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ادلضتخهص:

ٚؼذ طلهٛم عهغهش حنقًٛش يٍ حألدٔحص حنشثٛغش نظلقٛق ادحسس فخػهش ٔكفئس نهظكاخن ،ٛفٓا ٙطغاظهضو طكإٍٚ
فٓى يؼًق ٔشخيم نـًٛغ حألَشطش حنذحخهٛش ٔحنخخسؿٛاش حنًشطزطاش رظٕنٛاذ حنقًٛاش ٔنكإٌ عهغاهش حنظـٓٛاض اكاذٖ
كهقخص عهغهش حنقًٛش حر حٌ ادحسطٓخ حنفخػهش ٔحنكفئس ًٚكٍ أٌ طلقق أفضم حنُظخثؾ ػُذ طزُا ٙأدح شاخيم ٔيظكخيام
ألَشطش ْخط ٍٛحنغهغهظٓٚٔ ٍٛذف حنزلغ حنٗ طلذٚذ حنغزم حنًًكُش نظكخيم أدح عهغهظ ٙحنقًٛاش ٔحنظـٓٛاض نؼُٛاش
حنزلغ حنًظًؼهش رًؼًم عًُض حنكٕفش ٔطلذٚذ طؤػٛش ْزح حنظكخيم ف ٙطؼضٚض حنقًٛش نهضرٌٕ.
ٔطٕصم حنزلغ اناٗ أٌ حنظلهٛام حنًُطقأ ٙحنًظكخيام نغهغاهش حنقًٛاش ٔحنظـٓٛاض ٚغاخػذ ػهاٗ طإفٛش سإٚاش
ٔحضلش نذٖ حإلدحسس نًخ ٚؼذ َشخطخ ً يضٛفخ ً نهقًٛش ػهٗ حيظذحد حنغهغهظ.ٍٛ
يًااخ حعااظظزغ حنظٕصااٛش رخنؼًاام حنًغااظًش ػهااٗ ططاإٚش حألَشااطش حنظاا ٙطغااخْى فاا ٙاضااخفش ًٛااش نهضراإٌ
ٔحعظذحيظٓخ ٔطشاكٛم فشٚاق ػًام نذسحعاش ٔطلهٛام ْازِ حألَشاطش فضا ػاٍ طزُا ٙشازكش يظكخيهاش ياٍ حنؼ اخص
حنذحخهٛش ٔحنخخسؿٛش حنًزُٛش ػهٗ طكخيم ٔطزخدل حنًؼهٕيخص ٔحنًؼشفش ٔحنًُاخفغ را ٍٛؿًٛاغ أؿاضح عهغاهظ ٙحنقًٛاش
ٔحنظـٓٛض ٔططٕٚش ػًهٛش حنُقم ٔحنًُخٔنش ر ٍٛحنًقخنغ ٔحنًصُغ ٔاؿشح يقخسَخص يشؿؼٛش يغ َظخثش َخؿلش.

ادلطصلهاب

انئيسضس نهحاج (عهغهش حنقًٛش عهغهش حنظـٓٛض ًٛش حنضرٌٕ).
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ادلقذم :

أكاذػض حنؼٕنًاش طرٛاشحص ٔحعاؼش فا ٙؿًٛاغ حنًـاخيص ناى ٚكاٍ حنؼاشحه رًُاؤٖ ػُٓاخ فقاذ طاؤػشص حألعاإحه
حنؼشح ٛااش رٓاازِ حنظرٛااشحص فاا ٙؿًٛااغ طخػااخص حنلٛااخس ٔيُٓااخ حنقط اخع حنصااُخػ ٙراام ااذ طكاإٌ حنصااُخػش حنؼشح ٛااش
حألكؼش طؼشضخ نٓزِ حنظرٛشحص كَٕٓخ ناى طكاٍ طًظهال حنلصاخَش حنكخفٛاش ٔي حإليكخَٛاخص حنًخدٚاش أٔ حنقاذسحص حنً ثًاش
نًٕحؿٓش ْزح حنظرٛش فزؼذ ػاخو  2003و أغش اض حنغإه حنؼشح ٛاش رخنًُظـاخص حألؿُزٛاش رًغاظٕٚخص ؿإدس ٔطُإع
ٔكهفش يخظهفش ػـضص حنششكخص حنؼشح ٛش ػٍ يـخسحطٓخ ألعزخد ػذس نؼم يٍ أرشصْاخ حنظلإل حي ظصاخد٘ حنغاشٚغ
ٔحنًفخؿت يٍ َظخو ح ظصخد كًخث ٙيٕؿّ انٗ ح ظصخد كش ي ٚظًظغ رؤ٘ َإع ياٍ أَإحع حنلًخثٛاش فضا ػاٍ ػاذو
ٔضغ حنغٛخعخص حي ظصخدٚش حنظ ٙطُظى حنظـخسس حنخخسؿٛش ٔحنزلغ يلخٔنش نٕضغ اطاخس ػهًأ ٙػًها ٙنًغاخػذس
حنشااشكخص ٔػُٛااش حنزلااغ ػهااٗ يٕحؿٓااش ضاارٕط حنًُخفغااش ٔحنُٓاإا رٕح ااغ حنصااُخػش حنؼشح ٛااش ٔيُٓااخ صااُخػش
حنغًُض ػٍ طشٚق حنظلهٛم حنًظكخيم نغهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض نصُخػش حنغًُض ٔحنزلغ ف ٙطاؤػٛش ْازح حنظكخيام
ػهٗ طؼضٚض حنقًٛاش نهضرإٌ كًلخٔناش نظؼضٚاض حنًٛاضس حنظُخفغاٛش نٓازِ حنشاشكخص ػاٍ طشٚاق ادحسس عهغاهش حنظـٓٛاض
رشكم طكخيه ٙيغ أدحسس عهغهش حنقًٛش رًخ ٚؼاضص حنقًٛاش نهضرإٌ ٔادحسس عهغاهش حنقًٛاش رًاخ ٚلقاق طخفا ٛكهفاش
حنظـٓٛض عؼٛخ نظٕنٛذ ًٛش نهضرٌٕ.

ادلحاج األول منهجس انحاج ودراصب

ً
أوال :منهجس انحاج:

صببق

ٚؼااشا ْاازح حنًزلااغ حنًُٓـٛااش حنؼهًٛااش حنظاا ٙعااٛظزؼٓخ حنزخكااغ نؼااشا يشااكهش حنزلااغ ٔأْذحفااّ ٔأًْٛظااّ
ٔحنفااشا حنًقظااشف نلاام حنًشااكهش ٔغٛشْااخ يااٍ يظطهزااخص حنزلااغ حنؼهًاا ٙفض ا ػااٍ رؼ ا حنذسحعااخص حنغااخرقش
حنًظؼهقش رًٕضٕع حنزلغ.

 .1مشكه انحاج :طٕحؿّ حنششكخص حنؼشح ٛش يشكهش حسطفخع طكاخن ،ٛحإلَظاخؽ ألعازخد ػاذس يُٓاخ ياخ ْإ خخضاغ
نغااٛطشطٓخ ٔيُٓااخ يااخ ْاإ خااخسؽ عااٛطشطٓخ ٔرًااخ أٌ طكااخن ،ٛحإلَظااخؽ طظاإصع ػهااٗ طاإل عهغااهظ ٙحنقًٛااش ٔيُٓااخ
عهغاهش حنظـٓٛااض فٓاام ًٚكااٍ نٓاازِ حنشااشكخص ادحسس عهغااهش حنظـٓٛاض رخنظكخياام يااغ عهغااهش حنقًٛااش ٔططزٛااق طلهٛاام
يظكخيم إلدحسس ْخط ٍٛحنغهغهظ ٍٛرشكم يظُخعق ٔيظشحرظ ٔيظاضحيٍ نظاظًكٍ ياٍ طخفا ٛكهفاش حنًُاظؾ ٔرًاخ ٚؼاضص
ًٛظّ نذٖ حنضرٌٕ؟
 .2أهذاف انحاجٓٚ :ذف حنزلغ انٗ:
أ .طلذٚذ حنٕعخثم حنًًكُش نهظخهص يٍ حألَشطش غٛش حنًضٛفش نهقًٛش ف ٙعهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض.
د .طلذٚذ حنٕعخثم حنًًكُش نظلغٔ ٍٛطؼضٚض حألَشطش حنًضٛفش نهقًٛش ف ٙعهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض.
ؽ .طلذٚذ اطخس يظكخيم إلدحسس عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض ٚغخػذ ف ٙاغُخ ًٛش حنًُظؾ نذٖ حنضرٌٕ.
 .3أهمس انحاج :طؤط ٙأًْٛش حنزلغ يٍ عؼ ّٛنظؼضٚض حنقًٛش نهضرٌٕ ػاٍ طشٚاق طقاذٚى يُظـاخص رـإدس أفضام
ٔكهفش ح م حألٔنٗ إلسضخ حنضرٌٕ ٔحنؼخَٛش نظلقٛق أسرخف أػهٗ فض ػٍ:
أ .أ ًْٛش طلهٛم عهغهش حنقًٛش نًخ طإفشِ ياٍ سإٚاش ٔحضالش نةَشاطش حنًضاٛفش ٔغٛاش حنًضاٛفش نهقًٛاش ياٍ ػاى
طؼضٚض حألٔنٗ ٔحنظخهص يٍ حنؼخَٛش.
د .أًْٛش دسحعش عهغهش حنظـٓٛض ف ٙحنششكخص حنؼشح ٛش حنظ ٙطؼخَ ٙيٍ صؼٕرش طٕفٛش حنؼٕحيم حن صيش نذًٕٚيش
اَظخؿٓخ ٔحإلٚفخ رًظطهزخص حنضرخثٍ.
ؽ .أ ًْٛااش طشااخٛص حنٕعااخثم ٔحنغاازم حنًظزؼااش نظخفاا ٛكهفااش حنًُااظؾ رًااخ ٚؼااضص يااٍ ًٛااش حنضراإٌ ٔسضااخِ ػااٍ
حنششكخص ٔيُظـخطٓخ.
 .4فئضس انحاثجٚ :فظاشا حنزلاغ أٌ حنظلهٛام حنًظكخيام نغهغاهظ ٙحنقًٛاش ٔحنظـٓٛاض ٚغآى فا ٙطؼضٚاض حنقًٛاش
نهضرٌٕ ٔطلقٛق سضخِ.
 .5احلثذود ادلكبيسث  :حخظٛااش يؼًام عاًُض حنكٕفاش كؼُٛااش نهزلاغ نًاخ ٚظًظاغ راّ يااٍ أًْٛاش فا ٙصاُخػش حنغااًُض
حنؼشح ٛش ٔنظٕفش حنًؼهٕيخص حنً ثًش نهظلهٛم ٔططزٛق فشضٛش حنزلاغ ٚقاغ حنًؼًام حناز٘ طؤعاظ ػاخو  1911فاٙ
يلخفظاش حنُـا – ،ضاخ حنكٕفاش ُٚااظؾ حنغاًُض حنزٕسط َاذ٘ حنؼاخد٘ رااؤسرغ خطإط اَظخؿٛاش ٔرطخ اش طصااًًٛٛش
 181,18000طٍ عًُض عُٕٚخً.
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 .6احلذود انزمبيس  :حخظٛش حنؼخو ٔ 2014رٛخَخطّ يخظزخسحص حنزلغ حنظـشٚزٛش.

ً
حبيسب :أحببث صببق :

طُخٔنض أرلخع كؼٛشس رخنؼشا ٔحنظلهٛم ٔحنظطزٛق كم يٍ عهغاهظ ٙحنقًٛاش ٔحنظـٓٛاض كام ػهاٗ حَفاشحد أٔ
رشااكم ي ٕٚضااق حنؼ ااش حنظكخيهٛااش حنظاآٚ ٙااذف حنزلااغ انااٗ طلذٚااذْخ اي أٌ يااٍ أْااى حألرلااخع حنظاا ٙطقظ اشد يااٍ
يٕضٕع حنزلغ حٜط:ٙ

 .1حبثج )Improvement of Logistics and Supply Chain (Aniki & Mbohwa, 2014
 " Management in the Cement Industry in Nigeriaحتضث

انهىسضثتسب

وادارس صهضثه

انتجهسز يف صنبع انضمن بنسجرييب" ْذف حنزلغ انٗ رٛخٌ كٛفٛاش ططزٛاق عهغاهش حإلياذحدحص ٔحنظـٓٛاض فاٙ
يصخَغ حنغاًُض حنُٛـٛشٚاش ٔحعاظُظؾ راؤٌ يؼظاى حنشاشكخص حنقخثًاش طؼظًاذ َظاخو اياذحدحص ٚؼظًاذ ػهاٗ َظاخو حنُقام
إلٚصااخل حنًُظـااخص انااٗ حنضرااخثٍ أٔ حنًغااظخذي ٍٛحنُٓااخث ٍٛٛفقااظ كًااخ كشاا ،أٌ  ٪13يااٍ حنًغااظطهؼٚ ٍٛفضااهٌٕ
حيعظًشحس رُظخو حنُقم ٔحإليذحد حنلخن ٙػهٗ حنشغى يٍ ٔؿٕد حنزُٛش حنظلظٛش نهغكل حنلذٚذٚش ف ٙحنز د.
 .2حبثج ) "Value Chains Versus Supply Chains (Feller, et al.. 2006صهضثه انتجهسثز
مقببم صهضه انقسمث " ْاذف حنزلاغ اناٗ يُخ شاش حنلخؿاش اناٗ سراظ يفاخْٛى عهغاهش حنقًٛاش ٔعهغاهش حنظـٓٛاض
رطشٚقااش أكؼااش شاإًنٛش ٔطكخ يهٛااش ٔرااذأ رًُخ شااش يفٓاإو حنقًٛااش ٔططاإس يفٓاإو عهغااهش حنقًٛااش ٔأٔؿااّ حنظشااخرّ
ٔحيخظ ف رًُٓٛخ ٔطٕصام اناٗ يـًٕػاش ياٍ حنًقظشكاخص رشاخٌ حنلخؿاش اناٗ يضحيُاش ع عام حنقًٛاش ٔحنظـٓٛاض
نظلغ ٍٛأدح حنًُظًخص اي أَّ نى ٚز ٍٛكٛفٛش ططزٛق ْزِ حنًضحيُش.

ادلحاج انخبيي حتهسم صهضه انقسم

طؼذ دسحعش ٔطلهٛم عهغهش حنقًٛش ٔفًٓٓخ كـش حنضحٔٚش نظلقٛق ادحسس حعظشحطٛـٛش فخػهش ٔكفائس نهظكاخن،ٛ
ػهٗ طٕل ْزِ حنغهغهش ٔػهٗ حإلدحسس طكٕ ٍٚفٓى يؼًق ٔشخيم نـًٛغ حألَشاطش حنذحخهٛاش ٔحنخخسؿٛاش حنًشطزطاش
رظٕنٛذ حنقًٛش نظظًكٍ يٍ ادحسطٓخ رخنشكم حنصلٛق ٔٓٚظى ْزح حنًزلاغ رؼاشا يفٓإو حنقًٛاش ٔعهغاهظٓخ ٔكٛفٛاش
طلقٛق حإلدحسس حنكفئس ٔحنفخػهش نغهغهش حنقًٛش رًخ ُٚغـى يغ أْذحف حنششكش.

ً
أوال :مفهىو انقسم :

نى ٚلذد حنًخظصٌٕ نًصطهق حنقًٛش أرؼخدحً ٔحضلش ٔيلذدس طًكٍ يٍ ٛخعّ ٔادحسطّ رشاكم سٚخضا ٙرام
رق ٙيصطهلخ ً فضفخضاخ ٚظرٛاش رظرٛاش حناضيٍ ٔحألرٔحه ٔٔعاخثم حإلَظاخؽ ٔغٛشْاخ ياٍ حنؼٕحيام ٔٚؼاشف porter
حنقًٛش رؤَٓخ حنًزهغ حنز٘ ٚشغذ حنضرٌٕ رذفؼّ يقخرم يخ طقذيّ حنشاشكش ياٍ يُظـاخص ٔأفظاشا أٌ عهغاهش حنقًٛاش
خهٛظ يٍ يـًٕػاش ياٍ حألَشاطش حنظا ٙطٕناذ حنقًٛاش دحخام حنشاشكش ٔطؼًام عإٚش نظإفٛش حنقًٛاش نهضرإٌ ٔطشكاض
عهغهش حنقًٛش ػهٗ حنًُخفغ حنظٚ ٙـُٓٛخ حنضرٌٕ ٔػهٗ حنؼًهٛخص حنًظشحرطش حنظ ٙطٕنذ حنقًٛش ٔياخ ُٚاظؾ ػُٓاخ ياٍ
طهذ ٔطذفق نةيإحل فخنقًٛاش طظلقاق ػُاذيخ طغاظٕفٗ حكظٛخؿاخص حنضراخثٍ ػاٍ طشٚاق طزاخدل حنًُظـاخص /حنخاذيخص
كشكم يٍ أشكخل حنذفغ ٔطقخط حنقًٛاش ُْاخ رًاذٖ طهزٛاش ػًهٛاش حنظزاخدل يكظٛخؿاخص حنضرإٌ رًاخ ٚضٚاذ ػاٍ حنغاؼش
حنًذفٕع يقخرم حنًُظؾ خ ل ػًهٛاش حنظزاخدل)ٚٔ (Feller, et al., 2006ؼاشف )(Hilton, et al., 2006:10
عهغااهش حنقًٛااش رؤَٓااخ ػ ااش ػًهٛااخص حنشااشكش حنظاا ٙطااشطزظ رخألفكااخس حألٔنٛااش ٔحنًاإحسد حي ظصااخدٚش ٔحنًـٓااضٍٚ
ٔحنضرخثٍ.
اٌ فكااشس عهغااهش حنقًٛااش رااشأ٘ ) (Sweeney, 2009طغااظُذ انااٗ ٔؿٓااش َظااشس حنؼًهٛااش دحخاام حنشااشكش
فخنؼزشس رظصٕس حنششكش كُظخو ٚظكٌٕ يٍ يـًٕػش يٍ حألَظًش حنفشػٛش نكم يُٓخ يذخ طٓخ ٔػًهٛخطٓاخ حنظلٕٚهٛاش
ٔيخشؿخطٓخ فٓزِ حنًذخ ص ٔحنؼًهٛاخص حنظلٕٚهٛاش ٔحنًخشؿاخص طشاظًم ػهاٗ ػًهٛاخص ح ظُاخ ٔحعاظٓ حنًإحسد
حي ظصااااااخدٚش كااااااخأليٕحل ٔحنؼًاااااام ٔحنًاااااإحد حألٔنٛااااااش ٔحنًؼااااااذحص ٔحألسحضاااااأ ٙحإلدحسس ٔحنظُظااااااٛى ٔٚااااااشٖ
) (Horngren, et al., 2012: 27أٌ حنضرإٌ ٚظٕ اغ ياٍ حنشاشكش أيإسح أخاشٖ غٛاش حنغاؼش حنًُخعاذ فٓإ
ٚظٕ غ يُظـخص رحص ؿٕدس ػخنٛش طغهى ف ٙحنٕ ض حنًُخعذ فٕٓ ٚغاظًذ حنقًٛاش أٔ حنًُفؼاش ياٍ حنًُاظؾ رُاخ ً ػهاٗ
طـخسرّ يغ ْزح حنًُظؾ فض ػٍ ػٕحيم يخظهفش أخشٖ.
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ٚؼاشف) (Horngren, et al., 2012: 28عهغاهش حنقًٛاش رؤَٓاخ عهغاهش ياٍ حنٕئاخث ،طضا ،ٛنهضرإٌ
فخثذس يٍ حنًُظـخص حنظٚ ٙقظُٓٛاخ ٔٚاشٖ ) (Porter, 1985أٌ أَشاطش حنشاشكخص ػهاٗ حناشغى ياٍ كؼشطٓاخ ًٚكاٍ
طصُٛفٓخ ػهٗ َٕػ ٍٛسثٛغش ٔدحػًش ٔكخٜط(Sweeney, 2009) & (Hoque, 2003:109-110) :ٙ
 .1حألَشطش حنشثٛغش  :Primary Activitiesطشظًم ْزِ حألَشطش ػهٗ حٜط:ٙ
أ .حإليذحدحص حنذحخهٛش  Inbound Logisticطشظًم ػهٗ أَشطش ادحسس حنؼ خص يغ حنًـٓض ٍٚكؤَشطش حيعظ و
ٔحنظخضٔ ٍٚحنظٕصٚغ حنذحخه ٙنهًذخ ص.
د .حنؼًهٛخص  Operationsطشظًم ػهٗ حألَشطش حنًطهٕرش نظلٕٚم حنًاذخ ص اناٗ يخشؿاخص كؤَشاطش حنزلاغ
ٔحنظطٕٚش ٔطصًٛى حنًُظؾ ٔحنظصُٛغ.
ؽ .حإليااذحدحص حنخخسؿٛااش  :Outbound Logisticطشااظًم ػهااٗ أَشااطش ادحسس حنؼ ااخص يااغ حنضرااخثٍ كؤَشااطش
حنظـًٛغ ٔحنظخضٔ ٍٚطٕصٚغ حنًخشؿخص.
د .حنظغإٚق ٔحنزٛاغ Marketing & sales :طشاظًم ػهاٗ أَشاطش اػا و حنًشاظش ٍٚػاٍ حنًُظـاخص ٔا ُاخػٓى
رششحثٓخ ٔطغٓٛم يًٓظٓى ف ٙرنل كخعظشحطٛـٛش حنظٕصٚغ ٔحألَشطش حنظشٔٚـٛش رضًُٓخ حإلػ ٌ.
ِ .حنخااذيخص  Servicesطشااظًم ػهااٗ حألَشااطش حنًطهٕرااش نهًلخفظااش ػهااٗ دًٕٚيااش حنًُااظؾ ٔػًهااّ ركفااخ س ػُااذ
حنًشظش٘ رؼذ رٛؼّ ٔطٕصٛهّ كخنظُصٛذ ٔحإلصا ف ٔخاذيخص ياخ رؼاذ حنزٛاغ ٔيطخنزاخص حنضاًخٌ ٔحإلؿخراش ػاٍ
حعظفغخسحص حنضرخثٍ.
 .2حألَشااطش حنغااخَذس  Support activitiesطشااظًم ػهااٗ حألَشااطش حنًطهٕرااش نااذػى ٔاعااُخد حألَشااطش حنشثٛغااش
نغهغااهش حنقًٛااش كؤَشااطش حنًشااظشٚخص ٔ Procurementادحسس حنًاإحسد حنزشااشٚش Human Resource
ٔ Management (HRMحنظطٕس حنظقُا Technological Development ٙأٔ حنزلاغ ٔحنظطإٚش ٔحنزُاٗ
حنظلظٛااش  Infrastructureحنظاا ٙطشااظًم ػهااٗ أَشااطش فشػٛااش كخنًلخعاازش ٔحنظًٕٚاام ٔحنظخطااٛظ حيعااظشحطٛـ.ٙ
ٔحنشكم (ٚ )1ز ٍٛعهغهش حنقًٛش ػهٗ ٔفق يخ ػشضّ .Porter
شكم ( )1عهغهش حنقًٛش نزٕسطش

ْخيش

حألَشطش حنذحػًش

حنزُٗ حنظلظٛش
ادحسس حنًٕحسد حنزششٚش
حنظطٕس حنظكُٕنٕؿٙ
حنًشظشٚخص

ْخيش حنخذيخص

حنظغٕٚق ٔحنزٛغ

حإليذحدحص
حنخخسؿٛش

حألَشطش حنشثٛغش

حنؼًهٛخص
حنظشرٛهٛش

حإليذحدحص
حنذحخهٛش

)Source: (Sweeney, 2009

فغهغهش حنقًٛش طقغى حنششكش انٗ يـًٕػش يٍ حألَشطش حنً ثًش نةغشحا حيعظشحطٛـٛش نراشا طلقٛاق
فٓى نغهٕ حنظكخنٔ ،ٛيصخدس حنظًٛض حنلخنٛش ٔحنًلظًهش ٔػهًٚ ّٛكٍ حنقٕل اٌ عهغهش حنقًٛش يـًٕػش يظكخيهاش
يٍ حألَشطش حنًئدحس نظقذٚى حنًُاظؾ أٔ حنخذياش حرظاذح ً ياٍ حنفكاشس أألٔنٛاش ياشٔسحً رًشحكام اَظخؿٛاش يخظهفاش طشاًم
حنظلٕل حنًخد٘ فض ػٍ خذيخص اَظخؿٛاش يظُٕػاش ٔصإيً اناٗ طغاهٛى حنًُاظؾ اناٗ حنًغاظٓهل حنُٓاخثٔ ٙحَظٓاخ ً
رخنظخهص يُّ رؼذ حيعظؼًخل.

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )94المجلد ( )22لسنة 2112

491

التحليل التكاملي لسلسلتي القيمة والتجهيز وأثره في دعم القيمة للزبون
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية-معمل سمنت الكوفة
ً
حبنخب :أيىاع صالصم انقسم :

ُْخ حنؼذٚاذ ياٍ حٜسح كإل ع عام حنقًٛاش ٔٚؼاشا (Feller, et, al. 2009) :أَإحع ػا ع نفهغافش
عهغهش حنقًٛش ْ:ٙ
 .1عهغهش حنقًٛش حنظ ٙطؤطًش رؤيش حنضرٌٕ :طؼكظ ْزِ حنغهغهش يخ ٚطهزّ حنضرٌٕ ػهاٗ ػًهٛخطٓاخ نظقاذٚى يُاظؾ كًاخ
ٚشٚذ حنضرٌٕ.
 .2عهغهش حنقًٛش حنظ ٙطهز ٙيظطهزخص حنضرٌٕ :طؼكظ ْزِ حنغهغهش يظطهزخص حنضرٌٕ ػهٗ حنًُظؾ نٛكإٌ حنًُاظؾ رح
ًٛش نذٖ حنضرٌٕ.
 .3عهغهش حنقًٛش حنظ ٙطؼ ّشف حنًُظؾ أٔ حنخذيش :طقذو ْزِ حنغهغهش يُظـخ ً ٚكٌٕ يصذسح يَزؼاخع حنقًٛاش فا ٙػاٍٛ
حنضرٌٕ.
ًٔٚكٍ طصٕٚش عهغهش حنقًٛش حنظ ٙطهز ٙطهزخص حنضرٌٕ كًخ ف ٙحنشكم ( )2أٜط:ٙ
شكم ( )2عهغهش حنقًٛش حنًغظُذس نًظطهزخص
حنضرٌٕ
يظطهزخص حنضرٌٕ

عهغهش حنقًٛش

حنًُظؾ
حنُٓخثٙ

حنضرٌٕ
حنُخؿق

حنضرٌٕ

عهغهش حنظـٓٛض

ً
رابعب :حتهسم صهضه انقسم :

حنًُظؾ

حنظـًٛغ
حنؼخنًٙ

حنًكَٕخص
حيعظشحطٛـٛش

يظطهزخص حنًُظؾ

)Source: (Feller, et al. 2009

طلظااخؽ حنشااشكش يخظزااخس كاام َشااخط يااٍ أَشااطش عهغااهش حنقًٛااش نظلذٚااذ فًٛااخ ارح كااخٌ ًٚؼاام يٛااضس طُخفغااٛش
كقٛقٛااش أو ي فخألَشااطش حنظاا ٙي طؼااذ يصااذسح نهًٛااضس حنظُخفغااٛش غخنزااخ يااخ ٚـااش٘ كاازفٓخ )(Sweeney, 2009
ٔٚئكذ طلهٛم عهغهش حنقًٛش ػهٗ حنظكخن ،ٛحنًظلققش ناٛظ فقاظ خا ل حنؼًهٛاش حإلَظخؿٛاش رام فا ٙحنشاشكش كهٓاخ ار
ٕٚفش سإٚش ٔحضلش نفٓى حنظكخن ،ٛغٛش حنصُخػٛش فؤَشطش حنظـٓٛض ٔحنظصُٛغ طص ،يُزاغ عهغاهش حنقًٛاش رًُٛاخ
أَشطش حنظغٕٚق ٔحنظٕصٚغ طًؼم يصاذ حنقًٛاشٚٔ (Hoque, 2003:108).اشٖ ) (Blocher, et al., 2010: 38أٌ
طلهٛم عهغهش حنقًٛش أدحس اعظشحطٛـٛش طغظؼًم نظلقٛاق فٓاى أفضام نهًٛاضس حنظُخفغاٛش ٔطلذٚاذ أٚاٍ ًٚكاٍ أٌ طاضدحد
حنقًٛش نهضرخثٍ أٔ ًٚكٍ طخف ٛحنظكخن ،ٛفض ػٍ طلقٛق فٓى أفضم نؼ اخص حنشاشكش ياغ حنًإسدٔ ٍٚحنضراخثٍ
ٔحنششكخص حألخشٖ ف ٙطخع حنصُخػش ٔطظكٌٕ عهغهش حنقًٛش رشأ ّٚيٍ يشحكم ػ ع سثٛغش ْ:ٙ
 .1حنًُزغ  :Upstreamطشظًم ػهٗ أَشطش ططٕٚش حنًُظـخص ٔػ خص حنششكش يغ حنًٕسد.ٍٚ
 .2حنؼًهٛااخص  Operationsطشااظًم ػهااٗ أَشااطش حنظصااُٛغ فاا ٙحنشااشكخص حنصااُخػٛش ٔأَشااطش طقااذٚى حنًُااظؾ فااٙ
يظخؿش حنظـضثش أٔ حنخذيش ف ٙحنششكخص حنخذيٛش.
 .3حنًصذ  Downstreamطشظًم ػهٗ أَشطش ادحسس حنؼ ش يغ حنضرخثٍ كخنظغهٛى ٔحنخذيش ٔغٛشْخ.
ٔٚشٛش ) (Hilton, et al., 2006:10اناٗ أٌ عهغاهش حنقًٛاش حنظُخفغاٛش ْا ٙحنطشٚقاش حنًؼهاٗ نهشاشكش
فخنقشحسحص حنًظؼهقش رظرٛٛش ؿاض أٔ ؿًٛاغ أؿاضح عهغاهش حنقًٛاش ْا ٙاشحسحص اعاظشحطٛـٛش كَٕٓاخ طائػش فا ٙاذسس
حنششكش ػهٗ طلقٛق أْذحفٓخ.
ٔٚشٖ حنزخكاغ ضاشٔسس طلذٚاذ حألَشاطش حنظاٚ ٙزاذ٘ حنضراخثٍ حعاظؼذحدحً نهاذفغ يقخرهٓاخ ٔٚشاؼشٌٔ أَٓاخ رحص
ًٛش رخنُغزش نٓى ٔحنظشكٛض ػهٓٛخ كَٕٓخ طلقق اضخفش نهًُفؼش حنظٚ ٙلصهٌٕ ػهٓٛخ يٍ حنًُظؾ فؼُذ طلهٛام ْازِ
حألَشاطش ُٚزراا ٙحنؼًاام رخعااظًشحس ػهاٗ طؼضٚضْااخ ٔحعااظذحيظٓخ ٔػااذو حيكظفااخ راخنظشكٛض ػهااٗ حألَشااطش حنظاا ٙطااشٖ
حنششكش أَٓخ رحص ًٛش ٔطئدٓٚخ ػهٗ ْزح حألعخط ٔاي عظصم انٗ َقطش طكٌٕ فٓٛخ ْازِ حألَشاطش غٛاش رحص ًٛاش
ٔنٍ ٚكٌٕ حنضرخثٍ يغظؼذ ٍٚنهذفغ يقخرهٓخ يغظقز ألَٓخ كققض اشزخػخ نذٓٚى.
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طشكم عهغهش حنظـٓٛض اكذٖ أْى كهقخص عهغهش حنقًٛش كَٕٓخ طًؼم يُزغ حنقًٛش ٔحنلهقش حألٔنٗ ف ٙػًهٛش
حإلَظخؽ فض ػٍ كَٕٓخ يٍ حنلهقخص حنشثٛغش ف ٙحنغهغهش ٔي ًٚكٍ حنظخه ٙػُٓخ رؤ٘ شكم يٍ حألشكخل ٔفا ٙأ٘
ٔ ض يٍ حألٔ خص ٔنظلقٛق فٓى ٔحضق نًخ ٚظؼهق رغهغهش حنظـٓٛض يٍ يفخْٛى ٚقذو ْازح حنًزلاغ ػشضاخ نًفٓإو
عهغهش حنظـٓٛض ٔطؼشٚفٓخ ٔادحسطٓخ ٔحعظشحطٛـٛخص حنظـٓٛض.

ً
أوال :مفهىو صهضه انتجهسز:

ٚشخس انٗ أؿضح عهغهش حنقًٛش حنظ ٙطظؼهق ربَظخؽ حنًُظؾ ٔطٕصٛهّ ٔطٕصٚؼّ نهًغظٓهل رغهغهش حنظـٓٛاض
ار ٚؼشفٓاخ) (Reid & Sanders, 2002: 78رؤَٓاخ شازكش حألَشاطش حنظا ٙطٓاظى رظٕصاٛم حنًُظـاخص حنظخياش أٔ
حنخااذيخص انااٗ حنضرااخثٍ ٔطظضااًٍ يصااخدس حنًاإحد حنخااخو ٔحألؿااضح َصاا ،حنًصااُؼش ٔطصااُٛغ ٔطـًٛااغ ٔطخااضٍٚ
ٔحعظ و ٔطظزغ حألٔحيش ٔ ُٕحص حنظٕصٚغ ٔحنظٕصٛم .فًٛخ ٚؼشفٓاخ )(Krajewski & Ritzman, 2005: 420
رؤَٓخ شزكش حنخذيخص ٔحنًٕحد حألٔنٛش ٔحَغٛخد حنًؼهٕيخص حنًظؼهقش رؼ خص حنضرإٌ ياغ حنشاشكش حنظا ٙطٓاذف اناٗ
طُفٛز أٔحيش حنششح ٔحنؼًهٛخص حنًشطزطش رخنًـٓضٔ ٍٚحنضرخثٍ .فغهغهش حنظـٓٛض رشأ٘ )(Hilton, et al., 2006: 111
ْ ٙطذفق حنغهغ ٔحنخاذيخص ٔحنًؼهٕياخص ياٍ خاخسؽ حنشاشكش اناٗ دحخهٓاخ ٔياٍ دحخام حنشاشكش اناٗ خخسؿٓاخ فًٛاخ
ػشفٓخ ) (Lu, 2011: 8رؤَٓخ يـًٕػش يٍ حنششحكخص حنًغظقهش طشطزظ عٕٚش ػاٍ طشٚاق حنًُظـاخص أٔ حنخاذيخص
حنًُفصهش ٔحنًظشحرطاش حنظا ٙطضاًٛ ،ٛاش نراشا طٕصاٛهٓخ نهضرإٌ حنُٓاخثٔ .ٙػشفٓاخ (Horngren, et al.,
) 2012: 29رؤَٓخ طذفق حنغهغ ٔحنخذيخص ٔحنًؼهٕياخص ياٍ حنًصاخدس حألٔنٛاش (حنًُزاغ) نهًإحد ٔحنخاذيخص ٔنرخٚاش
طٕصٛم حنًُظؾ نهًغظٓهل (حنًصذ) ٔرر حنُظش ػٍ كذٔع ْزِ حألَشطش ف ٙحنششكش َفغٓخ أٔ يغ ششكخص أخشٖ.
فغهغهش حنظـٓٛض ارٌ طلًم يفٕٓيخ ً ٔحعؼخ ً ٚصا ،حنًشحكام حنًظؼخ زاش ٔحنًظشحرطاش نظاذفق ػُخصاش حإلَظاخؽ
ٔحنًؼهٕياخص ٔٔعااخثم حإلَظااخؽ حنٓخدفااش انااٗ طقاذٚى يُظـااخص طهزاا ٙحكظٛخؿااخص حنضرااخثٍ رؤ ام كهفااش ٔأػهااٗ يُفؼااش ااذ
طظكٌٕ يٍ كهقخص يظغهغهش أيخ دحخم حنششكش َفغٓخ أٔ ر ٍٛحنششكش ٔششكخص أخشٖ طخظها ،راخخظ ف حنشاشكخص
ٔرخخظ ف حنصُخػش ٔرخخظ ف حنزٛجش.

ً
حبيسب :حهقب

صهضه انتجهسز:

نهٕصٕل انٗ ادسح ٔفٓى ٔحضق ٔيلذد نغهغش حنظـٓٛض ي رذ يٍ طلذٚذ اطخس ػخو نٓازِ حنغهغاهش ٚصا،
حنلهقخص حنشثٛغش فٓٛخ ٔحنظ ٙي طخظه ،كؼٛشح را ٍٛأ٘ شاشكش أٔ صاُخػش أٔ رٛجاش .ار ٚاشٖ )(Lu, 2014: 10-11
أٌ سعى أرؼخد عهغهش حنظـٓٛض ٚـش٘ ػٍ طشٚق فٓى حنظذفقخص حنشثٛغش نٓزِ حنغهغهش ْٔ:ٙ
 .1طذفق حنًٕحد حألٔنٛش  :Material flowطظذفق حنًٕحد أألٔنٛش ف ٙعهغهش طـٓٛض حنششكش حنصاُخػٛش ياٍ رذحٚاش
ْزِ حنغهغهش انٗ َٓخٚظٓخ.
 .2طذفق حنًؼهٕيخص  :Information Flowطظذفق حنًؼهٕيخص ف ٙؿًٛغ إَٔحع ع عام حنظـٓٛاض ار طظاذفق ياٍ
خخسؽ حنغهغهش يؼهٕيخص يظُٕػش ػٍ حنطهذ ٔحنًزٛؼخص ٔحإلَظاخؽ ٔحنظصاًٛى ٔٚكإٌ طاذفق ْازِ حنًؼهٕياخص ركا
حيطـخْ ٍٛيُزغ حنقًٛش ٔيصزٓخ.
 .3حنظذفق حنًخن :Finance Flow ٙطظذفق حنُقٕد ف ٙعهغهش حنظـٓٛض كظذفق حنذو ف ٙؿغى حنكخثٍ حنل ٙفزذَٔاّ
طُظٓ ٙحنششكش ٔطضًلم ٔحنًصذس حنٕكٛذ نهظذفق حنًخن ْٕ ٙحنضرٌٕ.
 .4حنظاذفق حنظـاخس٘  :Commercial flowاٌ طاذفق حنًإحد حألٔنٛاش حناز٘ ٚـاش٘ خا ل عهغاهش حنظـٓٛاض طظرٛاش
يهكٛظّ يٍ ششكش انٗ أخشٖ ٔيٍ حنًـٓض انٗ حنزخثغ.
ٔٚظٓش حنشكم ( )3عهغهش حنظـٓٛض حنظ ٙطز ٍٛأٌ حنًـٓاض يُزاغ حنظاذفق حنًاخد٘ ٔيصازٓخ حنضرإٌ ٔيُزاغ
حنقًٛش ْٕ حنضرٌٕ ٔيص زٓخ حنًـٓاضٔ ٍٚػًهٛاخص طإفٛش حنًؼاذحص ٔحنظصاُٛغ ٔحنًإحسد حنزشاشٚش طكإٌ فًٛاخ راٍٛ
ْخط ٍٛحنُقطظ:ٍٛ
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شكم( )3عهغهش حنظـٓٛض حنًزغطش
طٕصٛم حنقًٛش

طٕصٛم حنطهذ يٍ حنضرٌٕ

)Source: (Lu, 2014: 10

فغهغهش حنظـٓٛض ػزاخسس ػاٍ كهقاخص يظؼخ زاش طزاذأ راخنًـٓضٔ ٍٚطُظٓا ٙػُاذ حنضرإٌ فاخنًٕحد حألٔنٛاش ٔحنًُظـاخص
حنظخيش ٔحنًؼهٕيخص طظذفق خ ل ْزِ حنغهغهش طظكٌٕ ْزِ حنغهغهش رشكم سثٛظ يٍ حنؼُخصش حٜطٛش(Reid & :
)Sanders, 2002: 78
 .1اجملهثثثزوخل اخلثثثبرسسىخل  :External suppliersحنلهقاااش حألٔناااٗ فااا ٙعهغاااهش حنظـٓٛاااض ْاااى حنًـٓاااضٌٔ
حنخخسؿ ٌٕٛحنزٕٚ ٍٚفشٌٔ حنًٕحد حألٔنٛش نهًصُؼ.ٍٛ
 .2انىظبيف انذاخهس ٚ :Internal Functionsقٕو حنًصُؼٌٕ  Manufacturer`sرظلٕٚام حنًإحد حألٔنٛاش
انٗ يُظـخص طخيش ٔيٍ ػى شلُٓخ انٗ يشحكض حنظٕصٚغ أٔ حنًخخصٌ.
 .3ادلىزعثثىخل اخلثثبرسسىخل  :Externaldistributorsطضااى رخػااش حنظـضثااش  Retailersحناازٚ ٍٚؤخاازٌٔ ػهااٗ
ػخطقٓى رٛغ ٔطٕصٛم حنًُظـخص انٗ حنضرخثٍ.

ً
حبنخب :أيىاع صهضه انتجهسز:

نغهغااهش حنظـٓٛااض طصااُٛفخص ٔأَاإحع يخظهفااش ٔنكااٍ )(Krajewski & Ritzman, 2005: 22
ٚصُفٌٕ عهغهش حنظـٓٛض انٗ َٕػًْ ٍٛخ:
 .1عهغاهش حنظـٓٛاض حنٕئٛفٛاش  Functionalطغاظؼًم ْازِ حنغهغاهش ػُاذيخ طكإٌ خطإط حإلَظاخؽ كزٛاشس حنلـاى
ٔحنًُظـاخص ًَطٛاش يًاخ ٚظطهاذ سفاغ يغاظٕٖ حعاظر ل حنطخ اش رًاخ ٚائد٘ اناٗ طخفا ٛكهفاش حنٕكاذس حنٕحكاذس
ٔحيعظؼًخس ف ٙحنًخضٌٔ ٔرخنُظٛـش حَخفخا حنكهفش حنكهٛش.
 .2عهغاهش حنظـٓٛاض حنًغاظـٛزش /حإلرذحػٛاش  :Innovationalطغاظؼًم ْازِ حنغهغاهش نضاًخٌ حنظاذفق حنًغاظًش
ٔعاشػش حنظغاهٛى نظلقٛاق حيعاظـخرش حنغاشٚؼش نطهاذ حنضرإٌ ٔحنظُٕٚاغ حنؼاخن ٙفا ٙحنًُاظؾ أٔ حنخذياش ٔٚكإٌ
يغظٕٖ حنطخ ش حيكظٛخطٛش ػخل نهًـٓضٔ ٍٚيغظٕٖ حنًخضٌٔ يشطفؼخ ً نظلقٛق عشػش حنظغهٛى.

ً
رابعب :أإلدارس اإلصرتاتسجس نضهضه انتجهسز :Strategic Supply Chain Management

ئٓشص ادحسس عهغهش حنظـٓٛض فا ٙحنؼًخَُٛاخص ألٔل ياشس كفهغافش شاخيهش إلدحسس حنظاذفق حنشاخيم نهغاهغ ياٍ
حنًـ ٓض ٍٚانٗ حنًغظخذي ٍٛحنُٓخثٔ ٍٛٛططٕسص نظؤخز رؼ ٍٛحيػظزخس حيسطزخط حنٕحضاق را ٍٛحنؼًهٛاخص ػهاٗ حيظاذحد
عهغهش حنظـٓٛض). (Feller, et, al. 2009: 3
ٔٚشٖ ) (Sweeney, 2009: 1أٌ ادحسس عهغهش حنظـٓٛاض طؼُاٗ رخألَشاطش حنـْٕشٚاش حنظا ٙطًؼام يشكهاش
حنُـخف ف ٙطٕنٛذ حنقًٛش ٔرؤعهٕد شًٕنٔ ٙطؼاذ ادحسس عهغاهش حنظـٓٛاض أكاذ حنـٕحَاذ حنشثٛغاش نظلغا ٍٛعهغاهش
حنقًٛش نهششكش ار ٚؼشف ) (Reid & Sanders, 2002: 78ادحسس عهغهش حنظـٓٛض رؤَٓخ ٔئٛفش كٕٚٛاش طٓاذف
انااٗ طُغااٛق ٔادحسس ؿًٛااغ أَشااطش عهغااهش حنظـٓٛااض حنًشطزطااش رااخنًـٓضٔ ٍٚحنُااخ هٔ ٍٛحأل غااخو حنذحخهٛااش نهشااشكش
ٔحنششكخص حألخشٖ َٔظى حنًؼهٕيخص فبدحسس عهغهش حنظـٓٛض طٓذف انٗ:
مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )94المجلد ( )22لسنة 2112

500

التحليل التكاملي لسلسلتي القيمة والتجهيز وأثره في دعم القيمة للزبون
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية-معمل سمنت الكوفة
 .1طُغاٛق Coordinatingكشكااش حنغااهغ فا ٙعهغااهش حنظـٓٛااض راذ حً يااٍ حنًـٓااض ٍٚياشٔسحً رخنًصااُؼَٓٔ ٍٛخٚااش
رخنًٕصػ.ٍٛ
 .2يشاخسكش حنًؼهٕياخص  Sharing Relevant Informationػاٍ حنًزٛؼاخص حنًظٕ ؼاش ٔرٛخَاخص حنًزٛؼاخص
ٔحنلً ص حنظشٔٚـٛش ر ٍٛأػضخ عهغهش حنظـٓٛض.
ٔطظؤػش ادحسس عهغهش حنظـٓٛض رؼٕحيم ػذس يُٓخ(Reid & Sanders, 2002: 84) :
 .1طٕ ؼخص حنضرٌٕ ٔحنًُخفغش :طؼكاظ ْازِ حنظٕ ؼاخص حنظلإل فا ٙحنغاهطش حرظاذح ً ياٍ حنًـٓاض ٔحَظٓاخ ً راخنضرٌٕ
فؼُذيخ ٚكٌٕ نهضرٌٕ خٛخسحص ػذٚذس ف ٙحخظٛخس حنًـٓض ٍٚي ٚكٌٕ أيخو حنشاشكش راذ ياٍ طًٛٛاض َفغآخ ػاٍ طشٚاق
طٕفٛش ًٛش أػهٗ نهضرٌٕ.
 .2حنؼٕنًااشٚ :ظٕ ااغ حنخزااشح طرٛااشحص فاا ٙحنظشكٛزااش حنغااكخَٛش حنؼخنًٛااش ٔحنقاإس حي ظصااخدٚش ػهااٗ حنًااذٖ حنًظٕعااظ
َظٛـش نهؼٕنًش يًخ ٚئد٘ انٗ طرٛاشحص فا ٙحألعإحه ٚـؼام حنشاشكخص طفكاش كٛا ،طإفش حنقًٛاش نهضرإٌ فا ٙأَلاخ
حنؼخنى.
 .3طكُٕنٕؿٛخ حنًؼهٕيخص :غٛشص طكُٕنٕؿٛخ حنًؼهٕياخص ٔعاخثم حإلَظاخؽ ٔٔعاخثم حنلصإل ػهاٗ حنًُاظؾ ٔطشٚقاش
طٕصٚؼّ فخنظـخسس حإلنكظشَٔٛش يُلض حنششكخص آفخ خ ً ؿذٚاذس نظٕصٚاغ يُظـخطٓاخ ٔنهضرإٌ خٛاخسحص أٔعاغ نشاشح ياخ
ٚشغذ رّ.
ً
 .4حنظشاشٚؼخص حنلكٕيٛاش :طشااكم حنظشاشٚؼخص حنلكٕيٛاش حنًظؼهقااش رلشٚاش حنظـااخسس ػُصاشح يًٓاخ ٚـااذ أخازِ رؼااٍٛ
حيػظزخس ػُذ اَظخؽ ٔطٕصٚغ يُظـخطٓخ فخنظغٕٚق حإلنكظشًَٔٚ ٙكُٓخ يٍ دخٕل أعٕحه ؿذٚذس.
 .5حنزٛجش :طئػش ايكخَٛش اػخدس طذٔٚش حنًُظؾ ٔحنًُظـخص حنًغظذحيش ٔحنكفخ س حنزٛجٛش نهًُظؾ ٔحَخفاخا يغاظٕٖ
حنؼخدو ف ٙػًهٛش ادحسس عهغهش حنظـٓٛض.
ٔنهًغخػذس ف ٙططٕٚش ٔحنغٛطشس ػهٗ حنؼ خص ضًٍ عهغهش حنظـٓٛض طلٕناض حنؼذٚاذ ياٍ حنشاشكخص ناُظى
ادحسس عهغااهش حنظـٓٛااض نظلقٛااق يٛااضحص ح ظصااخدٚش ٔاعااظشحطٛـٛش ٔنظطزٛااق يؼاام ْاازِ حألَظًااش ٚطاإس حنًااذسح
اعاظشحطٛـٛش ادحسس حنًاإحسد حن صيااش نظهزٛاش طهزااخص حنضرااخثٍ ْٔاازِ حألَظًاش طظضااًٍ حنًصاافٕفخص ٔيقااخٛٚظ حألدح
حنظ ٙطًكٍ حنًذٚش ٍٚيٍ حنغٛطشس ػهاٗ عهغاهش حنظـٓٛاض ركفاخ س ٔفخػهٛاش(Davies& Davies, 2014: 18) .
ٔيٍ ْزِ حيعظشحطٛـٛخص:
 .1اعظشحطٛـٛش حنظكخيم حنؼًٕد٘  :Vertical Integrationطٓظى رظٕعٛغ ايكخَٛخص حنششكش ف ٙطقذٚى حنًُظـاخص
ٔحنخذيخ ص ْٔزح ٚـش٘ أياخ ػاٍ طشٚاق حنشاشكش َفغآخ أٔ رخَضاًخو شاشكش أخاشٖ طشغاذ رخنظكخيام يؼٓاخ ُْٔاخ
َٕػخٌ يٍ حنظكخيم حنؼًٕد٘ ًْخ(Heizer & Render, 2008: 439) & (Reid & Sanders, 2002: 78):
أ .حنظكخيم حنؼًٕد٘ حنخهفٚٔ : backward integration ٙكإٌ رخنغاٛطشس ػهاٗ يصاخدس حنًإحد حألٔنٛاش أ٘
رخطـخِ يصخدس حنظـٓٛض.
دٔ .حنظكخيم حنؼًٕد٘ حأليخيٚٔ : forward integration ٙكٌٕ رخنغٛطشس ػهٗ يُخفز ٔ ُٕحص حنظٕصٚغ أ٘
رخطـخِ حنضرخثٍ.
 .2اعظشحطٛـٛش حنظـٓٛض حنخخسؿ :ٙحنظـٓٛض حنخخسؿَ ْٕ ٙقم حنُشخطخص حنذحخهٛش حنظقهٛذٚش حنظ ٙطقٕو رٓخ حنششكخص
ٔيٕحسدْااخ انااٗ يـٓااض ٍٚخااخسؿ ٍٛٛكـااض يااٍ طٕؿٓٓااخ حنًغااظًش طـااخِ حإلفااخدس يااٍ حنظخصااص فااخنظشكٛض ػهااٗ
حنًصخدس حنخخسؿٛش ف ٙحنظـٓٛض ٚغخػذ ف ٙيـخرٓش حنظرٛاشحص ٔحنظطإسحص ٔحنظشكٛاض ػهاٗ أَشاطش عهغاهش حنقًٛاش
ُْٔخ َٕػخٌ نهظـٓٛض حنخخسؿًْ ٙخ)Heizer &Render, 2008: 436( :
أ .حنًصذس حنًُفشد ٚ :Singl Sourcingؼذ ْزح حنًصذس يٍ حنًصخدس حنظ ٙطئد٘ انٗ طلغا ٍٛػًهٛاخص حنشاشكش
ٔطخف ٛكه ،حإلَظخؽ ٔطلغ ٍٛحنـٕدس ار طزشو ػقٕد ضخًش ٔطٕٚهش حأليذ يغ يـٓاض ٔحكاذ ٔطُشاؤ يؼاّ ػ اش
شااشحكش ٚظلًاام فاا ٙاػشْااخ حنًغاائٔنٛش كخيهااش ػااٍ طهزٛااخص حنظـٓٛااض ٔؿاإدس حنًاإحد حألٔنٛااش ٔحنًُظـااخص حنُٓخثٛااش
ٔٚغٓى ْزح حنُٕع يٍ حنظـٓٛض رخهق ًٛش ػٍ طشٚاق حإلفاخدس ياٍ ح ظصاخدٚخص حنلـاى ٔيُلُاٗ حنخزاشس يًاخ ٚائد٘
انٗ طخف ٛكه ،حنؼًهٛخص ٔكه ،حإلَظخؽ.
د .حنًصاذس حنًظؼاذد  :Multiple Sourcingار طؼظًاذ حنشاشكش ػهااٗ يـٓاض ٍٚيظؼاذدٔ ٍٚطزااشص أًْٛاش ْاازح
حنُاإع ػُااذيخ ٚؼـااض يـٓااض ٔحكااذ ػااٍ طهزٛااش ؿااذٔل حنظغااهٛى ٔ/أٔ سدح س ؿاإدس رؼ ا حنشاالُخص ٔطلكااى طزٛؼااش
حنًُخفغش حنؼ ش يغ حنًـٓض فخنـٕدس حألفضم ٔحنكهفش حأل م ٔ/أٔ عشػش حنظغهٛى ٔ/أٔ حنخذيش حنًظًٛضس ْ ٙيؼٛخس
حخظٛخس حنًـٓض حنًُخعذٚٔ .قذو ) (Abimbola & Mbohwa ,2014:1-2طشحثاق ػاذس نظلقٛاق حنُـاخف فاٙ
ادحسس عهغهش حنظـٓٛض ْ:ٙ
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 .1ادحسس يصخدس حنظـٓٛض رشكم حعظشحطٛـ ٙنهلذ يٍ حنكهفش حإلؿًخنٛش نهلصٕل ػهٗ حنًٕحد ٔحنخذيخص.
 .2ح ٚا حيْظًاخو رًئشاشحص حنغاإه ٔيٕح ياش طخطاٛظ حنطهااذ ػهاٗ ٔفقٓاخ ػهاٗ طاإل عهغاهش حنظـٓٛاض ٔضااًخٌ
طٕ ؼخص ػخرظش ٔحنظٕصٚغ حأليؼم نهًٕحسد.
 .3طخصٛص شزكش نإليذحدحص طٓظى رًظطهزخص حنخذيش ٔحنشرلٛش نقطخػخص حنضرخثٍ.
 .4طقغٛى طخػخص حنضرخثٍ ػهٗ ٔفق حكظٛخؿخص حنخذيش ٔطك ،ٛٛعهغهش حنظـٓٛض نخذيش سرلٛش ْزِ حنقطخػخص.
 .5ططٕٚش اعظشحطٛـٛش حنظٕعغ حنظكُٕنٕؿ ٙنغهغهش حنظـٓٛض حنظ ٙطذػى يغظٕٚخص يظؼذدس يٍ ػًهٛش صُغ حنقاشحس
ٔطؼط ٙسإٚش ٔحضلش نظذفق حنًُظـخص حنخذيخص ٔحنًؼهٕيخص.
 .6طزُُٕ ٙحص ٔحعؼش يٍ يقخٛٚظ حألدح نظقٛٛى حنُـخف حنـًخػ ٙف ٙحنٕصٕل انٗ حنضرٌٕ حنُٓخث ٙرفؼخنٛش ٔكفخ س.
فؼهٗ حنششكش رُخ ػ خص ششحكش يغ حنًـٓض ٍٚحنخخسؿ ٍٛٛنٛؼًهٕح يؼٓخ ػهٗ س خرش ؿٕدس حنًٕحد حألٔنٛش
ٔضاازظ طٕ ٛااض حنشاالُخص ار ًٚكااٍ أٌ ٚكاإٌ ْاائي حنًـٓااض ٍٚؿااض يااٍ عهغااهش حنظـٓٛااض حنٕحعااؼش حنظاا ٙطًؼاام
حنطشٚقاااش حنظااا ٙطلصااام رٓاااخ حنشاااشكش ػهاااٗ يٕحسدْاااخ حي ظصاااخدٚش ٔطااإصع ػاااٍ طشٚقٓاااخ يُظـخطٓاااخ ٔخاااذيخطٓخ
). (Hilton, et al., 2006: 10-11
ٔٚااشٖ حنزخكااغ أٌ حإلدحسس حإلعااظشحطٛـٛش نغهغااهش حنظـٓٛااض طًؼاام يـًاإع حألَشااطش حنًخظصااش رظخطااٛظ
ٔطُغ ٛق ٔس خرش ٔحطخخر حنقشحسحص حن صيش نضاًخٌ حنظاذفق حنًاخد٘ ٔحنًؼهٕياخط ٙرا ٍٛؿًٛاغ كهقاخص ْازِ حنغهغاهش
ف ٙضٕ سإٚش ٔسعخنش ٔأْذحف حنششكش حنًُزؼقش يٍ اعظشحطٛـٛظٓخ حنؼخيش.

ً
خبمضب :ادارس تكبنسف صهضه انتجهسز Supply chain cost management:

ٚشٛش) (Davies& Davies, 2014:17انٗ أٌ حنٓذف حناشثٛظ إلدحسس عهغاهش حنظـٓٛاض ْإ حنلصإل
ػهااٗ حنًُااظؾ حنًُخعااذ فاا ٙحنًكااخٌ حنًُخعااذ ٔرخنكًٛااخص حنًُخعاازش ٔفاا ٙحنٕ ااض حنًُخعااذ ٔرخنكهفااش حنًُخعاازش.
ٔنرشا طلذٚذ حنظكخن ،ٛحنً ثًش نكم يـٓض ٚـذ حألخز رخنلغزخٌ(Horngren, et al., 2012:735):
 .1طكخن ،ٛحنـٕدس حنً ثًش  :Relevant cost of qualityػاٍ طشٚاق حنظؤكاذ ياٍ اذسس حنًـٓاض ػهاٗ طٕصاٛم
يٕحد أٔنٛش ػخنٛش حنـٕدس ٔرنل رخنظلش٘ ػٍ َشخطّ ٔعًؼظّ خ ل حنفظشس حنًخضٛش يًخ ٕٚفش طكخن ،ٛفلص ْازِ
حنًٕحد زم حعظؼًخنٓخ ف ٙحنؼًهٛش حإلَظخؿٛش فض ػٍ طخفَ ٛغازش حنًُظـاخص حنًؼٛزاش ٔحنظكاخن ،ٛحنُخطـاش ػُٓاخ
ٔكزنل طخف ٛطكخن ،ٛيُخٔنظٓخ ٔاص كٓخ ٔخذيخص يخ رؼذ حنزٛغ.
 .2أدح حنظٕصٛم نهًـٓض  :Delivery performanceحنظؤكذ يٍ ذسس حنًـٓض ػهٗ طٕصٛم حنًٕحد حألٔنٛش فاٙ
حنٕ ض حنًلذد ػٍ طشٚق حنظلش٘ ػٍ َشخطّ خ ل حنفظشس حنًخضٛش ْٔإ ياخ ٚإفش ػهاٗ حنشاشكش طكاخن ،ٛطخاضٍٚ
حنًٕحد حألٔنٛش.
ٔٚشٖ حنزخكغ أٌ حإلدحسس حنكفئس نهظكخن ،ٛػهٗ طٕل عهغهش حنظـٓٛض طغخػذ حنششكش ػهاٗ ضاًخٌ دًٕٚياش
طذفق ػُخصش حإلَظخؽ رًخ ٚضًٍ طلقٛق أْذحف حنششكش.

ادلحاج انئابع حتهسم انعالق ب

صهضه انقسم وصهضه انتجهسز

اٌ عهغااهش حنظـٓٛااض رٕصاافٓخ اكااذٖ كهقااخص عهغااهش حنقًٛااش ي ٚؼُاا ٙرناال رخنضااشٔسس اٌ حنؼ ااش رًُٓٛااخ
ٔحضلش ٔيلذدس حنًؼخنى فظذحخم حألَشطش ٔحنفؼخنٛخص ضًٍ حنغهغهظٚ ٍٛـؼم حنلذ حنفخصام رٛآُى يُطقاش ضازخرٛش
طفظقش نهٕضٕف كَٕٓخ نى طئطش رشكم ػهًٔ ٙنى طلذد شكم حنؼ خص ر ٍٛكهقخطًٓخ رشكم ػًها ٙفخنشاشكخص حنظاٙ
طقااغ طلااض ضاارظ حنظلغاا ٍٛحنًغااظًش نااةدح عااؼٛخ نظؼضٚااض حنقًٛااش نهضراإٌ ػهٓٛااخ طلغاا ٍٛأدح حنغهغااهظ ٍٛرشااكم
يظكخيم ٔنظلقٛق رنل عٛـش٘ طُخٔل حنًٕضٕع كخٜط:ٙ
ً
أوال :انعالق ب صهضه انقسم وصهضه انتجهسز:
ًٚكٍ طلذٚذ طزٛؼش حنؼ ش ر ٍٛحنغهغهظ ٍٛضًٍ يلٕسًْ ٍٚخ:
 .1أٔؿّ حنشزّ :رًخ أٌ عهغهش حنظـٓٛض ْا ٙاكاذٖ يكَٕاخص عهغاهش حنقًٛاش ًٚكاٍ طشاخٛص رؼا أٔؿاّ حنشازّ
رًُٓٛخ يؼم:
أ .ك ًْخ ٚظكَٕخٌ يٍ كهقخص يظؼخ زش ٔيظشحرطش يٍ حألَشطش ٔحنفؼخنٛخص حنٓخدفش انٗ طلقٛق أْذحف حنششكش.
د .ك ًْخ طقؼخٌ ضًٍ رٛجش أػًخل حنششكش َفغٓخ.
ؽ .طٓظًخٌ رظٕفٛش حنغهغ ٔحنخذيخص نهضرٌٕ رؤ م كهفش ٔرخنٕ ض حنًُخعذ ٔرؤػهٗ يُفؼش يًكُش.
د .طٓااذف ادحسس حنغهغااهظ ٍٛانااٗ طلقٛااق حيعااظؼًخس حأليؼاام نهًاإحسد حي ظصااخدٚش حنًظخكااش كٕعااٛهش نظلقٛااق حنكفااخ س
ٔحنفخػهٛش.
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 .2أٔؿااّ حيخااظ ف :حيخااظ ف حنًزااذث ٙراا ٍٛعهغااهش حنظـٓٛااض ٔعهغااهش حنقًٛااش يزُاا ٙػهااٗ حنظُااخٔد حنشثٛغاا ٙفااٙ
أعاخط حنظشكٛااض راا ٍٛحنًـٓااض ٔراا ٍٛحنضراإٌ ( (Feller, et, al. 2009: 4اي أٌ ُْااخ أٔؿااّ حخااظ ف أخااشٖ
ٚؼشضٓخ حنـذٔل ( )1حيط:ٙ
ص

ٔؿّ
حنًقخسَش
يئشش
حنكفخ س
َٕع حنظذفق

ؿذٔل ( )1أٔؿّ حيخظ ف ر ٍٛعهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض
عهغهش حنظـٓٛض

طكٌٕ عهغهش حنظـٓٛض كفئس كهًخ طًكُض يٍ طخفٛ
أ.
حنظكخن.،ٛ
طذفق يخد٘ يٍ حنًُزغ (حنًـٓض) انٗ حنًصذ
د.
(حنضرٌٕ) يشٔسح رخنششكش.
طظذفق حنقًٛش يٍ حنًـٓض انٗ حنضرٌٕ ػهٗ شكم
ؽ .حطـخِ طذفق
ػشا يشٔسح رغهغهش حنؼشا.
حنقًٛش
طشكض ػهٗ يُزغ حنقًٛش ػٍ طشٚق طكخيم أَشطش
يلٕس
د.
حنظـٓٛض ٔحإلَظخؽ ٔطلغ ٍٛحنؼًهٛخص ٔطخف ٛحنؼخدو
حنظشكٛض
حنًصذس :حنزخكغ حػظًخدح ػهٗ أدرٛخص حنًؼظًذس ف ٙحنزلغ

ً
حبيسب :احلبس إلدارس انعالق ب

عهغهش حنقًٛش

طكٌٕ عهغهش حنقًٛش كفئس كهًخ طًكُض يٍ
اضخفش ًٛش نهضرٌٕ
طذفق يذس يٍ حنًُزغ (حنضرٌٕ) انٗ
حنًصذ (حنًـٓض) يشٔسح رخنششكش.
طظذفق حنقًٛش يٍ حنضرٌٕ انٗ حنًـٓض ػهٗ
شكم طهذ يشٔسح رغهغهش حنطهذ.
طشكض ػهٗ يصذ حنقًٛش ػٍ طشٚق حنغؼٙ
نظٕنٛذ ًٛش نهًُظؾ ف ٙػ ٍٛحنضرٌٕ.

صهضه انتجهسز وصهضه انقسم :

طقغ حنششكخص طلض ضرظ طلغ ٍٛأدح عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض ٔرًاخ ٚلقاق طؼضٚاض حنقًٛاش نهضرإٌ حناز٘
ٚشغااذ أٌ طقاإو حنشااشكش راابؿشح طلغااُٛخص فاا ٙأدحثٓااخ ػهااٗ يغااظٕٖ عهغااهش حنقًٛااش ٔحنظـٓٛااض رشااكم يغااظًش
ٔيغظذحو طظؼهق رٕحكذ أٔ ؿًٛغ حأليٕس حٜطٛش(Horngren, et al., 2012: 29-30) :

 .1انكهف وانكفبءس : Cost & Efficiencyػهاٗ حنشاشكش أٌ طفٓاى حألَشاطش حنظا ٙطغازذ كاذٔع حنظكاخن ،ٛياٍ
ؿٓش ٔيشح زش حألعٕحه نظلذٚذ حنغؼش حنز٘ ٚشغاذ حنضراخثٍ دفؼاّ يقخرام حنًُظـاخص أٔ حنخاذيخص حنظا ٙطقاذيٓخ ياٍ
ؿٓش أخشٖ.
 .2اجلىدسٚ: Qualityظٕ غ حنضرخثٍ يغظٕٖ ػخل يٍ حنـٕدس نزنل ػهٗ حنششكش حطزخع حنٕعخثم حنًًكُش نظلغاٍٛ
حنؼًهٛخص حنظشرٛهٛش ػٍ طشٚق طلغ ٍٛعهغهش حنقًٛش نظقذٚى ٔطٕصٛم يُظـخص طهز ٙرم ٔطظـخٔص طٕ ؼخص حنضرخثٍ.
 .3انىقت  :Timeطظلقق حنًُفؼش /حنقًٛش يٍ حنٕ ض رؤشكخل ػذس يُٓخ:
أ ٔ .ض ططٕٚش يُظـخص ؿذٚذس  ْٕ :New-Product development timeحنٕ ض حنًغاظرشه نراشا حرظكاخس
ٔطقااذٚى يُظـااخص ؿذٚااذس ار صحدص حنلخؿااش نظقااذٚى يُظـااخص ؿذٚااذس رشااكم يغااظًش رغاازذ صااش دٔسس كٛااخس حنًُااظؾ
حنُخطـش ػٍ طغخسع حنظطٕس حنظكُٕنٕؿ.ٙ
د ٔ .ض حيعاظـخرش نهضرإٌ  :Customer-Response timeكهًاخ صاش ٔ اض حيعاظـخرش نهضرإٌ كهًاخ كاخٌ
حنضرٌٕ أكؼش سضخ ً نزنل ٚـذ طـُذ طاؤخٛش حيعاظـخرش حنُخطـاش ػاٍ حيخظُخ اخص  Bottlenecksحنظا ٙطلاذع ػُاذ
حنؼًم حٜن.ٙ
 .4االبتكبر ٚ :Innovationؼاذ حنظاذفق حنًغاظًش نًُظـاخص ٔخاذيخص يزظكاشس أعاخط حنُـاخف أل٘ شاشكش فكهًاخ
كخَض حنششكش يزظكشس ٔيزذػش كهًخ كخَض يُظـخطٓخ رحص ًٛش نذٖ حنضرٌٕ.
ٔٚشٖ حنزخكغ أٌ حنششكخص ف ٙعؼٓٛخ نظلغ ٍٛأدحثٓخ حنٓخدف نظلقٛق ًٛش نهضرٌٕ ٔسضخِ ػهٓٛاخ طلهٛام
رٛجش حألػًخل ٔطلذٚذ َقخط حنقٕس حنظ ٙطظًظغ رٓخ ٔحنًظًؼهش رخألَشطش حنًضاٛفش نهقًٛاش َٔقاخط حنضاؼ ،حنظا ٙطؼاخَٙ
يُٓااخ حنًظًؼهااش رخألَشااطش غٛااش حنًضااٛفش نهقًٛااش ٔحطخااخر حإلؿااشح حص حن صيااش نظؼضٚااض حألٔنااٗ ٔكاازف أٔ طقهااٛص
حنؼخَٛااش فض ا ػااٍ حنزلااغ ػااٍ حنفااشي حنًلظًهااش فااْ ٙاازِ حنزٛجااش ٔرُااخ حيعااظشحطٛـٛخص حن صيااش يعااظؼًخسْخ
ٔحنظٓذٚذح ص حنلخنٛش ٔحنًلظًهش ٔحطخخر حإلؿشح حص ٔحنخطظ حن صيش نظقهٛام ٔطجٓاخ فا ٙحنًغاظقزم ٔيفظاخف رنال كهاّ
ْٕ فٓى يكٌُٕ كم يٍ عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض نضًخٌ حنظذفق حنًاخد٘ ياٍ ؿٓاش ٔحعاظذحيش حنقًٛاش نهضرإٌ ياٍ
ؿٓش أخشٖ.
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ً
حبنخب :انتكبمم ب

صهضه انقسم وصهضه انتجهسز:

طظشكم حن ُظشس حنًظكخيهش نغهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛاض ػهاٗ حيظاذحد ػًهٛاخص حنشاشكش حنًظؼهقاش رظًكاٍٛ
طااذفق حنًُظـااخص ٔحنخااذيخص ٔطااذفق حنقًٛااش حنًظًؼهااش رخنطهااذ ٔحنظااذفق حنُقااذ٘(Feller, et al. 2009: 4) .
فخنظكخيم ر ٍٛعهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض ٚئد٘ انٗ طلقٛاق ٔحكاذ أٔ أكؼاش ياٍ ػٕحيام حنُـاخف حنشثٛغاش حنظاٙ
طغااؼٗ حنشااشكخص نظلقٛقٓااخ نظؼضٚااض حيعااظذحيش فظطاإٚش ٔطُفٛااز ْاازِ حيعااظشحطٛـٛخص ٚلقااق أدح يااخنٔ ٙحؿظًااخػٙ
ٔرٛج ٙطٕٚم حألؿامٚٔ (Horngren, et al., 2012: 30).اشٖ ) (Horngren, et al., 2012: 8أٌ حنظُفٛاز
حنُخؿق ن عظشحطٛـٛش حنظ ٙطظزُخْخ حنششكش ٚظطهذ أكؼش يٍ طلهٛم عهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض ٔطلقٛق ػٕحيم
حنُـخف حنشثٛغش فٕٓ ٚظؼهق رخنقشحسحص حنظٚ ٙظخزْخ حنًذسح نًغخػذطٓى ف ٙططٕٚش ٔديؾ ٔطُفٛاز حعاظشحطٛـٛخطٓى.
ٔيٍ حنقشحسحص حيعظشحطٛـٛش حنظٚ ٙـذ أٌ طظزُخْخ حنششكش:

 .1ادارس انتكثبنسف االصثرتاتسجس  :Strategic cost managementار ٚظظزاغ حنًاذٚشٌٔ حنظكاخن ،ٛحنظاٙ
طظلًهٓخ حنششكش ف ٙكم كهقش يٍ كهقخص عهغهش حنقًٛش رٓاذف طخفاْ ٛازِ حنظكاخنٔ ،ٛطلغا ٍٛكفاخ س حألَشاطش
طغاااخػذْى فااا ٙرنااال حنًؼهٕياااخص حنًلخعااازٛش حإلدحسٚاااش نهًفخضاااهش رااا ٍٛحنزاااذحثم ػهاااٗ أعاااخط حنكهفاااش-حنًُفؼاااش.
)ٔ (Horngren, et al., 2012: 29ي ًٚكاٍ نهشاشكش أٌ طاُـق فا ٙػًهٓاخ ياخنى طفٓاى ْٛكام طكاخن ،ٛحإلَظاخؽ
ٔطؼًم ػهٗ ادحسس ْزِ حنظكخن ،ٛرؼُخٚش نظٕصٛم ًٛش يغظًشس نهضرٌٕ ٔرخنغؼش حنز٘ ٚشغذ رذفؼّ (Hilton, et
).al., 2006: 37
 .2ادارس صهضه انقسم  : Value Chain managementطٓاذف ادحسس عهغاهش حنقًٛاش اناٗ طلقٛاق شاؼٕس
ٔاكغخط يذس نذٖ حإلدحسس رخألدح حنظشرٛهٔ ٙحنظرٛشحص ف ٙحنغٕه نضًخٌ يشَٔش حألػًاخل ٔ ٛاخدس حنظًٛاض ػاٍ
طشٚااق يؼخنـااش حنًُااخطق حنلشؿااش حنظاا ٙطلقااق سشااخ ش )(leanحنشااشكشٔ )Brown, 2009:2( .يااٍ حألعااخنٛذ
حنًظزؼش إلدحسس عهغهش حنقًٛش:
أ .طشكٛم فشٚق عهغاهش حنقًٛاش  :Value Chain Groupطٓاذف ْازِ حنًـًٕػاش اناٗ طلقٛاق حنظًٛاض فا ٙأدح
عهغهش حنقًٛش ػٍ طشٚق ٛخدس ػًهٛش ططٕٚش ٔطؼضٚض ٔصٛخَش يؼٛخس يٕكذ ٚؼظًذ ػهٗ َطخه شخيم ٔٔضغ اطاخس
ػًم يؼٛخس٘ يفظٕف ٚشكم أًَإرؽ يشؿؼاٚ ٙاشطزظ رابدحسس عهغاهش حنقًٛاش فاخنًُٕرؽ حنًشؿؼا ٙنهقًٛاش Value
)ْ Reverence model (VRMإ ًَإرؽ سثاٛظ نفشٚاق عهغاهش حنقًٛاش ٚإفش يئشاشحص شاخيهش طغاظُذ اناٗ
ٕحػذ ٔيؼخٛٚش  Normalizedحألػًخل ٔٚلقق ْزح حنًُٕرؽ رؼذِّ نرش أػًخل رحص دييص يشظشكش يـًٕػش ياٍ
حنفٕحثذ يُٓخ(Sweeney, 2009):
( .)1طلهٛم ٔفٓى ػًهٛخص حنلصٕل ػهٗ حنًؼهٕيخص حنظ ٙطٕحؿّ حنضرٌٕ أ٘ ك ،ٛطصم حنًؼهٕيش انٗ حنضرٌٕ.
( .)2طٕفٛش أدنش اػزخص طفصٛهٛش ػٍ ؿًٛغ ٕحػذ حنؼًم.
( .)3دػى حخظزخسحص حنـذٖٔ ٔحألػش حنًلظًم نهظرٛشحص.
(ًٚ .)4كٍ يٍ حيػظًخد ػهٗ ٕحػذ حنؼًم.
(ًٚ .)5كٍ يٍ طلقٛق حنذػى حنٕحعغ نؼ خص حنظؼخٌٔ رـًٛغ حطـخْخطٓخ.
د .طلهٛم عهغهش حنقًٛشٚ :ـش٘ طلهٛم عهغهش حنقًٛش رخطٕطًْ ٍٛخ(Blocher, et al. 2010: 39) :
( .)1طلذٚذ أَشطش عهغهش حنقًٛش :أَشطش عهغهش حنقًٛش ْ ٙحألَشاطش حنظاٚ ٙـاذ أٌ طئدٓٚاخ حنشاشكش كـاض ياٍ
حنصُخػش ٔطشًم ػًهٛخص حنظصًٛى ٔحنظصُٛغ ٔخذيش حنضرخثٍ.
( .)2ططٕٚش حنًٛضس حنظُخفغٛشٚ :ـش٘ رنل ػٍ طشٚاق طخفا ٛحنكهفاش أٔ اضاخفش حنقًٛاش ففاْ ٙازِ حنخطإس طلاذد
حنششكش طزٛؼاش يٛضطٓاخ حنظُخفغاٛش حنلخنٛاش ٔحنًلظًهاش رذسحعاظٓخ ألَشاطش حنقًٛاش ٔطلذٚاذ يٕؿٓاخص حنكهفاش رٕ اض
يزكش ٔنهقٛخو رزنل ٚـذ حألخز رخنلغزخٌ حٜط:ٙ
(أ) .طلذٚذ حنًٛضس حنظُخفغٛش ( ٛخدس حنكهفش أٔ حنظًخٚض) :فؼٍ طشٚق طلهٛم أَشطش حنقًٛش ًٚكٍ أٌ طلقق حإلدحسس فًٓخ ً أفضم
نهًٛضس حنظُخفغٛش حيعظشحطٛـٛش نهششكش ٔطلذد حنًٕ غ حنًُخعذ نٓخ ضًٍ عهغهش حنقًٛش نهصُخػش ككم.
(د) .طلذٚاذ فاشي اضاخفش حنقًٛاش :ػاٍ طشٚاق طلذٚاذ حألَشاطش حنًًٓاش حنظاًٚ ٙكاٍ نهشاشكش أٌ طضاًٛ ،ٛاش نهضرإٌ ػاٍ
طشٚقٓخ.
(ؽ) .طلذٚذ فشي خف حنظكخن :،ٛػٍ طشٚق دسحعش أَشطش حنقًٛاش رًاخ ٚغاخػذ ػهاٗ طلذٚاذ حألؿاضح غٛاش حنظُخفغاٛش فاٙ
عهغهش حنقًٛش.
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 .3حتض أداء صالصم انتجهسزٚ :ظخز حنًذسح يـًٕػش يٍ حنقشحسحص حيعظشحطٛـٛش حنظ ٙطظؼهق رظلغ ٍٛأدح
عهغهش حنظـٓٛض ْٔزِ حنقشحسحص طكٌٕ رحص رؼذ ٍٚسثٛغ ٍٛرشأ٘ )ًْ (Johnson, et al., 2006: 150خ:
أ .طُفٛز حألشٛخ ػاٍ طشٚاق حنظطزٛاق حنصالٛق نةػًاخل ٔحيْظًاخو رؼًهٛاخص حنظـٓٛاض نظلقٛاق حألْاذحف حنًظؼهقاش
رظخفٛ

حنُفقخص ٔطخفٛ

ٔ ض حيكظفخئ رخنًخضٌٔ ٔطخفٛ

ٔ ض اطًخو حنؼًهٛخص ٔطُٕٚغ حنًُظؾ ٔيشَٔش حنؼًهٛخص.

د .حيْظًااخو رشفااغ ااذسحص أػضااخ عهغااهش حنظـٓٛااض ٔطٕنٛااذ ااذسحص ؿذٚااذس نااذٓٚى نظلقٛااق حنًٛااضس حنظُخفغااٛش
رخنااذخٕل ألعاإحه ؿذٚااذس أٔ طقااذٚى يُظـااخص ؿذٚااذس فض ا ػااٍ حعااظؼًخس حنفااشي حنًلظًهااش ٔطٕؿٛااّ يٕحسدْااخ
حنًخظهفش رخطـخِ طهل حنفشي.
ٔٚـش٘ طلغ ٍٛأدح عهغهش حنظـٓٛض ػٍ طشٚق ادحسس ْزِ حنغهغهش رشكم فخػم ٔكفٕ ٔٚظطهاذ رنال راشأ٘
):(Feller, et, al. 2009:6
أ .أٌ ٚكٌٕ طذفق حنًٕحد ٔطٕصٛم حنًُظـخص يظضحيٍ ٔسشٛق.
د .أٌ طشطزظ حنًؼهٕيخص ٔحنًؼشفش ٔحنظذفق حنًخن ٙيغ حنظذفق حنًخد٘ رشكم طخو ٔيظضحيٍ.
ؽ .أٌ ٚشطزظ طصًٛى حنًُظؾ طًخيخ رقذسحص حإلَظخؽ ٔػًهٛخص حنظٕصاٛم ٔحنًؼهٕياخص ػاٍ يظطهزاخص حنضرإٌ .كًاخ أٌ
حألَشطش حنظ ٙي طذػى حنًٛضس حنظُخفغٛش أٔ ي طكٌٕ يصذسحً نٓخ ٚـذ حنظخهص يُٓاخ نازنل عاظظٕنذ عهغاهش طـٓٛاض
رحص رُٛش حفظشحضٛش ػخنٛش حنًغظٕٖ ْٔزح ٚظًخشٗ يغ حنظشكٛض حيعظشحطٛـ ٙنهششكش ٔحنًشطزظ رخنقذسحص حنشثٛغاش
نٓخ .(Sweeney, 2009) .Core Competencies
 .4ادارس انعالقثب مثع انزبثبين customer relationship management (CRM) :طُاظٓؾ حنشاشكش
يـًٕػش يٍ حيعظشحطٛـٛخص إلدحسس حنؼ ش يغ حنضرخثٍ ٔديؾ حنُخط ٔحنظكُٕنٕؿٛخ فأ ٙئخثفٓاخ نظؼًٛاق حنؼ اخص
يغ حنضرخثٍ ٔحنششكخ ٔحنًٕصػ ٍٛػٍ طشٚق يزخدسحص يؼُٛش نظُغٛق حألَشطش حنظا ٙطاشطزظ رخنضراخثٍ (كخنظغإٚق
ٔيكخنًااخص حنزٛااغ ٔحنظٕصٚااغ ٔحناذػى حن كااق نهًزٛؼااخص) فضا ػااٍ أَشااطش حنظصااًٛى ٔحإلَظااخؽ حن صيااش نلصاإل
حنضرخثٍ ػهٗ حنًُظـخص(Horngren, et al., 2012: 28-29).
 .5ختلثثثسمل ادلثثثىارد  :Enterprise Resource Planningطظاااٛق َظاااى طخطاااٛظ يااإحسد حنًئعغاااخص
( )ERP systemsنهًذٚش ٍٚحنظُفٛزٔ ٍٛٚحنؼًخل ٔحنضرخثٍ ٔحنًٕسد ٍٚحنٕصٕل انٗ يؼهٕياخص طشارٛم طفصاٛهٛش
ٔفا ٙحنٕ اض حنًُخعاذ فضا ػاٍ حنظُغاٛق حنظاخو رأ ٍٛئاخث ،حألػًاخل نغهغاهش حنقًٛاش كازنل طًكاٍ َظاى طخطااٛظ
يٕحسد حنًئعغخص( )ERPيٍ حنظلٕل ر ٍٛخطظ حنظصُٛغ ٔحنظٕصٚغ رشكم عشٚغ حعاظـخرش نهظرٛاشحص فا ٙحنؼاشا
ٔحنطهااذ َٔظااخو طخطااٛظ ياإحسد حنًئعغااخص ْإ َظااخو سثااٛظ نااذػى يزااخدسحص حإلَظااخؽ فاا ٙحنٕ ااض حنًلااذد ()JIT
نظؤػٛشِ ف ٙفظشحص حيَظظخس.
ٔٚااشٖ حنزخكااغ أٌ طٕؿااّ حنشااشكش َلاإ حنظخصااص فاا ٙيصااخدس حنظـٓٛااض ًٚكُٓااخ يااٍ حنظشكٛااض ػهااٗ ادحسس
عهغهش حنقًٛش رشكم أكؼش كفخ س ٔنكٍ رنل ٚـاذ أي ٚكإٌ ػهاٗ كغاخد ادحسس عهغاهش حنظـٓٛاض كـاض ياٍ ْٛكام
طٕنٛذ حنقًٛش ٔنظلقٛق ادحسس فؼخنش نغهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض رشكم يظكخيم ػهٓٛخ طزُ ٙشزكش يظكخيهاش ياٍ
حنؼ خص حنذحخهٛش ٔحنخخسؿٛش حنًزُٛش ػهٗ حنظُغٛق ٔطزخدل حنًؼهٕيخص ٔحنًؼشفاش ٔحنًُاخفغ را ٍٛؿًٛاغ أؿاضح ْازِ
حنشزكش ٕٔٚضق حنشكم (ْ )4زِ حنشزكش يٍ حنؼ خص.
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فخنشاكم ( )4حنغااخرق ٕٚضاق حنؼ ااخص حنًظذحخهااش را ٍٛكهقااخص عهغاهظ ٙحنقًٛااش ٔحنظـٓٛااض حنظا ٙااذ ٚغااخػذ
طلذٚذ يؼخنًٓخ ػهٗ ادحسس ْخط ٍٛحنغهغهظ ٍٛرشكم أكؼش كفخ س ٔفخػهٛش رًاخ ٚلقاق حنظكخيام رًُٓٛاخ ياٍ ؿٓاش ٔراٍٛ
كهقخطٓااخ حنًخظهفااش يااٍ ؿٓااش أخااشٖ ٔصاإي انااٗ طلقٛااق حألدح حنًظًٛااض ٔرًااخ ٚؼااضص ًٛااش حنضراإٌ ٔٚضااًٍ طًٛااض
حنششكش ٔحعظذحيظٓخ.

ادلحاج اخلبمش انتاهسم انتكبمهي نضهضهتي انقسم وانتجهسز يف عسن انحاج

طؼذ صُخػش حنغًُض يٍ حنصاُخػخص حإلعاظشحطٛـٛش فا ٙؿًٛاغ دٔل حنؼاخنى ٔػهاٗ حناشغى ياٍ رنال فٓا ٙياخ
طضحل صُخػش رغٛطش يقخسَش رخنصُخػخص حنكزشٖ فٓا ٙطؼظًاذ ػهاٗ طإفش حنًإحد حنخاخو ٔػهاٗ آنٛاخص طصاُٛغ غٛاش
يؼقذس طكُٕنٕؿٛاخ ٔنهغاًُض أصاُخف يخظهفاش يؼام حنغاًُض حنزٕسط َاذ٘ حنؼاخد٘ ٔحنغاًُض حنزٕسط َاذ٘ حنًقاخٔو
ٔعًُض آرخس حنزظشٔل ) (Oil-Well Cementحنًغظخذو ف ٙطزط ٍٛآرخس حنزظاشٔل ٔغٛشْاخ
ٔحنغًُض حألرٛ
ٔعٛـش٘ فْ ٙزح حنًزلغ طلهٛم عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض رًخ ٚلقق طكخيم كهقخطًٓخ ٔحَغـخيٓخ.

ً
أوال :أيشل انحاىث وانتلىيئ:

اٌ طزٛؼش صُخػش حنغًُض طـؼم يٍ ػًهٛش حنزلغ ٔحنظطٕٚش يلصٕسس ؿاذح ٔػـهاش حنظطإٚش فٓٛاخ طاذٔس
رزظ كَّٕ يُظـخ ً ٚؼظًذ ػهٗ يكَٕخص رغٛطش ٔػًهٛخص اَظخؿٛش غٛش يؼقذس ذ طلظاخؽ أكٛخَاخ نهزلاغ ػاٍ أعاخنٛذ
ؿذٚذس ف ٙحنؼًم ٔططٕٚش طزٛؼش حنؼًهٛخص حإلَظخؿٛش ٔػهٗ حنشغى يٍ ئٕٓس طقُٛخص أكؼش ططإسحً فا ٙػًهٛاش اَظاخؽ
حنغاًُض كظقُٛاش حإلَظاخؽ حنـخفااش ٔحَظشاخسْخ حنٕحعاغ حنااز٘ ؿؼهٓاخ طلام يلام حنؼًهٛااخص حنشطزاش اي أٌ حنًؼًام نااى
ٚطٕس طشحثق اَظخؿّ فبَفخه  56892681508000دُٚخس ف ٙعُش حنزلغ فقظ ػهٗ أَشطش حنزلاغ ٔحنظطإٚش كًاخ
ٚزاا ٍٛحنـااذٔل ( )2حيطاا ٙنااى ٚااؤط ٙرااؤ٘ يُفؼااش نظطاإٚش حنًُااظؾ أٔ طزُاا ٙطقُٛااخص حَظااخؽ يظطاإسس فطشٚقااش حنظصااُٛغ
حنـخف يؼ طلقاق ٔفاشحً فا ٙحنطخ اش حنظا ٙطشاكم ػُصاشح يًٓاخ ياٍ طكاخن ،ٛحإلَظاخؽ فضا ػاٍ د اش فا ٙػًهٛاخص
حنظلكى رخهظ حنًٕحد حنخخو حنظ ٙطؼذ حنؼخيم حنلخعى ف ٙؿٕدس حنًُظؾ.
س ى حنلغخد
3367
3321
33431
حإلؿًخنٙ

ؿذٔل ( )2طكخن ،ٛأَشطش حنزلغ ٔحنظطٕٚش
حعى حنلغخد
طذسٚذ ٔطؤْٛم
خذيخص أرلخع ٔحعظشخسحص
حنغفش ٔحإلٚفخد ألغشحا حنظذسٚذ ٔحنذسحعش

حنًزهغ /أن ،دُٚخس
3,881,250
52,613,500
432,000
5689268150

حنًصذس :عـ ص حنششكش ػُٛش حنزلغ نهؼخو 2014
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ٔٚشٖ حنزخكغ أٌ طكاخن ،ٛحنزلاغ ٔحنظطإٚش ناى طلقاق حنٓاذف يُٓاخ ًٔٚكاٍ أٌ طٕؿاّ َلإ شاشح ططإٚش
طقُٛخص ؿذٚذس نإلَظخؽ ٔططٕٚش حنؼًهٛخص حإلَظخؿٛش رشكم أفضم.

ً
حبيسب :ادارس انعالق مع اجملهزين:

طغظؼًم طشكٛهش ياٍ حنًإحد حألٔنٛاش حنخاخو نصاُخػش حنغاًُض ْٔازِ حنًإحد حنخاخو ٔحنًإحد حنًغاخػذس فاٙ
حإلَظخؽ طـٓض يٍ يصخدس ػذس فخنًـٓض ٍٚحنًشطزط ٍٛرخنششكش َٕػ:ٍٛ

 .1ادلطصبدر انذاخهس  :ار طًظهل حنششكش يصخدس حنًٕحد حألٔنٛش حنشثٛغش حن صيش نإلَظخؽ حنًظًؼهش رخنًقاخنغ حنظخرؼاش
نٓخ ار ٚـش٘ طـٓٛض حنًٕحد حنخخو كخٜط:ٙ
أ .حنلـااش حنـٛااش٘  (Limestone).أٔ يااخ ٚغااًٗ رلـااش حنكهااظ حنااز٘ ٚؼااذ حنًكاإٌ حنااشثٛظ نـاإدس حنًُااظؾ ار
طؼظًذ ؿٕدس ٔكفخ س حنغًُض حنًُظؾ ػهٗ ؿٕدس كـش حنكهظ حنًغظؼًم ٔطـٓض ْزِ حنًخدس يٍ يقخنغ حنلـش حنظاٙ
طقغ ف ٙيُطقش رلش حنُـا ،ار ٚـاش٘ غاى حنًغاق حنـٕٛنإؿ ٙػًهٛاخص حيعاظذيل ٔحنًغاق حنـٕٛنإؿ ٙنظلذٚاذ
يذٖ يطخرقش حنًخدس نهًٕحصفخص حنًطهٕرش ٔٚـش٘ ح ظ ع ْزح حنلـش رٕحعاطش حنزهاذٔصسحص ْٔا ٙطشٚقاش صاؼزش
ٔيكهفااش كاإٌ حنًااخدس رحص حنـاإدس حنؼخنٛااش طكاإٌ شااذٚذس حنص ا رش ٔي ٚااظًكٍ حنزهااذٔصس يااٍ ح ظ ػٓااخ ٔطكاإٌ
حنًظفـشحص ْ ٙحنٕعٛهش أألفضم نزنل نكٍ حنًؼًم ي ٚغظخذو ْزِ حنطشٚقاش .رؼاذ ح اظ ع حألكـاخس طؼزات رشاخكُخص
ٔطُقم نًٕ غ حنًؼًم حنز٘ ٚزؼذ ػٍ حنًقهغ  22كى ٔٚز ٍٛحنـذٔل ( )3أٌ اؿًخن ٙكهفاش طـٓٛاض ْازِ حنًاخدس رهراض
 1,096,001,710,000دُٚخس نغُش حنزلغ ْٔ ٙكه ،ف ٙيؼظًٓخ طظؼهق رخ ظ ع َٔقم حنلـش ٔأؿٕس حنؼخيه.ٍٛ
د .حنشياامْٔ :اا ٙيااخدس أٔنٛااش يظاإفشس فاا ٙيقااخنغ حنشااشكش طشااًم حنشياام حنقٛخعاا ٙحنااز٘ رهرااض كهفااش طـٓٛضْااخ
 4,500,000,000دُٚااخس نغااُش حنزلااغ ٔحنشياام حنًرشراام حنااز٘ رهرااض كهفااش طـٓٛااضِ  357,657,775,000دُٚااخس
نغُش حنزلغ.
ؽ .حنطٔ (Clay) ٍٛحألطشرش حنغطلٛش) :(Shaleطـٓاض ياٍ يقاخنغ فا ٙضاخ حنكفام ٔيقاخنغ حنذْٛغاٛش فا ٙيذُٚاش
حنذٕٚحَٛش ٔطـش٘ ػًهٛاش حنقهاغ رٕحعاطش حنزهاذٔصسحص ٔحنشاف ص فًٛاخ طـاش٘ ػًهٛاش حنُقام رٕحعاطش حنشاخكُخص
ٔرهرض كهفش طـٓٛضْخ  853,724,740,000دُٚخس نغُش حنزلغ.
د .أطشرااش حنزٕكغااٛض أطشرااش يااٍ حنطزقااخص حنشعاإرٛش طشاازّ حنطاأ ٍٛنٓااخ يلظاإٖ يااُخف يااٍ حنًااخ  .رهرااض كهفااش
طـٓٛضْخ  4,433,803,508,000دُٚخس نغُش حنزلغ
ِ .حنـزظٚٔ :ضخف ف ٙحنًشكهش حنُٓخثٛش رًطخكٍ حنغًُض رهرض كهفش طـٓٛضِ  287,292,956,000دُٚخس نغاُش
حنزلغ.
ٔٚز ٍٛحنـذٔل ( )3حيط ٙاؿًخن ٙحنظكخن ،ٛحنظ ٙطظلًهٓخ حنششكش ػُذ طـٓٛض حنًٕحد حألٔنٛش يٍ يصخدسْخ حنذحخهٛاش
حنًظًؼهش رخنًقخنغ حنظخرؼش نٓخ ٔحنظ ٙطزهغ  1803289,086,98000دُٚخس ْٔ ٙف ٙيؼظًٓاخ طاشطزظ رؼًهٛاش طـٓٛاض حنًإحد
حنخخو ٔحنـض حألكزش يُٓخ ٚظؼهق رخ ظ ع َٔقم ٔطٕصٛم ْزِ حنًٕحد يٍ حنًقخنغ انٗ حنًؼًم.
ؿذٔل ( )3طكخن ،ٛطـٓٛض حنًٕحد حألٔنٛش
حعى حنلغخد
كـش حنكهظ
سيم ٛخعٙ
سيم يرشرم
طشحد حنطٍٛ
طشحد حنلذٚذ
كـش حنـزظ

س ى حنلغخد
32111
32113
32119
32112
32114
32115
حإلؿًخنٙ
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حنًزهغ /أن ،دُٚخس
1,096,001,710
4,500,000
357,657,775
853,724,740
4,433,803,508
287,292,956
1803289,086,9

اٌ يزهغ طـٓٛض حنًٕحد حألٔنٛش حنزاخنغ  1803289,086,98000دُٚاخس ٚظٓاش حألًْٛاش حنُغازٛش نٓازح حنُشاخط يًاخ
ٚلظى ػهٗ حنششكش ا ِ ٚأًْٛش ػخنٛش ٔطظٓش ُْخ ضشٔسس ادحسس ْزِ حنًقخنغ ػٍ طشٚق سرظ عهغهش حنقًٛش نٓزِ حنًٕح اغ
يغ عهغهش حنقًٛش نهًصُغ ف بدحسس ْزِ حنًٕح غ ٚـذ أٌ طؤخز رؼ ٍٛحيػظزخس أَٓخ ؿض يكًم نغهغهش حنقًٛش نهًصاُغ ككام
ٔػهٓٛخ حنزلغ ػٍ أفضم حنطشه ٔحألعخنٛذ ٔأكؼشْخ ططٕسحً إلضخفش ًٛش نهًُظؾ حنُٓخث ٙرظقاذٚى يإحد خاخو هٛهاش حنشإحثذ
ٔحنؼٕٛد فض ػٍ ططٕٚش ػًهٛش حنُقم ٔحنًُخٔنش ر ٍٛحنًقاخنغ ٔحنًصاُغ ٔطقهٛام حنٕ اض حنًغاظرشه نهُقام ٔحنظٕصاٛم راٍٛ
حنًقهغ ٔيٕ غ حنًصُغ يٍ ؿٓش ٔحنًُخٔنش ر ٍٛحنًخخصٌ ٔحنًطخكٍ ٔػًهٛاخص حنظصاُٛغ ياٍ ؿٓاش أخاشٖ فضا ػاٍ ادحسس
أَشطش ْزِ حنًقخنغ رلٛغ طشخص حألَشطش غٛش حنًضٛفش نهقًٛاش ناذٓٚخ ٔطلاخٔل كازفٓخ أٔ طقهٛصآخ اذس حإليكاخٌ ٔطشكاض
ػهٗ حألَشطش حنظ ٙطضًٍ ح ظ ع يٕحد خخو رؤػهٗ ؿٕدس ٔح م كهفش ٔطٕصٛهٓخ رخنغشػش حنًًكُش ٔرؤ م كهفش يغ حنًلخفظش
ػهٗ ع يش حنًؼذحص ٔحٜنٛخص ٔطخف ٛطكخن ،ٛصٛخَظٓخ أٔ حعظؼًخل أعخنٛذ هغ أكؼش كفخ س.
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 .2جمهزوخل خثبرسسىخلٚ :ظؼخيام حنًؼًام ياغ حنًـٓاض ٍٚحنخاخسؿ ٍٛٛنظـٓٛاض رؼا حنًغاظهضيخص حنغاهؼٛش حنظاٙ
طخااص حإلَظااخؽ ٔحٜيص ٔحنًؼااذحص ْٔاائي حنًـٓااض ٍٚغخنز اخ ً يااخ ٚكَٕاإح يؼااشف ٍٛنااذٖ حنشااشكش ألعاازخد ػااذس
صُغ حنًكخثٍ ٔحنًؼذحص ْزِ حنقطاغ ٔحألدٔحص حيكظٛخطٛاش ار
كخنظخصص ٔحيكظكخس فقطغ حنرٛخس غخنزخ يخ ٚـٓض ي ّ
رهرض ًٛظٓخ  11,192,525,556,000دُٚخس نغُش حنزلغ فض ػٍ يٕحد أخشٖ ٚـٓضْخ حنًـٓاض ٍٚحنخاخسؿٍٛٛ
يؼم:
أ .أكخعاٛذ حنلذٚاذ :طغاظخذو كؼٕحيام ارحراش أٔ صآش ) (Fluxing Agentنظقهٛام دسؿاش حنلاشحسس حنُخطـاش ػااٍ
حنظفخػ ص حنكًٛٛخثٛش فض ػٍ حنًٕحد حنكًٛٛخثٛش حنظ ٙطغظخذو ف ٙحنًؼًم نهقٛاخو رخنظلخنٛام ٔحخظزاخسحص حنـإدس
ٔرهرض كهفظٓخ  53,344,650,000دُٚخس.
د .حنضٕٚص ٔحنشلٕو حنظ ٙطغظخذو نصٛخَش حٜيص ٔادحيظٓخ رهرض كهفظٓخ  977,191,353,000دُٚخس.
ؽ .حن ًاإحد حنُفطٛااش ٔحنااُفظ حألعاإدٚ :غااظؼًم نظٕنٛااذ غااخصحص حيكظااشحه حنًغااظخذيش فاا ٙحألفااشحٌ ٔطكاإٌ حألفااشحٌ
يـٓضس رلٛغ طغظطٛغ كشه أكؼش يٍ َٕع ٔحكذ يٍ إَٔحع حنٕ ٕد ٔ ذ رهغ يـًٕع ًٛاش حنًإحد حنُفطٛاش ٔحناُفظ
حألعٕد  18,095,434,670,000دُٚخس نغُش حنزلغ.
نٛكٌٕ ًٛش اؿًخن ٙحنًٕحد حنظ ٙطـٓض يٍ يصخدس خخسؿٛش  29,287,960,226,000دُٚخس نغُش حنزلغ.
ؿذٔل ( )4طكخن ،ٛحنظـٓٛض حنخخسؿٙ
س ى حنلغخد
3231
32323
32321
32322
32122
3222
3221
3223

حعى حنلغخد
حألدٔحص حيكظٛخطٛش
رطخَخص حنطٕحكٍٛ
طخرٕه َخس٘
كشحص فٕيرٚش
يـًٕع ًٛش حنًٕحد حيكظٛخطٛش
يٕحد يغخػذس كًٛخٔٚش ٔيظفـشحص
يٕحد َفطٛش
حنُفظ حألعٕد
صٕٚص ٔشلٕو
يـًٕع كهفش حنٕ ٕد ٔحنضٕٚص ٔحنشلٕو
اؿًخن ٙكهفش حنظـٓٛض حنخخسؿٙ

حنًزهغ /حن ،دُٚخس
7,463,927,298
534,285,176
1,778,015,732
1,416,297,350
11,192,525,556
53,344,650
533,466,256
16,531,432,411
977,191,353
18,095,434,670
29,287,960,226

حنًصذس :عـ ص حنًؼًم ػُٛش حنزلغ نغُش 2014
ياااٍ حنًزهاااغ حنكزٛاااش حناااز٘ ٚظٓاااش كـاااى حنًااإحد حنظااا ٙطـٓاااض نهشاااشكش ياااٍ يصاااخدس خخسؿٛاااش ٔحنزخنراااش
 29,287,960,226,000دُٚااخس طظضااق ضااشٔسس طلقٛااق أفضاام أدح نغهغااهش حنظـٓٛااض حنخخسؿٛااش رااشرظ عهغااهش
ًٛظٓخ رغهغهش حنقًٛش نهششكش ػٍ طشٚق يشخسكش حنًؼهٕيخص ٔحنًؼخسف رًُٓٛاخ رًاخ ٚـؼام حنؼ اش رًُٓٛاخ يزُٛاش
ػهٗ حنًُخفغ حنًشظشكش ٔحنًظكخيهش .فضا ػاٍ طلهٛام عهغاهش حنقًٛاش نهشاشكش ٔحناظخهص ياٍ حألَشاطش ٔأعاخنٛذ
حإلَظخؽ حنظ ٙطشكم ػزؤ ػهٗ حنششكش دٌٔ أٌ طلقق أ٘ ًٛش طزكش ٔيُٓخ حنًٕحد حيكظٛخطٛش حنظ ٙطاشطزظ رخنًكاخثٍ
ٔحنًؼذحص حنقذًٚش.
ٔنظلغ ٍٛأدح عهغهش حنظـٓٛض ف ٙحنششكش ُٚزر ٙطلذٚذ َٕع حيعظشحطٛـٛش حنظ ٙطظزُخْخ حنششكش فا ٙادحسس
ػ خطٓخ يغ حنًـٓضٔ ٍٚطقًٓٛٛى رشكم يغظًش ٔشفخف ٔحنًفخضهش رُٓٛى ػهٗ ٔفق يؼاخٛٚش حنًٕحصَاش را ٍٛؿإدس
حنًخدس حألٔنٛش ٔعشػش طٕصٛهٓخ ٔكهفظٓخ رٓذف صٚخدس سٔف حنًُخفغش ٔطشـٛؼٓى ػهٗ أألفضم.
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ً
حبنخب :انعمهسب

اإليتبسس :

طـش٘ حنؼًهٛخص حإلَظخؿٛش ف ٙحنًؼًم ػهٗ ٔفق آنٛخص ػًم يؼشٔفش ف ٙطاخع حنصاُخػش ٔٚظكإٌ حنًغاخس
حنظكُٕنٕؿ ٙنؼًهٛخص حنظصُٛغ فْ ٙزح حنُٕع يٍ حنصُخػش يٍ يـًٕػش يٍ حنًشحكم حنًظؼخ زاش ٔحنًظذحخهاش ٚزُٓٛاخ
حنشكم ( ْٙٔ )5كخٜط:ٙ
 .1طكغٛش ٔخهظ حنًٕحد حنخخو :طذخم حنًإحد حنخاخو (كـاش حنكهاظ ٔعاٛهٛكخص ٔطأ ٍٛأطشراش عاطلٛش اناٗ كغاخسحص
خخصش ػى طُؼى ٔطُُخم ٔطُُقم نٛظى طخضُٓٚخ ػهٗ ْٛجش أكٕحو ف ٙيُخطق خضٌ يُخعزش.
 .2حنطلاٍ :طُقام حنًاإحد حنغاخرق يؼخنـظٓااخ رٕحعاطش حنغاإٛس حنُخ هااش ياٍ أيااخكٍ خضَٓاخ انااٗ طإحك ٍٛحنًؼهقااخص
) (Slurry Millsار طخهظ رخنًٛاخِ نًُاغ ططاخٚش حنرزاخس ٔٚغاظًش طلاٍ حنًؼهاق كظاٗ ٚصام اناٗ دسؿاش حنُؼٕياش
حنًطهٕرشٔ .يٍ ػى ُٚقم حنًؼهق حنُخطؾ ػٍ يضؽ حنًٕحد حألٔنٛش حنًطلَٕش يغ حنًخ انٗ صٕحيغ طخض ٍٚػهٗ شكم
أكٕحا أفقٛش)ٚ (Slurry Basinsـش٘ فٓٛخ طخض ٍٚحنًؼهق يغ طلشٚكّ رخعظًشحس ٔنًذس يٍ حناضيٍ ٔاضاخفش
حنًاإحد حألٔنٛااش حنًغااخػذس نٛظـااخَظ ٔنٛظشااكم حنًااضٚؾ حنااز٘ ّ ٚكاإٌ حنًُااظؾ ٔرؼااذ حنضاازظ حنُٓااخث ٙنًكَٕخطااّ ُٚقاام
حنًؼهق انٗ حنفشٌ رؤَخرٛذ خخصش.
 .3حنفشٌٚ :غلذ حنًؼهق يٍ حألكٕحا انٗ حنفشٌ حنذٔحس )ٔ (Rotary Kilnيٍ ػى طـش٘ ػه ّٛػًهٛش حنلاشه
رًشحكم أسرؼش ْ:ٙ
أ .يشكهش حنظـفٚ :،ٛـش٘ طلٕٚم حنًؼهق حنًغلٕد يٍ حألكٕحا يٍ يخدس عخثهش انٗ صهزش.
د .يشكهااش حنظغااخ ٍٛحألٔنٛااشٚ :ـااش٘ طٓٛجااش حنًااخدس حنصااهزش رظغااخُٓٛخ انااٗ دسؿااش كااشحسس يُخعاازش زاام دخٕنٓااخ
حنًشكهش حن كقش.
ؽ .يشكهش حنظلًٛص :طضحد دسؿش حنلشحسس نهًخدس حألٔنٛش طًٓٛذح نذخٕنٓخ أفشحٌ حنلشه.
د .يشكهش حنلشه  :Burningطؼشا حنًخدس حألٔنٛاش اناٗ دسؿاش كاشحسس ػخنٛاش طظـاخٔص  1400ؤْ °ا ٙحنذسؿاش
حنظ ٙطظفكل فٓٛخ أٔحصش كشرَٕخص حنكخنغٕٛو نٛظكٌٕ خزغ حنفلى (حنكهُكش) ْٕٔ حنًخدس حنًكَٕش نهغاًُض ٚغاظرشه
اَظخؽ حنطٍ حنٕحكذ يٍ خزغ حنفلى (حنكهُكش) ػ ع د خثق فقظ رؼذْخ ُٚقم انٗ يشكهش حنظزشٚذ.
 .4حنًزشد :طـش٘ فْ ٙزِ حنًشكهش ػًهٛاش طزشٚاذ خزاغ حنفلاى (حنكهُكاش) حنُاخطؾ رؼاذ ػًهٛاش حنلاشه رٕحعاطش يزاشد
ْٕحث ٙيٍ  1400و °انٗ  60-200و°
 .5حنطلٍ حنُٓخثٔ ٙحنظؼزجش ُٚ:قم خزغ حنفلى (حنكهُكش) حنًزشد انٗ طإحك ٍٛخخصاش )ٚٔ (Ball Millsضاخف ناّ
حنـزظ ٔٚطلٍ ُٔٚؼى رٕحعطش ْزِ حنطٕحك ٍٛػى ُٚقم رؤَخرٛذ َقم نٛؼزؤ رؤكٛخط أٔ ٚخضٌ صٕحيغ حنخضٌ.
شكم ( )5حنًغخس حنظكُٕنٕؿ ٙإلَظخؽ حنغًُض

َخ م كـش حنكهظ

كغخسس حنلـش

حنكهظ

طخكَٕش حنًٕحد حألٔنٛش

أكٕحا حيَظخؽ

أكٕحا حنطٍٛ
حنفشٌ حنذٔحس

أكٕحا حنظرزٚش

خزخطش طٍٛ

طخكَٕش عًُض

يكخثٍ حنظؼزجش

يخضٌ حنظشحد

يخضٌ كـش

حنظشحد

كـش حنـزظ

حنـزظ

يخضٌ كهُكش

حنظغٕٚق

يخضٌ كـش

كـش حنكهظ

يخضٌ حنغًُض

نًصذس :حنًٕ غ حإلنكظشَٔ ٙنهششكش . www.southern-cement.com

اٌ طكخنَ ،ٛشخط حنظصُٛغ ف ٙحنًؼًم ػُٛش حنزلاغ طظكإٌ رشاكم سثاٛظ ياٍ حنظكاخن ،ٛحنصاُخػٛش غٛاش حنًزخشاشس
فض ػٍ كهفش حنًٕحد حألٔنٛش حنذحخهش فا ٙحإلَظاخؽ كإٌ حألؿإس حنًزخشاشس نٛغاض ياٍ ضاًٍ طكاخن ،ٛحإلَظاخؽ ألٌ
حنؼخيه ٍٛف ٙحنًصُغ ؿًٛؼٓى يٕئفٚ ٍٛغظهًٌٕ سٔحطذ ػخرظش ػهٗ ٔفق أَظًش حنؼًم حنغخسٚش فا ٙحنزهاذ ٔ اذ رهاغ
اؿًااخنْ ٙاازِ حنظكااخن ،ٛحنصااُخػٛش غٛااش حنًزخشااشس  33,405,951,529,000دُٚااخس ٔحنـااذٔل(ٚ )5زاا ٍٛطفخصااٛم
حنكه ،حنصُخػٛش غٛش حنًزخششس

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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التحليل التكاملي لسلسلتي القيمة والتجهيز وأثره في دعم القيمة للزبون
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية-معمل سمنت الكوفة
ؿذٔل ( )5حنظكخن ،ٛحنصُخػٛش غٛش حنًزخششس
س ى حنلغخد
3344
3116
33672
312
3356
3353
3354
3361
33611
378
3362
376
373
375
372
3111
33432
33161
33162
33164
3313
33163
3315
33121
33129
33165
3333
3112
31191
3114
3113
3115
31192
314
383
391
3118
3341

حعى حنلغخد
حطصخيص ػخيش
أؿٕس أػًخل اضخفٛش
أؿٕس طذسٚذ ٔدسحعش
أؿٕس َقذٚش نهؼًخل
حعظجـخس أػخع ٔأؿٓضس يكخطذ
حعظجـخس آيص ٔيؼذحص
حعظجـخس ٔعخثم َقم ٔحَظقخل
حشظشحكخص ٔحَظًخ حص
حشظشحكخص ٔحَظًخ حص دحخهٛش
اطفخ َفقخص يئؿهش
أ غخط طخيٍٛ
حَذػخس أػخع ٔأؿٓضس يكخطذ
حَذػخس آيص ٔيؼذحص
حَذػخس ػذد ٔ ٕحنذ
حَذػخس يزخَٔ ٙاَشخ حص
سٔحطذ
حنغفش ٔحإلٚفخد ألغشحا حنُشخط
صٛخَش أػخع
صٛخَش أؿٓضس طكٔ ،ٛٛطزشٚذ
صٛخَش آيص كخعزش ٔكخطزش ٔحعظُغخم
صٛخَش حٜيص ٔيؼذحص
صٛخَش كخعزخص انكظشَٔٛش
صٛخَش ػذد ٔ ٕحنذ
صٛخَش يزخَٙ
صٛخَش يُشؤص أخشٖ
صٛخَش أدٔحص ٔأؿٓضس يكخطذ
ضٛخفش
يخصصخص حنشٓخدس
يخصصخص خطٕسس
يخصصخص ػخثهٛش
يخصصخص يُصذ
يخصصخص يُٓٛش ٔفُٛش
يخصصخص يٕ غ
حنًغخًْش ف ٙحنضًخٌ حيؿظًخػٙ
يصشٔفخص طلٕٚهٛش يظُٕػش
يصشٔفخص عُٕحص عخرقش
يكخفآص طشـٛؼٛش
َقم حنؼخيهٍٛ
حإلؿًخنٙ

حنًزهغ /أن ،دُٚخس
1,609,250
1,030,484,000
3,881,250
1,502,051,240
574,000
576,049,838
762,920,275
13,484,800
13,484,800
1,450,571
26,750,000
175,633,137
3,974,271,154
222,397,929
118,925,057
10,295,873,184
130,414,350
1,163,000
400,000
905,000
663,744,032
3,662,000
1,850,000
331,782,861
17,565,706
725,000
21,586,500
2,661,726,913
2,886,265,264
1,388,361,296
109,158,030
368,347,908
844,737,972
1,511,637,568
124,000
111,645,946
2,605,187,600
1,025,120,098
33,405,951,529

حنًصذس :عـ ص حنًؼًم ػُٛش حنزلغ نغُش .2014

فًٛخ ٚز ٍٛحنـذٔل ( )6أدَخِ كهفش طصُٛغ حنطٍ حنٕحكذ يٍ حنغًُض ػهاٗ ٔفاق حكظغاخرخص حنًؼًام ٔحنزخنراش
 86,910دُٚخس ٔحنًظكَٕش يٍ طكخن ،ٛػخرظش ٔيظرٛشس يغ طلفظ حنزخكغ ػهٗ طصُْ ،ٛزِ حنظكخن.،ٛ

مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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التحليل التكاملي لسلسلتي القيمة والتجهيز وأثره في دعم القيمة للزبون
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية-معمل سمنت الكوفة
ؿذٔل( )6طفخصٛم كهفش اَظخؽ حنطٍ حنٕحكذ
حنظكخن ،ٛحنًظرٛشس نًشحكض حإلَظخؽ ٔخذيخص حإلَظخؽ
حنظكخن ،ٛحنؼخرظش نًشحكض حإلَظخؽ ٔخذيخص حإلَظخؽ
ٔكاااذس
حنقٛخط

كهفش حنؼًم

حيَذػخسح
ص
2

3

28,351

7,754

2,326

1
دُٚخس/طٍ

و .أخشٖ

يـًٕع حنظكخن،ٛ
حنؼخرظش
)4(1+2+3
38,431

أدٔحص
حكظٛخطٛش

و .أخشٖ

يٕحد
أٔنٛش
5

6

7

7,078

11,973

29,428

يـًٕع حنظكخن،ٛ
حنًظرٛشس
)8(5+6+7
48,479

كهفاااش حنصاااُغ/
دُٚخس
)9(4+8

86,910
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فًٛااااخ رهرااااض حنظكااااخن ،ٛحنكهٛااااش نهًصااااُغ ػهااااٗ ٔفااااق يٛااااضحٌ حنًشحؿؼااااش نهًؼًاااام ػُٛااااش حنزلااااغ
75,581,939,301,000دُٚخس ػخو  2014إلَظخؽ  1398465طٍ يٍ حنغًُض رًظٕعظ كهفش كهٛش 1018,14
دُٚخس نهطاٍ حنٕحكاذ ٔنراشا طلقٛاق ادحسس فخػهاش نهؼًهٛاخص حإلَظخؿٛاش طظٓاش ضاشٔسس ططإٚش حنؼًهٛاخص حإلَظخؿٛاش
َظشح يسطفخع حنكهفش حنكهٛش إلَظخؽ حنطٍ حنٕحكذ ٔحنظ ٙي طؼكظ ؿٕحَذ كؼٛشس ٚظًٛض رٓخ حنًؼًم يُٓخ:
أ .طٕفش حنًٕحد حألٔنٛش حنخخو ٔرـٕدس ػخنٛش.
د .حَخفخا كهفش طـٓٛض حنًٕحد حنخخو فًٛخ نٕ طًكٍ حنًؼًم يٍ طلقٛق حإلدحسس حنفخػهش نؼًهٛش حنظـٓٛض.
ؽٔ .ؿٕد طهذ يشطفغ ػهٗ يُظؾ حنغًُض ٔحنز٘ ًٚكٍ نهًؼًم حيعظلٕحر ػهٗ كصش عٕ ٛش أكزاش يُاّ نإ طًكُاض
يٍ اطزخع حيعظشحطٛـٛخص حنظغٕٚقٛش حنًُخعزش.

ً
رابعب :اخلذمب

اإليتبسس :

ُٚفق حنًؼًم يخ ٚظـخٔص 2,756,060,465,000دُٚخس كًاخ ٕٚضالّ حنـاذٔل ( )1نراشا خذياش حنؼًهٛاخص
حإلَظخؿٛااش ٔيُٓااخ يزهااغ 1,542,003,862,000دُٚااخس ػااٍ يصااخس ،ٚحنكٓشرااخ نؼااخو  2014فقااظ ٔحنظاا ٙكااخٌ
ربيكخَّ حعظؼًخسْخ نظشرٛم حنًلطاش حنكٓشرخثٛاش حنًقخياش فؼا ٔحنظا ٙطُاظؾ طخ اش طكفا ٙنظشارٛم خطٕطاّ حإلَظخؿٛاش
فض ػٍ حنخطٕط حإلَظخؿٛش نًؼًم حنُـ ،حألششف طزهغ  30يٛكخ ٔحط.
س ى حنلغخد
32112
32111
3252
3261
3212
3251
3369
3366
3363
3263
3262

ؿذٔل ( )1طكخن ،ٛحنخذيخص حإلَظخؿٛش
حعى حنلغخد
يٛخِ عقٙ
يٛخِ ششد
شطخعٛش
كغخٖٔ
حنكٓشرخ
حنهٕحصو ٔحنًًٓخص
يصشٔفخص خذيٛش أخشٖ
خذيخص يصشفٛش
يكخفجخص نرٛش حنؼخيهٍٛ
يٕحد طزٛش
يٕحد غزحثٛش

حنًزهغ /أن ،دُٚخس
5,734,000
3,088,000
46,888,999
155,981,774
1,542,003,862
350,912,920
358,857,410
11,030,799
4,590,000
26,094,390
250,878,311
2,756,060,465
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ً
خبمضب :أيشل ادارس اجلىدس:

نرااشا يشح زااش ٔفلااص حنـاإدس ٕٚؿااذ يخظزااش ٚلظاإ٘ ػهااٗ حألؿٓااضس ٔحنًؼااذحص حن صيااش نفلااص ػُٛااخص
حنًُظؾ خ ل يشحكم يخظهفش يٍ حنؼًهٛش حإلَظخؿٛش ْٔ ٙػًهٛش طقهٛذٚش نضاًخٌ ٔفلاص حنـإدس فخنًؼًام ٔػهاٗ
حنشغى يٍ كصٕنّ ػهٗ شآخدس حنـإدس حنؼشح ٛاش ػاخو  2010و نًطخرقاش يُظـخطاّ حنًٕحصافخص حنؼشح ٛاش 5/نغاُش
 ْٙٔ 19,4يطخرقش نهًٕحصفخص حنزشٚطخَٛش فض ػٍ يظطهزخص ٔصحسس حنصُخػش ٔحنًؼخدٌ حنؼشح ٛش ٔنكُّ غٛش
كخصم ػهاٗ أ٘ شآخدس ػخنًٛاش ي فا ٙيـاخل ؿإدس حنًُاظؾ )ٔ (ISO 9000ي فا ٙيـاخل ادحسس حنزٛجاش (ISO
ٔ .14000) طـش٘ ػًهٛخص يشح زش حنـٕدس ف ٙحنًؼًم رُٕػ:ٍٛ
 .1حنفلص حنكًٛٛخث ٙنهًُظؾ :نهظؤكذ يٍ َغذ ٔطشحكٛذ حنًٕحد حألٔنٛش حنذحخهش ف ٙصُخػش حنغًُض.
مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية
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التحليل التكاملي لسلسلتي القيمة والتجهيز وأثره في دعم القيمة للزبون
دراسة تطبيقية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية-معمل سمنت الكوفة
 .2حنفلص حنفٛضٚخث ْٕٔ :ٙفلص نكفخ س حنًُاظؾ حنُٓاخثٔ ٙياذٖ يطخرقظاّ نهًٕحصافخص ػاٍ طشٚاق فلاص ذسطاّ
ػهٗ يقخٔيش حنضرظ.
ٚااشٖ حنزخكااغ حنضااشٔسس حنًخعااش نظزُاا ٙيفااخْٛى ٔيزااخدة ادحسس حنـاإدس حنشااخيهش ٔ TQMحنظشكٛااض ػهااٗ
طكخن ،ٛحنًُغ ٔحنٕ خٚش ٔنٛظ حيكظفخ رفلص حنًُظؾ كظٗ ٔنٕ كخٌ ْزح حنفلص ف ٙؿًٛغ يشحكم ٔأ غخو حنؼًهٛش
حإلَظخؿٛش ار طظٓش ضشٔسس ادحسس حنـٕدس فا ٙؿًٛاغ كهقاخص ٔيفخصام عهغاهش حنقًٛاش نهًُاظؾ ػاٍ طشٚاق فلاص
يصخدس طـٓٛض حنًٕحد حنخخو ٔحنًٕحد حنًغخػذس ٔحعظؼًخل أعخنٛذ انكظشَٔٛش نكش ،حنؼٕٛد ٔفلاص حنـإدس ػهاٗ
طٕل حنخطٕط حإلَظخؿٛش فض ػٍ ضزظ ؿٕدس حنؼًهٛش حإلَظخؿٛش.

ً
صبدصب :أيشل اإلدارس انحسئس :

طئد٘ حنؼًهٛخص حإلَظخؿٛش ف ٙحنًؼًم انٗ انلخه أضشحس يخظهفش ػهٗ حنزٛجش يُٓخ طـش ،ٚحألسحضٔ ٙحنظ ٙذ طكإٌ
رؼضٓخ صخنلش نهضسحػاش فضا ػاٍ حنراخصحص ٔحألرخاشس حنظا ٙطُطهاق فا ٙحنـإ يغاززش حنظهإع ٔيائػشس عاهزخ ػهاٗ صالش
حإلَغخٌ ٔحنكخثُخص حنلٛش حألخشٖ ٔػهٗ حنشغى يٍ ٛخو حنًصُغ ربػخدس طؤْٛم يشعزخص حنرزخس ف ٙيؼخيم نلًخٚش حنزٛجش يٍ
حنظهٕع فبٌ ْزِ حإلؿشح حص غٛش كخفٛش كَٕٓخ ي طظ و يغ يؼخٛٚش ادحسس حنزٛجش ٔ ISO 14000حنظ ٙػهٗ حنًؼًم ٔحنششكش
حألو يظخرؼظٓخ ٔططزٛقٓخ نرشا طلقٛق أدح رٛج ٙفؼخل .يٍ ؿٓش أخشٖ فخنرزخس حنُاخطؾ ػاٍ ػًهٛاخص حنظصاُٛغ ٔحناز٘ ٚـاش٘
طشعٛزّ ضًٍ حنًشعزخص حنًشخس انٓٛخ نّ ًٛش رٛؼٛش كًُظؾ ػشضًٚ ٙكٍ نهششكش طلقٛق اٚشحدحص اضاخفٛش كَٕاّ ٚغاظؼًم
ف ٙصُخػخص أخشٖ كصُخػش حإلعفهض ٔحنطخرٕه حنـٛش٘ ٔيشكزخص كًٛخثٛش أخشٖ.

ً
صببعب :أيشل انتضىيق وانتىزيع:

طـش٘ ػًهٛش طغٕٚق حنغًُض رطشٚقظ:ٍٛ
 .1حنغاًُض حنفامٚ :ـااش٘ طغإٚق حنغااًُض حنفام ػااٍ طشٚاق رٛؼاّ نشااشكخص ٔيؼخيام صااُخػش حنكَٕكشٚاض ار ُٚقاام
رٕحعطش عٛخسحص كٕضٛش طؼزت ٔطٕصٌ رًٛضحٌ خخي.
 .2حنغًُض حنًكٛظٚ :ؼزت حنغًُض رؤكٛخط خخصش صَش  50كرى رٕحعطش  6يكخثٍ طؼزجش رقذسس  100طٍ /عاخػش
نهًخكُٛش حنٕحكذس ٔحنـذٔل (ٚ ),ؼشا طكخن ،ٛحنظغٕٚق نؼُٛش حنزلغ.
ؿذٔل( ),طكخن ،ٛحنظغٕٚق
حعى حنلغخد
س ى حنلغخد
يٕحد طؼزجش ٔطره ،ٛيغظٓهكش
3241
دػخٚش ٔاػ ٌ
3331
َشش ٔطزغ
3332
حإلؿًخنٙ
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حنًزهغ /أن ،دُٚخس
2,422,066,633
20,855,800
447,500
2,443,369,933

ٚزاا ٍٛحنـااذٔل ( ),حنغااخرق أٌ حنظكااخن ،ٛحنخخصااش رًاإحد حنظؼزجااش ٔحنظرهٛاا ،رهرااض 2,422,066,633,000
دُٚااخس ْٔاإ يزهااغ كزٛااش ؿااذحً ٚلظااخؽ نٕ فااش ٔحْظًااخو ار طظـهااٗ ُْااخ أًْٛااش ططاإٚش يؼًاام حألكٛااخط حنٕس ٛااش حنظااخرغ
نهًؼًم رًخ ٚغخػذ ػهٗ اؿشح طخفٔ ٛحضق فْ ٙزِ حنظكخن ،ٛرشكم أكؼش كفاخ س رؼاذ طإفٛش يغاظهضيخص حإلَظاخؽ
ٔف ٙيقذيظٓخ ٔسه حنكشحفض حنخخي رظصُٛغ حألكٛخط أٔ حنظؼخ ذ يغ ششكش يلهٛش نصُخػش حنٕسه كًؼًام حنإسه
ف ٙيٛغخٌ.
فًٛااااخ رهرااااض طكااااخن ،ٛطٕصٚااااغ يُظـااااخص حنشااااشكش انااااٗ حناااإك ػهااااٗ ٔفااااق حنـااااذٔل ( )9حيطاااا ٙيزهااااغ
 349811681098000دُٚخس ْٕٔ يزهغ كزٛش ي ٚظُخعذ يغ كـى حنكًٛش حنًزخػش خ ل حنفظشس.
ؿذٔل( )9طكخن ،ٛحنظٕصٚغ
حعى حنلغخد
س ى حنلغخد
حَذػخس ٔعخثم َقم ٔحَظقخل
374
طؼٕٚضخص ٔغشحيخص
3832
صٛخَش ٔعخثم َقم رخنغٛخسحص
33141
صٛخَش ٔعخثم َقم ٔحَظقخل
3314
َقم حنغهغ ٔحنزضخثغ
3342
حإلؿًخنٙ
حنًصذس :عـ ص حنًؼًم ػُٛش حنزلغ نؼخو 2014

حنًزهغ /أن ،دُٚخس
288,649,471
124,000
276,570,000
27,657,000
5,689,238
34981168109

ٔٚشٖ حنزخكغ نظلقٛق طٕصٚغ فؼخل ٔكفٕ نًُظـخص حنًؼًم ضشٔسس:
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 .1ططٕٚش حنؼ ش يغ حنًٕصػ ٍٛػٍ طشٚق صٚخدس يُخفز طٕصٚغ يُظـخص حنًؼًم حنظ ٙطُلصش رًُفزًْ ٍٚخ:
أ .يكظذ حنظغٕٚقٚ :قغ ف ٙيقش حنششكش.
د .يكظذ طغٕٚق يؼًم عًُض حنكٕفشٔ :حنز٘ ٚقغ ف ٙيشكض حنًذُٚش.
 .2ططإٚش حنؼ ااش يااغ طـااخس حنـًهااش رشااكم طكااخيهٔ ٙطغآٛم يًٓااش كصاإنٓى ػهااٗ حنًُظـااخص ٔرؤعااؼخس طُخفغااٛش
ٔيشخسكظٓى حنًؼهٕيخص ٔػًهٛخص حنظخطٛظ ٔحطخخر حنقشحسحص ٔطلفٛضْى ػهٗ ششح حنًُظؾ.
 .3ططٕٚش حنؼ ش يغ طـخس حنظـضثش أيخ رظٕصٛم حنًُظـخص نًظخؿشْى أٔ رظقذٚى ػشٔا طُخفغٛش نٓى.
 .4ططٕٚش حنؼ ش يغ حنًغظٓهك ٍٛػاٍ طشٚاق حطزاخع حألعاخنٛذ حنظشٔٚـٛاش حنلذٚؼاش نضٚاخدس ٔػا ٙحنضرإٌ حنُٓاخثٙ
رـٕدس حنًُظؾ ٔضشٔسس دػى حنًُظؾ حنٕطُٙ
 .5طلغٔ ٍٛططٕٚش حإلَظخؽ رشكم يغظًش حَط خ يٍ فًٓٓخ يكظٛخؿخطّ ٔيظطهزخطّ حنلخنٛش ٔحنًغظقزهٛش.
 .6حطزخع أعاهٕد حنزٛاغ رخٜؿام أٔ رضاخػش حأليخَاش نًغاخػذس حنإك طـاخس حنظـضثاش فا ٙادحسس أيإحنٓى رًاخ ٚغآى
رلصٕنٓى ػهٗ أسرخف يٍ ؿٓش ٔطغٕٚق حنًُظؾ يٍ ؿٓش أخشٖ.

ً
خبمضب :خذمب

مب بعذ انحسع:

ي ٚخضغ يُظؾ حنششكش نخذيخص يخ رؼذ حنزٛغ اي ف ٙكخنش ػزٕص ػذو يطخرقظاّ نهًٕحصافخص ْٔازح َاخدسح ياخ
ٚلذع ألعزخد ػذٚذس يُٓخ:
ٚ.1ظًظغ حنًُظؾ رًغظٕٖ ؿٕدس ػخنٛش يقخسَش ررٛشِ يٍ حنًُظـخص حنًُخفغش.
.2صؼٕرش اسؿخع حنًُظؾ غٛش حنًطخرق نهًٕحصفخص يٍ حنًغظٓهل انٗ حنٕكٛم ٔيٍ ػى نهًؼًم.
 .3طزٛؼش حنظششٚؼخص حنؼشح ٛش حنظ ٙنى طشٓذ يطخنزخص خََٕٛش نششكخص أخفقض يُظـخطٓخ ف ٙفلٕصاخص حنـإدس أٔ
عززض ضشسح نًغظؼًهٓٛخ.
ٔحنـذٔل (ٚ )10قخسٌ ر ٍٛطكخن ،ٛحألَشطش حنشثٛغش نكهظخ عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض.
ؿذٔل (َ )10غذ طكخن ،ٛأَشطش عهغهظ ٙحنظـٓٛض ٔحنقًٛش انٗ اؿًخن ٙحيعظخذحيخص
حنُغزش حنًجٕٚش
حنًزهغ /أن ،دُٚخس
َٕع حنُشخط
0.08%
56,926,750
طكخن ،ٛأَشطش حنزلغ ٔحنظطٕٚش
9.31%
7,032,980,689
طكخن ،ٛطـٓٛض حنًٕحد حألٔنٛش
38.75%
29,287,960,226
طكخن ،ٛحنظـٓٛض حنخخسؿٙ
44.20%
33,405,951,529
حنظكخن ،ٛحنصُخػٛش غٛش حنًزخششس
3.65%
2,756,060,465
طكخن ،ٛحنخذيخص حإلَظخؿٛش
3.23%
2,443,369,933
طكخن ،ٛحنظغٕٚق
0.79%
598,689,709
طكخن ،ٛحنظٕصٚغ
100.00%
75,581,939,301
حإلؿًخنٙ
حنًصذس :حنـذحٔل حنغخرقش

ٚظٓش يٍ حنـذٔل يـًٕػش يٍ حنًئششحص ًٚكٍ طهخٛصٓخ رخٜط:ٙ
 .1حألًْٛااش حنُغاازٛش حنؼخنٛااش نظكااخن ،ٛحنظـٓٛااض حنظاا ٙرهرااض  48.06%يقغااًش انااٗ  9.31%نهظـٓٛااض حنااذحخهٙ
ٔ %3,.15نهظـٓٛض حنخخسؿ ٙيخ ٚشٛش انٗ أًْٛش ادحسس أَشطش حنظـٓٛض ٔطلقٛق خف يٓى ف ٙطكخنٛفٓخ.
 .2حنظكخن ،ٛحنصاُخػٛش غٛاش حنًزخشاشس رُغازش  44.20%ياٍ اؿًاخن ٙحيعاظخذحيخص ٔياٍ طلهٛام ػُخصاشْخ َـاذ
أيكخَٛش ادحسس حألَشطش حنصُخػٛش حنظ ٙطغزذ ْزِ حنظكخنٔ ،ٛرخنُظٛـش طخف ٛكهفش حنًُظؾ.
 .3شااكهض طكااخن ،ٛحنظغاإٚق ٔحنظٕصٚااغ  % 4.02يااٍ حيعااظخذحيخص يااخ ٚااذل ػهااٗ ضااؼ ،حْظًااخو ػُٛااش حنزلااغ
رؤَشطش حنظغٕٚق ٔحنظٕصٚغ حنظ ٙيٍ شؤَٓخ صٚخدس كـى حنًزٛؼخص ٔرخنُظٛـش حألسرخف
 .4ضؼ ،حْظًخو ػُٛش حنزلغ رؤَشطش حنزلغ ٔحنظطٕٚش حنظ ٙرهرض َغزش  0.08%فقظ يٍ اؿًخن ٙحيعاظخذحيخص
فٓاازح حنُشااخط ٚؼااذ أكغااٛش دًٕٚيااش أ٘ شااشكش ٔضااًخٌ رقخ ْااخ فاا ٙحنًُخفغااش ػااٍ طشٚااق ططاإٚش يُظـااخص ؿذٚااذس
كخنغًُض حنًقخٔو ٔحنغاًُض حألرا ٛأٔ أعاخنٛذ اَظاخؽ ؿذٚاذس ٔيظطإسس كخإلَظاخؽ حنـاخف أٔ كظاٗ ططإٚش كفاخ س
ٔايكخَٛخص حنؼخيه ٍٛرخنظذسٚذ أٔ حنظلفٛض.
حنُظخثؾ حنغخرقش طشٛش رشأ٘ حنزخكغ انٗ أًْٛش ادحسس حنغهغهظ ٍٛنؼُٛش حنزلاغ رًاخ ٚلقاق حيعاظؼًخس حأليؼام
نًٕحسدْااخ ٔحنااز٘ عااٛلقق رخنُظٛـااش طلغاا ٍٛؿاإدس حنًُااظؾ ٔطخفاا ٛطكااخن ،ٛحإلَظااخؽ ٔيااٍ ػااى طؼضٚااض حنٕضااغ
حنظُخفغ ٙرظلقٛق ًٛش نهضرٌٕ ػٍ طشٚق كغذ سضخِ ػٍ حنًُظؾ ٔؿٕدطّ ٔكهفظّ ٔعشػش طٕصٛهّ.
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ً
أوال :االصتنتبسب :

ادلحاج انضبدس االصتنتبسب

وانتىصسب .

يٍ حنظلهٛم حنُظش٘ ٔحنؼًه ٙنًظرٛشحص حنزلغ ٔٔح غ ػُٛظّ طٕصم حنزلغ انٗ يـًٕػش ياٍ حيعاظُظخؿخص
حنظًٚ ٙكٍ ػشا أًْٓخ:
ٚ .1ؼذ طلهٛم عهغهش حنقًٛش أدحس اعظشحطٛـٛش طغخػذ ػهٗ طلقٛق فٓاى أفضام نهًٛاضس حنظُخفغاٛش ٔطلذٚاذ أٚاٍ ًٚكاٍ
أٌ طضدحد حنقًٛش نهضرخثٍ أٔ ًٚكٍ طخف ٛحنظكخن ،ٛفض ػٍ طلقٛق فٓى أفضام نؼ اخص حنشاشكش ياغ حنًإسدٍٚ
ٔحنضرخثٍ ٔحنششكخص حألخشٖ ف ٙطخع حنصُخػش اي أٌ ٔكاذحص حألػًاخل حنؼشح ٛاش ي طزازل حنؼُخٚاش حنكخفٛاش نظلهٛام
عهغهش حنقًٛش ألعزخد كؼٛشس كؼذو ٔؿٕد حنًؼشفش حنكخفٛش رؤًْٛظٓخ أٔ ػذو عاؼٓٛخ نظطزٛاق طقُٛاخص ادحسٚاش ػهًٛاش
ف ٙادحسس أػًخنٓخ.
 .2طظشكم عهغهش حنظـٓٛض يٍ يـًٕػاش ياٍ حنًشحكام حنًظؼخ زاش ٔحنًظشحرطاش نظاذفق ػُخصاش حإلَظاخؽ ٔحنًؼهٕياخص
ٔٔعخثم حإلَظخؽ حنٓخدفش انٗ طقذٚى يُظـخص طهز ٙحكظٛخؿخص حنضرخثٍ رؤ م كهفش ٔأػهٗ يُفؼش ذ طظكإٌ ياٍ كهقاخص
يظغهغهش دحخم حنششكش َفغٓخ أٔ ر ٍٛحنششكش ٔشاشكخص أخاشٖ طخظها ،راخخظ ف حنشاشكخص ٔراخخظ ف حنصاُخػش
ٔرخخظ ف حنزٛجش.
 .3حإلدحسس حإلعظشحطٛـٛش نغهغهش حنظـٓٛض طظضًٍ أَشطش طخطٛظ ٔطُغٛق ٔس خراش ٔحطخاخر حنقاشحسحص حنًظؼهقاش ركام
كقهش يٍ كهقخص حنغهغهش ف ٙضٕ سإٚش ٔسعخنش ٔأْذحف حنششكش حنًُزؼقش يٍ اعظشحطٛـٛظٓخ حنؼخيش.
 .4طااذحخم حألَشااطش ٔحنفؼخنٛااخص نغهغااهظ ٙحنقًٛااش ٔحنظـٓٛااض ٚـؼاام حنلااذ حنفخصاام رًُٓٛااخ يُطقااش ضاازخرٛش طفظقااش
نهٕضٕف كَٕٓخ نى طئطش رشكم ػهًٔ ٙنى طلذد شكم حنؼ اخص را ٍٛكهقخطًٓاخ رشاكم ػًها ٙفخنشاشكخص حنظا ٙطقاغ
طلض ضرظ حنظلغ ٍٛحنًغظًش نةدح عؼٛخ نظؼضٚض حنقًٛش نهضرٌٕ.
ٚ .5غخػذ حنظلهٛم حنًُطقٔ ٙحنًظكخيم نغهغاهش حنظـٓٛاض ٔحنقًٛاش ػهاٗ طإفٛش سإٚاش ٔحضالش ناذٖ حإلدحسس نًاخ ٚؼاذ
َشخطخً يضٛفخ ً نهقًٛش ػهٗ حيظذحد حنغهغهظ ٍٛأو ي.
 .6اٌ حإلدحسس حنفخػهش نغهغهظ ٙحنظـٓٛض ٔحنقًٛش طؼظًذ ػهٗ حنفٓى حنٕحضق نطزٛؼش حنؼ ش ر ٍٛػُخصش حنغهغهظٍٛ
ٔططٕٚشْخ رخنشكم حنز٘ ٚلقق حألْذحف حإلعظشحطٛـٛش حنظٚ ٙؼضصْخ طلقٛق سضخ حنضرٌٕ حنُخرغ يٍ اكغخعّ رقًٛاش
حنًُظؾ.
 .1ػذو طزُ ٙحنًؼًم ألعخنٛذ كذٚؼش ف ٙحإلَظخؽ ٔرقخثّ ػهٗ اطزخع أعهٕد حنظصُٛغ حنشطذ حناز٘ ٚغاظهضو طكاخن،ٛ
أَظخؽ أػهٗ يٍ حألعخنٛذ حنلذٚؼش.
 .,ػذو طزُ ٙحنًؼًم ألعخنٛذ حنًلخعزش حإلدحسٚش حنلذٚؼش ٔٚظٓش رنال ياٍ ضاؼ ،عهغاهش ًٛظاّ ٔضاؼ ،ادحسطاّ
نغهغهش حنقًٛش ٔطكخنٛفٓخ رذنٛم اَفخه يزخنغ طخثهش ػهٗ ْزِ حألَشطش ػهٗ حنشغى يٍ رغاخطش ْازِ حنغهغاهش ٔ هاش
ػذدْخ ٔطكخيم حنـض أألْى يُٓخ ْٕٔ حنلصٕل ػهٗ حنًٕحد حنخخو حألعخعٛش كـض يٍ ْٛكم حنًؼًم.
 .9ػذو طشكٛاض ػُٛاش حنزلاغ ػهاٗ ادحسس حنؼ اش ياغ حنًـٓاضٔ ٍٚحنضراخثٍ رخنشاكم حنًائػش ٔحنفخػام ػهاٗ ػًهٛخطٓاخ
حإلَظخؿٛش ٔحنظغٕٚقٛش.
 .10حسطفخع كهفش اَظخؽ حنطٍ حنٕحكذ يٍ حألعًُض َظٛـش نظشْام عهغاهش حنقًٛاش ٔػاذو ادحسطٓاخ رشاكم حعاظشحطٛـٙ
ٔٔؿٕد حنكؼٛش يٍ حألَشطش غٛش حنًضٛفش نهقًٛش.

ً
حبيسب :انتىصسب :

رُااخ ً ػهااٗ حنُظااخثؾ حنغااخرق حنٕصاإل انٓٛااخ ٔنرااشا طلقٛااق أْااذحف حنزلااغ ٔاػزااخص فشضااٛظّ ػهااٗ أسا
حنٕح غ ٕٚص ٙحنزخكغ رخٜط:ٙ
 .1طلذٚذ حألَشطش حنظٚ ٙزاذ٘ حنضراخثٍ حعاظؼذحدحً نهاذفغ يقخرهٓاخ ٔٚشاؼشٌٔ أَٓاخ رحص ًٛاش رخنُغازش نٓاى ٔحنظشكٛاض
ػهٓٛخ كَٕٓخ طلقق اضخفش نهًُفؼش حنظٚ ٙلصهٌٕ ػهٓٛخ يٍ حنًُظؾ ػاٍ طشٚاق اؿاشح دسحعاخص ٔرلإع يؼًقاش
نهغٕه ٔطفض ٛص حنضرخثٍ أٔ طكه ،ٛيشحكض رلٕع أٔ رخكؼ ٍٛيظخصص ٍٛرزنل.
 .2حنؼًاام رخعااظًشحس ػهااٗ ططاإٚش حألَشااطش حنظاا ٙطغااخْى فاا ٙاضااخفش ًٛااش نهضرااخثٍ ٔحعااظذحيظٓخ ٔػااذو حيكظفااخ
رخألَشطش حنظ ٙطشٖ أَٓخ رحص ًٛش ٔرنال رظؼضٚاض أَشاطش حنزلاغ ٔحنظطإٚش ٔرشاكم يُٓأ ٙيظخصاص ٔحيرظؼاخد
ػٍ حإلَفخه غٛش حنًُظؾ ػهٗ ْزِ حألَشطش.
 .3طلغ ٍٛأدح عهغهظ ٙحنقًٛش ٔحنظـٓٛض رشكم يظكخيم ٔطٕضٛق كهقخص كم يُٓخ نظظًكٍ يٍ ادحسطٓخ رخنشكم حنز٘ ٚخف،
ضرظ حنظلغا ٍٛحنًغاظًش ناةدح ٔرًاخ ٚغاخػذ فا ٙطؼضٚاض حنقًٛاش نهضرإٌ ػاٍ طشٚاق طشاكٛم فشٚاق ػًام ٚخاظص رذسحعاش
ٔطلهٛم ْزِ حألَشطش ٔرشكم يغظًش ٔدحثى.
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 .4نظلقٛق ادحسس فؼخنش نغهغهش حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض ػهٗ حنششكش طزُا ٙشازكش يظكخيهاش ياٍ حنؼ اخص حنذحخهٛاش
ٔحنخخسؿٛش حنًزُٛش ػهٗ طكخيم ٔطزخدل حنًؼهٕيخص ٔحنًؼشفش ٔحنًُخفغ ر ٍٛؿًٛغ أؿضح ْزِ حنشزكش ٔٚظلقاق رنال
رخنظشخٛص حنذ ٛق ألَشطش ْخط ٍٛحنغهغهظ.ٍٛ
ٛ .5خو ػُٛش حنزلغ رخنظلش٘ ػٍ أفضم حنطشه ٔحألعاخنٛذ ٔأكؼشْاخ ططإسحً إلضاخفش ًٛاش نهًُاظؾ حنُٓاخث ٙرظقاذٚى
يٕحد خخو هٛهش حنشٕحثذ ٔحنؼٕٛد فض ػٍ ططٕٚش ػًهٛش حنُقم ٔحنًُخٔنش ر ٍٛحنًقخنغ ٔحنًصاُغ ٔطقهٛام حنٕ اض
حنًغظرشه نهُقم ٔحنظٕصٛم ر ٍٛحنًقهاغ ٔيٕ اغ حنًصاُغ ياٍ ؿٓاش ٔحنًُخٔناش را ٍٛحنًخاخصٌ ٔحنًطاخكٍ ٔػًهٛاخص
حنظصُٛغ يٍ ؿٓش أخشٖ ٔرنل رخيعظؼخَش رخزاشحص حنًصاخَغ ٔحنشاشكخص حألخاشٖ ٔاؿاشح يقخسَاخص يشؿؼٛاش ياغ
َظخثش َخؿلش.
 .6رُخ شزكش حطصخيص ر ٍٛيشحكض حنظغٕٚق ٔحنٕك ٔطـاخس حنظـضثاش ٚلصام حنًؼًام ػهاٗ ٔفقٓاخ ػاٍ يؼهٕياخص
ػٍ يخضٌٔ حنٕكٛم /طخؿش حنظـضثش رًخ ٚغخػذ ػهٗ طٕفٛش حنكًٛخص حنًُخعازش ياٍ حنغاًُض ٔفا ٙحنٕ اض حنًُخعاذ
دٌٔ كصإل َقااص فاا ٙيخااضٌٔ حنضراإٌ يًااخ ٚغااخػذِ ػهاٗ حعااظر ل يخخصَااّ رخنشااكم حأليؼاام يااٍ ؿٓااش ٔٚغااخػذ
حنًؼًم ػهٗ كغذ ٔي حنضرٌٕ (حنٕكٛام /طاخؿش حنظـضثاش) كَٕاّ عٛشاؼش راؤٌ حنًؼًام ٚغاخػذِ فا ٙعاؼ ّٛنظلقٛاق
أْذحفّ رلصٕنّ ػهٗ حنشرق حنًُخعذ.
 .1حنلخؿش حنًخعاش نظزُا ٙيفاخْٛى ٔيزاخدة ادحسس حنـإدس حنشاخيهش ٔ TQMحنظشكٛاض ػهاٗ طكاخن ،ٛحنًُاغ ٔحنٕ خٚاش
ٔنٛظ حيكظفخ رفلص حنًُظؾ كظٗ ٔنٕ كخٌ ْزح حنفلاص فا ٙؿًٛاغ يشحكام ٔأ غاخو حنؼًهٛاش حإلَظخؿٛاش ار طظٓاش
ضشٔسس ادحسس حنـٕدس ف ٙؿًٛغ كهقخص ٔيفخصم عهغهش حنقًٛش نهًُظؾ.
 .,ططاإٚش يؼًاام حألكٛااخط حنٕس ٛااش فاا ٙحنًؼًاام حنااز٘ ٚغااظؼًم طؼزجااش ٔطرهٛاا ،حيعااًُض ػااٍ طشٚااق ادحسس يصااُغ
حألكٛخط حنٕس ٛش ٔطشارٛهّ رشاكم أكؼاش كفاخ س رؼاذ طإفٛش يغاظهضيخص حإلَظاخؽ ٔرًاخ ٚغاخػذ ػهاٗ طخفا ٛطكاخن،ٛ
حنظؼزجش ٔحنظره.،ٛ
 .9ططٕٚش حنؼ اش ياغ حنًإصػٔ ٍٛحنضراخثٍ حنُٓاخث ٍٛٛحنًغاظٓهك ٍٛػاٍ طشٚاق اطزاخع أعاخنٛذ حنظاشٔٚؾ ٔحنلًا ص
حنذػخثٛش حإلنكظشَٔٛش ٔحنًشثٛش نضٚخدس ٔػ ٙحنضرٌٕ حنُٓخث ٙرـٕدس حنًُظؾ ٔضشٔسس دػى حنًُظؾ حنٕطُٙ
 .10طلغٔ ٍٛططٕٚش حنظـٓٛض ٔحإلَظخؽ ٔحنظغإٚق ٔحنظٕصٚاغ رشاكم يغاظًش حَط اخ ياٍ حنفٓاى حنًظؼًاق نغهغاهش
حنقًٛش ٔعهغهش حنظـٓٛض نٛكٌٕ حنًُظؾ يهزٛخ ن كظٛخؿخص ٔحنًظطهزخص حنلخنٛش ٔحنًغظقزهٛش نهضرٌٕ.
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Integrative analysis of the value & supply chains and its impact in supporting
customer value An application study in Southern Cement
Company - Kufa Cement Plant
Abstract\
The value chain analysis is main tools to achieve effective and efficient cost
management; it requires a depth and comprehensive understanding for all
internal and external activities associated with creating value. Supply chain as
apart of value chain, that means managing it in active and efficient can achieve
great results when adopting a comprehensive and integrated performance for
these two chains activities. The research aims to identify possible ways to
integrate the performance of value and supply chains of the sample" Kufacement plant" and determine the effect of this integration in enhancing customer
value. The research arrival that logical and integrated analysis of value and
supply chains helps to provide a clear vision to management which activities
adding value along that chains..
The search recommendation are; continues work to development activities that
contribute to adding value sustainability, and adopting teamwork to study and
analyze these activities, as well as adopting an integrated internal and external
relationships based on integration and sharing information, knowledge and
benefits among all parts of value and supply chain, development transportation
and handling processes among quarries and factory, and make a benchmarking
with successful.references.
.
Key words\ (value chain, supply chain, customer value).
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