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 :صالممخ  
في تحقيق  الظبي اإلمجادو  SCM التخديؽدايج أىسية ودور سالسل التؾريج و مع ت

دور عسمية التخديؽ  عمىفي ىحا البحث التخكيد  ، تؼاألداء لمسؤسدات الظبية اليؾم
 السختمفة.  مسؤسداتلمؽ أىسية في العسمية التخديشية  السا لي

جل تحقيق أوذلػ مؽ  ،األمثلتشغيؼ العسمية  إلىتيجف ىحه الجراسة السيجانية 
 أو ،س فـي السخدون تقجيؼ الخجمات دون حـجوث تكـج   ؼ في السخدون الستسخارالتحك  

اإلشكالية  ؽعالجراسة تست محاولة اإلجابة  اللخذلػ، ومؽ  ىنقص. باإلضافة إل
إلعادة طمب التؾريج باستعسال السعمؾمات  األمثلالسظخوحة التي تعمقت بتحجيج الدمؽ 

في  االسدمشة بسا يزسؽ تمبية الظمب عميي األمخاضأصشاف أدوية  ألحجالستؾفخة 
. ومؽ أجل ضسان تحكؼ السؤسدة في تدييخ وبأقل تكمفة مسكشة ،الؾقت السشاسب

تؼ ذلػ مؽ خالل وضع  ، ويزسؽ ليا تمبية الظمب ،بيا التأخيخمخدونيا والحؼ يجش   
ا والسعجات مؽ خارج ليبي األدويةدمدمة التؾريج مؽ استيخاد بفخضية أساسية تبجأ 

أنغسة السعمؾمات وججت  أخيخا  . و الظبي الخئيدية اإلمجادوشحشيا إلى إدارة مخازن 
ارة الدمدمة يا تؾفخ حمؾل جحرية إلدبأن   SCMالسدتخجمة في إدارة سالسل اإلمجاد 

 .كمة العجد في السخازن ولمقزاء عمى مذ لى غاية التشفيحإمؽ مخحمة التخظيط، و 
 .، اإلمجاد الظبي، التخديؽ(SCM)إدارة سمدمة اإلمجاد  الكممات المفتاحية:



 

 م0201 ديسمبر العاشرالعذد                      813                 الجزء الثاني  -مجلت رواق الحكمت

 م.عبذالحيفظ مختار  م.عادل جالىته   د.نىر الذين التىمي  د.     د.البهلىل أبىلرين  (...SCMتطبيك تمنيت إدارة سلسلت التىريذ )

 :المقدمة. 1
السعشية باالحتفاظ بالسخدون والسحافغة عميو مؽ  اإلدارة ىيج إدارة السخدون تع

التخظيط والتشغيؼ والتشفيح ورقابة إجخاءات التخديؽ وصخف السخدون حدب  حيث
التخديؽ فيؾ  ام  أ ،لسؾاد السخدون السدتخجمة رة لإلدارات ؾعيات السقخ  الكسيات والش

وحتى يتؼ  ،الؾعيفة التي يتؼ مؽ خالليا حفع السؾاد والدمع مشح ترشيعيا أو شخائيا
كسا تعخف وعيفة  ،دطمبيا مؽ قبل الجيات التي تحتاجيا لدج احتياج أو غخض محج  

سحافغة يا تخظيط وتشغيؼ عسميات استالم السؾاد والسدتمدمات والالتخديؽ أيزا   بأن  
فيؾ الؾعيفة التي يتؼ  ،وإمجاد الجيات الظالبة باحتياجاتيا في الؾقت السشاسب ،عمييا

وحتى يتؼ صخفيا أو طمبيا  ،مؽ خالليا حفع السؾاد والدمع مشح ترشيعيا أو شخائيا
وقج تؼ العسل عمى  ،دمؽ قبل الجيات التي تحتاجيا لدج احتياج أو غخض محج  

 بميبيا مجاد الظبيإلفي مخازن ا واألدويةلية سالسل التؾريج لتخديؽ السؾاد آدراسة 
 السؾاطشيؽ احتياجاتلدج  ومعيش اتحيت يتؼ تخديؽ السدتمدمات الرحية في مدتؾدع

لحيؽ طمبيا مؽ قبل السدتذفيات أو مخاكد  ومدتمدمات طبية وغيخ طبية مؽ أدوية
الذخاء ومدتشجات  اتطمبد الؾثائق السدتعسمة مؽ تتعج  و . الخعاية الرحية التابعة ليا

 وكل ىحا يؤدؼ عسؾما  إلى تذكيل حجؼ معتبخ مؽ السعظيات.، االستالمالظمب و 
لألىسية البالغة لتجفق السعمؾمات عبخ التقشيات والبخمجيات الحجيثة، إذ يحتؼ  ونغخا  

وأحدؽ أداء  والحؼ يزسؽ ليا أكثخ فاعمية ،عمى السؤسدة اختيار أحدؽ البخمجيات
بيؽ مختمف الؾعائف في السؤسدة الؾاحجة وبيؽ السؤسدات األعزاء في سمدمة 

 .اإلمجاد 
 :البحث مذكمة. 2

بذكل مخدونيا  كسيةؼ في تتحك   ية أن  حالر اتإلى أؼ مجػ يسكؽ لمسؤسد
 .الؾقت السشاسبفي  إلعادة طمب التؾريج األمثلتحجيج الدمؽ مؽ خالل  مثالي
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 :البحث أهمية.3
 :تكسؽ أىسية الجراسة في الشقاط التالية

 . بالسخدون والؾقؾف عمى السذاكل الستعمقة بو ف عمى طخق وكيفية التحكؼالتعخ  1- 
األساليب العمسية الحجيثة السسكشة التي تحقق معخفة السجة الدمشية  ثتظبيق أحج2-  

 السثمى إلعادة الظمب.
 :البحث أهداف .4

ف عمى األساليب التعخ  سالسل اإلمجاد في السؤسدة و تؾضيح أىسية ودور 1- 
والتي تزسؽ لمسؤسدة تقجيؼ  ،بالسخدون  في كيفية التحكؼالسدتخجمة  الشاجحة

 الخجمات بذكل جيج.
 .اتفادة مشيا في تحجيج زمؽ الظمبتقشيات سالسل التؾريج واالست استخجام2- 
الؾقؾف عمى السذاكل واألسباب التي تؾاجييا السؤسدات الظبية في التؾريج  3-

 واتخاذ القخارات الدميسة لحل ىجه السذاكل.
مشيا في ىحا السجال، خاصة إدارة  مجسؾعة مؽ التؾصيات لالستفادة تقجيؼ 4-

 .السؤسدات الظبية. 
 :فرضيات البحث. 5

يديؼ في القزاء عمى العجد  التؾريجمؾعج إعادة طمب ؼ السؤسدة في تحك   ن  إ
 .استخجام سالسل اإلمجادب ويزسؽ ليا تمبية الظمب وبأدنى تكمفة مسكشة في السخدون 

 :مفهوم التخزين. 6
 ،في السخازن مؽ لحغة وصؾليا إلى السخدن  تختيب السؾادوضع و  عسمية إن  

ؽ العسمية التي تتزس  ا أم   ،بالسخدون  ى بعسمية االحتفاظوحتى لحغة خخوجيا تدس  
إجخاءات التأكج مؽ سالمة السخدون والعسل عمى إبقاء ىحا السخدون صالحا  ومظابقا  

 مخاطخ التمف عؽ بعيجا   إلى حج  كبيخ ججا  لمحالة أو الظخيقة التي تؼ استالمو بيا
فعسمية . السخدون  عمى ى بعسمية السحافغةتدس  غيخىا مؽ السخاطخ والحخيق و 
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ي وىأمؾقع سابق قبل اإلنتاج ومؾقع الحق الستكبال العسمية اإلنتاجية  ىيالتخديؽ 
 .وتعجيل لعسمية التجفق مؽ حيث الكسية ضبط

 :أهداف التخزين.  7
السؤسدة مؽ السؾاد والسعجات الالزمة لمعسميات اإلنتاجية  احتياجات تؾفيخ 1-

وبالجؾدة السشاسبة لزسان عجم نفادىا  ،عو في حالة سميسةواألجداء نرف مرش  
 وتحقيق استسخارية العسمية اإلنتاجية.

حالة سميسة وصالحة لالستخجام وبالكسيات  فيتخديؽ السشتجات الشيائية 2- 
 السظمؾبة.

تشديق بيؽ بخامج اإلنتاج وبخامج الذخاء وخظط التدؾيق وإمكانيات نغؼ التخديؽ ال3- 
 الستاحة.

العسل عمى تخفيض تكمفة التخديؽ  لػوكححداب تكمفة الخام والسدتمدمات  4-
مع مخاعاة عجم انخفاض السخدون عؽ  وتقميل حجؼ رأس السال إلى أقل حج مسكؽ

 .ؤسدةالحج السشاسب الحتياجات الس
 .التخزين.  أهمية 8

بالسؾجؾدات بكسيات مشاسبة لحيؽ طمبيا في  عؽ االحتفاظ السدؤولةىي الؾعيفة 
يتؾافخ في ىحه السخازن  مخازن أو مدتؾدعات قخيبة مؽ جية االستخجام عمى أن  

 نة.أسمؾب التخديؽ السشاسب لمسؾاد السخد  
 :مداد والتوريدإلاإدارة سالسل  .9

 والتوريد؟ ما هي إدارة سالسل اإلمداد 1.9
حخكة يا العسمية التي تجمج وتشدق يسكؽ تعخيف إدارة سالسل اإلمجاد والتؾريج بأن  

ومؽ ثؼ إلى السدتيمػ  ،ؼ بيا مؽ السؾرد إلى السرشعوتتحك   ،الدمع والسؾاد والسعمؾمات
وتعتسج عمى تكامل العسميات التدؾيكية مؽ حيث جسع السعمؾمات في كل  ،الشيائي

وبيحه  ،إلى السؾرديؽ األصمييؽ مخحمة وصؾال  إلى السدتخجم الشيائي ثؼ تغحيتيا عكديا  
الخجمات ، التدؾيق، اد الستظؾرة تكامال  بيؽ اإلنتاجل اإلمجالظخيقة تؾفخ سالس
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حيث تديؼ إدارة سالسل . [1]والسدتيمكيؽ عمى حج الدؾاء سؤسدةوالسعمؾمات لم
اإلمجاد في زيادة كفاءة السؤسدات التي تؤدؼ بجورىا إلى رفع األرباح وخفض 

ز التعاون بيؽ األطخاف بذكل أفزل لتحقيق األىجاف السذتخكة  [2]التكاليف كسا تعد  
وتشغيؼ عسميات الذخاء والشقل واستخجام الكسيات السشاسبة مؽ السخدون والحفاظ عمى 
التكاليف عشج الحج األدنى كسا تديؼ بذكل فاعل في تؾفيخ طمبات العسالء مؽ خالل 

 .[3]زخوريةالغيخ دؼ التعقيجات االستخاتيجيات السشاسبة لمسداعجة في تفا
 :أهداف سالسل التوريد 2.9

تؤدؼ إدارة سمدمة التؾريج الشاجحة إلى العجيج مؽ السدايا التشافدية قريخة وطؾيمة 
تذسل السدايا القريخة زيادة اإلنتاجية وتقميل السخدون والؾقت وخفض تكاليف . الدمؽ

ل في زيادة رضا السدايا طؾيمة األجل التي يسكؽ تحكيقيا تتسث   الشقل في حيؽ أن  
يجف ي . كل ذلػلكل طخف في الدمدمة [4]الدبائؽ وزيادة الحرة الدؾقية والخبح

ديؽ مع التخكيد عمى كل مؽ تخفيض التكاليف وتعغيؼ بشاء سمدمة مؽ السؾر    إلى
 .[6][5]الكيسة لمسدتيمػ

 :سمدمة التوريد أهمية3.9 
سالسل التؾريج  إلدارةال تشغيسية وتحقيق االترال الفع  التخكيد عمى الفؾائج ال 1-

 . السبجئية
 لمسدتشجات.كثخ كفاءة مؽ خالل التؾزيع الدخيع أسخع و أالعسل برؾرة  2-
 .تخاذ القخار برؾرة سخيعة وتخفيض الؾقت الالزم لمؾصؾل إلى الدؾق ا3- 
 خ ليؼ.ربح أكثوتحقيق شكال تجارة الذخكاء أشكل مؽ 4- 
 .كبخأاالترال برؾرة تحقيق 5- 
 .ؽيتقؾية العالقات مع العسالء الحالي 6-

 :سمدمة التوريد إدارة أهمية1.3.9
 :فيسا يمي [7]يسكؽ تمخيص أىجاف سمدمة اإلمجاد    
 .الحاجة إلى تحديؽ العسميات 1-
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 رفع مدتؾيات الذخاء الخارجي. 2-
 تخفيض تكاليف الشقل.3- 
 ىسية التجارة الخارجية.أ زيادة 4- 

 .السشافدة تحديؽزيادة  -5
 :الطبي اإلمدادمداد في مؤسدات إلااستخدام سالسل . 10

ويعتسج البذخ عمى سمدمة  ،تؾريج تديؼ في تحديؽ صحة اإلندانالإدارة سمدمة 
كسا  ،بذكل سخيعالتؾريج لتقجيؼ األدوية والخعاية الرحية خالل حالة الظؾارغ الظبية 

. [8]سعافاتإليكؾن أداء سمدمة التؾريج ىؾ الفخق بيؽ الحياة والسؾت في ا يسكؽ أن  
تؾفيخ األدوية والسعجات الالزمة لمعالج في السدتذفيات نتيجة لتشفيح سمدمة  وأيزا  

الة عمى نحؾ متكامل بشغؼ الخعاية التؾريج السستازة وتختبط نغؼ إمجادات األدوية الفع  
البذخية الكافية والتسؾيل السدتجام ونغؼ السعمؾمات  السؾارد جوتع ،الرحية القؾية

نات أساسية الذاممة والتشديق مع الذخكاء ومؤسدات الخعاية الرحية كميا مكؾ   
لزسان تؾفيخ وسيؾلة الحرؾل عمى األدوية األساسية بجون انقظاع وقج وضعت 

مجان سعيا  مشغسة الرحة العالسية أدوات لتقييؼ نغؼ إدارة إمجادات األدوية في الب
 .[9]لتحجيج نقاط القؾة في الشغام الحؼ يبشى عميو ونقاط الزعف التي يشبغي معالجتيا

 
 سالسل التؾريج إدارةبيان تتابع  1.ذكل ال
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مداد الطبي لمكتب الخدمات الرحية ببني إلدراسة تطبيق سالسل ا1.10
 :وليد

السشغسات الرحية سؾاء التي يسارس في العجيج مؽ  نذاط ظبيةإدارة السؾاد ال إن  
تقجم ية كسا نعمؼ ال الظب والسشغسات .أو التي ال تيجف إليو ،تيجف إلى تحقيق الخبح

عاية طبية مباشخة ر سا طبيعة عسميا تقجيؼ خجمات و ن  إسمع ممسؾسة أو غيخ ممسؾسة و 
إلدارة مخازنيا  الجورؼ  السخدون  طخيقة ويتؼ استخجام . لسؽ يحتاجيا مؽ السؾاطشيؽ

ييجف إلى تؾفيخ كسا  .العسميات بذكل دورؼ لكثيخ مؽ السخدون الحؼ يؾجج وىؾ
يشتج عؽ كل دورة مشيا تشاقص  بحيث فـي شـكل طمبيات متباعجة زمشيا   حتياجاتاال

نتيجة الدحب السـدتسخ مشو يعكبو ارتفاع مفاجئ لمسحدون  جورؼ تجريجي لمسخدون ال
 .تؾريج طمبية ججيجة عشج
 :مداد الطبي محل الدراسةإلالتوريد لمخازن ا طبيعة سمدمة. 11
دوية والسعجات مؽ خارج ليبيا بجأ سمدمة التؾريج مؽ استيخاد األت: الطمب لمتوريد1- 

مجاد الظبي الخئيدية التابعة لؾزارة الرحة بظخابمذ عشج إلوشحشيا إلى إدارة مخازن ا
 جخاءات طمب التؾريج.إتسام إ

مة عمى الذاحشات إلى رو محس  في حاويات مخر   يتؼ التؾريج بالذحؽ. الذحن 2-
مجاد الظبي ببشي وليج إلمخازن بشي وليج عمى شكل دفعات حيث يؾجج في مخازن ا

مدتؾدع  .ومدتؾدع لمسدتمدمات والسعجات الظبية ،مدتؾدعيؽ مدتؾدع لألدوية
بة وجافو أؼ بعيجة عؽ الخطؾ  ةدوية في درجات حخارة مشخفزد لحفع األمجي   األدوية

 لمسحافغة عمييا.
مخكد  11دوية عمى دتؾدعات السؾجؾدة تقؾم بتؾزيع األالس إن   :تخطيط التوزيع3- 

أؼ  ،عة حدب التكتل الدكاني لكل مخكدصحي داخل السجيشة وتكؾن الحرص مؾز  
 ،مجاد حدب الظمب ويتؼ التؾزيع مؽ السخازن بذكل دفعة واحجة كل شيخيؽإليكؾن ا

ت آمخازن السشذ وفي حال عجم وجؾد أدوية في السخازن يتؼ االستعانة والظمب مؽ
 .الرحية السجاورة
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 :تحميل معمومات الدراسة الميدانية. 12
نغام التؾريج لمسخازن  ن  أو ، األدويةمجاد الظبي تعاني مؽ نقص إلامخازن  ن  إ

لمغخوف الخاىشة تتأخخ دفعات التؾريج  ولكؽ نغخا   ،يكؾن سشؾؼ أؼ دفعة في كل سشة
ويتؼ التؾزيع  ،ب عجد في السخازن ا يدب   مس   ،مؽ السخازن الخئيدية لسخازن السجيشة

 دارة السؾاد الرحيةإ . إال أن  عمى السدتذفيات والسدتؾصفات بؾاقع دفعة كل شيخيؽ
إدارات دام و مة الرحية مؽ أقؾ إلى تأميؽ كافة االحتياجات بقظاعات السشغ تيجف

 اآلالت واألجيدة والسعجات ذلػ تؾفيخ. باإلضافة إلى ظبيةالغيخ مؽ السؾاد الظبية و 
الكاممة عمى جسيع الخجمات واألعسال اإلنذائية  والسدؤوليةظبية الغيخ الظبية و 

الستسثمة في سات الخعاية الرحية بالكسيات والشؾعيات السظمؾبة التي تحتاجيا مشغ  
د وحدب وفي الؾقت السحج   ،مدتذفيات ومختبخات وغيخىاالسخافق الرحية مؽ 

 .التخديؽ األنغسة والمؾائح الخاصة بشغام
حد إعادة الطمب في سالسل التوريد أل التطبيق العممي لحداب زمن. 13

 :مراض المزمنة في مخازن المركز الرحيدوية األأصناف أ
يجب حداب الؾقت الحؼ يرجر  ةاالقترادي أوى حجؼ الظمبية السثم عشج تحجيج
شا بحاجة إلصجار أمخ التؾريج كل مخة في الؾقت الحؼ يدسح ن  أ حيث، فيو أمخ التؾريج

. نات في نفذ الؾقت الحؼ يرل فيو السخدون إلى الرفخبؾصؾل السؾاد أو السكؾ   
ولتحجيج ذلػ  ،شا نرجر أمخ التؾريج قبل وصؾل السخدون لمرفخن  أحلػ فلنتيجة و 

ى نقظة إعادة الظمب أو ؽ يدس  شا نعتسج عمى وصؾل السخدون لحجؼ معي  ن  أفالؾقت 
Reorder Point ،أدويةحج أصشاف أعمى  بمغ معجل الدحب. فعمي سبيل السثال 

وكانت فتخة  ا  وحجة شيخي 1500 السدتذفيات في السجيشة ػحجإالسدمشة في  األمخاض
والكسية  ،وحجة1000 ا الرشفليحالتؾريج بعج شيخيؽ وقيسة السخدون االحتياطي 

 وعشج تظبيق ىحه ،وحجة 5500ا الرشف ىيحمجاد ليإلالتي تؾرد مؽ مخازن ا
 :ب زمؽ إعادة الظمب  تكؾن كالتاليالسعمؾمات عمى معادلة حدا
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 نقؾم بحداب عجد الؾحجات خالل الذيخيؽ: أوال  
 وحجة 3000=2*1500

 وحجة 1000ىؾ  ماناآلمخدون  باعتبار أن   
 وحجة 4000=  1000 +3000

 قيسة إعادة الظمب / معجل الدحب -السخدون  ولحداب مؾعج إعادة الظمب = رصيج
 شيخ 1=  4000/1500 -5500

 ولحداب كسية الظمب اليؾمي 
 وحجة 15يؾما  =  5500/365

 
 تحجيج نقظة إعادة الظمب:2ذكلال

مؾعج إعادة الظمب تكؾن كل شيخ يتؼ فييا  ن  أو تبيؽ ن  أومؽ خالل الحدابات ف
 في السخازن . ا  لكي ال يحجث عجد   ؛يؾميا   ةوحج 15تؾريج كسية الظمب والتي تكؾن 

 :االستنتاجات والنتائج. 14
 تي:خالل إجخاء ىجا البحث ندتشتج اآل مؽ     
 .عميوىي اإلدارة السعشية باالحتفاظ بالسخدون والسحافغة  إدارة السخازن  ن  إ1- 
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رشيعيا ت لحغة مؽ التخديؽ ىؾ الؾعيفة التي يتؼ مؽ خالليا حفع السؾاد والدمع2- 
 .أو شخائيا وحتى يتؼ صخفيا

 عمى عسميات التؾريج والكسية السؾردة ا  كبيخ ا  مجاد الظبي تعتسج اعتسادإلمخازن ا 3-
 السثمى إلعادة الظمب.عمى الفتخات الدمشية  كحلػو  ،األدوية مؽ
ويتؼ التؾزيع عمى  ،التؾريج لمسخازن يكؾن سشؾؼ أؼ دفعة في كل سشةنغام  -4

 السدتذفيات والسدتؾصفات بؾاقع دفعة كل شيخيؽ.
دوية بدبب تأخخ فتخة التؾريج وعجم وصؾليا في ىشالػ نقص حاد في مخازن األ -5

 د.الؾقت السحج  
ة السثمى مؽ خالل الحدابات باستخجام سالسل التؾريج وحداب الفتخة الدمشي -6

السخافق الرحية يجب تؾريج صشف و لمقزاء عمى العجد في مخازن لمتؾريج تبيؽ أن  
دة مؽ خالل السعادالت الخاصة بالكسية السثمى السحج   دوية محل الجراسة كل)شيخ(األ

 بيا.
 :التوصيات

السؾعفيؽ في مجال إدارة السخازن عمى تقشيات سالل التؾريج والحدابات تجريب  -1
 زمؽ إعادة الظمب والكسية السثمى لمقزاء عمى العجد في السخازن. لتحجيج
استخجام التقشيات الستظؾرة والسشغؾمات االلكتخونية لمقزاء عمى مذاكل تأخخ 2- 

 التؾريج.
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