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المستخمص

يرتكز البحث عمى فكرة أساسية مفادىا أن تحقيق متطمبات المستيمكين في التخمص من تقادم

المنتجات من خالل تبني اساليب وأنظمة حديثة من شانيا تحافظ عمى استدامة متطمبات

البيئة  ,زادت

بموجبيا حدة المنافسة بين الشركات  ,مما تتطمب األمر إلى تبني اساليب ونظم حديثة في التصنيع بيدف

التصدي لمتحديات البيئية  ,وتتمثل ىذه األساليب باستراتيجيات االمدادات العكسية  ,وتنبع أىمية البحث
من كونو يتناول األساليب التي من شانيا تحافظ عمى ال بيئة الطبيعية والتخمص من تقادم المنتجات مما

تؤدي إلى زيادة قيمة المنتوج  ,وتكونت عينة البحث من

()34من االفراد العاممين ممن يمتمكون الدراية

في مجال عمميم  ,وجرى اختبار فرضية البحث باستخدام تحميل التباين واختبار ( ) Runsلمتعرف عمى

التفاوت في االلتزام بأبعا د البحث من قبل الشركة المبحوثة  ,وخمص البحث إلى مجموعة من االستنتاجات

من أىميا االلتزام الفعمي من قبل الشركة المبحوثة بإستراتيجية االىتمام البيئي واستراتيجية التسويق دون

االلتزام بإستراتيجية االسترداد (التصميح ) وىي إستراتيجية ميمة ال تقل أىمية عن باقي اال ستراتيجيات في

الشركة ليذا السبب ال ينبغي إغفاليا لتحقيق التميز في تخفيض التكاليف  .واستنادا إلى االستنتاجات التي

توصل الييا البحث  ,قدم الباحثون مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع ىذه االستنتاجات من اجل

تطوير الشركات العراقية ومن أىم ىذه التوصيات ينبغي عمى ا لشركة المبحوثة االىتمام الكافي والمتساوي
باستراتيجيات االمدادات العكسية بغية تحقيق أىدافيا في تخفيض التكاليف والنجاح المتميز عمى

المنافسين .

Abstract
The research on the basic idea that meet the requirements of customers in
getting rid of prescription products through the adoption of methods and modern
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systems, will maintain the sustainability of the requirements of the environment,
increased under which competition between the companies, which require it to
adopt the methods and systems of modern manufacturing in order to address the
environmental challenges , and are these methods strategies supply reverse, and
stems the importance of research being deals with methods that would preserve
the natural environment and the disposal of prescription products, which lead to
increase the value of the product, and formed the research sample of (34) of
individuals employed who have the know-how in their field, and were tested the
hypothesis search using analysis of variance and testing (Runs) to identify the
disparity in commitment to the dimensions of research by the company
surveyed, and concluded the search to a set of conclusions of the most important
of the actual commitment by the company researched strategy environmental
concern and the marketing strategy without commitment strategy recovery The
important strategy is as the rest of the strategies in the company for this reason
should not be overlooked to achieve excellence in cost reduction
based on the conclusions, researchers presented a set of recommendations that
are consistent with these findings for the development of Iraqi companies and
most important of these recommendations should be on the company
Researchers adequate attention and equitable strategies to supply reverse order
to achieve its objectives in reducing the cost and success of outstanding
competitors.
المقدمة
خالل القرن العشرين حصمت تقدما كبي ار في تكنولوجيا الصناعات الرئيسة التي تستخدم كميات ك بيرة من

الموارد والطاقة التي لو ا تأثيرات سمبية عمى البيئة من خالل االنبعاثات الضارة وال قاء السوائل الخطرة او
 ومن جانب اخر التغيير البيئي واستنفاد الموارد والطاقة والثقافة, المواد الصمبة عمى األرض أو الماء

البيئية التي تنامت لدى الزبون دفعت شركات األعمال إلى التفكر بجدية عالية في مواجية ىذه التحديات

بوسائل ونظم إنتاجية عصرية تحقق من خالليا ميزة تنافسية تتمثل بانخفاض التكاليف والمحافظة عمى
 واستراتيجيات االمدادات العكسية ىي, البيئة والحد من استخدام الموارد والطاقة لتحقق بذلك رضا الزبون
 وفي ضوء ما تقدم يرى,

األداة واألساليب الحديثة التي بموجبيا تحقق الشركات أىدافيا االستراتيجية

الباحثون أن البيئة الطبيعية العراقية ىي أيضا تتعرض لمتدىور البيئي الذي يعد القطاع الصناعي احد
 فضال عن السعي من اجل الحصول عمى وفورات مالية واستدامة الموارد ورغبات الزبائن, مصادره

لالىتمام بالبيئة مما عزز اندفاع الباحثين نحو محاولة االسيام في معالجة الظاىرة المذكورة أعاله باعتماد
استراتيجيات االمدادات العكسية والتحقق من انعكاساتيا في تحقيق رضا زبون شركة ديالى العامة

 بناء عمى ما تقدم تم بناء مخطط افتراضي لتحديد استراتيجيات االمدادات العكسية. لمصناعات الكيربائية
 وتم تقسيم البحث إلى, التي تتميز بيا الشركة المبحوثة فضال عن بناء فرضية رئيسة من ه ذا المخطط
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أربعة محاور  ,إذ تضمن المحور األول اإلطار العام لمبحث واجراءاتو من خالل تحديد مشكمة البحث

وأىميتو وفرضياتو وأنموذجو  ,في حين تناول المحور الثاني اإلطار النظري لمبحث مفيوم ونبذة تاريخية

عن االمدادات العكسية  ,وجاء المحور الثا لث بعنوان اإلطار التحميمي لمبحث لمتعرف عمى مجتمع وعينة
البحث واختبار فرضياتو  ,أما المحور الرابع فقد تناول االستنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث .
منهجية البحث

تتضمن المنيجية المستخدمة في البحث المحاور اآلتية :

اوال  :مشكمة البحث

تسعى شركات اليوم التصدي للتحديات المتمثمة بالتقمبات البيئية وقصر دورة حياة المنتوج والتغيير السريع
في أذواق ومتطمبات المستيمكين فضال عن التخمص من تقادم المنتجات

,من خالل استخدام األساليب

العصرية في نظم اإلنتاج والعمميات ابتداء من تصميم المنتوج مرو ار بالعمميات وانتياء بتسميم المنتوج إلى

المستيمك النيائي بما يحقق قيمة لممنتوج من جانب والمحافظة عمى متطمبات البيئة من جانب اخر و
وىذا ما دعا الشركات أن تركز عمى ضرورة التفكير بيذه األساليب العصرية التي تتمثل بتبني

استراتيجيات مالئمة لإلمدادات العكسية التي تسعى بمصمحة المستيمك بالدرجة األسا س وتزيد من والئو
لمشركة التي ستكون ميتمة بتحقيق رغباتو والمحافظة عمى البيئة في آن واحد

 ,والسيما إذا عممنا أن

المؤشرات تدلل عمى زيادة الوعي البيئي لممستيمكين في اطار التفكير األخضر  ,والشركات العراقية ليست
بمنأى عن ىذه الظروف بل نجدىا تواجو ظروفا إضافية مس تمدة من واقع بيئتيا  ,ولعل أبرزىا عزوف

المستيمك العراقي عن المنتج المحمي  ,لذا ينبغي عمى ادارة الشركات تبني بعض استراتيجيات االمدادات
العكسية بغية تحقيق الحماية لممنتوج الوطني وتعكس رضا المستيمك كون المنتوج الوطني يمتاز بإمكانية

تبني االستراتيجيات أعاله .

تأسيسا عمى ما تقدم يمكن تحديد مشكمة البحث من خالل التساؤالت اآلتية :
- 1ىل تتوفر استراتيجيات االمدادات العكسية في الشركة المبحوثة ؟

- 2ما ىي االستراتيجيات االمدادات العكسية التي تتميز بيا الشركة المبحوثة ؟
ثانيا  :أهمية البحث
استراتيجيا االمدادات العكسية تع بر عن االىمية األساسية لمبحث  ,وكذلك من خالل االىتمام المتزايد
باألساليب العصرية التي تيتم بمتطمبات حماية البيئة ومتطمبات المستيمكين المتمثمة بالتخمص من

المنتجات المتقادمة مما يسيم في تحقيق القدرة التنافسية لمشركة المبحوثة .
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ثالثا  :أهداف البحث
يتمثل اليد ف الرئيسي لمبحث في اختيار األنموذج االفتراضي الذي يتمثل بتبني استراتيجيات االمدادات

العكسية بما يتالءم مع ظروف وامكانات الشركة المبحوثة ومن خالل ىذا اليدف يسعى البحث إلى
تحقيق األىداف الفرعية اآلتية :

- 1الكشف عن مدى توجو الشركة لتبني استراتيجيات االمدادات العكسية .

- 2التعرف عمى استراتيجيات االمدادات العكسية التي تتميز بيا الشركة المبحوثة .
- 3تقديم مجموعة من المقترحات من خالل نتائج البحث الميدانية  ,مما يعطي تصو اًر واضحا عن
مجاالت تطبيق ىذه االستراتيجيات ضمن بيئة الشركة المبحوثة بالشكل الذي يحقق الميزة

التنافسية لىا .

رابعا  :أنموذج البحث

تم بناء نموذج البحث بعد تحديد مشكمة البحث وأىميتو وأىدافو ومن خالل مراجعة العديد من األدبيات

حول الموضوع بغية معالجة مشكمة البحث باتجاه السعي نحو تحقيق أىدافو  ,حيث تم تصميم األنموذج
االفتراضي وكما موضح في الشكل (. )1
استراتيجيات االمدادات العكسية
إستراتيجية
المرتدات
الضامنة

إستراتيجية
االسترداد أو
التصليح

إستراتيجية
االهتمام
البيئي

ال

ال

مطبقة
نعم

تخفيض التكاليف
الشكل ( )1المخطط االفتراضي لمبحث
المصدر  :من إعداد الباحثون
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خامسا  :فرضية البحث
بناء عمى النموذج االفتراضي لمبحث تم صياغة الفرضية الرئيسة اآلتية :

يتفاوت معنويا االلتزام باستراتيجيات االمدادات العكسية في الشركة المبحوثة.

سادسا  :حدود الدراسة

- 1الحدود الزمنية  :ييدف البحث إلى كشف مواقف االفراد المبحوثين تجاه ابعاد البحث خالل العام
(. )2011

- 2الحدود المكانية  :اقتصرت الدراسة الميدانية عمى شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية .
سابعا  :منهج البحث
- 1المنيج الوصفي من خالل األدبيات ذات الصمة بموضوعو من رسائل واطا

ريح جامعية ودوريات

وكتب ومقاالت وأبحاث انترنت .

- 2المنيج التحميمي باستخدام استمارة االستبانة بوصفيا األداة الرئيسة لمحصول عمى البيانات

والمعمومات  ,وحدد اسموب ( ليكريت الثالثي ) لقياس استجابة المبحوثين  ,وقد روعي في تصميم
االستمارة ابعاد البحث ومتغيراتو باال عتماد عمى عدة مصادر من أىميا (الزيدي  , ) 2011,كما تم
توزيع االستمارة عمى عدد من الخبراء من اجل االستفادة من أرائيم حول قياس المتغيرات لكل فقرة

(*) .وقد تضمنت االستمارة جزأين  ,اشتمل األول منيا عمى المعمومات الشخصية عن المبحوثين من

حيث (عدد سنوات الخدمة  ,والتحصيل العممي )  ,في حين اشتمل الثاني منيا عمى الفقرات الخاصة
بأبعاد البحث وقد تضمنت ( ) 21فقرة خاصة باستراتيجيات االمدادات العكسية في الشركة المبحوثة.

ثامنا  :التحميل اإلحصائي
استخدمت البرمجة SPSS 14.5
اإلحصائية اآلتية :

لتحميل البيانات المستحصمة من المبحوثين  ,وقد شممت األساليب

 - 1التك اررات والنسب المؤية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لوصف
متغيرات البحث وتشخيصيا .

 - 2تحميل التباين لمعرفة الفروق المعنوية بين متوسطات إجابات أفراد العينة نحو ابعاد البحث.
 - 3اختبار  Runsلمعرفة التفاوت في التزام الشركة المبحوثة بأبعاد البحث .
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تاسعا  :وصف الشركة المبحوثة واألفراد المبحوثين :
- 1وصف الشركة المبحوثة

(*)

تعد شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية احدى التشكيالت التابعة لو ازرة الصناعة والمعادن واحد

المشاريع الرائدة في القطر  ,تأسست عام  1974تحت المسمى (المجمع الصناعي ) الذي يشمل عدد اً
من المعامل اإلنتاجية التي افتتحت عام  ( 1978بداية التشغيل التجريبي ) وكاالتي :
أ -معمل المقاييس الكيربائية .

ب -معمل المكواة ومعمل شمعات القدح .
ت -معمل المراوح .

وفي عام  1983تم افتتاح مشروع إنتاج المحوالت الكيربائية ( محوالت التوزيع  ,محوالت القدرة )  .كما

شيد عام  1984إنشاء معمل شمعات القدح الحديد بدل المعمل القديم  ,وفي العام نفسو تم دمج المعامل
أعاله تحت اسم منشاة القادسية العامة لمصناعات الكيربائية  .وفي عام  1990تم افتتاح معمل االركون
النتاج غازي األوكسجين واالركون  ,وتم تحويل نظام المنشاة إلى نظام شركات عام

 . 1998وبعد

خمسة سنوات أي عام  2003تم افتتاح معمل القابمو الضوئي  ,وفي نفس العام تم تغيير اسم شركة
القادسية الى شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية.

(*)

الكراس التعريفي لمشركة

(*)تم عرض االستبانة عمى السادة المدرجة أسماؤىم أدناه :
 -1أ.د .فايق مشعل قدوري  -كمية االدارة واالقتصاد جامعة تكريت .
 -2أ.م.د .عبد العزيز شويش -كمية االدارة واالقتصاد جامعة تكريت .

 -3أ.م.د .أنيس احمد عبدا هلل -كمية االدارة واالقتصاد جامعة تكريت .
 -4م  .احمد عمي حسين

– كمية االدارة واالقتصاد جامعة تكريت .

تضم الشركة في الوقت الحاضر المعامل اآلتية :

أ -معمل محوالت التوزيع

ب -معمل محوالت القدرة
ت -معمل المقاييس الكيربائية
ث -معمل المراوح السقفية
ج -معمل المكواة البخارية
ح -معمل شمعات القدح

خ -معمل إنتاج األوكسجين واالركون
د -معمل القابمو الضوئي
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 -2وصف االفراد المبحوثين:

وصف أفراد العينة  :اعتمد الباحثون في اختيار عينة قصديو من األفراد المبحوثين ممن ىم أىل الخبرة
والدراية وعمى عمم بميام الشركة ضماناً لتحقيق االستفادة من المعمومات المقدمة من قبميم  ,فضالً عن

إمكانية الحصول عمى األفكار والم قترحات التي تعزز من أىمية الدراسة .انسجاماً مع ذلك قام الباحثون

بتوزيع ( )40استمارة استبيان عمى عدد العينة من العاممين في الشركة مجتمع الدراسة  ,استرجعت ()34
استمارة  ,أي ما تعادل ( )%85من المجتمع األصمي تقريباً ,والجدول ( )1يوضح ذلك.

الجدول ()1

توزيع عينة الدراسة
العدد

ت الموزع من
االستمارات
1

40

المسترجع من

غير المسترجع

نسبة

االستمارات

من االستمارات

االسترجاع

34

6

%85

المستبعد من
االستمارات
-

الصالح من
االستمارات
34

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الجانب الميداني.

اآلتي:

نسبة االستمارات
الصالحة إلى

االستمارات المسترجعة
%85

وبيدف وصف عينة الدراسة اقترح الباحث ون تفصيميا بالجدول ( )2إذ يتضح من ىذا الجدول

الجدول ()2

خصائص األفراد المبحوثين في الشركة قيد البحث

المعمومات

الفئة

العدد

%

التحصيل الدراسي

دبموم فني

18

28.4

بكالوريوس

16

61.7

اقل من 5

3

22.2

10-6

11

19.7

15-11

7

30.9

 16فأكثر

13

27.2

مدة الخدمة في الشركة

(سنة)

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج الجانب الميداني.
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يالحظ من الجدول ( )2اآلتي:

أ  -سنوات الخدمة في الشركة  :الخدمة الطويمة ليا دور ميم في تراكم الخدمة والمعرفة لدى أفراد عينة
الدراسة مما لو انعكاس واثر كبيرين في ترصين الجانب الميداني من خالل اإلجابة عمى فقرات

االستبيان عمى نحو جدي يخمو من التباين ,إذ يبين الجدول ( )2إن غالبية األفراد المبحوثين لدييم

خدمة تؤىميم من تراكم الخبرة والمعرفة والذين لدييم خدمة أكثر من

( ,)%91فيما بمغت نسبة األفراد الذين يمتمكون خدمة من

 11سنة ,إذ بمغت نسبتيم

( )5 -1سنوات ( ,)%9من عينة

الدراسة.

ب  -التحصيل الدراسيُ :يعد المؤىل العممي من المؤشرات البالغة األىمية في مجال اختيار العاممين التي

تنعكس عمى نحو كبير عمى أسموب التعامل مع استمارة االستبيان وفيم مكوناتيا والتعامل معيا عمى
نحو صحيح ,إذ يبين الجدول ( )2إن ( )%53من مجموع األفراد المبحوثين حاصمين عمى شيادة

الدبموم الفني ,في حين بمغت النسبة المئوية لحاممي شيادة البكالوريوس ( ,)%47من مجموع األفراد

المبحوثين.

اإلطار النظري
اوال  :االمدادات العكسية

المفهوم ونبذة تاريخية:
- 1

قدم ت األدبيات العممية في السبعينات من القرن الماضي تعاريف عديدة عن االمدادات العكسية مثل

( القنوات العكسية أو التدفق العكسي ) تتعمق بإعادة التدوير  ,وفي الثمانيات كان التعريف مأخوذ من
حركة التدفقات والتدفقات العكسية في سمسمة التجييز  ,وفي أوائل التسعينات عرفت االمدادات العكسية

رسميا من خالل إعادة التدوير والتخمص من النفايات وادارة المواد الخطرة واالستبدال واعادة استخدام

المواد والتخمص منيا وعمى نطاق واسع  ,وكانت االمدادات العكسية في السابق جزءاً من سمسمة التجييز

 ,وبعد أن أدرك ت الشركات أىمية االمدادات العكسية اصبحت قسما مستقال عن سمسمة التجييز

.) Maduro,2004,19

(

واإلمدادات العكسية تشمل كل األنشطة ذات العالقة بإعادة استخدام واعادة تدوير العبوات ومواد

التعبئة والتغميف واعادة تصميم بيدف استخدام كميات اقل من المواد أو الحد من استخ دام الطاقة والتموث
الناجم عن وسائل النقل (.) Elmas,2001,162

وفي السياق ذاتو عرفو ( ) Peterson,2005,8ىي عممية تخطيط وتنفيذ ومراقبة فعالة من حيث تكمفة
التدفق الفعال لممواد االولية إلدارة المخزون والسمع التامة الصنع والمعمومات ذات الصمة .
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واوضح ( ) Dhanda& Peters,2005,58بأنو يتم استخدام االمدادات العكسية إلدارة التدفق العكسي
من المنتجات من خالل عممية يتم بموجبيا استالم المنتجات الممكن إعادة تصنيعيا أو إعادة تدويرىا

ومن ثم إعادة استخداميا أو التخمص منيا من المستيمكين .

وفي اإلطار ذاتو وصف (الزيدي  ) 38 , 2011,االمدادات العكسية بعممية تخطيط وتنفيذ وسيطرة

كفوءة عمى التدفقات العكسية لممنتجات من نقطة التصنيع والتوزيع ونقطة االستخدام سواء كانت تالفة أو

عاطمة أو غير مرغوبة من قبل الزبون والقيام بعمميات الجمع والفرز والفحص والتفكيك ومن ثم إعادة

بيعيا أو إعادة استخداميا

أو تصنيعيا أو التخمص الصحيح منيا وذلك من اجل استعادة القيمة

والمحافظة عمى البيئة واستدامة المواد .

وذكر كل من (  ) Peterson,2005,7و( ) Liu,2007,11و ( ) Kassem,2011,5بعض نقاط
االختالفات بين االمدادات العكسية واألمامية  ,إما االمدادات العكسية فيي تمثل األنش طة التي تتعامل
مع المنتجات الراجعة فضال عن التعامل مع المواد التالفة وفي نفس الوقت ىي احدى مكونات

االمدادات بشكل عام  ,والجدول ( )4يوضح االختالف بين االمدادات العكسية واألمامية :

الجدول ( )4بعض االختالفات بين االمدادات األمامية والعكسية
ت

االمدادات األم امية

االمدادات العكسية

1

يتم التوزيع إلى اقسام متعددة

يتم التوزيع إلى قسم واحد من اقسام متعددة

2

غالف المنتوج مرتب

غالف المنتوج غير مرتب غالبا

3

التسعير منتظم نسبيا

التسعير يعتمد عمى عوامل متعددة

4

كمف التوزيع األمامية واضحة

كمف التوزيع العكسية غير واضحة وال يمكن تحددييا بسيولة

5

ادارة الخزين ثابتة

ادارة الخزين غير ثابتة

6

سيولة ادارة دورة حياة المنتج

ادارة دورة حياة المنتج معقدة

7

وضوح وسائل التسويق

التسويق معقد بسبب عوامل متعددة

8

مسارات اإلمداد فييا واضحة

مسارات اإلمداد فييا غير واضحة

9

شفافية الرؤية الخاصة بالعمميات

انخفاض مستوى شفافية الرؤية

10

جودة المنتج منتظمة

جودة المنتج غير منتطمة

11

سيولة التنبؤ لطمب الكميات

صعوبة التنبؤ بطمب الكميات

Source :Kassem,Sally.s.,(2011),"Integrated forward and reverse logistic network design",Athesis for

the department of mechanical and industrial engineering, Concordia university montreal, quebec,

Canada, p5 .
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والشكل ( )2الجزء (أ) يمثل اإلمداد األمامي والجزء (ب) منو يمثل اإلمداد العكسي :

المستخدمون

توزيع

إعادة استخدام

المستخدمون

التوزيع

إعادة المعالجة

أ

إنتاج

تجهيز

التجميع

التصرف

ب

الشكل ( )3عممية اإلمداد األمامي والعكسي

Source :Kassem ,Sally.s.,(2011),"Integrated forward and reverse logistic network design",Athesis for

the department of mechanical and industrial engineering, Concordia university montreal, quebec,

Canada,p6.

- 2أهمية االمدادات العكسية وأهدافها
تعد اال مدادات العكسية وسيمة بناء ة تساعد الشركات عمى البقاء والنمو واالستمرار وتحقق ميزة تنافسية

مستدامة  ,إذ استطاعت أن تخفض التكاليف في جميع أنشطة الشركة من خالل أنشطة االمدادات

العكسية وبالتالي تزيد من حجم العائدات لىا  ,وأىمية االمدادات العكسية ال تقل عن أىم ية ادارة سمسمة

التجييز في الشركة من خالل ادارة الموارد والطاقة فييا فضال عن حماية البيئة  ,وتكمن أىمية االمدادات
العكسية في الشركة من خالل ادارة الموارد والطاقة بشكل امثل من شانيا إن تقمل الى الحد األدنى من

استخدام الموارد والطاقة بالشكل الذي ال يسبب أي أذ

. ) Kwan,2003,60
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وتيدف الشركات من خالل االمدادات العكسية الى تخفيض التكاليف بالشكل الذي يسيم في زيادة

األرباح فضال عن معالجة المشاكل البيئية (  . ) Elmas, & Erdogmus,2011,165وفي السياق

ذاتو ذكر ( ) Chaabane,2011,31بان االمداد ات العكسية تعني انسيابية المنتجات العكسية الى
نقطة األصل بيدف إعادة استخداميا في عممية التجميع او إعادة تصنيعيا في العمميات اإلنتاجية او

إعادة التدوير في العمميات اإلنتاجية كمواد أولية فضال عن التخمص من النفايات الغير صالحة فييا .

وافع تبني االمدادات العكسية 3د

ذكر كل من ( ) Brito,et.al,2002,2و ( ) Elmas, &Erdogmus,2011,165عدة أسباب كانت
الحافز الرئيسي من اجل تبني أنشطة االمدادات العكسية ومن أىم ىذه األسباب :

أ  -اآلثار البيئية االيجابية

ب -الميزة التنافسية " من خالل المناولة الكفوءة وخفض التكاليف وتحسين خدمة المستولكين"
ت -إعادة التصنيع

ث -استرداد القيمة " من خالل إعادة استخدام المنتجات او إعادة التدوير"
ج -العائدات التجارية

ح -إعادة تدوير المنتج

- 4أنشطة االمدادات العكسية
أنشطة االمدادات العكسية ىي الوظيفة التي تشمل جميع العمميات ذات الصمة بإعادة استخدام المنتجات

و /او المواد مثل ( عممية جمع وتفكيك وتجييز المنتجات و  /او المواد واألجزاء المستخدمة بيدف إن
تكون منتجات صديقة لمبيئة  ,ويوضح الشكل ( )3أنشطة اإلمداد العكسي .
إعادة التصنيع
التجميع

إعادة دورة األعمال

اختيار

إعادة البيع
التجديد

طمر النفايات

إعادة التدوير

عمليات اإلمداد العكسية
الشكل ( )2أنواع األنشطة لإلمداد العكسية
Source : Diniz , Gisele de lorena,.(2006),"Reverse logistic and the relation between industry and retail in the after-sale
reverse flow management , Third international conference on production research – Americas' rogion .
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وحدد كل من ( ) Roger & Lembke,1998,2أنشطة االمدادات العكسية باالتي :
ث -مردودات المجيزين
ج -مردودات المبيعات
ح -تجديد المنتج

خ -إعادة التصنيع
د -إعادة التدوير

ذ -طمر النفايات

ر -إعادة التعبئة والتغميف
ز -مردودات المواد

س  -تصنيف السمع

- 5استراتيجيات االمدادات العكسية
ظيرت استراتيجيات خدمات االمدادات العكسية في أواخر القرن التاسع عشر وذلك بيدف إعادة

المنتجات والحاويات واالستخدام المباشر لمتغميف واعادة تدوير المواد والتخمص السميم بالحد األدنى من

اآلثار السمبية لمبيئة  ,لذلك يمكن اعتماد بعض االستراتيجيات لإلمدادات العكسية لتحقيق ذلك ( Tibbe

 , ) & Rogers,2002,4وفي اإلطار ذاتو اقترح كل من

() Subramaniam,et.al,2004,2

و( ) Tibbe&Rogers,2002,4و ( ) Robert, et al., 2009, 242و() Chenglin,2007,891
و ( )Joel, 2010, 22وضع بعض االستراتيجيات لالمدادت العكسية لمحد من التأثيرات البيئية

والتخمص واعادة تدوير المنتجات في نياية دورة حياتيا التي ليا تأثير كبير عمى ىيكل التكاليف  ,ومن

ىذه االستراتيجيات:
أ -

إستراتيجية االىتمام البيئي

ب -إستراتيجية المرتدات الضامنة

ت -إستراتيجية االسترداد ( التصميح )
أ -إستراتيجية االهتمام البيئي

االىتمام البيئي تشمل كل الممارسات الصديقة لمبيئة وتحقق ليا الميزة التنافسية وليا اثر ايجابي عمى

أدائيا ,ومديري العمميات ليم الدور الميم في ت نفيذ المبادرات الصديقة لمبيئة  ,فضالً عن أنيم معنيون
بتنفيذ الق اررات المتعمقة بالمشتريات والتخمص من المواد الضارة التي ليا تأثير كبير عمى األداء البيئي

,وكذلك تيدف ىذه االستراتيجية إلى التقميل من اآلثار البيئية السمبية لمنفايات  ,وتحقق تخفيض تكاليف
إعادة المنتجات فضال عن الحد من نفايات التغميف واعادة التدوير واالستخدام
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سميت باإلمدادات الخضراء  ,وأخذت الحكومات والمجتمعات مسؤولياتيم تجاه حماية البيئة من خالل
إلزام الشركات منح حوافز لممستيمكين الذين يساىمون في حماية البيئة فضال عن إصدار ال

والقوانين التي من شانيا أن تحمي البيئة.

تعميمات

ب -إستراتيجية المرتدات الضامنة

ىذه االستراتيجية تركز بالدرجة األساس عمى المنتجات التي تفشل في تحقيق متطمبات الزبون التي

تضررت من خالل التجييز  ,فضالً عن تركيزىا عمى خدمات االمدادات العكسية لتوازن خزين الشركة

خالل إرجاع المنتجات من محالت البيع الى مخازن الشركة فضال عن تقديم خدمات ما بعد البيع لنيل
ثقة المستيمكين  ,والعتبارات تسويقية المرتبطة بخدمات المستيمكين يمكن تقديم خدمات ما بعد البيع
وارجاع المنتجات التي ال تمبي رغباتيم وتطمعاتيم وان يحصل عمى منتج جديد أو يتم تصميح المنتج

المتضرر ,وتيدف ىذه االستراتيجية إلى التوازن بين األداء والتسويق مع العوامل البيئية ,والحد من التموث
والحفاظ عمى الطاقة ,فضالً عن دمج المفاىيم البيئية واالجتماعية واالقتصادية مع التأثيرات .

ت -إستراتيجية االسترداد او ( التصميح )

بموجب ىذه االستراتيجية يمكن التركيز عمى استرداد كل ما يمكن استخدامو من اجل خفض تكاليف

اإلنتاج من خالل استرد اد المنتجات والمكونات والمواد التي يتم إرجاعيا في مرحمة اإلنتاج ألسباب

مختمفة مثل ( المواد االولية الغير مطابقة لممواصفات  ,والزيادة في المواد االولية فضال عن فضالت
اإلنتاج في العمميات اإلنتاجية )  ,ويتم بموجب ىذه االستراتيجية يتم تقديم خدمات التصميح او ال صيانة

باستمرار  ,وتتم عمميات التصميح أما في موقع المستيمك او يتم إرسال المنتوج إلى موقع التصميح .

- 6الكمفة المنخفضة :

قدرة الشركة عمى تصميم  ,تصنيع وتسويق المنتوج بأقل تكمفة مقارنة مع تكاليف الشركات المنافسة مما
يؤدي في النياية لتحقيق عوائد اكبر (عدون . )8, 2003,والكمفة المنخفضة تعني تقديم الشركة منتجات
بكمف منخفضة لمزبائن وبيذا يكون السعر المنخفض ىو المقياس األساس في سوق الكمفة

المنخفضة) .(Slack, et at., 2004, 594ويرى (جرنت وكراج )79 ,2008 ,في حالة كون اليدف
الذي تسعى إليو المنظمات تقديم تكمفة منخفضة مقارنةً

بباقي الشركات المنافسة في السوق البد من

التمييز بين التكاليف القميمة المرتبطة بالمنتجين والتكاليف القميمة المرتبطة بالمشترين ,ففي ىذه الحالة قد
يتطمب تحقيق ىذا التمييز فيما يتعمق بالتكمفة أن تكون عمى دراية واسعة ليس فقط بالتكاليف التي يتحمميا

المنتوج الذ ي يتعامل معيا ولكن أيضاً عميك أن توسع من ىذه الدراية لتشمل النفقات اإلجمالية التي

يتحمميا المشتري وأشار (الوليد )26 ,2009 ,بان عممية خفض التكاليف أحد المقومات األساسية لزيادة

القدرة التنافسية لممنتوج واستمرار تزايد ىذه القدرة  ,إذ أن خفض التكاليف ينجم عنو خ فض األسعار إلى
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المدى الذي يتعدى قدرة المنافسين  .وتعتبر عممية خفض التكاليف من أحد المقومات األساسية لزيادة

القدرة التنافسية لممنتج واستمرار تزايد ىذه القدرة ,حيث أن تخفيض التكاليف ينجم عنو خفض األسعار إلى

المدى الذي يتعدى قدرة المنافسين .الكمفة المنخفضة تمثل الركيزة األساسيـة في تفوق المنظمات والوسيمة
التي تساعدىا في المحافظة عمى حصتيا السوقية ونموىا و ذلك من خالل تخفيض معدالت الخزين,

فضالً عن استخدام األساليب العممية في عمميات نقل المنتجات وتوزيعيا(.أغا . ) 38 2010,

نتائج الدراسة الميدانية

خصصت ىذه الفقرة لوصف متغيرات البحث وتشخيصيا واختبار فرضيتو وفقا لممحاور اآلتية:

أوالً :وصف متغيرات البحث وتشخيصها:

تتحدد مقاصد ىذا المحور في تشخيص

اراء عينة البحث ومواقفيم نحو متغيرات البحث ,وقد

أستخدم البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلمحصول عمى التك اررات والنسب المئوية واألوساط

الحسابية

واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف ,وسيتم في وصف وتشخيص متغيرات البحث التركيز عمى

معامل االختالف الذي يتميز بقدرتو عمى ترتيب المتغيرات حسب تركيز اإلجابات نحوىا من قبل اإلفراد

المبحوثين.وتبين من معطيات الجدول ( )5التفاوت في مواقف المبحوثين نحو متغيرات البحث ,إذ نال

المتغير( ) X19المرتبة األولى من حيث مواقف اإلفراد بأقل معامل اختالف

( )0.068وبأعمى وسط

حسابي ( ) 2.9وبأقل معامل انحراف معياري ( ,)0.2إذ أكد ( )%97من المبحوثين إن شركتيم تقدم

خدمات الصيانة بعد انتياء فترة الضمان إلى الزبائن مقابل اجر  ,يميه في الترتيب من حيث انخفاض

معامل االختالف المتغير ) ) X9بمعامل اختالف (  )0.178وبوسط حسابي قدره ( )2.8وبانحراف
معياري قدره ( ,)0.5إذ أكد ( )% 91من المبحوثين إن شركتيم تقوم باسترجاع وتبديل المنتجات من

الزبون والتي فشمت في أدائيا أثناء االستخدام إلعادة العمل ع لييا .ونال المتغير( )X4الترتيب الثالث من

حيث انخفاض معامل االختالف إذ بمغ ( )0.234وبوسط حسابي قدره(  )2.7وبانحراف معياري(,0.6إذ
أكد(  )% 82من المبحوثين إن شركتيم تسعى لمحد من نفايات التغميف واعادة التدوير واالستخدام .

الجدول (:)5وصف متغيرات استراتيجيات االمدادات العكسية
مقياس االستجابة
المتغيرات

محايد

أتفق

()3
ت

الاتفق

()2

الوسط

الحسابي

()1

%

ت

%

ت

%

االنحراف
المعياري

30 X1

88

1

3

3

9

2.8

0.52

22 X2

64

7

21

5

15

2.5

0.74
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30 X3

88

2

6

2

6

2.8

0.52

28 X4

82

3

8

3

8

2.7

0.61

15 X5

44

3

9

16

47

2.1

0.96

8 X6

24

7

20

19

56

2.1

0.84

30 X7

88

3

9

1

3

2.8

0.52

28 X8

82

2

6

4

12

2.7

0.66

31 X9

91

1

3

2

6

2.8

0.5

27 X10

79

4

12

3

9

2.6

0.69

26 X11

76

3

10

5

14

2.6

0.73

16 X12

47

14

41

4

12

2.3

0.69

22 X13

65

7

21

5

14

2.4

0.78

7 X14

21

5

15

22

64

2.1

0.82

7 X15

21

2

6

25

73

2.1

0.86

27 X16

79

3

9

4

12

2.6

0.68

17 X17

50

3

9

13

41

2

0.94

33 X18

97

-

-

1

3

2.9

0.34

33 X19

97

1

3

-

-

2.9

0.17

25 X20

73

5

15

4

12

2.6

0.69

28 X21

82

3

9

3

9

2.7

0.67

الجداول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية N = 34

ثانيا:اختبار فرضية الدراسة الرئيسة:

تم استخدام تحميل التباين لمتعرف عمى مدى وجود فروق معنوية بين متوسطات إجابات أفراد عينة

البحث الكمية حول التزاميا بإبعاد باستراتيجيات االمدادات العكسية يوضحيا الجدول(.)6

الجدول (:)6تحميل التباين

متوسط

مجموع

الدرجات

المصدر

الدرجات

تباين األوساط الحسابية (بين المجموعات)

810.654

تباين األوساط الحسابية (داخل المجموعات)

260.875

التباين الكمي

1071.529

s.s

 d.fالمحسوبة

ms
8 101.332
10.435

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية
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25
33

9.711

مستوى الداللة
0.000
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بما أن  Fالمحسوبة ( )9.711معنوية عند مستوى الداللة ( )0.000وىي أقل من مستوى

المعنوية االفتراضي لمبحث ( )0.05فيذا يدل عمى وجود فروقات معنوية بين متوسطات إجابات أفراد

العينة.أي أن هناك اختالف حقيقي في استراتيجيات اإلمداد العكسي في الشركة المبحوثة .

واستكماال لمتحميل ومن اجل التعرف عمى أي االستراتيجيات كانت ىناك التزاما حقيقيا تجاىيا

وأي اإلستراتيجيات لم يتم االلتزام بيا بشكل حقيقي من قبل الشركة المبحوثة ,تم استخدام اختبار ()Runs
الذي يعد ذو أىمية في استخدامو في تحديد العشوائية التامة في كيفية اختيار إبعاد البحث وتفحصيا

لمتعرف عمى التفاوت في االلتزام بيا إلعطاء استنتاجات قريبة من واقع الحال حول الظاىرة المدروسة.

الجدول( : )7نتائج اختبار( ) Runs
ت األبعاد

قيمة الوسيط

عدد الدورات

إحصائية االختبارZ

مستوى المعنوية sig

1

إستراتيجية االهتمام البيئي 17.50

17

0.174-

0.055

2

إستراتيجية التسويق

17.50

12

1.916-

0.055

3

إستراتيجية االسترداد\

17.50

12

1.916-

0.862

Runs

N=34

المعنوية عند مستوى()0.05
ومن معطيات الجدول( )7يتبين ما يأتي:

أ -إن قيمة اختبار ( )Runsإلستراتيجية االىتمام البيئي بمغت ( )17.50وىي معنوية عند مستوى داللة
( )0.055وىي اقل من مستوى المعنوية االفتراضي لمدراسة البالغ ( ,)0.05وىي اقل من مستوى الداللة
لالىتمام البيئي مما يعني إن الشركة المبحوثة تعطي األولوية لالىتمام البيئي

 .وقد بمغ عدد دورات

( )Runsواختبار  (0.174-(Zوبيذا تكون بيانات ىذا البعد تمتاز بالعشوائية التامة في االنتخاب

واالستقاللية التامة عن باقي إ بعاد الدراسة ,وىذا داللة عمى انو يوجد لدى الشركة المبحوثة اىتمام فعمي

وحقيقي باختيار إلستراتيجية االىتمام البيئي بالنسبة لباقي إبعاد الدراسة .وىذه النتيجة تتفق مع ما جاء بو

الباحثون في أن االىتمام البيئي تعد الميمة األولى التي تساعد في التقميل من اآلثار

البيئية السمبية

لمنفايات  ,وتحقق تخفيض تكاليف إعادة المنتجات باعتبار إن االىتمام البيئي لو الدور الكبير في بقية
إبعاد الدراسة وبخاصة إستراتيجية المرتدات الضامنة .

ب -إن قيمة اختبار ( )Runsإلستراتيجية المرتدات الضامنة بمغت ( )17.50وىي معنوية عند مستوى
دالل ( )0.055وىي اقل من مستوى المعنوية االفتراضي لمدراسة البالغ ( ,)0.05وىي اقل من مستوى
ة

الداللة إلستراتيجية المرتدات الضامنة مما يعني إن الشركة المبحوثة تعطي االىتمام بيذه االستراتيجية .

وقد بمغ عدد دورات ( )Runsواختبار  )1.916-(Zوبيذا تكون بيانات ىذا البعد تمتاز بالعشوائية التامة

في االنتخاب واالستقاللية عن باقي أبعاد الدراسة ,وىذا داللة عمى انو يوجد لدى الشركة المبحوثة اىتمام
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فعمي وحقيقي باختيار ىذه االستراتيجية بالنسبة لباقي أبعاد الدراسة .وىذه النتيجة داللة عمى وجود التزام

فعمي وحقيقي بيذه االستراتيجية من قبل الشركة المبحوثة.

ت -إن قيمة اختبار ( )Runsإلستراتيجية االسترداد بمغت ( )17.50وىي غير معنوية إذ بمغ مستوى
الداللة ( )0.862وىي اعمي من مستوى المعنوية االفتراضي لمبحث ( . )0.05وىي أعمى من مستوى
الداللة إلستراتيجية االسترداد وقد بمغ عدد دورات ( )Runsواختبار  )1.916-(Zوبيذا تكون بيانات ىذا
البعد ال تمتاز بالعشوائية التامة في االنتخاب واالستقاللية التامة عن باقي ابعاد الدراسة  .وىذا يدل عمى

عدم وجود التزام فعمي لدى الشركة المبحوثة إلستراتيجية االسترداد  .فالشركة التي تريد البقاء واالستمرار

في السوق عمييا إن تستمر وبوتيرة واحدة بكل ما يمكن استخدامو من اجل خفض تكاليف اإلنتاج من
خالل استرداد المنتجات والمكونات والمواد التي يتم إرجاعيا في مرحمة اإلنتاج .
وبناءاً عمى النتائج السابقة تقبل فرضية البحث الرئيسة التي تنص عمى:

يتفاوت معنويا االلتزام بإبعاد استراتيجيات االمدادات العكسية في الشركة المبحوثة.

االستنتاجات

الباحثن من النتائج التي أفصح عنيا التحميل اإلحصائي ما يأتي :
و
يستنتج

اوال  :أظيرت نتائج الوصف والتشخيص لمتغيرات البحث ما يأتي :

 -1ىناك تفاوتا في االىتمام وااللتزام من قبل الشركة المبحوثة باستراتيجيات االم دادات العكسية خالل
نتائج معامل االختالف لممتغيرات .

 -2أظيرت نتائج الوصف والتشخيص اىتماماً من قبل الشركة المبحوثة بالمتغيرات التي تعزز تقديم
خدمات الصيانة بعد انتياء فترة الضمان إلى الزبائن مقابل أجر.

 -3لم تظير نتائج الوصف والتشخيص اىتماما بالسعي لمحد من

نفايات التغميف واعادة التدوير

واالستخدام إذ نال المتغير ( ) X4مرتبة متدنية وىذا يؤشر عمى عدم اىتمام الشركة المبحوثة بيا .

ثانيا  :نتائج اختبار فرضية البحث الرئيسة :

 -1أظيرت نتائج تحميل التباين إلى وجود تفاوت معنوي في التوجو نحو ابعاد البحث في الشركة
المبحوثة .

 -2أظيرت نتائج اختبار ( ) Runsالتزام الشركة المبحوثة بإستراتيجية االىتمام البيئي واستراتيجية

المرتدات الضامنة دون االلتزام بإستراتيجية االسترداد (التصميح ) وىي إستراتيجية ميمة ال تقل أىمية
عن باقي االستراتيجيات في الشركة ليذا السبب الينبغي إغفاليا لتحقيق التميز في تخفيض التكاليف ,
وىذه النتائج جاءت متوافقة نسبيا مع نتائج الوصف والتشخيص فالتركيز عمى االلتزام ببعض
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االستراتيجيات واغفال البعض األخر سيؤدي يالشك إلى عدم فاعمية تخفيض التكاليف في تحقيق
األىداف التي تطمح الييا الشركة المبحوثة في البقاء والنمو في السوق .

المقترحات

في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل الييا نشير إلى أىم التوصيات التي تعزز اإلطار البحثي وعمى

النحو األتي :

 -1ينبغي عمى الشركة المبحوثة االىتمام الكافي والمتساوي باستراتيجيات االمدادات العكسية بغية تحقيق

أىدافيا في تخفيض التكاليف والنجاح المتميز عمى المنافسين .
 -2إعطاء المزيد من العناية بإستراتيجية االسترداد

وفاعمية في تحقيق أىدافيا في البقاء واالستمرار .

( التصميح ) من اجل تعزيز تخفيض التكاليف

 -3ضرورة تكثيف الدراسات الخاصة باستراتيجيات االمدادات العكسية بالشكل الذي يحقق التميز في

تخفيض التكاليف في شركات اخرى وعمى نطاق أوسع في بيئة الميدان .
مصادر البحث
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة تكريت

كمية اإلدارة واالقتصاد
قسم إدارة األعمال

م /استمارة االستبيان
السيد المستبين المحترم:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

تعد االستمارة التي بين يديك جزءاً من مشروع بحث في إدارة األعمال بعنوان

(استراتيجيات االمدادات

العكسية في الشركات العراقية :شركة ديالى العامة لمصناعات الكهربائية أنموذجاً)

دراسة استطالعية في شركة ديالى العامة لمصناعات الكهربائية  .وتعد ىذه االستمارة مقياساً

يعتمد عميو ألغراض البحث العممي ,وأن مشاركتكم سيكون ليا األثر اإليجابي في إخراج ىذا البحث

بالمستوى المطموب.

ببالغ االعتزاز والثناء ,نرجو تفضمكم مشكورين باختيار اإلجابة التي ترونيا مناسبة لكل س ؤال,

عمماً بأن اإلجابة تستخدم ألغراض البحث العممي حص اًر ومن دون ضرورة ذكر االسم ,نشكر لكم حسن

استجابتكم.

مالحظات:

 .1يرجى قراءة العبارات بشكل دقيق ,ومن ثم اإلجابة بما ترونو مناسباً في سمم التأشيرات.
 .2يرجى عدم ترك أية عبارة من دون إجابة ألن ذلك يعني عدم صالحيتيا لمتحميل.
بيانات تتعمق بالمستبين:

أ -مدة الخدمة في الشركة ---------:سنة

ب -التحصيل الدراسي( :دبموم فني) (بكالوريوس) (دبموم عالي وماجستير) (دكتوراه )
الباحثون

استراتجيات االمدادات العكسية  :ظيرت استراتيجيات االمدادات العكسية في أواخر القرن التاسع عش ر
وذلك بيدف إعادة المنتجات والحاويات واالستخدام المباشر لمتغميف واعادة تدوير المواد والتخمص السميم
بالحد األدنى من اآلثار السمبية لمبيئة .
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استراتجيات االمدادات العكسية

 -1إستراتيجية االهتمام البيئي:تيدف ىذه االستراتيجية إلى التقميل من اآلثار البيئية السمبية لمنفايات  ,وتحقق تخفيض
تكاليف إعادة المنتجات فضال عن الحد من نفايات التغميف واعادة التدوير واالستخدام.
اتفق

ت

العبارات

1

منتجات شركتنا صديقة لمبيئة

2

تجيز شركتنا البيئة بتعزيز اإلبداع والخمق والتفكير غير التقميدي.

3

يتم استرجاع المنتجات من الوكالء التي تحتوي عمى مواد مضرة لمبيئة والتخمص منيا

4

تسعى الشركة لمحد من نفايات التغميف واعادة التدوير واالستخدام.

5

يتم استرجاع الحاويات والمناضد والصناديق التي تحمل بواسطتيا المنتجات من الوكالء

محايد الاتفق

بشكل صحيح.

إلعادة استخداميا.
6

تسعى الشركة السترجاع عبوات التغميف العتبارات بيئية واعادة تصنيعيا أو تدويرىا.

7

تستورد الشركة مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة صديقة لمبيئة.

 -2إستراتيجية المرتدات الضامنة :ىذه االستراتيجية تركز بالدرجة األساس عمى االمدادات العكسية لتوازن خزين
الشركة من خالل إرجاع المنتجات من محالت البيع فضال عن تقديم خدمات ما بعد البيع لنيل ثقة المستيمكين .
ت العبارات
8
9
10

أتفق محايد الاتفق

تمتزم الشركة باسترجاع المنتجات من الزبون في حالة عدم تطابقيا مع حاجاتو من حيث

(خصائص التصنيع).

تقوم الشركة باسترجاع وتبديل المنتجات من الزبون والتي فشمت في أدائيا أثناء االستخدام
إلعادة العمل عمييا.
تتعيد الشركة باسترجاع المنتجات التي تضررت أثناء عممية التسميم إلى قسم اإلنتاج إلعادة
العمل عمييا.

 11تستخدم شركتنا نموذج االدارة الحديثة لتحسين الفيم السوقي والموقع فيو .
 12تعرف شركتنا بسرعة كيفية خمق األسواق الجديدة لممنتجات .
13

تقوم الشركة باسترجاع المنتجات المنتيية صالحية عمميا اإلنتاجي لالستفادة من األجزاء

الصالحة فييا.

 14تستخدم الشركة سياسة بيع بعض المنتجات التي تم إرجاعيا في السوق المستعمل.
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 -3إستراتيجية االسترداد أو ( التصميح ):بموجب ىذه االستراتيجية يمكن التركيز عمى استرداد كل ما يمكن استخدامو من
اجل خفض تكاليف اإلنتاج من خالل استرداد المنتجات والمكونات والمواد التي يتم إرجاعيا في مرحمة اإلنتاج ألسباب

مختمفة مثل ( المواد االولية الغير مطابقة لممواصفات  ,والزيادة في المواد االولية و فضالت اإلنتاج في العمميات اإلنتاجية
أتفق محايد الاتفق

ت العبارات
 15يتم استرجاع المواد االولية الفائضة في مرحمة اإلنتاج إلى المجيز.
 16يتم استرجاع المنتجات النصف مصنعة الغير مطابقة لممواصفات .
17

يتم استرجاع فضالت اإلنتاج والمنتجات العرضية (الناتجة من عممية التقطيع والمزج ) واعادة

العمل عمييا.

 18تقدم الشركة خدمات الصيانة أثناء فترة الضمان إلى الزبائن مجانا.
 19تقدم الشركة خدمات الصيانة بعد انتياء فترة الضمان إلى الزبائن مقابل اجر.
 20يتم استرجاع المنتجات عندما تكتشف مشكالت مرتبطة بالصحة .
21

يتم استرجاع المنتجات عندما تكتشف مشكالت مرتبطة بالسالمة واألمان عند استخدام
المنتج.
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