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م تسعععا الممامععات بمختلععع أمواع ععا دلععا تزويععد زباتم ععا بمتطلبععات  —لملخصص ا
الل خعال معن ا دتبأعلا جودة وبأقل تكلفة، وفي أقل فترة زممية ممكمة، وهذا ال يتعأ

ردين ومعععاقل ةسعععل اإلمعععداد المالتمعععاختيعععار أطعععراع سال عععو  ين ل عععذا ال عععرُ معععن من
معين وموزعين ووكالء وغيرهم.  ، وريا  ضعر تا  فف م سالسل اإلمداد أصبح شعيومنص 

ععاملين لمن يعمل في المجال الخاص ب ا، ومن خالل المقابالت الشخصية لبعُ ال
ا  ، والمجععاالت المتعلقعة بع ، ععدة ممامعاتفعي   املعة علععاتوجعد درايعة كمعع  ال أ لنعوحظ

جع  ذلك الو، وكعالمرجعوة مم عاإلمداد وتعريف ا ومطاق ا وددارت ا والفواتد سالسل ا
 مم ا. وكيفية تحديدها وتقييم ا والحد الماجمة عم ااألخر ل ا وهو المخاطر 

بسطا لمعن مهذا كل  كان حافزا وراء كتابة هذه الورقة ومشرها، لتكون مدخل      
فعي  م  دظ خ  سعتن ا . حيع،،ارت عا ومخاطرهعاسالسعل اإلمعداد ودديمتلك الدراية الكافيعة بال 

 ابقة فعيهذه الورقة المم ج الوصفي التعريفي معتمعدا علعا الكتعا والدراسعات السع
در صع( معع معا 2020-2016خالل الخمس سموات السابقة ) ت  ر  شظ المجال والتي من 

رت عا صورة واضحة وبسيطة لسالسل اإلمداد وددا وضعجل أخالل هذه السمة، من 
 .حد مم االمتبعة لل واالستراتيجياتوتصميم ا والمخاطر المتعلقة ب ا وأمواع ا 

 
 ر سالسعلسالسل اإلمداد، ددارة سالسعل اإلمعداد، الخطعر، مخعاطة: الكلمات المفتاحي

 .اإلمداد

 المقدمة .1

 ي  يحددا ع نلددس   سدد ،منددد قددديم ال،مددا ، نددر  اه سددا  ي دد  يجدد  نليدد      

  بنس القدر  والمدد  ويمنهدا، وتدولع البيدر  دي مندافة موأل دة، ويمدأه   د 

ددر خ موأل دة،   ا دد  مندا  يمددا   لل،راندة ويخ  ك للصدنانة، و دد ل  مدنهم مهنددا

خ سداللية ادالقرم مد  البحدار، وةا يدة جبليدة،  د  مد ا يوجدد ويوجد  ت نقد  مد ا

 ددة،  دد  لسدد  الأياجدد ،  أنقدد  البضددا و والمددواد مدد  وإلددس اممددا   الموأل

المحاصددي  ال،رانيددة للمددد  الصددنانية مدد  يجدد  ام دد ، ويحددد  الع دد   ددي 

و د   امدوات الأي تساند  ي ال،رانة، وتنق  امسما  م  البحر إلس الجب ،

مقاالدة م ا يأطل  المعلومات الواضحة اااللأياجات المطلواة، ود دو القيمدة ال

مدا  لثم  لس  ما  ا  معمدو  اد  مد  نمدوت يولها، إما االمقاضاة يو اد و ا

شدداا ، ومدد ا ال عدد  مددو الم هددوا العدداا لمددا يعددر  ال  امددا يسددمس  سوسدد  

 اهمداد(.

ا، ومدددو لداةدددة 1982ا سدددأحد  مددد ا المصدددطلإل  سوسددد  اهمدددداد( سدددنة     

  المصددطلإل و حددوا   ددي ولددك الوقدد ، إال ي دد   ددا  امأمدداا ام دداديميي  ورجددا

د سواء، ويصبإل ل  يممية  بيرة من  ولدك الحدي ، ومدو وجدوامنما  نلس لد 

د نلدس اه أر   واالاأ دار الأ نولدوجي وا  أداال االقأصداد العدالمي الد   يعأمد

ت الطل ، تغيرت سلسلة اهمداد اليوا م  ولدك ال يدا  الوطدي، إلدس مجموندا

مأطددورة مدد  اليددب ات الأددي يم دد  الوصددو  إليهددا  ددي ي  وقدد  وي  م ددا ، 

 ظر إليها  مؤشر لنجاال امنما .ويصبإل ين

خ  ،مددو  دد  مدد ا     جددد ي  اعددم المؤسسددات واليددر ات ال تدد،ا  تجهدد  نلمددا

 اسوسد  اهمدداد ومدد  يمميأد ، ومد  مندا ادرلت يمميدة مد   الورقدة، لأ دو 

ر مدخ  اسيطا لها لموضحي  تعري ها و طاقها و وا دما وتصميمها والموداف

 حد منها. المأعلقة اها و ي ية ت اديها يو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم سالسل اإلمداد  .2

علدم  د   الم هوا مو  حو  ما تحمل  الجملة يو ال لمة م  معا ي ولم  ال ي    

سوس  اهمداد ولدت مد  رلدم اللوجسدأيات، ليدن  ا د  اممدور اللوجسدأية 

يإل توأص ااممور العس رية،   ا   تهأم االمواد وتدد قها نلدس الوجد  الصدح

 ا اقأرلد دو  ا قطانات. وظهر م هوا سوس  اهمداد  ي السدأينيات، ننددم

 اتنلس الأ ان  اي  تد ة المعلومد ي   جاال الير ة يعأمد Forresterشر ة 

مأالدة. والمدواد الوداا واموامدر والمدا  والقدو  العاملدة والالت والمعددات ال

نلددس قولهددا ادده  المهمددة الر يسددية للمددديري  مددي  Forresterودا عدد  شددر ة 

وسددد  اهمدددداد نندددد [، ول ددد  اتسدددع  س1 هدددم وإدارة مثددد  مددد   الأ دددانوت 

 االمأمدداا اهددا، و بددرت لأ دددبخ   ددي نباءتهددا مددا ولدددت مندد   هصددحب  اممددور

طدي  اللوجسأية ج،ء م  سلسلة اهمداد ليصبإل م هوا سلسلة اهمدداد مدو الأو

 مد  والأنسية  ي تد ة المواد م  المصدر إلس المسدأودا  نظداا مأ امد  اددالخ 

ة مدد  خددو  الأددد قات الر يسددولددك و .[2]إدارة تددد ة البضددا و  نيدداف مسددأق  

أعميدة الثو   المعلومات والمواد والنقد( وما يأول  ولك مد  تغديدة ن سدية ل

تحليد  ال هم والأحسي  المسأمر، ل لك ارت ع   سبة االمأمداا اأصدميم ويداء و

سوسددد  اهمدددداد   ددد ، لييدددم  تقدددديم ودندددم الوددددمات الع سدددية للنيدددافات 

جددددات لوجددددود الميددددا   يو هنددددادة الأدددددوير الموأل ددددة، مدددد  اسددددأرداد المنأ

ل د  . اطريقة ت و   يها خدمة ال،او   ي ينلدس مسدأوياتها و[3]واالسأوداا 

، م  [2]اهقددد  ت ل دددة مم ندددة، ممدددا يولدددد ميددد،ة تنا سدددية ناليدددة  دددي السدددو  

 اقة، اد المؤسسات  ي امسوا  العالمية لم تعد تأنا   االطريقدة ال رديدة السدا

نيداف ال بيدرة، م  إدارة سوسد  اهمدداد يصدبح  لجدر  ج،ء مد  سلسدلة ال

ضدر، ال،اوية لوسدأراتيجيات الأنا سدية للعديدد مد  المنظمدات  دي الوقد  الحا

  . لد ا  د [4]وقد تطورت م  المسأو  الأيغيلي إلس المسأو  االسدأراتيجي 

ا سمعة الير ة ال ردية و جالها الأجار  يعأمدا  اي   يساسي نلدس موقعهد

ي   . والسدب [5]ا االعمليات امخر   ي سلسلة اهمداد الواصدة اهدا ونوقأه

 يمميدددة يداء الوظي دددة لولددددما  دددي السلسدددلة، لدددم تعدددد مدددي اممدددم، اددد  امداء

ددا ةاا6الجمدداني للسلسددة اال امدد    أخددا، ادد  [، لدد لك لددم تعددد سلسددلة اهمددداد  ظامخ

 [.7  للأ يف يصبح  شب ة دينامي ية نالية امداء ومأغيرة ااسأمرار وقاالة

 م هوا إدارة سوس  اهمداد. 3

ريقدة ف ي م هوم  هدارة سوس  اهمداد ي هدا  [8 ي  ر  سأي   اار ي(      

لنيدداف، للأ  يددر  ددي اهدارة والعمليددات، الأددي تددأم مدد  يجدد  النأيجددة النها يددة ل

ية ومددي تقددديم قيمددة لل،اددو ، ويضدديف سددأي   قددا و ي   يددهة الم دداميم امساسدد

الد   سوس  اهمداد اي   ر يسي  ا  م  قطاع السيارات اليااا ي، و هدارة

 (، والسدب   دي مد  TPSنر  اطريقة تويوتدا يو  ظداا اه أداي  دي تويوتدا  

أر  الأسمية مو ي  شر ة تويوتا ، تعأقد ي  إ ياء قيمة لل،ادو  مدو نمد  ميد

  سوس اي  الجميو، ل لك اسأودم  نمليات  ريدة م   ونها هدارة وتيغي 

 . اهمداد الواصة اها اي    عا 

 سوس  اهمداد وإدارتها تعريف . 1.3

خ يو مولدداخ اصد ة لر يدة       إ  تعريف المصطلحات  ي الغال  ال ي و  ةااأا

 مدددا ي دددو  الأعريدددف  دددي اممدددور ال ي،يا يدددة، م  المأغيدددرات  ثيدددرة و يدددر 

تعري ددات  ثيددرة  وإدارتهددامضددبوفة، ومدد  منددا يولددع ي  لسوسدد  اهمددداد 

االنسدبة للعديدد توألف ااخأو  المعر ي ، يشواصدا  دا وا يو منظمدات،  هدي 

ا لدورما  ي نولمدة  م  البالثي ، تعد موضونخا ج ااخا للدراسة والأحلي .  ظرخ

[. لد لك  د   1 نمليات اه أاي، وم ها تسامم  دي تحقيدة ميد،ة تنا سدية قويدة 
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 لسدلة اهمدداد" ليسد  ميدأر ة نالميخدا،تعري ات "سلسدلة اهمدداد" و"إدارة س

، وم ا ينبو م  الأوسو والأطور [4]لين يقدا    منهم وجهات  ظر موأل ة 

 المسأمر  يها. 

 تعريف سوس  اهمداد. 2.3

سلسدلة م  الجيد ي  ي و  الأعريف اسيطاخ وسهوخ، وم  يسه  الأعري دات ل    

ت المنأجدا ام يطة والبنية الأحأية الأي تهد  إلدس  قد  إ هااهمداد ال   يقو  

سدلة [.  مدا قدا    ريسدأو ر( ي  سل9م  م ا  إ أاجها إلس م ا  اسدأهو ها  

الأوريددد مددي شددب ة مدد  المنظمددات الأددي تأيددار ، مدد  خددو  رواادد  المنبددو 

ات والمص ،  ي العمليات وام يطة الموأل ة الأي تنأج قيمدة  دي شد   منأجد

[.  دي لدي  يعر هدا  شدوارا( نلدس 10 ي ييدد  المسدأهلك النهدا ي  وخدمات 

يأ ددو  مدد  جميددو امفددرا  الميددار ة، ايدد   مباشددر يو  يددر “ي هددا  ظدداا 

[. ول دد  اممددر لددي  اهدد   البسددافة   ددي 6 “ال،اددو  ددي تلبيددة فلدد   مباشددر،

ة نلددس ي هددا اليددب ة العالميدد سوسدد  اهمدددادالدراسددات الحديثددة، تددم تعريددف 

للمنظمددات وام يددطة الميددار ة  ددي تصددميم مجمونددة مدد  السددلو والودددمات 

 والعمليات وات الصلة، تحوي  المدخوت إلس سدلو وخددمات، واسدأهو  مد  

مصدباال يعدر   .[11]السلو والودمات، والأولص م  م   السلو والوددمات 

  رللدة المدواد الوداا مدمدي  سوس  اهمداد ا لماتد  الواصدة  يقدو   صيعا 

قد  يي  تصبإل منأجا يو خدمة  ها ية  ي يد المسدأهلك احثدا نلدس  إلسالمصدر 

 .(ت ل ة ضم  لدود الوق  والجودة

 تعريف إدارة سوس  اهمداد. 3.3

مية ر دد،ت الأعري ددات الموأل ددة هدارة سلسددلة اهمددداد نلددس الأسددليم اأسدد    

ليدة [. ويقو  آخدرو  مدي نم8اا ها "شب ة"  العملية الواسعة اي  المنظمات 

ت تصميم وتنسية شب ة سلسدلة اهمدداد، وتأضدم  إدارة تدد ة السدلو والوددما

وجميددو ام يددطة امخددر  الأددي تحددو  المددواد الودداا إلددس سددلو تامددة الصددنو، 

ليات [ وتعر  ييضا اه ها إدارة تد ة المعلومات والمو،و  والنقد والعم12 

 لنهدا يلس المسأهلك النها ي، اما  ي ولك نملية الأولص ام  المورد امقدا إ

 13.]  

ويما  منظمات راما يهتي الأعريف ام ثر موةوقية م  مجل  مأوصصي    

س (، ال ي  يحددو  إدارة سلسلة اهمداد نلCSCMPإدارة سلسلة اهمداد  

 طة[ إدارة سلسلة اهمداد مي توطي  وإدارة جميو ام ي9النحو الأالي:  

الميار ة  ي تحديد المصادر والميأريات والأحوي  وجميو ي يطة إدارة 

ا الأنسية والأعاو  مو  الودمات اللوجسأية. اممم م  ولك، ي   ييم  ييضخ

شر اء القنوات، ال ي  يم   ي  ي و وا موردي  ووسطاء ومقدمي خدمات 

دارة م  جهات خارجية ونموء.  ي جومرما، تدمج إدارة سلسلة اهمداد إ

 [.4العرض والطل  داخ  الير ات ونبرما  

  طا  إدارة سلسلة اهمداد. 4.3

 يم دد  القددو  إ   طددا  سوسدد  اهمددداد وإدارتهددا  ددي توسددو مسددأمر م دد     

ت ابسافة يسير مو القيمدة المقدمدة سدواء  ا د  خدمدة يو مندأج، لد لك اسدأمر

ات أو م الأياجدد(  ددي الأغي ددر والأطددور، لددSCMمهنددة إدارة سلسددلة اهمددداد  

ا م  سلسددلة اهمددداد تغطددي م جمونددة سلسدلة اهمددداد العالميددة المأناميددة   ظددرخ

ي   واسعة م  الأوصصات،  هي تبدي م  تو ير المصادر امولية للعملية إلدس

ي تسلم  ي لالأها النها ية، مدو ضدما  نددا نودتهدا يو نددا الرضدس نليهدا  د

خ ملموسا ي  و خدمة مادية يو معنوية.   لاالتها، سواء  ا   منأجا

  وا د إدارة سلسلة اهمداد. 5.3

  وا دددد سوسددد  اهمدددداد  بيدددرة ومأعدددددة، وتأعدددد  مددد   و هدددا وات  ا ددددة    

لمؤسسدددة اعينهدددا اددد  مدددي ي بدددر ا ثيدددر مددد  ولدددك الرتبافهدددا ا امددد  السلسدددلة 

والميددار ي   يهددا،  هددي اددام م أددوال مدد  ال وا ددد وجدد  الأحصددي  مندد  قدددر 

 مدو إندادة تيد ي  سلسدلة الأوريدد SCMك  الهد  الر يسي م  اهم ا ، ل ل

[. ومددد  يمدددم ال وا دددد 4لأعظددديم الميددد،ة الأنا سدددية للميدددغ  نلدددس الخدددري   

المأحصدد  نليهددا، تحسددي  العوقددة اددي  جميددو امفددرا  الميددار ة، والأددي 

ل وا ددد ادددورما تددد و العمليددة إلددس اممدداا، ومدد  مدد ا السدديا  يم دد  تنددا و  يمددم ا

  -:يممهالأ صي  للأوضيإل والأي م  ابعم ا

يصبإل واضحا  ي وقأندا الحدالي  :تحسي  العوقة اي  امفرا  الميار ة .1

ي  الير ات الناجحة لم تعد تعم  لولدما، اد  مدي سلسدلة مد  الأواصد  

يسدامم  دي اسدأقرار العوقدات  الجيد والأعداو  اينهدا وادي  شدر ا ها، ممدا

الأدي ال تحمد  فدااو المنا سدة، م  وتنميأها، وخاصدة  دي تلدك العوقدات 

خ  ، ويخدد الددروو والأجدارم م ا يو ر  دي الأ داليف، امعالجدة المهداا معدا

م  اعضهم البعم، وم ا  لد  سديؤد  ولدك إلدس ظهدور سوسد  الأوريدد 

وو قدا لأقريدر شدر ة  [.14الأي تأعلم  ي الواقو وتنمو اي   ي ثر و اءخ  

الأدد ة اللدي للمعلومدات نبدر  ٪( م  الير ات إلدس 76يورا  ، ت أقر  

[.  ي ايئدة امنمدا  الأنا سدية اليدوا، يعدد الأعداو   يو 15سلسلة اهمداد  

الأعاو  وميار ة المعلومات( اي  الميأري  والبا عي  مو القاندة ولي  

[، لأحسي  توريد المواد الواا، ااسأوداا تحليد  البيا دات و 16االسأثناء  

[، الد   يسدمإل 17سي  رؤية سلسلة اهمداد  ( لأحIOTإ أر   امشياء  

لألفرا  الموأل دة الميدأر ة  دي سلسدلة اهمدداد الوصدو  ايد   يسدرع 

للأقارير وااللأياجات المطلواة،    و ة اخأصاص  والأياج ، وصدوال 

للمورد البير  ال   يصبإل ال يحأداي لقطدو المسدا ات الطويلدة مد  اجد  

حسددي  العمليددة   دد ، للوصددو  إلددس إنطدداء النصدديحة، يو تقددديم الوبددرة لأ

  القرار المناس .

إ  الوطددر مصددال  ل دد  العمليددات الأددي تددأم : تقليدد  الموددافر المحأملددة .2

 ول   انس  مأ اوتة،  ما  دا  مدروسدا قلد   يد   سدبة الوطدر المحأمد ،

ي بدر وسوس  اهمداد وإدارتها ال تَوب   م  الوطر، ول   ارؤيدة يشدم  و

 يدددف نددد  المودددافر المحأملدددة،   دددي جا ددد  لسوسددد  اممدددداد يدددأم ال

وا ، الموردو   مثا   ي الدو  النامية، تنقصهم المعر ة والوبدرة واممد

ملدة للح اظ نلس سوس  إمداد مسأقرة، وم  ال هدم الجيدد للمودافر المحأ

الخ يسه  العم   ي  ام  السلسلة مد  خدو  اتوداو إجدراءات اسدأباقية، ادد

لقددددرة نلدددس ردمدددا  دددي الوقددد  المناسددد  مددد  المواجددد  المباشدددرة،  ددد   ا

ت واطريقة  عالة سأع،ل المي،ة الأنا سدية للمؤسسدات، و مثدا   قدد وجدد

"Oracle   مددد  اليدددر ات يم نهدددا تقليددد  مو،و هدددا انسدددبة %87" ي )

  [.15%( ابسافة ن  فرية رؤية ي ض  لسلسلة اهمداد  22 

بسدافة المو،و  مي إ  نملية تقلي  ا: تقلي  ال ل ة ال لية وليادة الراحية .3

سوسد   إلد  امم فر  تقلي  الأ ل ة العامة الأي يس دأ اد منهدا نندد إدارة

ل ليددة اهمددداد االطريقددة الجيدددة،  باالمأمدداا اددالأو،ي  والنقدد  واليددب ة ا

اسددأوداا و دد لك ، ايدد   ملحددوظ خ دديم الأ دداليف يعمدد  نلددسللسلسددلة، 

لدس     ال أدام الد   يدأم شدراؤ  مد  يمدالو  وتن،يلد  نالموارد الرقمية 

( و ددد لك 2، مددو منددأج رقمددي مدد  البدايددة إلددس النهايددة Kindleجهددال 

،  الأ نولوجيدددا المأمثلدددة  دددي الطااعدددات ةوةيدددة اماعددداد، ناليدددة السدددرنة

 والنطددا  الواسددو مدد  المددواد المأالددة المسددأودمة  ددي الأصددنيو، وليددادة

اد ة اماعدي قطعة الغيار الأي تطبعها فااعة ةوةيدأبد  تطبيقاتها المسأودمة

دا ماديخدا  قد   دي  هايدة سلسد لة  ي الحياة  موط  إل أرو ي ويصدبإل منأجخ

  تدد ة ظ ه ا  ل  قل  م  الأ ل ة ال لية ولاد الراحية،  ي  ،(2، الأوريد

 .  قد  ممأال

حيإل الصدال  اءة مي  ع  ما يل،ا  دي الوقد   :ارت اع معد  ال  اءة ال لي .4

هداء المطلدددوم االطريقدددة اممثددد . وم  جميدددو امفدددرا  العاملدددة  دددي 

 ، السلسلة نلس دراية امهامهم الواصدة ااهضدا ة إلدس مدا ي علد  الخدرو

لددس  هدد ا يقلدد  الدد،م  والميددا   اددي  العمليددات المأأااعددة، مدد  البدايددة إ

ادية النهاية، وولك يجع  اممر ي ثر سهولة للأ يف مدو الأغيدرات اهقأصد

لأدي وامسوا  المأقلبة  لسدهولة الوصدو  للبيا دات  دي الوقد  ال علدي، وا

ثدر تسمإل ااتواو قرارات ي ثر و اءخ و انليد ، وتصدبإل سوسد  اهمدداد ي 

 مرو ة نند ولك، مما ير و معد  ال  اءة ال لي.

 الم و ات الر يسية  ي إدارة سلسلة اهمداد. 4

 يساسية تعد م   الوطوات مدي الم و دات   نم  ينج، يأم نبر خطوات     

مدداد امساسية للحصو  نلس النأيجة النها ية، ويم    هم م و ات سوسد  اه

د الر يسية مد  خدو   هدم م و دات النمدووي المرجعدي لعمليدات سلسدلة اهمددا

 SCOR مدددو يداة إدارة ت سدددأودا لمعالجدددة قدددرارات إدارة سلسدددلة اهمدددداد )

م الير ة ومو المدوردي  والعمدوء  دي اليدر ة، تد وتحسينها وتوصيلها داخ 

م  قب  مجل  سلسدلة اهمدداد امسداندة تضدمن   دي  SCORتطوير  مووي 

 1000وتوسع  لأيم  ي ثر مد   المأطوني شر ة م  امنضاء  69البداية 

[. وير د، مد ا اهفدار نلدس خمسدة مجداالت 7نضو  ي جميو ي حداء العدالم  

  م  سلسلة اهمداد: الأوطي  والمصدر والأن ي  والأسليم والعودة.

 وسددنعأمد نليدد   هسدداو  ددي شددرال الم و ددات والأددي تعأبددر منطقيددة الأددي ال   

قسدمها و دة يدأم تانية، ليدن توألف اي  ام يطة سدواء  ا د  خدميدة يو صدن

 -التي: 

 المعلومات والوط . 1.4

لقد يصدبحنا  دي نصدر المعلومدات، ليدن ادا  الحصدو  نلدس المعلومدة،     

وسرنة الوصو  والأحقة منها يمر مهم جدا  ي ي   ياف، وا أق  ييضدا إلدس 

( إ  المعلومددات اددالحجم ال بيددر، والأددي تحأدداي إلددس Big Dataمددا يسددمس  

ييم،  ه  خطه  ي المعلومات قدد ي دو  لد  تدهةير سدلبي نلدس النيداف تحلي  وتق

وقد يص  إلي درجة تدمير النياف اال ام ، و د  مد ا مد  يجد  وضدو خطد  
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اسأراتيجية، ت و  لجر امسداو لأصدميم سوسد  اهمدداد االيد   الصدحيإل، 

لمعر دددة اهيجاايدددات والسدددلبيات مددد  خدددو  الأعدددر  نلدددس الطلددد  المأوقدددو 

 ، وال ل دة والدراإل النداتج ننهدا، والمدورد البيدر  الدولا هتمداا والجدو  من

المهدداا نلددس الوجدد  الصددحيإل، و دد  االلأياجددات الماليددة والماديددة والودميددة 

ادقة، قب  اليروع  ي ااقي الوطوات،  ليدنع   مد ا  دي تسدهي  نمليدة إدارة 

 سوس  اهمداد  ي النهاية.

 المصادر والأو،ي . 2.4

المدددوردو ، ي  امشدددواص يو الجهدددات الأدددي تدددورد إليدددك المصدددادر مدددم     

 الأياجاتددك هتمدداا نملددك االصددورة الصددحيحة،   مددا و ر ددا  ددي  وا ددد إدارة

سوسدد  اهمددداد  تحسددي  العوقددة اددي  امفددرا  الميددار ة( منددا ت مدد  قددوة 

ي  اددالم ددو  الثددا ي  ددي إدارة سوسدد  اممددداد  ددي اندداء نوقددة جيدددة اامأيددال 

مددورد المصددنو يو مقدددا الودمددة إلددي المددولع إلددي المسددأودا الجميددو، مدد  ال

دد، النها ي، للحصو  نلس امسعار امقد  ادالجودة المطلوادة  دي الوقد  المحد

ي مد ا  مو االسأمرارية الثااأة  ي تد ة اهمدادات دو  ا قطاع. م  ي  خل  

 سينع   سلبا نلس الجميو، م بد خسدا ر قدد ت دو   ادلدة  مدا  در  ال  مدو

(، مدددد ا يسددددأوج  تحديددددد وتقيدددديم المددددوردي  19ايروو  ورو ددددا   و يددددد  ددد

 المطلواي ، لألبية االلأياجات و ة الوطة المأ ة نليها. 

ال  يما الأو،ي  والمو،و   و يم   البقاء لمؤسسدة دو  الحاجدة إلدس مود   

 اددامخص، لمو،و هددا مدد  المددواد الودداا، لأددس ي  ال ثيددر امددأم انقطددة إنددادة

لد  أها و ي ية تحسدينها، مد  يجد  تقليد  الأ داليف الميدأر ة لطالطل  ومعر 

ومددد ا مددد  الددددروو المسدددأ ادة مددد  موجدددة [، 18 الموددد،و  وااللأ ددداظ اددد  

(، ليدن ي لقد  اعدم الددو  اال امد  مددة فويلدة 19 ايروو  ور ا   و يدد 

، نلددس   سددها، لدد لك تعأبددر إدارة الموددال  مدد  ر ددا ، إدارة سوسدد  اهمددداد

د قاادد  للأطددوير، وال ينظددر إليهددا اا هددا نمليددة ت دددي  المددوا ويصددبح  مجددا 

 الواا يو المنأجات المصدنعة يو النصدف مصدنعة، اد  دخلد   يهدا الرواوتدات

 وتصميم الموال  لأقلي  المسالات، و  لك المنظومات الأي تسده  الوصدو 

 للمعلومات.

 الأن ي . 3.4

مدا  قو  الأن يد  لي دو  اشدم  مد  الأصدنيو، ليدن ييدم  تقدديم الوددمات      

ييددم  تصددنيو المنأجددات، ومددو جددومر يدارة سوسدد  اهمددداد   دد  الوطددوات 

شديء  السااقة  ا   م  يجل ، و   ما اعد  ينطلة من ،  باخأصدار إ  لدم تن دد

، مما خططأ   دي السدااة، لد  تجدد مدا تقدمد  ل،ادو ، وننددما سأ يد  وتغلدة

ولدد لك  دد   الوطدد  الموجدد   حددو مورجددات معينددة لددي  مدد  السدده  تن يدد ما 

، ووج  الح اظ نلس مدا قبلد  مأماسد ا، مد  توطدي  وتوريدد وتود،ي ، [19 

أدو ير لضما  اسأمرار  ، تح  اندود مراقبدة الجدودة، واه أاجيدة، وال  داءة، ل

د  لأ دا الودمة يو المنأج  ي الوق  المحددد االيدروف والمواصد ات المحدددة،

 اهرجاع وت بد الوسا ر.

 والنق  الأسليم. 4.4

قددديم مدد  العناصددر المهمددة  ددي إدارة سوسدد  اهمددداد،  أسددليم المنددأج يو ت    

، الودمدة  دي الوقدد  المحددد، واالطريقددة المثلدس، مدد  امدم مددا يرضدي ال،اددا  

م  رضدددامم ووال هدددم مددد  اممدددور المهمدددة والمدددؤةرة لدددي   قددد  نلدددس يداء 

[، 20   ل   مما يؤد  ادور  إلس ليادة  مو اهيدرادات والراحيدة.المؤسسة و

،  نق  البضدا و وفدر   قلهدا مد  يمدم النقداف الأدي تعمد  نلدس تو ديم ال ل دة

 سدية و  لك الوصو   ي الوق  المحددد، لد لك تعد،ل   داءة النقد  القددرة الأنا

ل ددة لسلسددلة الأوريددد. نلددس جا دد  العددرض، يددو ر النقدد  ال عددا  مدد  ليددن الأ 

إم ا يددة الوصددو  إلددس مددواد وات جددودة ينلددس ويسددعار يقدد  ويعدد،ل و ددورات 

 [.21  اه أاي وات الحجم ال بير

 اهرجاع. 5.4

ندادة مي نملية ال يح  الجميو وقونها، ول نها يمر ال م در مند ، ومدي إ     

ر الودمات يو المنأجات  ي لالة  ا   معاادة،  هدي نبدارة ند  خسدارة ال م د

 لهدا وجد  آخدر مدو  دأإل البدام لل،ادو  للددخو  اسدهولة وا أسداممنها، ول   

سددنة  الثقدة  يمدا تقدمد ،  مددا ت عد  شدر ة تويوتدا اسددياراتها والأدي  دا  يخرمدا

لدس ا(، نندما قام  اسح  المنأج م  امسوا  وتقديم انأ ار، م   ن2018 

اليددر ات الأر يدد، نلددس اسددأرجاع منددأج وإصددول  االمجددا  للحصددو  نلددس 

 [،17ة فويلددة امجدد ، والأددي تأمثدد   ددي رضددا ال،اددا   و سدد  ةقددأهم  ال ا ددد

مدا وم ا ال يقل  مد  سدمعة اليدر ة اد  ادالع   ي،يدد مد  الثقدة  يهدا، وإظهار

 امظهر لس  النية تجا  المسأهلك.

 يداء سلسلة اهمداد. 5

توي  ي  ت و  للمؤسسات سوس  إمداد ال تهأم اهدا ها وقياسها وتحسدينها،    

ا  نندما م  ي  تواج  اعدم الوسدا ر وضدياع ال درص والأدي  ا د   و مح

ايددد يددديها، والسددب  مددو ي  يداء سوسدد  اهمددداد يعأبددر ميدد،ة تنا سددية تسددعس 

المؤسسددات للحصددو  نليهددا،  ددرم مددورد صددغير ال تلقددي اليددر ات لدد  ادداال 

خ  خ  ددا  يو إيجااددا خ  بيددرا  ددي السلسددلة   دد  سددلبا إ  إداء سوسدد  . يحددد   رقددا

داد مي الدرجة الأي تلبي اها سلسلة اهمداد مأطلبات ال،ادو  النهدا ي  دي اهم

[. ومددد  ي بدددر اليدددر ات  دددي يمري دددا 1ي  وقددد  واهقددد  الأ ددداليف المم ندددة  

ا  ،اليددمالية  وو  مددارت( ليددن يددرتب  ال ثيددر مدد   جالهددا، ارتبافخددا مباشددرخ

[، 14ر  اقدراتها المأطورة نلس تحسي  سلسلة اهمداد الواصدة اهدا ااسدأمرا

وال   ا ع   نلس يداء الير ة، م  امداء يسمإل انير اسدأراتيجيات سلسدلة 

ددا [1اهمددداد الأددي تقددود السلسددلة لأحقيددة يمدددا ها   . ويصددبحو  ي ثددر الأ،امخ

اهمدددا  اليددر ة ااهضددا ة إلددس تحسددي  إ أاجيأهددا ومصدددر قدددرتها الأنا سددية، 

ا م هدا تضديف قيمدة إلدس المنأجددات وسلسدلة اه للوصدو  إلدي  ظددم  ،مدداد ظدرخ

 الجودة الياملة  يصبإل ال   مسؤو  ن  ال  .

 قياو يداء سلسلة اهمداد. 1.5

لددخو  ال   ال يقاو ال ين د م   نبارة ن  اام م أوال وي   مسأمر  ي ا    

  يو سقف نالي  لما وصل  ل  رييأ  يرت و، م  منا جاءت المقدايي ، ويم د

"مجمونددة مدد  المقددايي  المسددأودمة لأحديددد تعريددف قيدداو امداء نلددس ي دد  

يميدة   اءة و عالية نمليات ونوقات سلسلة اهمداد، والأي تيم  وظا ف تنظ

 مأعددددة وشددر ات مأعددددة وتم ددي  تنسددية سلسددلة اهمددداد". وسوسدد  اهمددداد

د   غيرما تحأاي لأطبية المقايي  الواصة اها، والأدي توألدف اداخأو  الهد

 ي يدة  يسداند نلدس  هدماهمداد   م ا القياو مداء سلسلة م  ،المطلوم تحقيق

لي نملها اي   ي ض ، ويم   ي  يحس  يدا ها مد  خدو  مقار دة امداء الحدا

داد وم  سوسددد  اهمددد[. 1  ادددامداء السدددااة يو اتجامدددات امداء المسدددأقبلية

المطلوم منها ي  تأ يف ااسدأمرار مدو الأغيدرات  دي العدرض والطلد  نلدس 

الدأح م وجات الأي تأعام  معها.  ه ا يد و اليدر ة إلدس مراقبدة نملياتهدا المنأ

  يها اي   يومي للحصو  نلس مسأو  امداء المطلدوم مد  سوسد  اهمدداد

ة الماليد [. ول   لم يعد ا م ا  إدارة سلسلة اهمداد تطبية مقايي  النجاال14 

عدددد ي دد  اندداء مأ البحأدة  قدد . لدد   وجدد  النظددر إلددس يداء سلسددلة اهمددداد نلددس

ومد  يوم ا النظر لي   ق  مسهلة إيجاد المؤشدرات المناسدبة ول ند   اماعاد.

دة و ددي خضدم الثددورة المعلوماتيدة يصددبإل يمدر ليددا ،اهمددادقلد  إدارة سلسددلة 

  نبر جميو مسأويات سلسلة اهمداد يمدر مهدم م هدا يصدبحتو ر المعلومات 

ود "تدهةيرات  يدر مباشدرة نلدس محر  مداء سلسلة اهمداد والسدب  مدو وجد

باشدرة امداء" اي  شر اء سلسلة اهمداد. يم د  ي  ت دو  مد   الةدار  يدر الم

 إيجاايددة  ي  يقددو  اعضددها الددبعم( يو سددلبية  ي  يضددعف اعضددها الددبعم(

 19.] 

 ير ا  و ماوي مقايي  سلسلة اهمداد. 2.5

ات يوجددددما النمددداوي والمعدددايير يو يفدددر العمددد ، مددد   و يرمدددا مدددي يدو    

يشددواص موأصددو   ددي المجددا ، واسددأعملها آخددرو ، واسددأ ادوا منهددا  دد  

 ات لس  الأياجاتهم، وإ  م  ي بر ما  دا  يعأمدد نليد   دي تقيديم يداء اليدر

ا يدة مي مبادئ المحاسدبة الماليدة وال لالد   دي يقسداا مأعدددة، ول نهدا  يدر  

 ية:سلسلة اهمداد لألسبام الأال  ما و ر ا  ي قياو يداء

  تميددد  اهجدددراءات المحاسدددبية إلدددس ي  ت دددو  وات فدددااو تددداريوي وال

 .تر ، نلس تقديم منظور اسأيرا ي

 لمهدم، ال تأعلة المقايي  المحاسدبية ادامداء االسدأراتيجي  يدر المدالي ا

 مث  خدمة العموء والوالء وجودة المنأج والمرجعات.

 الأيغيلية. ال ترتب  اهجراءات اي   مباشر اال عالية وال  اءة 

ل لك دن  الحاجة لأطوير يسالي  مأنونة تغطي يوج  النقص الأي تقااد      

قياو امداء  ي سوس  اهمداد، وال يوجد  هدج والدد خداص ليدر ة مدا دو  

 يرمددا، يو ي  اليددر ة قددد تقأصددر  قدد  نلددس  هددج والددد دو   يددر ، لأن يدد  

اهدم. اد  يم د  لليدر ات مقايي  امداء هدارة نملية سلسلة اهمدداد الواصدة 

 Supply و مدووي ،اسأوداا اطاقة امداء المأوال  ولولة النأا ج اللوجسأية

Chain Operations Reference (SCOR)  ددلي  ممأدال نندد تطدوير 

  ظاا قياو يداء سلسلة اهمداد، ومو يشهرما.

  SCOR مووي . 3.5

سلسدلة اهمدداد قد ي و  ي ض   ظداا معدرو  مدو  مدووي مرجدو نمليدات     

 SCOR  وال   ولد م  قب  مجل  سلسلة اهمدداد )APICS  للح داظ نلدس

سوس  إمداد مسأقرة(. مجل  سلسلة اهمداد مو مؤسسة نالمية مسأقلة  يدر 

ماد ة للراإل اعضدوية م أولدة لجميدو اليدر ات والمنظمدات المهأمدة اأطبيدة 

. تهسدددد  ندددداا وتطددددوير ي ظمددددة وممارسددددات إدارة سلسددددلة اهمددددداد الحديثددددة
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[  و مووي مرجو نمليدات سلسدلة اهمدداد 7ا(  ي الواليات المأحدة  1996 

 SCOR  مددو إفددار نمدد  ل هددم  طددا  إدارة سلسددلة اهمددداد )SCM   الدد )

[. 20يعأمدد نلدس خمد  وظدا ف يساسدية مأضدمنة  دي إدارة سلسدلة اهمدداد  

سوسدد  [، لمددا لققدد  مدد   جدداال  ددي تحسددي  21لدد لك لظددي اامأمدداا مأ،ايددد  

اهمداد نلس اخأو  ي وانها خدمية  ا   يو صنانية، ومو  ما مدو موضدإل 

(، وامج،اء الومسة مي الوطدة  الأوطدي  للعدرض والطلد (، 1 ي الي    

والمصددددر  اليدددراء(، والأن يددد   اه أددداي(، والأسدددليم  الأوليدددو(، والأرجيدددو 

م  مدددووي [. وتدددم تصدددمي22 ي يدددطة سلسدددلة اهمدددداد وات الحلقدددة المغلقدددة(  

SCOR   لأم ددي  اليددر ات مدد  الأواصدد  والمقار ددة والددأعلم مدد  المنا سددي

مددي ي دد  اينمددا ير دد،  SCORداخدد  وخدداري صددنانأهم.  السددمة ال ريدددة لدد  

المديرو  نادةخ نلس ام يطة  ي  طا  نمليات اليراء والأصدنيو والأوليدو، 

ا للأ انوت اي  جميو يجد،اء النظداا   SCORيأطل   ا واضحخ [.  هدو 20 همخ

ددا  عاليددة إنددادة مندسددة  ال يقددي  يداء سلسددلة اهمددداد  حسدد ، ادد  يقددي  ييضخ

سلسدلة اهمدداد، والقددرة نلدس اخأبدار وتوطدي  تحسدينات العمليدة المسددأقبلية، 

مدد  قبدد  شددر ات الأصددنيو والودددمات  ددي مجمونددة مأنونددة مدد  الصددنانات 

ددا ااسددأ وداا  مددووي لددو  العددالم. اعددم اليددر ات البددارلة الأددي لققدد   جالخ

SCOR   تيدددمIntel وIBM 3وM وCisco وSiemens وBayer دددي  .

 Alcatelسعيها للحصو  نلس ي ض  سلسدلة توريدد لوتصداالت، اسدأودم  

اعدددددد  SCOR(، نلدددددس سدددددبي  المثدددددا ، مقدددددايي  Alcatel-Lucent ال  

[، و د  مد ا مد  16  لقيداو وقيداو يدا هدا 2001اال  ماش االقأصاد  لعداا 

 يج  الأحسي  المسأمر. 

 

 (SCORم و ات  مووي   :(1ي    ال

مقياسخدا قدااوخ  550ننصدر نملدي، و 200ي ثدر مد   SCORيحدد  مدووي    

مددد  ي ضددد  الممارسدددات. وتعأبدددر مددد  ي ضددد  الممارسدددات  500للقيددداو، و

ة جددخا والأقنيات المسأودمة م  قب  الير ات المعيارية الأي لقق   أدا ج جيدد

مددد   المقدددايي  مدددو "سدددمات امداء"  ا ظدددر  SCOR دددي المقدددايي ، يجمدددو 

ت اليددر ات الأدي تأنددا   ااسدأوداا اسددأراتيجيا( لأسددهي  مقار دات 1الجددو  

 [.22  موأل ة  نلس سبي  المثا ، الأ ل ة المنو ضة مقاا  االسأجااة(

 الأ ل ة المنو ضة مقاا  االسأجااة . 1الجدو  

 الير ات لمساندة الير ات نلس قياو يداء SCOR مقايي   مووي

 سمة امداء
العنصر المعأمد 

 نلي 
 العملية الحسااية

موةوقية سلسلة 

 اهمداد

تن ي  الطل  

 اي   مثالي
  إجمالي ندد الطلبات( /المثالية(  إجمالي الطلبات 

اسأجااة سلسلة 

 اهمداد

مأوس  وق  
دورة تن ي  

 الطل 

الدورات ال علية لجميو الطلبات الأي تم  مجموع يوقات 

 (إجمالي ندد الطلبات الأي تم تسليمها  /( تسليمها

سلسلة  رشاقة
 اهمداد

مرو ة سلسلة 
 اهمداد

 ٪  ي20الوق  الولا لأحقية ليادة  ير موط  لها انسبة 
 ال ميات المسلمة

سلسلة  ت اليف

 اهمداد

ت ل ة إدارة 

 سلسلة الأوريد

 ت ل ة الأسليم + ت ل ة + ت ل ة الأوطي  + ت ل ة المصدر

 العودة

يصو   إدارة

 سلسلة اهمداد

وق  دورة النقد 

 إلس النقد

يياا -ال مم المدينة المسأحقة  يياا مو،و  الأوريد + يياا

 ال مم الدا نة المسأحقة

 تصميم شب ات سوس  اممداد . 6

إ  الأنا   الحالي اي  الير ات يصبإل  دي سوسد  اهمدداد ايد   مأ،ايدد     

ي ثر مد  اليدر ات والمنأجدات ال رديدة،  درم شدر ة لدديها ي ضد  المنأجدات 

، ول نهدددا ال تندددا    دددي السدددو ، اسدددب  نددددا وجدددود [23 وي ثرمدددا تطدددوراخ 

سوس  إمداد جيدة، يو ي  تصميمها لم ي    ي المسأو  وخاصدة  يمدا يأعلدة 

اال ل ة الأي يد عها ال،او ، وسرنة لصول  نلس الطل   دي الوقد  المحددد، 

يصبإل معلوا ي  سوسد  اهمدداد تعأبدر يمدر مهدم ومعقدد، مسدأمر  دي م  منا 

م ا يد و إلس تصميمها االطريقة ام ضد  الأدي تأماشدي مدو طوير، الأغير والأ

المقصددود اأصددميم شددب ة سلسددلة اهمددداد ، المقصددود ادد لك مددو   دد  مدد ا،  مددا

معر ددة مواقددو الأددد قات امساسددية وراطهددا ضددم  يقدد  ت ل ددة ويقدد  مدددة ويقدد  

مرجعات م  ال،او ، مو يم ا ية الوصو  إليها  ي ي  وقد . ااخأصدار مدي 

لضددما  الأددد ة مدد   ي( إلددس  م( اهقدد  الأ دداليف ضددم  المواصدد ات. رللددة 

ول دد  ال،اددا   ال يطلبددو  منددأج والدددا  قدد ، و دد لك  دد    اممثدد  للمنأجددات.

لدد لك لددي  مدد   ال ثيددر مدد  اليددر ات لددم تعددد تحصددر   سددها  ددي منددأج والددد،

المم د  خدمدة الجميددو ا د  شديء مدد  خدو  اسدأراتيجية سلسددلة إمدداد والدددة 

خ  مدد  المد،يج  دي تصددميم  شداملة. لد لك معظدم اليددر ات تأطلد  مسدأو  معيندا

وي و  م ا االأعام  مو تصميم سلسدلة اهمدداد  ميد لة [. 24 سلسلة اهمداد 

 لأي  اأ امد  اسدأراتيجية مأعددة الوظا ف،  يم   لينها إيجاد ل  ل لأدا الميد

تصدميم اليدب ة  . ويدأم[24 سلسلة اهمداد مو االسأراتيجية الأنا سية لليدر ة 

 ددي سلسددلة اهمددداد م  الهي دد  الندداتج مدد  مدد   العمليددة سدديظهر مددد    دداءة 

السلسددة والمسدددار المسدددأقبلي لألنمدددا ، ومددد  المؤسسدددات قدددادرة نلدددس تلبيدددة 

طبة مدو اممددا  االسدأراتيجية للمؤسسدة االلأياجات المطلواة منها، وم  ي 

يا ال، للوصددو  لل  دداءة المطلواددة،  دد وا ا أملدد  شددب ة سلسددلة اهمددداد و قخددا 

للأصددميم، نندددما ي أوقددو مدد  العمدد  تحقيددة م اسدد   بيددرة. لدد لك يعأبددر قددرار 

تصددميم شددب ة سلسددلة الأوريددد وا يمميددة اسددأراتيجية  بيددرة االنسددبة للوظددا ف 

سلة الأوريد، والعمليات اللوجسدأية. ويصدبإل مد ا القدرار والعمليات    ، وسل

ددا ايدد   مأ،ايددد اسددب  االتجامددات المأعلقددة االعولمددة المأ،ايدددة للأصددنيو  مهمخ

 .[21 والأسوية والأوريد والميأريات 

 إفار العم  لقرارات تصميم ليب ة سوس  اهمداد. 1.6

تصددميم شددب ة سلسددلة اهمددداد مددو تعظدديم يرادداال اليددر ة ندد   مدد الهددد      

ة فرية تلبيدة الأياجدات ال،ادا   مد  ليدن الطلد  وسدرنة االسدأجااة االأ ل د

م . ومنا  يفر نم     ر يلدما االيرال ليسده   هدم و ي يدة تصدمي[6 امق  

شب ات سوس  اهمداد ومو مد  يراعدة مرالد ،  مدا مدو موضدإل  دي اليد   

 2 .) 

 تحديد اسأراتيجية تصميم سلسلة اهمداد المرللة امولس:

  تحديد تصميم سلسلة اهمدداد ايدمولية. ليدن يأضدم  ولدك تحديدد المرالد   

 هددا الداخلددة  ددي سلسددلة اهمددداد ومددا إوا  ددا  سدديأم تن يدد   دد  وظي ددة مدد  وظا 

داخليخددددا يو االسددددأعا ة امصددددادر خارجيددددة، وي ددددو  مدددد ا اأعريددددف واضددددإل 

هدد  تالأنا سية للمؤسسة  مجمونة م  الأياجات ال،اا   الأي  ةسأراتيجيلو

ل هدا سلسلة اهمداد تو يرما. ليسده  اعددما معر دة القددرات الأدي يجد  ي  تمأ

 شدددب ة سلسدددلة اهمدددداد لددددنم االسدددأراتيجية الأنا سدددية. ااهجاادددة نلدددس اعدددم

الأسداؤالت مثدد  مدد  الأنددا   محلددي يو ندالمي، لجددم و طددا  االقأصدداد، ومددا 

 مي القيود الم روضة لأحديد تصميم يولي وموسو لسوس  اليب ة.

 

 .[6  مووي تصميم شب ات سوس  اهمداد  . 2ي   ال

  تحديد المرا ة المطلواة المرللة الثا ية:

الهد  م  م   المرللة الوصو  إلس تحديد المرا ة، ويدوارما المحأملة،     

وقدرتها االسدأيعااية الأقريبيدة. وتبددي ادالأنبؤ االطلد  مد  ليدن الحجدم ومدد  

الأبدداي  والأجددا    يمددا يطلبدد  ال،اددو ، لأ ددو  المأجا سددة  ددي مرا ددة  بيددرة، 

ومنددا نلددس ن دد  المأباينددة  أ ددو   ددي مرا ددة صددغيرة موصصددة ومر ددة، 

يدددرو  ميددة الحجددم الأددي تعمدد  نلددس خ ددم الأ دداليف، اددالنظر إلددس نمليددة 

اه أاي، لي و  لدديك نددد قليد  مد  المرا دة توددا العديدد مد  امسدوا ، مثد  
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 Advanced Micro Devices ،اليدر ة المصددنعة مشدبا  الموصددوت )

ا القأصدادي ات الحجدم     لها نددخا قليوخ م  المصا و مسدواقها العالميدة،  ظدرخ

 ي اه أاي. اعد ولك، يج  تحديد مودافر الطلد ، ومودافر سدعر الصدر ، 

دددا تحديدددد  والمودددافر السياسدددية المرتبطدددة اامسدددوا  اهقليميدددة، ويجددد  ييضخ

امسعار اهقليمية، وي  مأطلبات لإل أداي المحلدي، والحدوا ، الضدريبية، وي  

حأملددي   ددي  دد  قيددود تصدددير يو اسددأيراد ل دد  سددو . وتحديددد المنا سددي  الم

منطقددة وايددا  مدد  مدد  ام ضدد  ي  ت ددو  قريبددا مددنهم يو الع دد ، والوقدد  

المطلددوم للأسددليم واالسددأوا والأ دداليف اللوجسددأية نلددس مسددأو  إجمددالي  ددي 

   منطقدة. وانداءخ نلدس  د  مد   المعلومدات، يحددد المدديرو  ت دوي  المنيدهة 

 [.6اهقليمية ليب ة سلسلة اهمداد  

 تحديد مجمونة م  المواقو المحأملة المر واة ة:المرللة الثالث

ة الهددد  مدد  المرللددة الثالثددة مددو اخأيددار مجمونددة مدد  المواقددو المحأملدد    

قدو المر واة داخ     منطقة لين سيأم إ ياء المرا ة، ويجد  اخأيدار الموا

اددة، اندداءخ نلددس تحليدد  تددوا ر البنيددة الأحأيددة لدددنم منهجيددات اه أدداي المر و

لنقددد  وتيدددم  مأطلبدددات البنيدددة الأحأيدددة الصدددلبة تدددوا ر المدددوردي  وخددددمات ا

للينددة واالتصدداالت والمرا ددة ومرا ددة الأودد،ي . يمددا مأطلبددات البنيددة الأحأيددة ا

لمجأمدو  أيم  توا ر القو  العاملة المامرة، ودورا  القدو  العاملدة، وتقبد  ا

 لألنما  والصنانة. 

 خيارات الموقو الهد  المرللة الرااعة:

لمواقدو ة، لأحديدد االمرللة الرااعة مدي االخأيدار مد  ادي  المواقدو المحأملد    

م النها ية ادقة، وتوصيص السدعة ل د  منيدهة. ومد  تدم تصدميم اليدب ة لأعظدي

 إجمالي امراداال، مدو مرانداة الهدامم المأوقدو، و د لك  ميدة الطلد   دي  د 

 سددو ، وت دداليف الودددمات اللوجسددأية والمرا ددة الموأل ددة الأددي يحأدداي لهددا،

 [.6والضرا   وامسعار  ي    موقو  

 الأغيير  ي سوس  اهمداد إدارة. 7

قلة ي هدا الأغيير  لمة قد ي رمها ال ثير، ويسأصعبها البعم، وير   يها ال    

يد ،  رصة للأحسي ، السب  ي  اه سا  اطبعة يمي  إلس الح اظ نلدس الد   لد

، ومدد ا اددور  يددنع   وال يحد  ي  يوددري مد  منطقددة رالأد  ليجددرم الجديدد

ي النهايدة نبدارة ند  يشدواص يسديرو ها نلس المؤسسات واليدر ات  هدي  د

ييددر ااتوداو القددرارات الأدي يرو هددا مناسددب ، وال يو دس نلددس الجميدو مددد  الأغ

الدد   فددري نلددس العددالم اهسددر  خددو  العددامي  الماضددي ، مدد  جددراء  ددايروو 

(، اممددر الدد   يوجدد  نلددس اليددر ات والمؤسسددات العمدد  19 ور ددا   و يددد 

 القدددادري  نلدددس الدددد و اهددد ا الأغيدددر  حدددو نلدددس الأغييدددر، والبحدددن نددد  القدددادة

ي ام ض ، وإدارت  امنهجيات وخطوات واضح ، لمواجهة مقاومة الأغير الأ

يسد  لت و  مي السا دة  ي يو  اممر  ما و ر ا. وسوس  اهمدداد وإدارتهدا 

 ن  م ا،  قد  ي   م   االضطرااات الأي لصل  ي  سوس  اهمداد امنه 

وجدد  الأغييددر  يهددا، للعمدد  نلددس تحسددينها  ددي  امدد  الأددي اهددا يوجدد  قصددور 

أدي رللة السلسلة، وا  مد ا الأغييدر سدي و  مسدأمر ليوا د  لر دة الأغييدر ال

 يد عها ال،او ، ليص  الجميدو إلدس الحصدو  نلدس الم اسد  المطلوادة. و مدا

مدو معدرو  لدي  مندا   مد  مولددد هدارة الأغييدر، ومد ا يسدأوج  مد   دد  

ا ها   مناسدبا مد  االسدأراتيجيات الأدي تدأوءا  مدو يمددمؤسسة ي  تضو ما ريت

 االسأراتيجية، ويم   ي  ي و  منا  إفار ناا ي رض  المنطة.

 إدارة الأغيير . 1.7

 د منا يأم الأعدر  نلدس ي  مندا  لاجدة إلدس الأغييدر، إمدا اسد :الأعريف

 جوة يو قصور  ي العملية يو  رصة للنمو يو لاجة للأحسدي ، ويجد  

خ يو ي  ي و  سب  الأغيير واضحا ال لدب   يد ،  قدد ي دو  تغييدراخ ةقا يد ا

خ، وقدددد ي دددو  الأغييدددر مدددو ام ضددد   يمضدددي  يددد  يو ال خ يو نمليدددا  تقنيدددا

  ي أوقف. 

 ،اد اعد ي  تجي  نلس السؤا  السااة انعم،  ه   نلدس اسدأعد :يةالجام

هجراء الأغيير، وسأيرع  ي تجهي، المنظمة وامشواص الموجدودي  

م وتقيدي  يها. للبدء  ي إجراء الأغيير، وي و  م ا ا  مدا  تحليد  الأ ل دة

الموددددافر، لمعر ددددة النأددددا ج المحأملددددة للأغييددددر. ومعر ددددة الوطددددوف 

الموأل ة و ة وق  محدد، ومنا ادايدة الصدعام  دي العريضة للمرال  

 تن يدد  الأغييددر،  مدد  الصددع  إقندداع الجميددو ادده  الأغييددر مددو ام ضدد ،

لدد لك وجدد  ي  ي هددم جميددو المددوظ ي  السددب  الدددا و للأغييددر، و يددف 

 سيأم، م  م ا سيسه  العم  نلي .

 ترسددم الوطددة الأ صدديلية اوضددوال ليسدده   همهددا، ومدد  يمددم  :الأصددميم

ا قددة النقدداف  ددي مدد   المرللددة الأه ددد مدد  ي  اهدارة العليددا اه ملهددا مو

نليها، ونلس دراية ا ي يدة فرلهدا وتوضديحها لمد  مدم دو هدا، وولدك 

 .لأوليد الرؤية وندا وجود شقا   يها، وإال     اممر قد ال ينجإل

 ليد   قددنال  الوطة الأ صيلية جام،ة وتدنمها اهدارة العليا،  :الأنقيد 

دء وقدد  اال أقددا  إلددس الوضددو الجديددد. ومنددا يعأبددر الأواصدد  الجيددد ادد

ر يد،ة يجدد  االمأمداا اهددا للأه دد مدد  ي  ال د  يسددير و دة الوطددة، مددو 

 افونهم نلس الأقددمات والأغيدرات اهيجاايدة، ته دد مد  إفدوع جميدو

المدددوظ ي  ااسدددأمرار نلدددس الأقددددا يو الأغييدددرات. م  مددد ا سددديريحهم 

 ا الأغير ي د و  حو .ويجع  م   ا  يقاو

 اممدور ت و  يةناء الأن ي  واعد ، والهد  منها الأه د مد  ي : المراقبة 

ة تسير نلس ما يراا، وإ  الأاي اممر هجراء تعديوت اسديطة االوطد

 ن دل  مباشرة، ويرسل  م   الأحديثات للموظ ي  هظهار نلس نمليدة

  أهداءد نليهدا، ونندد االالأواص  اي  اهدارة العليدا والمدوظ ي  والأه يد

رصدة،  تبدي مراقبة امداء والأغيرات الأي تنأج نن   لوسأ ادة م  ي  

 يو مقاالة ي  تهديد يقو، ا نادة تيغي  نملية الأغيير.   

 موافر سوس  اهمداد. 8

 أدد مددر ال ي دداد ين ددك ندد   عدد  ي علدد  اه سددا  يوألددف  ددي  ي ييالوطددر مددو     

ومقددددار  وتدددهةير ، ومددد  مندددا وجددد  الأعامددد  معددد  امدددا يناسدددب ، وقدددد توسدددو 

الموأصو   ي تعريف الوطر وم هومد ، لوضدو االسدأراتيجيات الأدي ت دو  

الحددين ند    يمدا اعدد اجعة نند وقون  لأ ادي  يو الحد م  تهةير ،  سنأناو  

هدددا الوطدددر وي دددواع المودددافر  دددي سوسددد  اهمدددداد، ويسدددبااها و ي يدددة إدارت

دو ددوو والطددر  الجيدددة لأ اديهددا والحددد منهددا،   يددف ن ددر  الوطددر، يقددو  

ر العامددة واأعريددف موأصددر: الأمددا  لدددو  الوطددر  ددي  ظدد داليددو مواددارد

. وم  وجهة  ظرا نلميدة  الجمعيدة الممل دة المأحددة هدارة [25  شيء سيء

(، تعدددر  المودددافر نلدددس ي هدددا "لدددد   يدددر مؤ دددد يو APMالميددداريو  

مجموندددة مددد  الظدددرو  الأدددي،  دددي لالدددة لددددوةها، لهدددا تدددهةير نلدددس تحقيدددة 

  تأدراوال مد  اهيجاايدة إلدس "العواقد  يم د  ي اممدا "، ويولدع  د لك ي 

. وال يو دددس ي   لمدددة اهدارة ام هومهدددا ال ت ددداد تن دددك نددد  [25 السدددلبية" 

ال لمات والمصطلحات المسأودمة  ي العلم الحدين، وم  منا تطور الأعامد  

 مو الوطر ليصح  إدارة الموافر. 

 إدارة الموافر . 1.8

وامد  فر الناشدئة ند  العمي نملية الأحديد والأقيديم والسديطرة نلدس المودا   

ة. الأيددغيلية واتودداو القددرارات الأددي تددوال  الموددافر مددو ال وا ددد الأعويضددي

لدس نوتعر  ييضا إ ها  هج منهجي يسأودا لأحديد وتقييم وتقليد  يو القضداء 

اال حددرا  الغيددر مأوقددو ندد  النأيجددة المرجددوة. وتعر هددا اعددم المنظمددات 

 الميهورة و ة االتي:

ي يدطة منسدقة لأوجيد   مدي :BS 31100 73 دي دليد    ISOتعريف منظمة

 .[26  ومراقبة المنظمة  يما يأعلة االموافر

العمليددددة الأددددي تهددددد  إلددددس مسدددداندة  مددددي (:IRMمعهددددد إدارة الموددددافر  

المؤسسدات نلدس  هدم وتقيديم واتوداو إجدراءات ايده  جميدو موافرمدا اهدد  

 .[26  ليادة الأمالية النجاال وتقلي  الأمالية ال ي 

افر وسوس  اهمداد  غيرما ال تولوا م  الوطر،  وج  االمأماا االمو    

الأي تواجهها وإدارتها، لأس ي ها يصبح  م  امولويات الأي تولي 

يو  الير ات االمأماا اها، والسب  ي  الير ات توسر ال ثير  ي لالة تعط 

مو  همدادا قطاع السلسلة، يو ما يحد   يها م  تقلبات  ي امسعار وفر  ا

ل   اسأمرارما، وم ا ال ي و  مي لة محددة ا  يؤد  إلس تهةير الدومينو ا

يم   ي  يؤةر سلبخا نلس ال  اءة وامرااال اسب  ال رص والمبيعات 

ة الضا عة،   ي سلسلة الأوريد الضعي ة، ال يأطل  اممر سو  للقة ضعي 

اغم النظر ن  والدة لأعطي  امنما  الأجارية للير ات اليري ة لها، 

مد  اسأعدادما الجيد. وتوألف الموافر اي    بير م  شر ة إلس يخر  

 [18ضم  سلسلة اهمداد ااالنأماد نلس ال ثير م  العوام  منها:  

 الموافر(. لادتلجم الير ة   لما  برت الير ة  •

موقعهدددا الجغرا دددي   لمددددا اعددددت اليدددر ة فالدددد  السلسدددلة   ثددددرت  •

 الموافر(.

 المنأجات ت و  مواد لساسة للمناخ.  •

 المسا ات و وع فر  النق  المأبعة.  •

 ي واع موافر سلسلة الأوريد. 2.8

مددد  المعدددرو  ال  ي  سوسددد  اهمدددداد مدددي نبدددارة نددد  مجموندددة مددد      

ام يطة الموأل ة هيصا  المنأج النها ي إلس المسأهلك مند اداية الرللة لدي  

خ مدو فدو  السلسدلة، ويعأبدر ي بدر تهديدد  ا  مواد خاا، والأي تأناسد   فرديدا

تواجهدد  ي  سلسددلة مددو ندددا القدددرة نلددس الأنبددؤ االموددافر المحأملددة داخلهددا، 

 م  اام المجم  تقسم إلي قسما  انأماداخ نلس مد  سديطرة المؤسسدة نليهدا 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_enLY875LY876&biw=1455&bih=688&sxsrf=ALeKk03d8xgyyJrbayoqi0MdsrqTGhD1NQ:1623579289928&q=%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88+%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw3K0tLLi8zf8RowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiVbmx_mbHjV03W24sv7FZ4cb6GytuttzsutmhcLMdKL4CKLrxxnoAFb16LHMAAAA
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_enLY875LY876&biw=1455&bih=688&sxsrf=ALeKk03d8xgyyJrbayoqi0MdsrqTGhD1NQ:1623579289928&q=%D8%AF%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88+%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw3K0tLLi8zf8RowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiVbmx_mbHjV03W24sv7FZ4cb6GytuttzsutmhcLMdKL4CKLrxxnoAFb16LHMAAAA
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( المودافر SCRLC 2011 مث  يقسم مجل  قيادة موافر سلسلة الأوريدد  

 .[27  : موافر االضطرااات الداخلية والوارجية إلس  ئأي  ر يسيأي

و  تيددير الموددافر الداخليددة إلددس الموددافر الأددي ت دد الموددافر الداخليددة:. 1

ت ، يو تلددك الميدد و[28 داخدد  لدددود ال يا ددات الموأل ددة لسلسددلة اهمددداد 

. ومنهددا الميدد وت الأيددغيلية، وتقلدد  [29 الأددي توضددو لسدديطرة اليددر ة 

، . لين يسه  توقعها والأو يف مد  لددتها[27  الموظ ي وتو ير الطل ، 

 ( مددثو، لدد لك تعدددKPIsومراقبأهددا مدد  خددو  مؤشددرات امداء الر يسددية  

  رصة جيدة للأحسي  ومي ااخأصار:

: ي  الأددي تأعلددة اعمليددة الأصددنيو مدد  تعطدد  الم ددا  ، الأصددنيو (1

 العما ، يو الأصاميم مسببةَّ الأهخير  ي اه أاي.

ير ومي ما ي دو   دي إدارة سلسدلة الأوريدد، إندداد الأقدار اهدارة: (2

 يو العمليات المصالبة امخر .

ومي ما ت و   أيجة الأنبؤ الضدعيف و يدر المعأمدد نلدس  الطل : (3

 الطر  الصحيحة، ووضو الجدو  الصحيإل المعأمد للعم .

ومي ما ت و   أيجدة نددا القددرة يو الضدعف  دي  ضعف الرقااة: (4

 منج،ة ومراقبة سير اه جال.تقييم امنما  ال

ومددي الأددي ت ددو  خدداري سدديطرة المؤسسددة، نلددس  الموددافر الوارجيددة:. 2

الددر م مدد  ي هددا خدداري  طددا  الدددأح م  ددي سلسددلة اهمددداد، إال ي دد   يجددد  

سدب  معالجأها والأعام  معها، م  خو   ماوي تحسدي  سلسدلة اهمدداد، وال

شددر نلددس سددير العمليددات مدو ي هددا يم دد  ي  تددؤةر ايدد   مباشدر يو  يددر مبا

شر ات [، 27 ،  موافر الموردي  وموافر الأوليو [28 داخ  السلسلة 

 اليح ، والقوا ي  والظرو  الطبيعية، وااخأصار تصنف  االتي:

 : مو نبدارة ند  ميدا   االسدأوا للمدواد الوداا للمصدا و،الأوريد (1

يو المنأجددات النها يددة للمددولني ، ممددا يعنددي توقددف اه أدداي، يو 

 ضياع  رص البيو واالأالي الوسارة.

: قدد تحدد  ميدا    دي وسدا   النقد ، وقدد تق د  الطدر ، يو النق  (2

 تأغير يسعار النق ، يو فر  النق . 

: مدددي ي  تعدددديوت قا و يدددة يو سياسدددية قدددد القدددوا ي  والسياسدددات (3

ت رضددها الدددو  يو المؤسسددات الأددي تأعامدد  معهددا،  أيجددة لأغي ددر 

 وتغير رؤيأهم.يصحام القرار  يها 

ة :  البخددا مددا ت ددو  الموددافر البيئيددة الأددي تددؤةر نلددس سلسددلالبيئددة (4

  يو  أأغير ةقا ة المجأمو  يقبد الأوريد  اتجة ن  قضايا اجأمانية

يدددر م المندددأج، يو  أدددا ج يلددددا  مأعلقدددة ادددالطق   العواصدددف 

ددا  والحرا ددة والدد،الل  والأسددو امي، الدد   يأطلدد  اال أظددار ييامخ

ة اخات آمنة اما ي  ي السأئنا  العمليدات الموأل دلأس تصبإل المن

 م  الأصنيو والنق  والأسليم.

ة (  قدد  دو  تصددني ها داخليددالموددافر الماليددةوالددبعم الخددر يصددن ها   ئددة  

 وخارجية،    ر منها مو توضيإل ما لم يوضإل  ي السااة.

لد   اوإ  م  يشدهر المودافر الماليدة تجداول المي،ا يدة،  :الموافر المالية. 1

، يو ينأج ن  تغير يسعار الصر  والأ اليف ال،ا دة الأي تندأج مد  المدوردي 

النيددافات المسدداندة، مدد   قدد  يو تغيددر  ددي  طددا  العمدد  المطلددوم ه مددا  

 النيدداف انجدداال، ومددا إلددس ولددك مثدد  الأضددوم ومسددأو  قيمددة الرادداء، وتقلبددات

 [.30 فلبات يصحام المصلحة  يسعار العموت، وتقلبات

 تدددرتب  جميدددو الأعري دددات ام هدددوا ي  شددديئخا مدددا :المودددافر االسدددأراتيجية. 2

ر نلددس اسددأراتيجي إوا  ددا  لديدد  القدددرة االأددهةير نلددس ال دد ، ممددا يعنددي الأددهةي

افر المودافر االسدأراتيجية ينلدس المود العم  اه مل  يو اسأمراريأ . وتيد  

   ي  ي دو الأي تأعرض لها الير ة، وإوا لدم يدأم إدارتهدا ايد   صدحيإل يم د

( FIRMوتدو ر اطاقددة قيدداو يداء الموددافر   [.26 لهدا تددهةير فويدد  امجدد  

وسددديلة لأصدددنيف المودددافر االسدددأراتيجية و قخدددا للأدددهةير الر يسدددي المدددرتب  

للوصدددو  إلدددس إم ا يدددة اتوددداو ي ضددد   [،26 االمودددافر  دددي لالدددة لددددوةها 

 القرارات.

ة، االعومدة الأجاريدإ  ي بر موافر السو  مدو مدا يأعلدة : موافر السو . 3

  السدب  مددو ي  مدد   العومدة مددو ي هددا نبدارة ندد  اسددم  قد  إال ي هددا  يددهت مدد

مصددداقية سددنوات فددوا  مدد  العمدد ، وتعأبددر موددافر السددو  مهمددة اسددب  

واممثلددة النمووجيددة  [.31 تهةيرمددا المباشددر نلددس يسددعار يسددهم اليددر ات 

 [.32 مدة الراداء لموافر السو  مي الأقلبات  ي يسعار صر  العموت وقي

أج ويسعار المنأجدات، و د لك مودافر اال أمدا ، والأوريدد والأسدوية، ومدا يند

نددد  الر دددود، واملددددا  الجيوسياسدددية، لددد لك وجددد  مراقبأهدددا نددد   ثددد   

مليدة ال أيا  نومات اه  ار المب در قبد  ي  تدؤةر الميد وت سدلبخا نلدس الع

 اه ملها.

ييددير تقريددر الموددافر العالميددة  :موددافر الأ نولوجيددا وال ضدداء الرقمددي. 4

ا( الصددادر ندد  المنأددد  االقأصدداد  العددالمي لددو  القضددايا المأعلقددة 2020 

اال ضددداء اهل أرو دددي، إلدددس ي  الهجمدددات اهل أرو يدددة يو سدددرقة البيا دددات يو 

االلأيددا ، مددي اعددم الموددافر الر يسددية للمنظمددات، ليددن تقدددر قيمددة سددو  

وتصني ها و سدوها والبحدن ننهدا وايعهدا سمسرة البيا ات م  تجميو البيا ات 

خ  200لأل راض الأجارية اما يقدر ا    عدا  [،33 مليار دوالر يمري ي سنويا

االسددأثمار والأن يدد  الندداجإل للأ نولوجيددا المناسددبة يددؤد  إلددس الوسددارة الماليددة، 

و قدا  البيا ات م  خدو  السدرقة يو ال سداد، وتعطد  امنمدا ، يو اهضدرار 

االسددمعة   دد . نندددما يم دد  ي  تددؤد  الموددافر الرقميددة وموددافر اممددا ، 

 [.31 سمعة المرتبطة ابعضها البعم، إلس  قدا  اهيرادات وال

 

 

 

 يسبام موافر سلسلة اهمداد. 3.8

لددي اعدد الأحدد  ند  ي ددواع المودافر الأدي تواجد  سوسدد  اهمدداد،  أجد  إ    

م الأحد   حو امسبام الأي تود  إلي م   المودافر، وقدد يودأل  نندد الدبع

 الأ رية اي  السب  والوطر، واامخص نند الأحدد  ند  ال دوار  الطبيعيدة

حدد  ما شااهها، وقد تر  م  يقو  الموافر الطبيعية نندد الأمث  ال،الل  و

ندد  ي ددواع الموددافر وا ددا يخددال هم الددري   ددي مدد ا، ليددن ير  ي  مدد   مدد  

وطر مسببات الموافر،  عند وقوع لل،ا  مثوخ يحد  ا قطاع  ي السلسلة  دال

اد الدد   يرا  مددو  أيجددة ال،لدد،ا  مدد   ا قطدداع الطددر ، يو تدددمير يمددا   المددو

ا د، ا م  مناجم و حوما، يو تدمر المصا و المصنعة، يو المودال  يو مرالوا

  ر  داالأ صدي  م دواع المودافر لدم   دال ا نندد و ر ،الأوليو( ولي  ال،ل،ا 

 م ا النوع. 

  ر ال  اعددم امسددبام الأددي تددؤد  إلددس  ددومدد ا لأوضدديإل ال ددر   قدد ، و   

 -  الأالي:ومي  ،لدو  الوطر

  وار  الطبيعة -1

ندا مقد ي و  م ا ت رار للسطور السااقة م  لين الم هدوا، ول د  سدن  ر     

ندد  خمسدي   خ  ي قرية اهدا ار دا  خامدد م  خ نمثاالخ آخر مو ي  تيأر  يرضا امدا

قدد ي ددو  مدد ا سددعر مغددر  وتقددو   دي   سددك مددي مودد،  للمددواد الودداا  قدد ، 

وتسددير اممددور اوضددو ممأددال لأددس يثددور ولددك البر ددا ،  يقطددو  دد  الطددر  

للوصو  إلس المو،   ي ي ض  يلدوا ، مد ا ند  لدم يددمر المود،  امدا  يد ، 

 لك  الوطر ا قطاع السلسلة يو  قص المواد الواا، والسدب  مدو البر دا ، و د

ييضددا ال  ددن  الأغيددرات المناخيددة الأددي تحددد   ددي العددالم  لدددا وجدد  نلددس 

المؤسسددات ي  ت هددم وتحسدد  الأمددا  لدددو  مدد   املدددا ، ومددد  تهةيرمددا 

نلدددس السلسدددلة االضدددرر، ووضدددو خطددد  الطدددوارئ المناسدددبة للح ددداظ نلدددس 

 مسأويات امداء  ي مث  م   اموقات.  

 الأوطي   ير الجيد -2

ممدا و ر ددا   ددي ي ددواع الموددافر مودافر الطلدد ، وتددم توضدديإل ي  الطلدد      

 و  معأمد  ي إنداد  وتقدير  نلس الأوطي  الجيدد، والأنبدؤ الصدحيإل امدا سدي

   نلددس مدا تقدمدد  المؤسسدة، و يددف يأغيدر مدد ا انأمدادا نلددس مد  فلدد  ال،ادا

مأغيرات تدرو اي   جيد،  لو  ا  الأوطي   ير دقيدة،  دي ي ضد  اممدور 

د ت و  منا  خسا ر مالية قد تعوض يو تسأدر ، يما  دي يسدوء الحداالت  أجد

مدد  يعمدد  مدد   يددر توطددي  مسددبة،  هدد ا ظددامر يمددر   قددو  يلدددمم  مدد  لددم 

 لل ي (. يوط       يوط 

 ندا موا بة الأطور  -3

الأطور  لمة محبواة لد  الجميو، وال د  يسدعس لهدا ويطلبهدا،  ال د  يحد     

ي  يأطور ول د  الأ ل دة  اليدة لد لك  در  ي  ال ثيدر يأغاضدس نند  ويأجاملد  

خ نلدددس المؤسسدددات،  لدددو تحددددةنا نددد  المودددافر  يليا دددا، ومددد ا يدددنع   سدددلبا

مدا يأبعهدا مد  سدرقة البيا دات يو تعطيد  اهل أرو ية  مثا ،  در  القرصدنة و

للنظم، مو  أيجة ندا موا بة امم  السريا ي، و يما يأعلة االمصدا و وفدر  

الأصددنيو، والأحددو  إلددس امةمأدد ، والأقليدد  مدد  الوطدده البيددر ، وصددوال إلددس 

تحلي  البيا ات ، والطل  ااسدأوداا البرمجيدات المأ املدة، والأوطدي  الد  ي، 

، مندد  إلددي مددا يسددمس االبيا ددات الضددومة وإ أر دد  امشددياء ويوضدداع المحا دداة

  ةدورة  دي د  حب ( ي  إ أر   امشياء م  المقرر ي  ت  2018لأس قا   يوما   

سلسددلة الأوريددد مدد  خددو  ال  دداءات الأيددغيلية  تأبددو امصددو  ، ونوقددات 

البا عي  ، والأنبؤ ، والمو،و  ، وامسدافي  المأصدلة ، والصديا ة المجدولدة( 

 ددرص اهيددرادات الأددي يصددبح  مم نددة مددو مدد ا النددوع مدد  اليدد ا ية  قدد  و

لنجدداال اليدددر ة  ددي شدددب ة إ أددداي  [،   دد  مددد ا و يددر  يعأبدددر ضدددرورياخ 34 

نالمية، وال يو س نلس الجميو الأطور ال   تم  ي نمليدات البيدو ند  فريدة 

الأجدارة اهل أرو يددة، وال سديما  ددي ظدد  جا حدة  ددايروو  ورو دا، لأددس ي هددا 
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ق ،ت اصال  إلدد  مد   اليدر ات والأدي مدي  يمدالو ( إلدي الأرادو نلدس 

 ر   ي نس ام نياء. 

 اسي للدو االسأقرار السي -4

وسد  سي  القرارات، وال سيما السديادية، قدد تولدد  أدا ج سدلبية نلدس سدير     

اهمددداد، وقددد ل ددولع مدد ا  ددي خددو  العددامي  الماضدديي ، مدد   ددرض الدددو  

واه ددو  الأدداا للحدددود، الدد   يد  ادددور  إلددي شدد  قددرارات للحظددر ال لددي 

سوسدد  اهمددداد ل ثيددر مدد  اليددر ات والمؤسسددات، وييضددا لدددو  ا قواددات 

ولروم داخ  الدو ، اممر ال   يجعد  المؤسسدات تعمد  االحدد امد دس  دي 

خ، ومد ا  لد  يولدد  أددا  ج ي ضد  الظدرو ، يو الوصدو  إلدس تعليدة النيداف  ليدا

قدد  مداد، وال يو س ند  الجميدو ي ندا  دي الدد ا الحبيد ن سية نلس سوس  اه

لبا مرر ا و مر لأس ام  اعدا االسدأقرار السياسدي للدولدة، والد   ي ع د  سد

وايدد   ملحددوظ نلددس المددورد امساسددي للدولددة الليبيددة، ومددو الددن  ، وييضددا 

 مثدا  اسدي   ددر   يدف يةددر ق د  الطريدة السدداللي الدراا  اددي  شدر  الددبود 

ة يجة يمور سياسية، إلي ارت اع سعر امضدالي وادامخص القادمدو راها،  أ

سدي ، م  الير  الليبي، وم  م   اممثلة ال ثيدر الأدي تمد  ليداة المدوف  الب

 و يف جع  ندا االسأقرار ال    ح   يد ، اليدر ات امجنبيدة مد  الودروي،

ا وندا العودة لأس م   اللحظدة، مندد مدا يقدارم العيدر سدنوات، تار دة خل هد

 مياريو راما قد ت و  يخدت ت ل أها م  يج  إتمامها.

 الطر  المأبعة لأ اد  موافر سلسلة اهمداد. 9

جدد  نلددس المؤسسددات اندداء منظومددات د دداع قويددة ضددد أوايدد   ندداا، ي    

باقي الموافر م  تدري  الموظ ي  إلس تن ي  جدرا  الحماية، إ يداء  هدج اسدأ

ية نلدس لناشدئة، وتجند  تددانياتها السدلبهدارة الموافر، لمواجهة الأهديدات ا

السلسددلة. واعددد  دد  مواجهددة للموددافرة يجدد  نلددس اهدارة تقيدديم مددد   جدداال 

ضد ، االسأراتيجية  ي درء الضرر، و قاف ضع ها، و ي ية انداء آليدة د داع ي 

ك". ، "ت و  سلسلة الأوريد ان   قوة يضدعف للقدة لدديالقا   علس لد تعبير 

ل لك م  الضرور  اليدوا ي  تددير اليدر ات لدي   قد  يمنهدا الوداص ول د  

ا الممارسات اممنية ليدر ا ها  دي سلسدلة   لد   . ليندأج مد ا[16  الأوريددييضخ

 خلة ايئة نم  مدر ة للموافر مر د،ة نلدس ر دو الدوني واليد ا ية، وتقليد 

ااة للأهديدات، مل،مة اأحم  المسؤوليات    لس  اخأصاصد ، وق  االسأج

ارة م  خو  االنأرا  اهوج  القصور، وندا إلقاء اللوا نلس الخدري ،  د د

موددافر سلسددلة الأوريددد تعددد يداة يساسددية يجدد  نلددس المؤسسددات اسددأودامها  

، لأقليدد  تعرضددها للموددافر، مدد  خددو  الأن يدد  الندداجإل السددأراتيجية الددد اع

و  إلدددس  قطدددة ي  ينمالهدددا قدددادرة نلدددس االسدددأمرار لأدددس  دددي مرللدددة للوصددد

مدداد اال قطانددات، دو  الأضددحية اال  دداءة الأيددغيلية، وايدد   ندداا يم دد  االنأ

نلددددس الوطددددوات السدددد  الأاليددددة لأ ددددوي  مي ليددددة اسددددأراتيجية نامددددة هدارة 

 الموافر، ومي  الأالي: 

ضرورية م  توي  لو تيأر  إار   ندا االنأماد نلس مورد والد: .1

م   صيدلية والد ، قريبة م  المسأي س قب  دخولك إلي  لحقنها،   ي يوا

 للحظة،امياا لم تجدما ولا  وقأها، إ  م ا الوطر ال   تقو  ي   ي م   ا

والد،  ه  مي لة مو ما تقو  ي  المؤسسات نند انأمادما نلس مورد 

 لينم  نليها، إلس ا قطاع السلسلة الأي ي   تع  تؤدنند م ا المورد 

و لم و  ر يسي يو اسأراتيجي إلس اه والوليد مورد م ا الإوا تعرض 

إلس  جا بها،دو  ي  خطه م   الير ة، قد تضطر  مالية،يو صعواات 

ل لك وج  تنويو قواند الموردي  الواصة  .[23الأوقف ن  الأصنيو  

 اه هم  ياك، لأقلي  الموافر الأي تقاالها، ولو ا نوا البعم منهم 

جراء الدرجة الثا ية يو الثالثة، ي  موردوا لاالت الطوارئ، وم ا اعد إ

  االخأبارات الأي تجريها النأماد المورد امساسي، ل ي ال يق  مسأو

  العم  لديك.

ولك م  سوس  اهمداد لم تعد مسؤولية  دمج الجميو  ي السلسلة: .2

وطي  لمواجهة من ردة،  وج  إدخا  الموردي  والير اء  ي الأ

 الموافر الأي تقاالهم،    لس  مسأوا ،  قد ي و  لديهم رؤيا م يدة

لميا لك، والع     لك، يج  نليك ي  ت و  نلس دراية االموافر 

 ا الأي قد يواجهها مورديك، والمحاولة  ي تقديم يد العو  لهم، م  م

أي يع،ل م  يمميأهم  ير اء وير و م  دورمم  ي تو يف الموافر ال

 تقاا  الجميو، ويعلموا ي هم  ي     القارم، وال يم   ي  تنجإل جهة

 ام ردما، ا  الع   راما ت ي  وتسق  الجميو معها.

تعريف الوطر مو لجر امساو للبدء  ي إدارة  الأحديد واهاوغ: .3

الموافر، لد  يج  نلس اهدارة يوالخ تحديد وتعريف الموافر الأي 

تعصف اها، والموجودة  ي    مسأو  م  مسأويات سلسلة اهمداد، 

اي   ت صيلي ل   الميار ي  م  الموردي  إلس الناقلي  والأبليغ ننها، 

تحديد م  إجراء  الر يسيلغرض  ا ،قب وةيقها للرجوع إليها  ي المسأوت

للموافر مو الأه د م  ي  الضواا   ا ية وي  الناو ليسوا  وتقييم

 .[26  معرضي  للوطر اي    ير ال ة

يج  اعد ولك تصنيف الموافر المحددة  وضو خطة هدارة الموافر: .4

، و قخا لعوام  توألف ااخأو  المؤسسة   مثا : الأهةير نلس المنظمة

لأي اوالأما  لدوةها، واسأعداد الير ة لمواجهأها. وو قا له   المعيار 

وضع ، يم   لإلدارة تحديد مقدار الأسامإل ال   يعم  ا  تجا     

م  الضرر  خطر امعطيات ،  ي و  يليا ا تحم  الوطر اال ام ،

اينما تأطل   ، المحأم  ال يبرر جهود ي  إجراءات يخر  للأعام  مع

  .[19 حرجة خططخا شاملة هدارة الموافر الموافر ال

اعد اال أما  م  وضو الوطة، يقو نلس ناتة  :مراقبة الموافر .5

يم الموظ ي  المعنيي  مراقبة العمليات ن   ث   لأحديد الموافر، وتقي

 مرقياو النأا ج والأح م  ي الموافر ونملية الأحسي  المسأل يضرارما،

سوية ال ورية، وت للموظ ي  يساند  ي االسأجااةاجإل م  الأأبو الن ،[27 

الأقارير الداخلية وم ا يأرجم إلس  ي  مي وت  اجمة ن  الأهديد

 ،[31  والوارجية وتو ر الأغ ية الراجعة  ي نملية تقييم الموافر

  لضما  اسأمرار سلسلة اهمداد  ي العم .

المؤسسات، ويقوا منا     للحو مة نم   ي  :جراء مراجعات منأظمةإ .6

 ض  المديرو  اأقييم الموافر الأي يأم اهاوغ ننها، وتحديد الطر  ام

للأعام  معها، ويم   ي  ي و  منا  مجل  خبراء إضا ي لمساندة 

المديري  نلس ت ييف خط  إدارة الموافر الواصة اهم، لأحسي  وق  

االسأجااة، وتقلي  مسأو  الضرر  م  خو  الأحدين المسأمر 

 لوسأراتيجيات، لمواجهة الأهديدات المأطورة ا  اءة.

تلدددك خطدددوات نامدددة ت دددو   دددرؤوو ننددداوي  هدارة مودددافر سوسددد       

اهمددداد، والوطددوة اممددم والأددي تحأدداي ليددرال ي ثددر مدد   يرمددا مددي  وضددو 

ي خطة هدارة الموافر( ومنا توضإل لبعم ي واع االسأراتيجيات الأدي تحأدا

را  ، و قدا لمدا تد[35  حدد مد  المودافر الأدي تواجههداالمؤسسات اسأعمالها لل

 مناس : 

 ( PPRR   مووي إدارة موافر (1

 ( مددو  هددج شددام PPRR مددووي الوقايددة والأهمدد  واالسددأجااة والأعددا ي      

رئ هدارة الموددافر. تددم اسددأوداا مدد ا النمددووي مدد  قبدد  و دداالت إدارة الطددوا

  مووي يسدأودم  ي لد  مد  يعمد   دي وم ،[36  امسأرالية لعقود م  ال،م 

 سوس  اهمداد العالمية، وخاصة تجار الأج، ة، ومو يعني ااخأصار 

همدداد : مي نملية تن ي  تدااير الأرالية للأو يف م  مودافر سلسدلة االوقاية

  ي لالة وقونها.

 : إ ياء ووضو خطة فوارئ لمواجهة المواقف العصيبة.الأهم 

مدا يعة ضد المودافر الأدي وقعد  والأقليد  مد  تهةير: ردة  علس سراالسأجااة

 نلس سلسلة اهمداد.

مليدات : امجرد تحلي  البيا دات واسدأعادة السديطرة، يم د  اسدأئنا  العالأعا ي

 لإلجراءات الروتينية.

 إدارة الموافر البيئية (2

، المؤسسات االمأماا و هدم COVID-19يوجب  جا حة  ايروو  ورو ا    

 ي ية إدارة الموافر الناتجة ن  الأغيرات البيئيدة ي ثدر مد  ي  وقد  مضدس، 

م دد  نمدد   ددي يو  يمددر  نلددس شدد  جدد  سوسدد  اهمددداد، إ  لددم ت دد   لهددا، 

ا،سددرنا  مددا يصددبإل  قددص اهمدددادات واددامخص العالميددة منهددا،  تددم  واضددحخ

الواصددة االمؤسسددات و ددا  ال يددف ندد  مياشددة العديددد مدد  شددب ات الأوريددد 

الأهةير الضار نلس إيرادات المبيعات وراحية الير ة نميقخا.  ا  لجم تدهةير 

ومدو ولدك  ا حد  اليدر ات . [13  الوااء نلس امرواال وسدب  العديم مدا وخ 

للو داء اددالعقود، والح داظ نلددس سدير العمليددات، ند  فريددة تحدو  العديددد مدد  

ة إلس مأعددة، وم  دولي  إلدس محليدة، المؤسسات م  االسأعا ة امصادر  ردي

وولك  ي محاولة للأو يف م  موافر  قددا  يلدد المدوردي . وقدررت اعدم 

المنظمددات امخددر  الدددخو   ددي إ أدداي منأجددات جديدددة للأ يددف مددو مأطلبددات 

ال،او  الجديد،  علس سبي  المثا : اديت اعم مصا و الومور اممري ية  ي 

يصددرت إدارة الغد اء اعددما  س   داد المود،و إ أاي معقم اليدي   رد  عد  نلد

"( وم أدددد  الأجددددارة والضددددرا   نلددددس ال حددددو  والأبددددغ FDAوالدددددواء  "

" TTBا إرشادات تأعلدة ا  أداي مطهدرات اليدد لألبيدة الطلد  يةنداء  "( مؤخرخ

مد   الو داالت القيدود الم روضدة نلدس إ أداي معقمدات اليدد   يها خ   ، الوااء

، وم  المعلوا ي   ال يم   القضاء نلس الموافر البيئية، ول د  يصدبإل .[37 

موأل دددددة ااسدددددأوداا البدددددرامج  تسددددديناريوماامقددددددور المؤسسدددددات وضدددددو 
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والأحليوت، و  لك  هم  قاف القوة والضعف  ي سلسلة الأوريدد الواصدة اهدم 

 اي   ي ض  لمواجهة الوطر المحأم 

 مراقبة اليح  (3

ومأها مدد  اممددور المهمددة  ددي إدارة سوسدد  سددرنة توصددي  اليددحنة وسدد    

مدا  اهمداد، ويم   انأبارما مقياو لألداء، للأعدر  نلدس جدودة العمد  والأ

 لدو  الوطر،  م  خو  اليرا ة مو شر ات اليح  الأي تقدا القددرة نلدس

يم القيدداو والأأبددو  ددي الوقدد  ال علددي، يم دد  لليددر ات مراقبددة نمليددات الأسددل

لأدددهخير  دددي مرللدددة مددد  المرالددد ، لددد ا يجددد  نلدددس ااسدددأمرار. وتجنددد  ا

ي تر د  المؤسسات تقييم شر ات النق  الجديدة والحالية العاملة معها، يو الأد

  - :[35  امتية ي العم  معها ااسأوداا المقايي  الر يسية 

 مددد ا المقيددداو مدددو نددددد السدددانات يو اميددداا الأدددي وقددد  العبدددور :

 تسأغرقها اليحنة للوصو  إلس ال،او .

 لدي  مندا  رلدوت فويلدة مد  ندد مرات الأوقدف ووقد  الأوقدف :

الأدددد،ود اااللأياجددددات الأددددي تددددنقص خددددو  و يدددر توقددددف للرالددددة 

الطريددة، و دد  محطددة  ددي فريددة الأسددليم تطيدد  وقدد  العبددور. وقددد 

تددؤد  إضددا ة محطددة إضددا ية والدددة  قدد  إلددس تددهخير الأسددليم وندددا 

أوقدددف يسدددمإل قددد  الورضدددا ال،ادددو ، لددد لك  ددد   معر دددة مأوسددد  

 للير ات احسام موند وصو  اليحنة.

  قدد  الأحميدد  مددو الوقدد  الدد   يسددأغرق  و: مأوسدد  وقدد  الأحميدد

 تحمي   اق  وم ء الوةا ة امجرد وصولها إلس الرصيف.

 :دد  ميدد  اددر  يو احددر  يو جددو  لدد   ل أدد  الأددي  تحسددي  المسددار 

 يداايسعس الجميو لأقليلها، م  مندا يجد  نلدس اليدر ات  هدم  ي يدة ق

شر ات النق  الواصة اهم اأحسي  مسارما، لو م الن قدات ووقد  

الوصددو ، والددد   اددددور  يدددؤةر ايدد   مباشدددر نلدددس   ددداءة سلسدددلة 

 الأوريد.

 :يجدد  ي  تحددأ ع شددر ات اليددح  اجدددو  الصدديا ة  روتددي  الصدديا ة

 الروتيني لمنو امنطا  وتهخر الأسليم.

 المراقبة المسأمرة واناء النماوي  (4

، تن يدد  إلددد  االسددأراتيجيات وإ   ددا  نلددس الوجدد  الصددحيإل ال ي  دديإ      

 والسددب  مددو المراقبددة، ي  مراقبددة اسددأمرار العمليددات االوجدد  الصددحيإل نلددس

المددد  الطويدد ، وتحدددين ي  إجددراءات قددد تحددد   أيجددة ي  تغيددر  املدددا  

 أجااةليس  ةااأدة، وإلالدة تقدارير االعمليدة   د ، لدأعلم الددروو منهدا، واالسد

  امسددرع  ددي المسددأقب . وييضددا تسدداند مدد   البيا ددات والأقددارير الناتجددة ندد

وضدو العمليات الحقيقية،  ي إيجاد واقدو ا أراضدي يحدا ي العمليدة ارمأهدا، و

مد   السيناريومات الموأل ة للعم ، واقأراال فدر  اسدأجااة اليدر ة لمدا يندأج

 يلدا ، اوضو االسأراتيجيات ام ض  للمواجهة.

 لدراسات السااقةرل ااي. 10

  اين يولي ر( المسأيدار البريطدا ي المأوصدص  دي العلدوا مند ي  يفلة     

 مد   را سدور  ير ولد،  ي مقاالة مو مصطلإل  سوس  اهمداد( اللوجسأية

وال   نلدة اددور  نلدس سوسد    [38] 1982 تايم، سنة ال ايننيا صحي ة 

 ددايروو  ورو ددا اهمددداد  ددي الظددرو  الحاليددة الأددي يعييددها العددالم  ددي ظدد  

ا مجداالخ  يدر  إ د  يولي ر لين قا  مع ، يجري  مقاالة  ي (،19-  و يد   بيدرخ

 اندات لأدهميم الح ومدات مد  العديدد خط  م  ااال ،ناي ييعر ل ن  للأحسي ،

 وإدارتهدددامدددأم البحدددا  اسوسددد  اهمدددداد ا. مندددد ولدددك الحدددي  [39]ي  دددار  

ا لمدددة  دددي  جوجددد  البحدددن العلمدددي( وموافرمدددا، لأدددس ي  البحدددن البسدددي  

( 2021-2016 ددي العنددوا   قدد   ددي السددنوات  ر يسددية  سوسدد  اهمددداد( 

 19200 أيجة ادي  احدن و أدام، مقار دة م  22500ي يف نلس ما يقارم 

%، ومد ا يوضددإل 17لدس ( ا،يدادة تصد  إ2015-2010 أيجدة  دي السدنوات  

و يف يم   ي  ي و  تحليل  مد  منظدور  يف يصبإل الموضوع ي ثر يممية، 

ول ددد   دددا   .[40] الجدددا بي  الندددوني ال دددم  ددديإدارة الجدددودة اليددداملة م يددددخا 

 سوسدددد  اهمددددداد واللوجسددددأياتالطمولددددة واليدددداملة ل دددد    مدددد  للأعري ددددات 

  ددي ا ضددبافها مسددؤولة ج، يخددا ندد  االرتبددا  ايددنهم والنظريددات المسددأعارة

رامدا يد   مدو " د  شديء" L & SCMأعريف ي   ما ي هم م  ال و ضجها.

مدو اسدأمرار سوسد  الأوريدد  دي ،  [41]المجدا صد و إلدس ميدا   ن درت 

يم   للمؤسسدات داخد  سلسدلة الأوريدد تقليد  ل لك  العالم،النمو نلس مسأو  

 الأعددر  نلددس الموضددونات منظددورا أيددار االضددطرام مدد  خددو  تبنددي 

خ ول دد  معدد الددبعم،لددي  امعدد،  ندد  اعضددها  ومعالجأهددا، ، لأددس ي  [42] ا

موضددوع دراسددة سوسدد  اهمددداد دخدد   ددي  دد  المجدداالت الصددنانية منهددا 

لإل اةدة  دي لداالت ال دوار  الأدي تنطدو  الددا  والودمية  مث  سوس  إمداد

يددر المنددأظم وقااليددة نلددس فلدد   يددر مؤ ددد نلددس منأجددات الدددا وإمدددادما  

دارسدا   داءة الأ ل دة واالسدأجااة و انليدة  منأجات الدا للألف وتجند  الدنقص

ل هدم المأجددد ل ي يدة ، سدعيا لصدنانة السديارات  دي الصدي ، و [43]الأصدميم

ارتباف ت امد  سلسدلة الأوريدد سدببيخا ادامداء الأيدغيلي  دي ظد  القدوة المعأدلدة 

 أوقدو اتوداو قدرار ي ثدر نقو يدة  يمدا يأعلدة  يم نندا ي  لعدا اليقي   ي السو 

و د  ولدك يأعلدة  المر دوم،امسأو  ت ام  سلسلة الأوريدد وامداء الأنا سدي 

الأدي  4.0الصدنانة  وصدوال للثدورة [44]، ابيئة امنما  الوارجيدة المأغيدرة

يم د  ي  ي دو  مندا اسدأقولية وتلقا يدة والعمليدات الأجاريدة ي ثدر و داء تجع  

سلسلة الأوريد امثااة  قطدة ا طدو  النأمداد تطدورات الصدنانة  رسم خرا  

شددر ة مالي،يددة  ددي قطدداع ال هرادداء  154تددم جمددو البيا ددات مدد   مثدد  . 4.0

ا نميقخدا لد  رسدم   واهل أرو يات م  خو  اسأبيا  مغلة. يظهرت  أا ج تدهةيرخ

مرو ددة   تحسددنليددن  خددرا   سلسددلة الأوريددد نلددس مرو ددة سلسددلة الأوريددد

الثددورة منددامج وم دداميم وانأمدداد سلسددلة الأوريددد ايدد   مباشددر و يددر مباشددر 

ددددا لي ددددو  ي ثددددر مرو ددددة واسددددأدامة  4.0الصددددنانة  تجعدددد  اليددددر ات  مووجخ

يلع  الأصنيو المر  وي ظمة الأوليو مأعدددة . ل لك [45] ومسؤولية يخوقية

ا ر يسيخا  ي تع،يد، اسدأجااة ومرو دة  اسدأجااة  . دادسوسد  اهمدالقنوات دورخ

الأي لد  خو  يلمة  ايروو  ورو ا مثو،  لنقص يجه،ة الأن   الصناني

تهويدة  يجهد،ة GEو Ford Motorي أجد  شدر ات تصدنيو السديارات مثد  

. ولددم يغدد  العامدد  [46]فبيددة اسددب  مرو ددة خطددوف اه أدداي الواصددة اهددم 

ؤشدرات أحديدد قا مدة امالبير  ن  سوس  اهمدداد   دي دارسدة تمد  سدعيا ل

الح داظ والأدي  دا  مد  يممامدا  سلسلة الأوريدد االجأمانيدة المسدأدامة المهمدة

وتع،يددد، الأعلددديم والدددوني العددداا لدددو   والحيددداة،نلدددس الأدددوال  ادددي  العمددد  

خأبار ما إوا  ا   الير ات الأي تأمأدو ، إلي ي  وص  م ا ال[47] االسأدامة

 ضد  مد  ليددن ( تعمد  ايدد   يICامسدأو  ينلدس مد  ريو المددا  ال  در   

مرو دة سلسدلة الأوريدد الواصدة اهدا مقار دة األدك وات المسدأويات المنو ضدة 

شدددر ة  دددي قطددداع ام  يدددة المصدددنعة  159تدددم جمدددو البيا دددات مددد   .ICمددد  

-COVID  2019ااسددأوداا اسددأبيا  مغلددة يةندداء جا حددة  يددروو  ورو ددا 

الأوريدد  نلس تعلم سلسدلة IC(.  ي   النأا ج ن  تهةير  بير لجميو ياعاد 19

ت يددف مقار ددة الحجددم اددي  اليددر ات ي   لليددر ة ومرو ددة سلسددلة الأوريددد

 ددا  يداؤمددا  ICمرو ددة سلسددلة الأوريددد لليددر ات وات المسددأو  امنلددس مدد  

وال يددثم مدد ا  .IC [48]ي ضدد  ا ثيددر مدد  تلددك الأددي لددديها مسددأويات يقدد  مدد  

 دو  وقدددوع مودددافر مصدددالبة لعمددد  سوسددد  اهمدددداد   دددي دراسدددة قامددد 

( ام ثددر صددلة SCRMاسددأوراي مقدداالت إدارة موددافر سلسددلة الأوريددد  ا

النأا ج الأي توصدلنا  تظهر 2019و 2001اي  نامي  Scopusو لأرتها م  

ااهضددا ة إلددس المناقيددات  ،تمددر امرللددة ا أقاليددة SCRMإليهددا ي  يدايددات 

يدددأم اسأ يدددا  الطبيعدددة ال ريددددة  الأيدددغيلية،الأقليديدددة لدددو  إدارة المودددافر 

 أوقدددو ي   .لمودددافر سلسدددلة الأوريدددد السدددلو ية و ددد لك المأعلقدددة ااالسدددأدامة

ددا وتطبيقخددا مأ،ايدددخا  ددي دراسددات  ت أسدد  امسددالي  مأعددددة امسددالي  امأمامخ

SCRM والأي تأطل  مندامج مأعدددة  السلو ية،إلس فبيعة الدراسات ،  ظرا

 المثدددا ،ليليدددة وجمدددو البيا دددات  نلدددس سدددبي  امسدددالي  لأطدددوير النمددداوي الأح

اسأوداا الأجارم المعملية الواضدعة للرقاادة يو امسدالي  الأجريبيدة امخدر  

تأمثدد  إلددد  الأحددديات الر يسددية و .[49] مثدد  االسددأطونات والمقددااوت(

 هدارة االضطرااات  ي إدارة مجمونة مأنونة م  ي واع المودافر الموأل دة

لموافر  ي امدايات السااقة  دي ي  ميدار ة المعلومدات، م  مراجعة إدارة ا

وإاددرال سلسددلة الأوريددد، وت امدد  المددوردي  مددي نوامدد  ردع  عالددة ل دد  مدد  

يعد  هم اضطرااات سلسدلة الأوريدد ، االضطرااات المأعمدة و ير المقصودة

ا يم   ي  يؤد  إلس يداء تيغيلي ي بدر ا ثيدر وال يو دس  . [50] مسعس لاسمخ

جا حدة ميو ي    ي الوم  السنوات امخيدرة  دا  الوطدر ام بدر مدو نلس الج

COVID-19  و ا  ل   صي  امسد  ي دراسدات المودافر وال يد،ا  ليدن

سوس  اهمداد ليدن  ونخا  ريدخا م  موافر ويعد لدةخا اسأثنا يخا و ير ناد  

 لم دي جميدو ي حداء العدااد  امأدد نلس منطقة جغرا يدة معيندة   يقأصر تهةير لم

آةار فويلة المدد  مدو ارت داع درجدة نددا اليقدي  وشددة ، مولداخ [53,52,51]

ايد   منهجدي اماحدا  الحاليدة اسأعرضد  الدراسة .   ي  [51]االضطرام

 ي توصصات سلسدلة الأوريدد. مد  خدو  احدن  COVID-19لو  جا حة 

سددبأمبر  28مقالددة وات صددلة تددم  يددرما  ددي  74 ةددم تحديددد ومنهجددي،صددارا 

النأددا ج ي  يراعددة مواضدديو نامددة تأ ددرر  ددي العمدد    قبلدد .  يدد  يو 2020

واسددأراتيجيات المرو ددة هدارة  ،COVID-19المنيددور: ومددي آةددار جا حددة 

واسدأدامة  المرو ة،ودور الأ نولوجيا  ي تن ي  اسأراتيجيات  والأعا ي،الةار 

مدد ا  ددي الواقددو تحددد  جديددد لصددناع . و[54] سلسدلة الأوريددد  ددي ضددوء الوادداء

مو مصدر قلدة ندالمي مطلدوم اهمداد القرار، وضما  االسأدامة  ي سلسلة 

  تدهةير للحدد مد  اتتطدوير السياسد، لد لك وجد  COVID-19وس  جا حدة 

وتطددوير البروتو ددوالت الصددحية مصددحام المصددلحة نبددر سلسددلة الأوريددد 

وا ، والأو يضدات الضدريبية والدنم المالي م  الح ومة م  خدو  تقدديم الحد

والقروض وما إلس ولك محر ات مهمة لها تهةير  بير نلدس االسدأدامة خدو  
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يددؤةر مدد ا الأطددور نلددس يداء  ظدداا اه أدداي ، وجا حددة ايدد   مسددأق  ومأددراا 

، [53] والودمددة مدد  ليددن االسددأدامة واممدد  والسددومة واه أاجيددة والجددودة

مياشدة يظهدر ( COVID-19ا  الأ يي امخير لمرض  يدروو  ورو دم  

يصبإل مويي  العمدا  و ،الموا  العاملة  ي دو  جنوم آسياإمداد سلسلة  ي 

هيمنددة العومددات ل  ددامم،  أيجددةنددافلي  ندد  العمدد  ويحدددقو   ددي مسددأقب  

الباف   ير المصرال ا  لأصدنيو   يوالأعاقد  السلطة،الأجارية للموا  نلس 

االجأمانية  ي سوس  توريد المواد   دي االسأدامة  الموا ، يةر سلبا نلس

ايد   نداا واج  اليدر ات المصدنعة تالأحد  ال   و ا   ،[55] جنوم آسيا

( ا و دداض 2( ليددادة الطلدد  نلددس المنددأج ايدد    بيددر وم دداج ، 1لدد  شددقي : 

مد   االضدطرااات الم،دوجدة ، المعروض م  المدواد الوداا دو  سدااة إ د ار

قد ال تأم   اليدر ة  مناس ،دو  اتواو إجراء وا تجع  توطي  اه أاي معقدخا

 دا  لأ يدي  يدروو  ورو دا  . لد لك، [52]م  ليادة اه أاي وقد ت قدد الطلد 

 COVID-19 [56] 2020العددالمي ( مددؤخراخ تددهةير مدددمر نلددس االقأصدداد. 

وس  م   ال ارةة العالمية،     موافر سلسلة اهمدداد يصدبح  مد  ال لمدات 

صدنانية  ا د   ،تقييمهم لألضرار الأدي تلحدة اامنمدا  الر يسية للجميو نند

مد  اممميدة إدارتهدا وموافرمدا يو خدمية  مما يجع  دراسة سوس  اهمداد 

 ام ا  لنجاال العم . 

 

 النأا ج والأوصيات. 11

 النأا ج 11-1

ب  يم   القو  إ   أا ج م   الورقدة تحققد  لأدس قبد   يدرما  قدد  دا  سد    

العلدم  ضعف المعر دة العلميدة اهد اياجديات نلم سوس  اهمداد، لتهلي ها  ير 

ال إ  صدإل الأعبيدر، وإ  يد  ال ثير م   ير يمد  االخأصداص يو العداملي لد  

خددو   أددرة إنددداد مدد   لولظدد  اليددر ات الأددي  دد   امصدد  ال يوجددد  ددي 

قدد وموافرمدا.  الورقة شر ة لها قسم يو لأس ولدة مأعلقة اسوس  اهمدداد 

يفلو نليها  الورقة البحثيدة( مجموندة مد  امشدواص ممد  لدي  لهدم نوقدة 

  االمجا  وييضا  ا  اعضهم مم  سمو ا  مو  مرة، ول د  نندد اال أهداء مد

هم قراءتها قدا  الجميدو ي د  يصدبإل لدديهم  يلدف ادام( مد ا العلدم وسيسده  نلدي

 االتساع  ي   ي المسأقب  لم  ر    ي ولك. 

 الأوصيات 11-2

 يددر ياجددديات نلددم سوسدد  اهمددداد إدارتهددا وموافرمددا ندد  فريددة  -1

الددددددورات الأعري يدددددة وورش العمددددد  والأددددددري  المسدددددأمر لجميدددددو 

المؤسسددات الح وميددة و يرمددا الأددي تعنددس اأقددديم خدددمات ومنأجددات 

 لل،او . 

قلة  مدادة يساسدية ومسدأ ةإدراي م ا العلم  مادة ضم  المواد الجامعيد -2

يو نلدددس يقددد  تقددددير  دددي مرللدددة الدراسدددات العليدددا لأغ يدددة الجا ددد  

ام اديمي، وولدك لمدا ظهدر مد  يمميأد   دي اجأيدال لداالت الطدوارئ 

 .(COVID-19 خو   يروو  ورو ا 

ا يما  ي الجا   العملي، ي وصي البالثو  ااسدأحدا  ولددات يو يقسدا -3

وافرما  ي  ا ة مؤسسدات الدولدة، ولأس إدارات لسوس  اهمداد وم

خ تلك المعأمدة  ي ينمالها جهات ومصادر موأل ة.  وخصوصا

 ددرض العمدد  اسوسدد  اهمددداد نلددس إدارة الموددال  الأااعددة للدولددة  -4

 موددال  امدويددة وموددال  الأعلدديم و يرمددا، والأددي قددد ت لددف الدولددة 

 خسا ر  قد يو  قص يو إرجاع للمواد المطلواة.

 يو للير ات والمؤسسات الواصة والعامة الأدي تقددامنإل م،ايا وتيج -5

و خدماتها انأمداداخ نلدس ت عيد  إدارة سوسد  اهمدداد، مد  يجد  تيدجي

 المنا سة والأمي،.

اقأددراال جددا ،ة سددنوية تقدددا للمؤسسددات الأددي تعمدد  اسوسدد  اهمددداد  -6

 ضم  مسااقة تنا سية تحد  اي  الجميو. 

ه  د اهجراءات المناسبة ايمساندة المؤسسات نلس  هم وتقييم ويتوا -7

جميو الموافر الأي تواجهها وولدك مد  خدو  إدارة مودافر سوسد  

اهمددداد لبندداء منظومددات د انيددة قويددة ضدددما مدد  خددو  إ يدداء  هددج 

 اسأباقي هدارة الموافر.
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