الكبيرة لمحضور القوػ في المتاجر".
.6شركة Nike

وقد اتخذت ىذه العالمة التجارية الرياضية األميركية خطوات كبيرة
لتخضير سمسمة توريدىا .الموقع األلكترونى لمشركة ينص عمى" :كل منتج
وشريؾ و كل قرار في كل مرحمة يضيف إلى النظاـ البيئي و قد بسطت
مبادئيا إلى سبع مراحل األساسية ( تخطيط ,تصميـ ,تصنيع ،نقل ،بيع ,
استخداـ واعادة استخداـ) ".
 .7شركة )BT (British Telecom

 BTتستخدم مبادئ في نظام مشترياتها لتشجيع الموردين للحد من اْلثر
البيئي ،وثانيا ،ترشيد استهَلك الطاقة .
.8شركة Marks& Spencer Holdings
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عممت لمتاجر التجزئة ومقرىا بريطانيا مع المورد ،MAS ،ىى واحدة مف
أوؿ أربعة مصانع بيئية ''Eco-Factories

افتتح في مايو .2008

ومصممة لتكوف محايدة لمكربوف ،ومصانعيا تجمع بيف األجيزة الموفرة
لمطاقة ،و أستخداـ الطاقة المتجددة و عمميات الحد مف النفايات وتوفير بيئة
عمل صحية .ويستخدـ أقل مف  40في المائة مف الكيرباء المستخدمة فى
المصانع المماثمة.
)GSK( Glaxo Smith Kline .12

وقد اكتشف بعض الشركات أف جزءا كبي ار مف انبعاثاتيا مف الكربوف ينتج
عف عمميات خارجية ،عمى سبيل المثاؿ المبيعات والتوزيع .شركة العقاقير
العمالقة  GSKأدركت أنو بغض النظر عما إذا كانت االستعانة بمصادر
خارجية فى العمميات الخارجية ,ىناؾ فرصة لمحد مف انبعاثات الكربوف التى
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تأتي مف االنبعاثات غير المباشرة  80 -في المائة في حالة ، –GSK
وبدأت لمنظر في كيفية اصالحيا.

شركة ىواوى نموذجا لمصناعات الخضراء
ممخص لتقرير ىواوي عن االستدامة لعام 2013
رأب الفجوة الرقمية
االتصال لمجميع :تنتشر منتجات ىواوؼ وحموليا في أكثر مف  170بمدا ومنطقة،
مما يغطي تقريبا ثالثة مميارات مف البشر حوؿ العالـ .والكثير مف المناطق التي
تغطييا الشركة مناطق غير نامية ونائية وذات بيئات قاسية جغرافيا ،فعمى سبيل
المثاؿ ،وفر حل ىواوؼ  Single Siteتغطية شبكات الجيل الثاني لما يربو عمى
 8مالييف نسمة في وسط غرب وغرب وأقصى غرب نيباؿ ،وىي أكثر المناطق
الجبمية في البمد.
النطاق العريض لمجميع :يعمل حل ىواوؼ  TD-LTEعمى التحسيف الفعاؿ
النتشار االتصاؿ بالنطاؽ العريض في أفريقيا مع خفض تكمفة االتصاؿ الالسمكي
بالنطاؽ العريض .وفي حيف كاف ذلؾ يعد ترفا في الماضي لـ يستطع سوػ األفراد
األغنياء والشركات الغنية بأفريقيا عمى تحمل تكاليفيا ،عمل حل ىواوؼ TD-LTE
عمى تغيير االتصاؿ عبر النطاؽ العريض مف رفاىية إلى خدمة أساسية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت تستطيع الجماىير في أفريقيا الحصوؿ عمييا.

- 156 -

رعاية مواىب تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت :بنياية عاـ  ،2013كانت ىواوؼ
مركز تدريبيا عمى مستوػ العالـ لرعاية المواىب المحمية ونقل
ا
قد أنشأت 45
المعرفة .وتوفر ىذه المراكز التدريبية العالمية خدمات التدريب بستة عشرة لغة منيا
االنجميزية والفرنسية والروسية .وفي عاـ  ،2013استفاد مف برنامج ىواوؼ "بذور
االتصاالت مف أجل المستقبل" أكثر مف عشرة آالؼ طالب في أكثر مف 70
جامعة في  23بمدا.
تطبيق تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات :تشجع ىواوؼ فعميا تطبيق تكنولوجيا
االتصاالت والمعمومات فيما بيف المستيمكيف والحكومات ،وفي القطاعات مثل
المرافق العامة ،والنقل ،والطاقة .وفي عاـ  ،2013نجحت ىواوؼ في تركيب 80
بوابة ألجيزة سطح المكتب السحابية في قاعات الدراسة بمدرسة شنغياؼ
لممكفوفيف .ويوفر نظاـ أجيزة سطح المكتب السحابية لمطمبة إمكانية االتصاؿ
السريع والسيل وخبرة تعميمية أفضل .وقد استفاد مف ىذه التكنولوجيا أكثر مف
 300طالب ومدرس .كما انتشر حل ىواوؼ  Smart Cityفي أكثر مف  60مدينة
فيما يزيد عمى  20بمدا ،وىو حل يمكف المدف الحديثة عالية الكفاءة بسيناريوىات
مبتكرة متعددة مثل الحكـ الذكي ،والمدينة اآلمنة ،والرعاية الصحية الذكية ،والتعميـ
الذكي ،والنقل الذكي ،والجامعات الذكية.
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دعم استقرار عمميات الشبكات وأمنيا :قامت ىواوؼ عاـ  2013بدعـ أمف
االتصاالت لنحو  3مميارات شخص حوؿ العالـ ،وبضماف إتاحة الشبكات خالؿ
أحداث حرجة وكوارث طبيعية بم عددىا مئتي حادث (مثل زلزاؿ يآف واعصار
ىاياف في الفمبيف) .كما أصدرت ىواوؼ النسخة الثانية مف الورقة البيضاء حوؿ
أمف اإلنترنت ،وشجعت صياغة المعايير الدولية الموحدة ألمف اإلنترنت وتنفيذىا
مف أجل تحقيق أىداؼ أمف اإلنترنت المشتركة.
تشجيع حماية البيئة  :قامت ىواوؼ بتنفيذ استراتيجية حماية البيئة "القنوات
الخضراء ،العمميات الخضراء ،الشريؾ األخضر ،العالـ األخضر".
القنوات الخضراء :خفضت ىواوؼ انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف مف معدات
الشبكات المستخدمة في شبكات العمالء بنحو  %10و %40عاـ  2013مقارنة
بعاـ  .2012وعمى المستوػ العالمي ،قامت ىواوؼ ببناء ما يقرب مف  20ألف
محطة أساسية خضراء تعمل بالطاقة الشمسية ،مما خفض  %80مف استيالؾ
كثير مف إنبعاثات ثاني أكسيد الكربوف.
الوقود وقمل ا
العمميات الخضراء :قامت ىواوؼ ،مف خالؿ تحسيف أساليب اإلدارة والتكنولوجيا
الخضراء ،بخفض استيالكيا مف الطاقة بمقدار  42مميوف كيمووات ساعة إضافي
في العاـ الماضي ،وىو ما يعادؿ انخفاض إضافي في انبعاثات ثاني أكسيد
الكربوف بمقدار  38ألف طف .كما قامت محطات الطاقة الشمسية في مقر ىواوؼ
بسونجيانيو بتوليد  3.5مالييف كيمووات ساعة مف الكيرباء بما يعادؿ انخفاضا في
انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف بمقدار  3200طف.
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الشريك األخضر :أطمقت ىواوؼ عاـ  2013برنامجا تجريبيا لمساعدة  4مورديف
عمى تحسيف كفاءة استخداميـ لمطاقة وخفض انبعاثاتيـ مف الكربوف .ونتيجة لذلؾ،
قاـ ىؤالء الموردوف بحفع ما يزيد عمى  25مميوف كيمووات ساعة مف الطاقة
وخفض انبعاثات الكربوف بما يربو عمى  23ألف طف.
العالم األخضر :قامت ىواوؼ ببناء مفاىيـ االقتصاد الدائرؼ في دورة حياة
المنتجات بأكمميا ،بما في ذلؾ األبحاث والتطوير ،واإلنتاج ،واالستخداـ ،والتدوير،

كما أسست نموذج أعماؿ لالقتصاد الدائرؼ مف أجل استخداـ أمثل لمموارد.
السعي لمتنمية المربحة لكل األطراف وذلك من خالل
رعاية الموظفين :تؤكد ىواوؼ عمى تنمية الموظفيف المحمييف في البمداف التي تعمل
فييا وتشجع توظيف المواطنيف المحمييف .وخالؿ عاـ  ،2013بمغت نسبة
الموظفيف خارج الصيف مف العمالة المحمية  .%79وقد أنشأت ىواوؼ نظاما شامال
لمزايا الموظفيف .واضافة إلى توفير التأميف اإللزامي ،تشترؼ ىواوؼ سمسمة مف
خطط التأمينات التجارية لمموظفيف ،بما فييا مف التأميف التجارؼ الشخصي ضد
الحوادث ،والتأميف ضد األمراض الحرجة ،والتأميف عمى الحياة ،والتأميف الطبي،
وتأميف السفر خالؿ العمل .وقد بم إجمالي االستثمار في مزايا الموظفيف عمى
مستوػ العالـ  6.3مميار يواف في عاـ .2013
العمميات اآلمنة :أطمقت ىواوؼ عاـ  2013مبادرات عدة لتحسيف بيئة العمل،
تشمل تركيب منقيات لميواء تقمل مف الجزيئات الدقيقة التي يبم قطرىا 2.5
ميكرومتر أو أقل في غرؼ االجتماعات ،وتحديث مكيفات اليواء ،وتحسيف جودة
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مياه الشرب .وكجزء مف جيودىا لضماف سالمة المشروعات اليندسية ،قامت
ىواوؼ بتطوير ونشر "القواعد الستة لمصحة والسالمة البيئية لممشروعات" كمحاذير
قصوػ إلدارة الصحة والسالمة البيئية في المشروعات.
إدارة رضا العمالء :عقدت ىواوؼ عاـ  2013نحو  900نقاش مفتوح عمى مستوػ
العالـ مع العمالء ،ووسعت مف تغطية مسح رضا العمالء ليشمل  112بمد .وقد
جاءت درجات رضا العمالء داخل الصيف وخارجيا عاـ  2013أعمى بدرجة كبيرة
مف نظيرتيا عاـ .2012
إدارة سمسمة التوريد :شيد عاـ  2013توقيع  %95مف موردؼ ىواوؼ اتفاؽ
استدامة المورديف .وقد أجرت ىواوؼ تقييما لممخاطر عمى  735مورد ،وراجعت
جميع المورديف الجدد والمورديف ذوؼ االحتمالية العالية لممخاطر ،وأكممت المرحمة
األولى وىى بحث  191مورد .وقد شرفت ىواوؼ بالحصوؿ عمى جائزة أفضل
ممارسات االستدامة لعاـ  2013مف شبكة اتفاؽ األمـ المتحدة العالمي بالصيف
تقدير ليا عمى إدارتيا الفعالة الستدامة سمسمة التوريد.
ا
المساىمة االجتماعية :قامت ىواوؼ بنشر  68برنامجا خيريا حوؿ العالـ في
 2013كجزء مف اىتماميا بتشجيع االستدامة في المجتمعات المحمية ،وذلؾ مف

أجل دعـ جيود الرفاه ،والتعميـ ،والعمل الخيرؼ ،واإلغاثة مف الكوارث.
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