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 المقدمة
ى                       د عل اه التأآي دفعها باتج ًا ت ال الحاضرة تواجه ظروف أصبح واضحًا أن منظمات األعم
ك النشاطات هو نشاط          ان أحد تل ا آ النشاطات التي تضيف القيمة في أعمالها قدر اإلمكان ، وربم

ة             ديري المن      . الشراء الذي يساهم في توفير معظم مدخالت المنظم ى م ذا ينبغي عل ر   ل ظمات تغيي
رة      ي النظ عار ، وتبن ل األس راء بأق ا الش ي مفاده ة الت ي المنظم راء ف ة الش ة لوظيف رة القديم النظ
ات                  ة في عملي الحديثة لوظيفة الشراء التي مفادها الحصول على المشتريات التي تضيف أعلى قيم

ر صاحب مصلحة و                 ذي صار يعتب ة مع المجهز ال ات وثيق اء عالق شريك  المنظمة وتساعد في بن
ل             ام بتحلي عف االهتم ول ان ض ذآر الق دير بال ن الج ة، وم ال المنظم ي أعم م ف تراتيجي مه اس
ا       افي به ام الك دم اإللم ى ع زى إل ن أن يع ات يمك راء الصناعي للمنظم ي الش ة ف ؤثرات البيئي الم
ونقص الخبرات الالزمة لتحديد متغيراتها األساسية والقدرة على تبويب تلك المتغيرات آل ضمن               

ؤ ة الشراء الصناعي م ى ضعف في أداء عملي ؤدي إل د ي ا ق ة ، مم ادة -ثرات معين ز ع ي تتمي  الت
 وبذلك فإنها تحتاج إلى الدراسة والتعرف الجيد على ابرز المؤثرات فيها من            -بكلفتها ومخاطرتها   

 .اجل التفكير بطريقة مناسبة لالستجابة أو التحوط لها 
 ضمن مسؤوليات مدير الشراء في منظمات آما أن تحليل مؤثرات الشراء الصناعي

األعمال لما يترتب عليها من تعقيد أو تبسيط في تنفيذ وظيفة الشراء التي غالبًا ما تستجيب لتلك 
ويفضل أن يوثق ذلك التحليل في سجالت مناسبة يجري حفظها في قسم . المؤثرات وتذعن لها 

ة العليا عندما تطلب الستخدامها في الشراء داخل المنظمة ، حتى يتسنى عرضها على اإلدار
أغراض التخطيط والتقييم والبحث والتطوير واتخاذ القرارات المرتبطة بالشراء والتخزين 

في شرائها الن  والتجهيز ، وينبغي أن توجه المنظمات أنظارها بشكل آبير نحو المؤثرات البيئية
يع المنظمة التصدي لها بل يكون الضغوط التي تفرضها تلك المؤثرات آبيرة وغالبًا ال تستط

الخيار المتاح أمامها هو االستجابة لها ، بخالف المؤثرات الفردية في شرائها التي يمكن أن 
تسيطر عليها المنظمة عن طريق اختيار موظف الشراء الذي يمتاز بالمعرفة والخبرة ويتقيد 

 .بالتعليمات والضوابط التي حددت لسلوآه الفردي 
 

 :ـة البحـث أهمي-اوًال
موضوع الشراء في عالم األعمال اليوم ، إذ تؤشر  تنبع أهمية الدراسة من أهمية

والدراسات الرصينة في مجال األعمال الصناعية بشكل عام وإدارة  اهتمامات وترآيز البحوث



الشراء اليوم هو احد الموضوعات الساخنة في هذين  المواد على وجه اخص أن موضوع
و إلى التعامل مع منظمات األعمال على أنها جزء من سالسل تجهيز منظمات الحقلين، مما يدع

وفي مقابل ذلك فان . يكون التفكير بإدارة العمليات على وفق مدخل سلسلة التجهيز  أخرى وان
 الموضوع يشهد محدودية واضحة في تناوله في البحوث المحلية وآذلك العربية على هذا

النقص  ي، ومن هنا جاءت أهمية الدراسة إذ تكمن في محاولتها سدالصعيدين األآاديمي والتطبيق
 :في هذا الموضوع من خالل

ومكوناتها ، وإدارتها ، مع  التعريف بالمفاهيم الخاصة بمراحل الشراء الصناعي ، .1
 الترآيز على المؤثرات البيئية فيها واهم التطورات التي طرأت على المفاهيم والمداخل

 .التي تتضمنها
للمؤثرات البيئية في الشراء الصناعي  د ما قدمه الباحثون من أنواع ونماذجإيرا .2

 وتصنيف هذه المؤثرات على وفق عوامل تعتمد ما رآز الباحثون عليه من متغيرات
 .للتمييز ما بينها

أما في الجانب التطبيقي فان أهمية الدراسة تترآز في سعي الدراسة إلى التعريف 
ونقاط االختناق فيها من خالل التحاور مع تجهيز  المحلية ومشكالتهابمسارات سالسل التجهيز 

الشرآات العراقية ، وجهدت الدراسة لترجمة ما طرحه الباحثون  العينة المبحوثة من منتجات 
بشأن التحليل والتحديد للمؤثرات البيئية في الشراء الصناعي إلى واقع فعلي من خالل بناء 

بين  آما حاولت الدراسة الكشف عن أوجه االتفاق واالختالف. لدراسة واختبار التحليل في عينة ا
نتائج في الجانب  ما طرحه الباحثون بشأن المؤثرات البيئية وما توصلت إليه الدراسة من

 .التطبيقي
 هـدف البحث : ثانيًا 

 .بيقيأهداف الدراسة تبرز في آال الجانبين النظري والتط      توافقًا مع مشكلة الدراسة فإن
فان هذه الدراسة تهدف إلى عرض تصورات الباحثين بشأن مفهوم  ففي الجانب النظري

وإدارتها ، ومكوناتها ، وتطور مستوى االهتمام بها  المؤثرات البيئية في الشراء الصناعي ،
المواد والمفاهيم المرتبطة بها ، والتنوع في رؤى الباحثين فيما يتعلق بالتميز  ضمن حقل إدارة

الباحثون فيها من  أنواع ونماذج المجهزين ، مع الترآيز على سلسلة التجهيز وما طرحه نبي
 .الخاصة بها أفكار متعلقة بمفهومها وأهدافها وخصائصها، مع تحديد معايير األداء

ة              "     إن الهدف األساس لهذا البحث هو        ة ووضع آلي ؤثرات الشراء الصناعي البيئي التعريف بم
ا ب   ي يمكن أن يشملها      عمل لتحليله ؤثرات والت ك الم رات الرئيسة لتل د أن يجري توضيح المتغي ع

ا ضمنيًا من خالل               ، وهناك أهداف أخرى مشتقة    " القياس والتحليل    ى تحقيقه يسعى هذا البحث إل
 :الوصول لهدفه األساس وهي على النحو اآلتي 

ؤثرات            .1 ل م ة في         توثيق وتدوين البيانات والمعلومات التي ينتجها تحلي الشراء الصناعي البيئي
 .المصنع المبحوث لغرض استخدامها في مجاالت التخطيط والرقابة والتحسين 

رات   .2 م المتغي د أه ل – تحدي ة   - أو العوام ق طبيع ى وف ا عل ة وتبويبه ؤثرات البيئي ة للم  األولي
 .تأثيرها في عملية الشراء الصناعي 

ة أي منه       .3 ة ومعرف ؤثرات البيئي وة الم ن ق د م راء      التأآ ة الش ي عملي وذًا ف أثيرًا ونف ر ت ا أآث
 .الصناعي من جهة ، وماهي المتغيرات األولية األهم في تلك المؤثرات من جهة أخرى 

رات               .4 اقتراح بعض الحلول الممكنة لمشاآل الشراء الصناعي التي ربما تنشأ بسبب ضعف الخب
ال الحاضرة ، آ         دى منظمات األعم وفر ل استخدام الحاسوب في    والمهارات التي ينبغي أن تت

 .مجاالت الشراء والتجهيز 
 



 مشـكلة البحث : ثالثًا 
ي      راء الصناعي، وف ؤثرات الش ام الواضح بم دم االهتم ي ع ة ف كلة البحث الرئيس ن مش تكم
النقص الحقيقي بمحاوالت إثراء هذا الموضوع البالغ األهمية بالنسبة لمنظمات األعمال الصناعية             

ائم                  ولعل ما ساهم ف   . الحاضرة ا هو الجدل الق ي تعظيم حجم تلك المشكلة والتي يحاول البحث حله
احثين في مجال إدارة الشراء بشكل خاص                 واد   –بين الرواد والب ام      1 وإدارة الم  بشأن   – بشكل ع

رات                وع العوامل أو المتغي األهمية النسبية لمؤثرات الشراء الصناعي البيئية من جانب ، وبشأن ن
 .ك المؤثرات والتي ينبغي تناولها في التحليل من جانب آخر التي يتضمنها آل من تل

 
 :فرضية البحث : رابعًا 

تفترض الدراسة ان المصنع المبحوث ال يتبع االساليب العلمية والعملية في عملية الشراء              
 .الصناعي

 

 :أسلوب البحث : خامسًا 
ة      نهج دراسة الحال ات   مع مرا  في التعامل   Case Study اعتمدت الدراسة م حل وعملي

اط الضعف          ا وتشخيص نق يم أدائه ة الدراسة وتقي لة الخاصة بعين راح المعالجات     السلس ا واقت فيه
 .المناسبة لها

وقد تم االعتماد في إعداد الجانب النظري من هذا البحث على المصادر العلمية في مجال          
ي     الشراء التي أمكن الحصول عليها ، آالكتب واالطروحات والمجالت والدوريا          ت واالنترنيت الت

ي من البحث                    . لها صلة بموضوع البحث        ة للجانب العمل ات الالزم د في تحصيل البيان ا اعتم آم
 :على اتباع األساليب اآلتية 

ه          .1 ه وتوجي نع وخارج ل المص ة داخ ؤولين وذوي العالق ع المس ية ، م ابالت الشخص المق
  .2األسئلة المباشرة للحصول على بعض األجوبة التي أفادت البحث

ي      .2 ام الت كل خاص ، والمه راء بش ا موظف الش ي يؤديه ام الت ة الشخصية ، للمه المالحظ
ام    كل ع ي المصنع بش وظفين ف اقي الم ا ب ة  . يؤديه ن طبيع دوين المالحظات ع ن ت فضًال ع

 .بعض األعمال التي يجري أداؤها داخل المصنع والتي لها عالقة بموضوع البحث 
ات اإل .3 مية والبيان ارير الرس ي   حصائيةالتق فلت الموصل والت ي مصنع إس ي أعدت ف ، الت

فضًال عن تقارير الشراء والتجهيز المرتبطة بالمصنع والتي أعدها      . ترتبط بموضوع البحث    
قسم التخطيط في مرآز شرآة آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية ، ووحدة نظم المعلومات في                

 .وزارة اإلسكان 
وائم الفحص .4 يCheck Lists ق ي المصنع   ، الت راء ف ع الش يم واق تخدامها لتقي  جرى اس

ه       م  .  والكشف عن البيانات التي ترتبط بموضوع البحث ويتطلبها إنجاز الجانب العملي من إذ ت
اس مراحل                     ة اختبرت صحتها وجدارتها في قي الحصول على قوائم الفحص من بحوث أجنبي

  .   3عملية الشراء الصناعي والمؤثرات البيئية فيها

                                           
 . ين معًا  مجال إدارة المواد أوسع ألنه يتضمن إدارة الشراء وإدارة التخز1
يح                        ) 1( يقدم الملحق  2 ا ات ذلك استخدام م م وآ ابالت شخصية معه ذين أجرى الباحث مق ادة ال أسماء ووظائف الس

 .للباحث من تقارير في الدوائر واألقسام والشعب التي يبينها الملحق نفسه 
وصياغة قوائم الفحص أسماء السادة االستشاريين في إعداد موضوع البحث وآذلك في ترجمة ) 2(يقدم الملحق  3

 .التي استخدمها الباحث في تحصيل بيانات الجانب العملي للبحث



بنى هذا البحث منهج دراسة الحالة التي يتطلب استخدام األساليب الوصفية والجداول                 ويت
ذي يعيشه مصنع إسفلت                         ي ال ع الفعل يم الواق ا من اجل تقي التوضيحية في عرض البيانات وتحليله
ا،                  الموصل بما له ارتباط بموضوع البحث ، وذلك بعد أن يجري تحديد البيانات وتصنيفها وتبويبه

ام         وقد شمل    ة ع دت من بداي ًا امت  2004البحث واقع الشراء في المصنع لمدة  ثالث سنوات تقريب
ة ذات          . 2006وحتى نهاية شهر حزيران من عام        إذ جرى استخدام البيانات والمعلومات التاريخي

دانيًا                       ا جرى االطالع مي دة، آم ك الم الصلة بموضوع البحث التي وثقتها تقارير المصنع خالل تل
 .اشر على واقع الشراء في المصنع خالل العام األخير من المدةوبشكل مب

 
 نطاق البحث: سادسًا 

ي  ة ف ة والخدمي م القطاعات اإلنتاجي ائية من أه اوالت اإلنش ة للمق د شرآة آشور العام تع
ة االقتصادية                 ز التنمي وطني وتعزي ر ال د    . 4العراق، وذلك للدور الذي تؤديه في البناء والتعمي ذا فق ل

ة              جرى اخ  تيار هذه الشرآة مجتمعًا ألجراء التطبيق العملي للبحث، وتم اختيار أحد المصانع العامل
د من صحة                     ي للبحث من اجل تحقيق أهداف البحث والتأآ فيها آعينة قصدية لتنفيذ الجانب العمل

 .العالقات التي يحاول أن يتبينها المخطط اإلجرائي للبحث
نع إ ة بمص ث المكاني دود البح ل ح ة وتتمث ور العام رآة آش روع ش د ف ل أح فلت الموص س

وى     ة نين ي محافظ ائن ف ة، الك كان العراقي ي وزارة اإلس ائية ف اوالت اإلنش ذا  . 5للمق ر ه د اختي وق
 :المصنع بوصفه عينة للبحث دون سواه وفقًا ألسباب عدة، منها ما يأتي

ائية وا               .1 اوالت والصناعات اإلنش د نحو المق ا بشرآات    التوجه الحاضر للحكومة في البل هتمامه
 .ومصانع البناء واألعمار

ائية في وزارة                   .2 اوالت اإلنش ة للمق يعد مصنع إسفلت الموصل من أهم فروع شرآة آشور العام
ال المصنع                    غ رأس م اح الشرآة ، إذ يبل رة من مستوى أرب ه حصة آبي األعمار اإلسكان، ول

ون ) 850(مليار دينار عراقي، وان إيراده السنوي يبلغ        ) 2.5( ه         ملي ي، ويعمل في ار عراق  دين
 .6موظفًا) 120(ما يقرب من 

ارات           .3 رق والمط يط الط ال تبل ي مج تخدم ف ذي يس فلتي ال زيج اإلس تج الم ة من دت أهمي تزاي
 .والساحات وأعمال أآساء الطرق آأحد أساليب الصيانة للطرق المنفذة سابقًا

م آب .4 ي إدارة الشراء ، ومن حج رات ف ذا المصنع من نقص الخب اني ه ي يع اب ف ر من المع ي
 . ، آما انه لم يتناول بالبحث سابقًا 7مشترياته

راء    ال الش ي مج بة ف ة بحث مناس فلت الموصل عين ون مصنع إس ا يك ذلك ربم مل .    وب د ش وق
ي      ذل ف ي تب راء الت ود إدارة الش ى جه ز عل ه ترآ ام المصنع ، إال ان اطات وأقس ع نش البحث جمي

 . المصنع
ث الزمان دود البح ا ح ن       أم دت م ي امت ة الت دة الدراس ملت م د ش ة فق ة 1/4/2007ي  ولغاي

 ، تضمنت ثالثة أشهر معايشة ميدانية في مصنع إسفلت الموصل من اجل إدراك         30/10/2007
 . البيانات التي يحتاجها البحث في جانبه العملي 

 
 :هيكل البحث: سابعًا 
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 .العراق
 .13/1/2006لعامة للمقاوالت اإلنشائية بتاريخ  تقرير الوحدة المالية في شرآة آشور ا6
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ة البحث، هدف البحث، مش                 ى أهمي كلة البحث، فرضية البحث،       تضمن البحث مقدمة اشتملت عل
تم األول   . أسلوب البحث، نطاق البحث وهيكل البحث    آما اشتمل البحث على ثالثة فصول حيث اه

م مراحل            ابقة والمضامين األساسية للشراء الصناعي ث باإلطار النظري من خالل الدراسات الس
ة في الشراء الصناعي،            . الشراء الصناعي   ؤثرات البيئي اني الم اول الث ى     وتن ا رآز الثالث عل فيم

فلت الموصل   ة لمصنع إس راء البيئي ؤثرات الش ل م ة(تحلي ة الميداني ا تضمن البحث ). الدراس آم
ل،                        ا من خالل البحث والتحلي م التوصل إليه تنتاجات التي ت خاتمة احتوت على مجموعة من االس

 . وإعطاء التوصيات التي ينبغي األخذ بها
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 المبحث األول

 الدراسـات السـابقة
 

ليها خالل مدة البحث ، في مجال مؤثرات الشراء الصناعي البيئية التي تعد الموضوع      يتضمن هذا المبحث عرض بعض الدراسات السابقة التي أمكن الحصول ع
 :الرئيس للبحث ، سواء أآانت دراسات نظرية أم عملية التطبيق، وبما يفيد ويغني مسيرة البحث ويعززها، وآاالتي

 
  (Webster and Wind,1972)دراسة  -أ

 لشراء الصناعياألنموذج العام لفهم سلوك ا: عنوان الدراسة
ا      ناعي ، وباحثيه راء الص لوك الش ًا لس ور نموذج ن ط ة أول م ذه الدراس د ه تر"    تع  و "ويبس

د" لوآه       "ون ناعي وس راء الص ية الش م قض ى لفه ة األول ا الموج ذان أطلق ا الل ذه  .  هم ت ه عرف
اعلهم م   ي ظل تف ين ف ا أشخاص معين رار يؤديه اذ ق ة اتخ ه عملي راء الصناعي بأن ة الش ع الدراس

 .أشخاص آخرين داخل محيط المنظمة الرسمي 
ؤثرات          ة الم ي مجموع ا ف ورة بكامله ترية مطم ة المش ى أن المنظم ة إل ارت الدراس أش

ـة           ك   . البيئيــة التي تتضمن القوى االقتصادية، والتكنولوجية، والماديـة، والسياسية  والقانوني وان تل
 .منظمة المشترية المؤثرات تسببها شرآات أعمال ومؤسسات أخرى غير ال

أجريت هذه الدراسة ميدانيًا في شرآة فورد األمريكية لصناعة محرآات الزوارق البحرية، وقد حاولت تحديد المؤثرات الشرائية لتلك الشرآة من اجل دعم 
 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، يمكن إيجاز أبرزها باآلتي . وتحسين سلوك شرائها الصناعي

 .اعي ألي منظمة عبارة عن نظام مفتوح يتفاعل مع النظام األآبر البيئـة سلوك الشراء الصن .1
 :تفرض المؤثرات البيئية ضغوطًا مختلفة على المنظمات المشترية في أربعة اتجاهات هي .2

 . توفير وإتاحة المشتريات من السلع والخدمات - أ
لمجهزة ، مثل معدل  توليف وتشكيل ظروف العمل العامة لكل من المنظمات المشتريـة وا-ب

 .النمو االقتصادي وسعر الفائدة والبطالة 
 تحديد قيم ورموز التعامل التي ترشـد وتوجه العالقـات بين المنظمـات المشتريـة -ج

 . والمجهزة ، مثل القوانين واألنظمة الرسمية 
 . انسياب المعلومات وتدفقها إلى المنظمات المشترية -د

 . ة أن تتفادى ضغوط المؤثرات البيئيةال تستطيع أي منظمة مشتري .3



دها                  ة وتحدي ؤثرات الشرائية البيئي ة الم أفادت هذه الدراسة البحث عن طريق تأآيدها أهمي
ذه الدراسة رآزت                           ا األساسية ، لكن ه رز متغيراته ا بينت اب ا أنه بالنسبة للمنظمة المشترية ، آم

 .والفردية على مؤثرات الشراء الصناعي البيئية وأغفلت التنظيمية 
 
  (Anderson, Chu and Weitz,1987)دراسة  -ب

  بحث استكشافي-الشـراء الصـناعي :  عنوان الدراسة
    وجهت هذه الدراسة األنظار خالل الثمانينيات من القرن الماضي نحو سلوك الشراء الصناعي ، إذ أشارت إلى أهمية الموضوع ومدى القصور الذي يعانيه ، حتى إن 

 .بهذه الدراسة " ويتز"و " جو"و " أندرسون" ذلك السلوك ليست معروفة بشكل آاف مما دعا ألن يقوم الباحثون الثالثة متغيرات

ة    ) 21(جرت الدراسة ميدانيًا في      مصنع آعينة عشوائية أخذت من شرآة آوست األمريكي
ة  راء الصنا . للصناعات اإلليكتروني لوك الش اد لس ة أبع ة ثالث ة إذ افترضت الدراس عي هي حداث

ك               . المشكلة ، المعلومات المطلوبة ، البدائل المتاحة          ا افترضت أن مرآز الشراء هو من يمتل آم
 .التأثير األآبر في تلك األبعاد الثالثة ، وفي عملية الشراء بالكامل 

 :     توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها ما يأتي 
ًا          يتخذ قرارات الشراء الصناعي أعضاء مرآ      .1 ة المشترية دائم ز الشراء في المنظمات الحكومي

 .بشكل بطيء 
اطرة   .2 تخدم المخ ى أن يس راء إل ز الش اء مرآ م أعض ل معظ د(يمي ار أول ) أو الالتأآ آمعي

 .وأساسي في تقييم بدائل الشراء المتاحة للتجهيز 
ة البحث أن    .3 الي عين ي إجم ة ف ود البحثي رت الجه را ) 16(أظه د الش اول أن يعتم ء مصنع يح

مصانع تحاول أن تعتمد الشراء بالنوعية األفضل ، وان مصنع واحد            ) 4(بالسعر األقل ، وان     
 .فقط يحاول أن يعتمد الشراء بضمان موعد التجهيز 

ابقًا أي بضاعة                   .4 وردوا س م ي يرغب معظم موظفي الشراء شخصيًا بالتعامل مع مجهزين جدد ل
 .للمنظمة المشترية 

وآالء            يمتلك المؤثرون آالفنيين وا    .5 لمهندسين نفوذًا آبيرًا في مرآز الشراء ، مقابل المشترين آ
 . الشراء الذين يمتلكون النفوذ األقل في مرآز الشراء 

أفادت هذه الدراسة البحث عن طريق تأآيدها على ضرورة تحديد المؤثرات التنظيمية للمنظمات المشترية ، 
ظف فيه ، وآذلك أوضحت نوع المعلومات التي يحتاجها تنفيذ وظيفة آما أنها بينت أهمية مرآز الشراء فيها ودور آل مو

 .الشراء في المنظمة ، لكن هذه الدراسة رآزت على مؤثرات الشراء الصناعي التنظيمية وأغفلت البيئية 

 
   (Moller,1993)دراسـة -ج

 سلوك الشراء الصناعي والتعقيد الفني للمشتريات :عنوان الدراسة
دراسة وصف سلوك الشراء الصناعي لمصنعين أمريكيين مختلفين آليًا من حيث التعقيد الفني للمنتجات التي يشتريها آل منهما، وتطبيقات الشراء فيهما     حاولت هذه ال

. تها من مجهز معين إلى مجهز آخروقد وجهت الدراسة األنظار نحو التكاليف التحويلية التي تتحملها المنظمات المشترية عندما تقرر               أن تحول مشتريا. 
 . في مرآز الشراء لتحديد وتسجيل تلك التكاليف - آالسكرتارية –وأشارت إلى دور                       المراقبين 

طلب ذلك وجود افترضت هذه الدراسة أن االختالفات المهمة في تطبيقات الشراء الصناعي تظهر عندما يكون التعقيد الفني للمشتريات واضحًا ، ويت
آما افترضت أن التعقيد اإلداري في وظيفة . موظفي شراء أآثر ، واشتراك عدة وظائف في الشرآة بعملية الشراء ، وحتى هرمية التنظيم في قسم الشراء ربما تزداد

ة ، وبمستوى منخفض عندما تواجه موقف الشراء المباشر ، الشراء ينشأ بفعل مواقف الشراء ، إذ يصبح بمستوى مرتفع عندما تواجه الشرآة موقف الشراء للمهمة الجديد
 .وبمستوى متوسط عندما تواجه موقف الشراء المحور 

دس                ؤثرين آالمهن وجدت هذه الدراسة أن بعض المجهزين يتعامل بشكل سري مع أحد الم
ك المجهز إ            ا ذل ال في مرآز الشراء ، حتى ال يكشف عن العيوب الفنية في المشتريات التي يورده

ذ صفقة الشراء           ر في                  . بعد أن يتم تنفي ل الشراء آبي ا وجدت الدراسة أن دور المشترين آوآي آم
 .موقف الشراء المباشر ، وصغير في موقفي الشراء المحور والشراء للمهمة الجديدة 



ز               دما تتمي روتين عن توصلت الدراسة إلى أن سلوك الشراء الصناعي يتصف بالبساطة وال
د تريات بتعقي ل المش ي قلي دى .  فن ي الم تقرة ف ة والمس ات القوي ى أن وجود العالق ا توصلت إل آم

 .الطويل بين المنظمة المشترية ومجهزها آفيل أن يذلل مشكلة التعقيد الفني للمشتريات 
ة     ين المنظم ة ب ة العالق ق وتقوي ى ضرورة توثي دها عل ة البحث بتأآي ذه الدراس ادت ه أف

ن بوس  ا ، إذ يمك ترية ومجهزه رائية   المش ؤثرات الش ة الم ه المنظم ة أن تواج ك العالق اطة تل
ي   م توضح آيف يمكن أن تبن ذه الدراسة ل ًا ، لكن ه ا دائم دًال من أن تستجيب له ا ب وتتصدى له

 .     المنظمة المشترية عالقة وثيقة وقوية مع المجهز 
 
 (Volkva,2001)ة ـدراس -د

 شراء بشرية ذات جودة برنامج ألجل قوة 10015اآليزو : عنوان الدراسة
 Nadejda Volkva    أجريت هذه الدراسة في روسيا االتحادية من قبل المهندس الروسي 

الذي حاول فيها أن يعالج مشكلة ضعف إتباع ضوابط متطابقة تدعم سياسة تدريب األفراد في 
تمدتها إدارة الشراء لمعظم الشرآات الروسية وعلى وفق إستراتيجية إصالحات السوق التي اع

 .الحكومة الروسية في مطلع األلفية الثالثة الميالدية 
   وان الهدف من إجراء هذه الدراسة هو تطوير سياسات تدريب األفراد على الشراء الصناعي 

 وبما يؤدي إلى 10015في الشرآات الروسية وعلى وفق سلسلة المعايير التي حددتها اآليزو 
 .ي روسياإصالحات بالمستوى الكلي للتدريب ف

 في الشرآات الروسية 10015وقد توصلت إلى مجموعة استنتاجات أبرزها أن استخدام اآليزو 
 :يتوقع له أن يحقق األهداف اآلتية

 .تحسين جودة أداء القوى العاملة الروسية) 1   (
أن يخدم آأساس لخلق أرضية لمعايير التدريب على الشراء الصناعي الموجودة في ) 2   (

 .روسيا
 .أن يوجه تنظيم الحكومة للتدريب) 3  ( 

 .أن يوفر الدعم واإلسناد للقوة العاملة المدربة على أساسه مما يؤدي إلى حرآة عمل أوسع) 4   (

 : أما أهم التوصيات والمقترحات التي وضعتها فيمكن إيجازها آما يأتي
دة أداء  آنظام دولي آفء يضمن جو10015دعم الحكومة الروسية الستخدام اآليزو  .1

 .األفراد في مجال إدارة الشراء الصناعي 
قيام معهد المعايير القومية الروسي بالتعاون مع وزارة العمل الروسية بإعداد وإصدار  .2

توصيات للشرآات الروسية التي تدرب عامليها داخليًا بضرورة أن تعتمد على                 
الشرآات التي تقوم ذاتيًا بتنفيذ عمليات  في ذلك وبما يؤدي إلى زيادة عدد 10015اآليزو 

 .10015شرائها والتي تستخدم اآليزو 
 إلزاميًا على جميع الشرآات الصناعية الروسية بدءًا من 10015جعل استخدام اآليزو  .3

 .  2002العام 
  )Jianfu,2002(دراسـة  -ز

ارد بزيادة إنتاجية المو ISO-10015عالقة المواصفة الدولية : عنوان الدراسة
 ) .Zhongyuan(و ) Haier(البشرية في إدارة الشراء الصناعي للشرآتين 

 Yu Jianfu" يو جيانفو"    أجريت هذه الدراسة في جمهورية الصين الشعبية من قبل الباحث 



وذلك بهدف بيان آيفية زيادة إنتاجية الموارد البشرية في مجال الشراء الصناعي من خالل 
 ، وان أهم النتائج واالستنتاجات ISO-10015بيق المواصفة الدولية التدريب المعتمد على تط

 : التي توصلت إليها هذه الدراسة فيمكن إيجاز أبرزها آما يأتي
و ) Haier(ظهر وجود عالقة قوية بين اعتماد إدارة الشراء الصناعي في الشرآتين  .1

)Zhongyuan(  على المواصفة الدولية ISO-10015زيادة نشاطهما التدريبي و
في %) 9(إنتاجية القوى العاملة فيهما ، فقد بلغت نسبة الزيادة في إنتاجية العمال 

) Zhongyuan(في المجموعة الصناعية %) 7( و(Haier)المجموعة الصناعية 
 آنظام معتمد لتدريب الشراء فيهما مقارنًة 10015خالل العام األول من اعتماد اآليزو 

في العام لكلتا المجموعتين الصناعيتين %) 3(إلى %) 2(بنسبة زيادة تتراوح من 
 .بأنظمة وإجراءات التدريب السابقة 

زيادة قدرة المجموعتين الصناعيتين على دخول أسواق جديدة في الشرق األوسط  .2
وأوربا والمنافسة فيهما نتيجة زيادة إنتاجية قواها العاملة في مجال الشراء وتحسن جودة 

-ISOى برامج الشراء الصناعي في ظل المواصفة الدولية أدائها نتيجة تدريبهم عل
10015.  

 : أما أهم التوصيات والمقترحات التي أشارت إليها هذه الدراسة فيمكن إيجازها آما يأتي
 في جميع األقسام التدريبية للمنشآت ISO-10015تعميم تطبيق المواصفة الدولية  .1

 .الحكومية وغير الحكومية
 ISO-10015شآت والشرآات الصينية حول المواصفة الدولية عقد مؤتمر موسع للمن .2

 .Zhongyuan) و (Haierوأهمية تطبيق وعرض تجربة المجموعتين الصناعيتين 
 من قبل معهد الصين ISO-10015إقامة حلقات دراسية حول المواصفة الدولية  .3

 التدريبي المتخصص تستهدف إدارات SETCالوطني للتقييس باالشتراك مع مرآز 
 .التدريب على الشراء الصناعي في المنشآت والشرآات الصينية

 
  (Emma and Louise,2002)دراسـة  -ط

 آيف تؤثر التجارة اإلليكترونية في سلوك المنظمات المشترية:  عنوان الدراسة
يلة                        ه الوس ل في آون ذي يتمث د لالنترنيت ال     وجهت هذه الدراسة األنظار نحو االستغالل الجدي

رع ا        األس ة منه لع المادي دمات والس راء الخ واق وش ول األس ي دخ إذ افترضت .  واألرخص ف
ا   تجيب له د أن  تس ي الب ناعي الت راء الص ؤثرات الش م م ة أه ارة اإلليكتروني ة أن التج الدراس

 .وان الشراء اإلليكتروني هو المتغير األساسي في تلك المؤثرات . المنظمات المشترية 
ع شرآات اسكندنافية لصناعة             حاولت هذه الدراسة اختب    ار صحة فرضيتها ميدانيًا في أرب

ـو "في السويد ، وشرآة        " أطلس "وشرآة   " ارآسون"األغذية المعلبة ، هي شرآة       وشرآة  " نوف
ـك" دانمرك " فال ي ال از  . ف ن إيج رآة ، يمك ل ش ائج بخصوص آ دة نت ى ع ة إل وتوصلت الدراس

 :أهمها باآلتي 
 شرآة ارآسون .1

شرآة بضـرورة امتالك جميع موظفي الشراء فيها للمهـارات والمعارف  تعتقد إدارة ال
الالزمة للتعامل مع األدوات والتقنيات الحديثة التي قدمتها التكنولوجيا في مجال معلومات 

الشراء ، إذ عن طريقها يمكن أن تتطلع الشرآة على ابرز ما يسـتجد في مجال صناعة 
 .مشترياتها بشكل سريع وسهل 

 طلسشرآة أ .2
تعتقد إدارة الشرآة إن مديرها التنفيذي األعلى فقط هو من ينبغي عليه أن يتعلم ويمتلك 



المهارات والمعارف الالزمة للتعامـل مع المجهزين في ظل التجارة اإلليكترونية ، ألن 
االنترنيت يوفر الكثير من المعلومات عن المجهزين التي ربما آانت غير دقيقة ، مما قد 

آما تعتقد إدارة الشرآة بضرورة وجود استشاري . اتخاذ قرار شراء ضعيف يؤدي إلى 
 .شراء واحد يساعد مديرها األعلى 

 شرآة نوفـو .3
تشجع إدارة الشرآة استخدام الشراء اإلليكتروني ، ألنه يساعدها في تحسـين مسـتوى 

منحها ذلك إذ ي. ربحيتها عن طريق العطاءات التنافسية التي تصلها بواسـطة االنترنيت 
 .  فرصة التقييم الجيد لبدائل الشراء المتاحة واختيار العطاء األآثر مالئمة الحتياجاتها 

  شرآة فالـك .4
تعارض إدارة الشرآة أن تستخدم الشراء اإلليكتروني وترفض أن تعرض احتياجاتها من 

تخدام ذلك المشتريات في االنترنيت ، الن ذلك قد يمكن المنافسين من آشف احتياجاتها واس
 .لذا تحاول هذه الشرآة أن تبني عالقات وثيقـة مع اقل عدد ممكن من المجهزين . ضـدها 

أفادت هذه الدراسة البحث بتأآيدها على أحد المفاهيم الحديثة في مجال الشراء والذي يتمثل بالشراء اإللكتروني ، إذ جعلته أحد المؤثرات التكنولوجية 
لكن هذه الدراسة لم تتطرق إلى . شترية ، آما أنها أآدت على ضرورة أن تمتلك المنظمة آادر شراء متمرس في استخدام الحاسوب واالنترنيت المهمة في المنظمة     الم

 .إمكانية االتصال اإللكتروني بين المنظمات المشترية نفسها ، وقد أوضحت إمكانية االتصال اإللكتروني بين المنظمة المشترية والمجهز فقط 

 
  (Asa,2002)دراســة  -ل

  سلوك الشراء الصناعي للشرآات السويدية الكبيرة :عنوان الدراسة 
    نبهت هذه الدراسة للنقص الواضح في البحوث التي ترتبط بسلوك الشراء الصناعي بشكل عام ، والتي ترآز على المشتريات من الخدمات التعليمية بشكل خاص ، في 

 . لشرآات السويدية لتلك الخدمات الوقت الذي تزايدت حاجة ا

ع شرآات سويدية            رة هي شرآة        جرى تطبيق هذه الدراسة في أرب ادق سكاندك   "آبي " فن
ي     " . أس أي بي للسياحة   "، وشرآة   " وارسون لألثاث "، وشرآة   " نقليات فيليا "وشرآة   م تبن إذ ت

ا              ين     مدخل دراسة الحالة ، وتحصيل البيانات عن طريق المالحظة الشخصية واللق ءات المباشرة ب
 .موقع وظيفي في الشرآات األربع) 29(منفذ الدراسة وذوي العالقة في 

ك الشرآات آانت تتكون من           ) 11(وجدت الدراسة أن عملية الشراء الصناعي لمعظم تل
 .مرحلة متعاقبة ، آما وجدت اختالفات واضحة بين أدوار أعضاء مرآز الشراء فيها 

ا               افترضت هذه الدراسة أن عملي     ة ، ألنه ام ودق ا بإحك ة اختيار المجهز يجري التخطيط له
 :ليست عملية اعتيادية عابرة ، وإنها تتكون من خمس مراحل متتابعة هي 

 . البحث عن المجهزين -1
 . تحديد المجهزين الذين يحتمل أن تتعامل المنظمة المشترية معهم -2
 . التقييم األولي للمجهزين -3
 .ذي وقع عليه االختيار  االتصال بالمجهز ال-4
 . تقييم العطاءات المقدمة واختيار أفضلها -5

وجدت الدراسة أن معظم أعضاء مرآز الشراء في الشرآات موضوع البحث آان يرآز على شرآات المجهز والخدمات التي تقدمها ، في بداية عملية 
 . هز وموظفيه الذين يقدمون تلك الخدمات االختيار ، لكن بمرور الزمن يتبدل انتباهه تدريجيًا نحو خدمات المج

ين                زين المحتمل . أشارت الدراسة إلى وجود معايير معينة تستخدم في تقييم ومقارنة المجه
ه                 ق علي ين يطل رفض     "إذ يتقرر قبول المجهز أو رفضه في ضوء معيار مع ار وال ار االختي ، "معي

ى وجود       . يختلف هذا المعيار في مرحلة وأخرى من مراحل عملية الشراء          وقد توصلت الدراسة إل
 . اختالف دائم بين أعضاء مرآز الشراء بشان تطبيق معيار االختيار والرفض

ار               ز، وان معي يم أداء المجه آما وجدت أن المراحل النهائية من عملية الشراء تتضمن تقي
ة الشراء                 ة من عملي  التي يكون     ذلك التقييم عادة يكون واضحًا ومعروفًا بخالف المراحل االبتدائي

ر واضح     يم صعب اإلدراك أو غي ار التقي ا معي ري    . فيه يمهم يج ان تقي دد آ زين الج وأن المجه



ار                ة االختي ة عملي وان المجهز  . بأسلوب أآثر تفصيًال ، ويمكن أن يرفض المجهز بسهولة في بداي
 .المعروف غالبًا يجري اختياره عندما تواجه الشرآة ضيقًا في الوقت المتاح للشراء

وصت الدراسة بضرورة بناء عالقات طويلة المدى مع المجهزين للمشتريات الرئيسة نظرًا ألهمية تلك العالقات بالنسبة للمنظمة التي تشتري الخدمات التعليمية أ
 .، آما أوصت بضرورة التأآيد على عملية البحث عن المجهزين الجدد للمشتريات الجانبية بين حين وآخر 

البحث بتأآيدها أهمية تحديد وتدقيق مراحل عملية الشراء الصناعي وخطوات آل مرحلة ، لكن هذه الدراسة توسعت بالتعريف والتفصيل أفادت هذه الدراسة 
 .خطواتها لمرحلة تحليل المجهز وخطواتها في عملية الشراء الصناعي ، وأغفلت أو عانت من بعض القصور في مجال التعريف بالمراحل األخرى للعملية والتأآيد على 

 
  (Bayle, 2003)دراســة  -هـ

ة  وان الدراس طة      : عن اريع المتوس ناعي للمش راء الص لوك الش ي س ت ف ر االنترني اث
 والصغيرة الحجم 

ويق  ل التس االت حق من مج ع ض ناعي يق راء الص لوك الش ة أن س ذه الدراس أوردت ه
ة التي تشتري             8الصناعي الج الكيفي د أن يع ا المنظمات  الصناعية    ، وان تحليل ذلك السلوك الب به

دة     رار معق اذ ق ة اتصال واتخ ه عملي ا ، ووصفته بأن ي تحتاجه لع الت دمات والس لوك . الخ وإن س
ة  ددة ويتضمن اشتراك بعض أعضاء المنظم ة مح دة زمني ي إطار م الشراء الصناعي يجري ف

 .ويتطلب إقامة عالقات مع مؤسسات ومنظمات أخرى
 المدراء التي ترتبط باستخدام شرآاتهم لالنترنيت في          تهدف هذه الدراسة إلى تقصي آراء     

المجهزين     ال ب راء واالتص ال الش دما      . مج يتغير عن ناعي س راء الص لوك الش ت أن س وافترض
ة الشراء الصناعي    . تستخدم المنظمة االنترنيت     لكنها برهنت عكس ذلك، إذ وجد أن مراحل عملي

د ازدادت بسبب ظهور االنترنيت            لم تتغير ولكن مصادر المعلومات التي ترتبط بتح        ليل المجهز ق
 .الذي مكن المنظمات من البحث عن مجهزين محتملين بشكل أوسع
ك مشاريع          بانية تمتل روع (أجريت هذه الدراسة في ثالث شرآات أس متوسطة وصغيرة   ) أو ف

 :الحجم ، مبررة ذلك االختيار بما يأتي 
بانيا         صارت الشرآات المشترية الحاضرة ال تستطيع االس       - تغناء عن استخدام االنترنيت في أس

 .، خاصة بعد أن تطورت تكنولوجيا االتصال وتقدمت بشكل واضح 
م،   %) 99( إن  - ك مشاريع متوسطة وصغيرة الحج بانيا تمتل ي تعمل في أس من الشرآات الت

ك     %) 80(وان حوالي   ع أو شراء منتجات تل ى بي اتهم عل دون في حي اك يعتم من السكان هن
 .الشرآات 

ولقد آشفت الدراسة عن تأثير االنترنيت في سلوك الشراء الصناعي وحددت ذلك التأثير 
 :   فيما يأتي 

 .زيادة المصادر المعلوماتية التي يمكن أن تستخدم في مجال البحث عن المجهزين  .1
 هم من يلعب األدوار األآثر أهمية واألوسع في مرآز الشراء            Influencers صار المؤثرون  .2

ل  راقبين ، مقاب ع دور الم بب    Gatekeepers تراج ة بس ل أهمي م األق ذين صارت أدواره  ال
 .توافر المعلومات وإتاحتها على االنترنيت 

ة                  .3 درة الفني ار المق ة معي د أهمي تدني أهمية الموقع الجغرافي آمعيار في اختيار المجهز ، وتزاي
 .للمجهز المحتمل أن تتعامل معه المنظمات 

 بين المجهز الدولي والمحلي على الفوز بطلب المنظمات التي تحاول أن            تزايد وتيرة المنافسة   .4
 .تشتري في األسواق الصناعية ، وتأآيد جهودهم في تخفيض تكاليف تسليم تلك  الطلبات 

                                           
ل إدارة               8 ى مجاالت حق ة موضوع سلوك الشراء الصناعي إل  على خالف ما أوردته دراسات أخرى بشأن تبعي

 .المواد 



ت،            د أن ظهر االنترني ى بع ر حت م تتغي ة ل توصلت هذه الدراسة إلى أن أهداف الشراء التقليدي
ل    عر األق راء بالس دفي الش ك      وان ه در تل ع يتص ي موق زاالن ف ل ال ي ة األفض راء بالنوعي والش

ام             %) 80(آما توصلت إلى أن     . األهداف   بانية ع  2003من مديري المشاريع في الشرآات األس
ى              ع النسبة إل يعتقدون بوجوب استخدام االنترنيت في مجال الشراء الصناعي ، وتوقعت أن ترتف

  .         2005بحلول عام %) 90(
م توفق في                  أوصت ال  ا ل دراسة بضرورة إجراء دراسات مشابهة لها بعد عدة سنوات ألنه

ذي يتطلب           ذلك السلوك ال دة ل قياس اثر االنترنيت في سلوك الشراء الصناعي بسبب الطبيعة المعق
 .التحليل المعمق والتفصيلي 

ؤثرات    ة الم ة دراس ى أهمي ار إل ه األنظ ال توجي ي مج ث ف ة البح ذه الدراس ادت ه أف
ذي              التك ؤثرات ال ك الم نولوجية في الشراء الصناعي ، لكن الدراسة تناولت جانب صغير من تل

 .   تمثل باالنترنيت فقط 
 

  (Huovinen, Kiiras and Wichmann,2003)دراسة  -و

 نمذجة السلوك الشرائي لشرآات البناء في األسواق األوربية :عنوان الدراسة
 الدراسة من جانب البيع والتسويق ، وقد أشارت إلى أن     جاءت الجهود المبذولة إلنجاز هذه

عملية تحليل سلوك الشراء الصناعي عملية يجريها البائع أو المجهز وليس المشتري 
الصناعي، الن الهدف منها معرفة ما تتأثر به المنظمات المشترية وبالتالي استخدامه في 

 .صالح المجهز عندما يحاول البيع والترويج لمنتجاته 
ى                      ع األول اء تق واد البن     أجريت هذه الدراسة ميدانيًا في شرآتين أوربيتين تعمالن في صناعة م
ين    دة المحصورة ب رائي للم لوآهما الش ل س ت تحلي د تناول دا ، وق ي بولن ة ف ع الثاني ا وتق ي ألماني ف

 .، وذلك لصالح مجهزي مواد البناء في بريطانيا ) 1998(و ) 1993(عامي 
ى  افترضت الدرا د عل دة يعتم ة جدي ى أسواق أجنبي ائية إل واد اإلنش زو الم سة أن دخول مجه

ع    اتهم المعروضة للبي رتبط بمنتج ي ت ة الت عار والنوعي دت أن  . األس ك ، إذ وج ت ذل م تثب ا ل لكنه
 .سمعة المجهز وعالمته التجارية هي األهم واألآثر تأثيرًا في هذا المجال 

ام    ى ضعف االهتم ة عل دت الدراس د أآ ود    لق ي الجه نقص الواضح ف راء وال يع الش  بمواض
و        ذه الدراسة ه ان الهدف من ه الي ف ة في مجال رصد السلوك الشرائي للمنظمات وبالت المبذول
ا يمكن   رائها الصناعي وبم لوك ش ة بشان س د للشرآات األوربي ام موح وذج ع ة وضع نم محاول

ا وجدت أ  . المجهز البريطاني من دخول األسواق األوربية   ع     لكنه ن نمذجة السلوك الشرائي لجمي
ك    ات األصلية لتل ي المجتمع ائدة ف ة الس روق الثقافي ألة صعبة ، بسبب الف ة مس الشرآات األوربي

اني بسبب                       . البلدان ر ألم ة ال تفضل التعامل مع مجهز غي إذ وجدت الدراسة أن الشرآات األلماني
تهم في تشجيع مج            ا        تعصب مديريها العالي النتمائهم العرقي ورغب ى خالف م ين ، عل هزين محلي

وا                  وجد في الشرآات البولندية من استعداد للتعامل مع المجهزين غير بولنديين لكن بشرط أن يكون
ين  واق    . أوربي ول األس ه دخ د محاولت اني عن ز البريط ام المجه رة أم ة الكبي كل العقب ا يش ك م وذل
 .األوربية 

ل تف    ز لتحلي راء المجه رورة إج ة بض ذه الدراس ت ه ؤثرات   أوص ه الم اول في يلي يتن ص
دًا بسبب                  االجتماعية في عملية الشراء الصناعي ، والتي يعد الوقوف على جذورها قضية مهمة ج

 .الفروق الثقافية الموجودة بين األفراد وبين المنظمات وتحديدًا قضية الوالء للبلد األصلي



ؤ     اول الم ى ضرورة تن دها عل ق تأآي ن طري ة البحث ع ذه الدراس ادت ه ي أف ة ف ثرات البيئي
ا                       ذا م ا وه ؤثرات من اجل تحليله الشراء الصناعي، لكن الدراسة لم تبين آيف يمكن قياس تلك الم

 .سيتم تناوله في الدراسة ضمن هذا البحث
 ) 2008الطائي والعبادي ، (دراسـة  -ي

 الدور اإلستراتيجي إلدارة الجودة الشاملة في إدارة عالقات التجهيز: عنوان الدراسة
إلى توضيح الدور ه الدراسة ، التي أجريت آدراسة تطبيقية في معمل بيبسي الكوفة ،  هذت سع  

ت الدراسة اإلستراتيجي الذي تمارسه إدارة الجودة الشاملة في إدارة عالقات التجهيز ، وقد اعتمد
سة بين جاءت مشكلة هذه الدراوقد على آراء عينة من األفراد العاملين في معمل بيبسي الكوفة ، 

محورين أساسين وهما الدور اإلستراتيجي إلدارة الجودة من جهة وإدارة عالقات التجهيز من 
 : جهة أخرى لذا تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 . هل لمبدأ الترآيز على الزبون دور في إدارة عالقات التجهيز -1
 . ت التجهيزهل لمبدأ التحسين المستمر دور في إدارة عالقا -2
 . هل لمبدأ الترآيز على العملية دور في إدارة عالقات التجهيز -3

وتهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف منها زيادة رضا الزبون وذلك من خالل الترآيز على 
زيادة والء الزبون للمنتج الذي تقدمه المنظمة وفقًا لفلسفة إدارة ، مبادئ إدارة الجودة الشاملة

ة، إيجاد القيمة النهائية للزبون وفقًا لخطط الجودة الموجودة في المنظمة وإمكانية الجودة الشامل
 . تحسين هذه الخطط بما يالءم تحقيق قيمة عالية للزبون والمجهز

وقد اعتمدت الدراسة أنموذجًا افتراضيًا تمَّ بناؤه بعد مراجعة وتحليل األدبيات ذات 
 .وقد انبثقت عنها مجموعة من الفرضيات الفرعيةالعالقة بالموضوع في إطار فرضية رئيسة 

وآذلك تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات اعتمادًا على مقياس 
ليكرت الخماسي في تصميم استمارة االستبيان ومعامل ارتباط لتحديد العالقة بين متغيرات 

 . (SPSS, V.10)ج ألحاسوبي  وتم الحصول على النتائج باستخدام البرنامدراسةال
ل أهم تنسجم مع نتائج التحليالتي توصيات ت الدراسة مجموعة من االستنتاجات والوقدم

مبدأ (أتضح بأن هنالك عالقة ارتباط قوية بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة : هذه االستنتاجات آان
، وإدارة )على التحسين المستمرالترآيز على الزبون ، مبدأ الترآيز على العملية ، مبدأ الترآيز 

وتدل هذه العالقة على اهتمام ) رضا المجهز ، والء المجهز ، قيمة المجهز(عالقات التجهيز 
المنظمة مجتمع الدراسة بهذه المبادئ التي تساهم في تحقيق التفوق التنافسي على باقي الشرآات 

 .المنافسة
مبادئ إدارة الجودة الشاملة وخاصة في ضرورة تطبيق  بينما قدمت الدراسة توصية ب      

 .المنظمات التي تسعى إلى تحقيق التفوق التنافسي على باقي المنظمات



 المبحث الثاني
 مضامين الشراء الصناعي

 
راء     ه بالش راء وعالقت وم الش يح مفه ناعي توض راء الص ؤثرات الش ل م ب تحلي يتطل

ى            الصناعي، واألهمية اإلستراتيجية لوظيفة الشراء في م       ك التعرف عل ا في ذل نظمات األعمال بم
ا يتطلب                        زمن ، آم دة الماضية من ال ة خالل الم ك الوظيف ام تل ابرز التطورات التي حدثت في مه

 :أيضًا أن تفهم األنواع الرئيسة للمشترين الصناعيين في أسواق األعمال وهي آاآلتي 
 

 مفهوم الشراء والشراء الصناعي: اوًال 
        Industrial Buying and Buying Concept        

ًا                 وم تقريب ل هو             .      ربما يكون الشراء عمًال ما يفعله آل منا ، وآل ي ابرًا ، ب دثًا ع يس ح ه ل لكن
د      ة للتحدي حة وقابل وات واض ل وخط ا مراح ة له راء ال (Bale,2003,P:17)عملي  ، أي أن الش
ى حد سواء        –ات  يؤدى جزافًا ودون مبرر ، بل يقوم به األفراد والمنظم           من اجل إشباع أو        – عل

وينبغي التمييز بين مفهوم آل من الشراء والشراء الصناعي، إذ أن        . تلبية احتياجات معينة لديهم     
 :وتتضمن دراسة الشراء تناول موضوعين رئيسين هما. مفهوم األول اآبر وأوسع من الثاني 

 )  شتريالذي يتناول المستهلك النهائي آم(الشراء االستهالآي  -1
 )الذي يتناول منظمة األعمال آمشتري(الشراء الصناعي  -2

ة         ث ، إال أن دراس وع البح ي موض ناعي ه راء الص ي الش ة ف ؤثرات البيئي ع أن الم وم
ب    ناعي تتطل راء الص راء    -الش وم الش ن إدراك مفه ي يمك راء    - لك ن الش زه ع ري تميي  أن يج

ي            االستهالآي الذي يختلف عنه ببعض الخصائص األساسية         ة الشراء الت ى وفق ظروف عملي عل
أتي                   ا ي ات آم ك االختالف : يجري تنفيذها وطبيعة األسواق التي يشترى منها ، ويمكن إيجاز أبرز تل

(Honerkamp,2002,P:8)  
 . تشترك أطراف عدة في عملية الشراء الصناعي  .1
  .9الموازنة المالية بالنسبة للمشتري الصناعي/ الكلف /  أهمية الربح  .2
 .و الشراء أآثر وضوحًا وتمييزًا في الشراء الصناعي  موظف .3
 . عملية الشراء الصناعي أآثر تعقيدًا  .4

  (Nickels,McHugh and McHugh,2002,P:416): فضًال عن االختالفات اآلتية
 . عدد الزبائن في األسواق الصناعية أقل  .5
 . حجم الشراء الصناعي اآبر  .6
 . أعلى  الترآز الجغرافي للمجهزين الصناعيين .7
 . المشتري الصناعي أآثر عقالنية واقل عاطفية عند الشراء  .8
 . يميل اغلب المجهزين الصناعيين إلى أن يبيعوا منتجاتهم بشكل مباشر إلى المصنعين  .9

 .التأآيد على البيع المباشر أآثر في األسواق الصناعية .10
     

القيمة  من خالل دراسة مفهوم عي    ويمكن توضيح دور الشراء آنشاط هام في المشروع الصنا
المنافع التي تتحقق على  في الصناعة ، والتي يقصد بها Value–added Concept المضافة

مثل الحديد . التسويقية على هذه المادة  مادة خام معينة من جراء العمليات اإلنتاجية والعمليات
                                           

لح المشتري االستهالآي على المستخدم  يطلق مصطلح المشتري الصناعي على منظمة األعمال ، ومصط9
 .  النهائي ، عندما يحاول أي منهما أن يشتري منتجات معينة 



تخدم للداللة على الفرق بين تكلفة عادة يس إن هذا المفهوم. الخام الذي يحول إلى الحديد الصلب 
 Selling سعر البيع في               السوق (المنتج النهائي  المواد الداخلة في اإلنتاج وبين قيمة

Price (وعندما يصبح . المشروع في العملية االقتصادية آكل  وهذا الفرق يمثل مساهمة
 في التخصص بحيث تتخصص بعض المشروعات إلى درجة أآبر االقتصاد أآثر تعقيدا ، تتجه

واآلالت والعدد التي تحتاجها شرآات أخرى، وقد تصل  الشرآات في تصنيع المواد والمهمات
من قيمة المبيعات ، بمعنى أخر أن القيمة المضافة %) 50( قيمة ما تشتريه بعض الشرآات إلى

وهنا تظهر أهمية %) 50(طريق العمليات اإلنتاجية تكون أقل من  التي تحققها هذه الشرآات عن
توفير تلك المواد والتجهيزات باألسلوب الذي يساهم في ربحية المشروع  آفاءة نشاط الشراء في

. 
يمكن القول أن وظيفة الشراء يمكن أن تحقق قيمة مضافة للمشروع                               من هنا

تي تحققها العمليات                  في أهميتها عن القيمة المضافة ال الصناعي خاصة ، ال تقل
لقد تناولت األدبيات عدة تعاريف للشراء الصناعي يمكن أن يوجز أبرزها و. اإلنتاجية للمشروع 

 .أدناه ) 1-2(آما في الجدول 



 10)1–1(جدول 
 تعاريف الشراء الصناعي

 التعريف الباحثت
1  

)Slack et al.,1998,P:476( 
 

راء ال ع   الش د م من التعاق ة تتض و عملي ناعي ه ص
دمات   واد وخ ى م ل الحصول عل ين من اج ز مع مجه
معينة تستخدمها المنظمة في تصنيع المنتجات التي           

 .يحتاجها زبائنها 
2 )Waller,1999,P:457(           ة تالك المنظم الشراء الصناعي هو عملية تتضمن ام

 .لمنتجات غير تامة الصنع من مصدر خارجي 
3 )Kaufmann,1999,P:6(   ة من مجموع ة تتض و فعالي ناعي ه راء الص الش

واد       ة للم اإلدارة اليومي رتبط ب ة ت اطات وظيفي نش
 .والمعلومات المتدفقة من خارج المنظمة 

4 )Stevenson,1999,P:695(       ام عة مه من بض ة تتض و وظيف ناعي ه راء الص الش
ة   يجري تنفيذها آليًا أو جزئيًا في أحد أقسام           -المنظم

ه    ذي يطلق علي ة  -" قسم الشراء "وال  من اجل تلبي
 .احتياجاتها من المواد والخدمات 

5  
)Heizer and 

Render,1999,P:419( 

الشراء الصناعي هو عملية امتالك أو اآتساب السلع         
 : والخدمات ، التي ينبغي أن تحقق ما يأتي 

ي      .1 دمات الت لع والخ د الس ي تحدي اعدة ف المس
 .ن تحصيلها من الخارج يمك

مجهز ، سعر ،   (تطوير وتقييم وتحديد افضل    .2
 .لتلك السلع والخدمات ) تسليم

6 (Honerkamp,2002,P:9)            راد أو الجماعات في الشراء الصناعي هو سلوك األف
اتهم        األسواق والذين يشترون المنتجات لتسهيل عملي

 .التشغيلية اليومية 
7 (Grimmer and 

Hecker,2002,P:2) 
ذ              د يتضمن تنفي رار معق اذ ق الشراء الصناعي هو اتخ
ة           دة بشان احتياجات المنظم اتصاالت وإجراءات عدي

 .  وتلبيتها 
8 (Ellis and Williams,2002,P:3) 

  
ن      ألف م ي يت لوك منظم و س ناعي ه راء الص الش
راء   ة تستهدف ش راءات تنظيمي ال وإج ة أفع مجموع

 .  المنتجات الصناعية 
9 (Baden and Fuller,2003,P:2)     واد ى الم ول عل ة الحص و فعالي ناعي ه راء الص الش

لعة أو   نيع الس ة لتص زات الالزم زاء والتجهي واألج
 . تقديم الخدمة

10
 

(Kearney,2003,P:20)            ة التي ى الوظيف الشـراء الصناعي مصطلح يطلق عل
دخالت ال ع م ل م واق  تتعام ع أس ة الصناعية وم عملي

 . تجهيزها 
 وجود اختالفات واضحة في وجهات النظر بشأن تعريف الشراء ) 1-1(     يالحظ في الجدول 

ة    ه عملي ذي وصف بأن ناعي ، ال لوك   Processالص ل ، وس دة مراح ن ع ألف م  Behavior تت
رار  اذ ق ال ، واتخ دة أفع ألف من ع ألفDecision Makingيت ة  يت دة خطوات ، وفعالي  من ع

Activity       تتألف من عدة نشاطات ، ووظيفة Function   ك  تتألف من عدة مهام ، وبالرغم من ذل
                                           

 .    تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد على المصادر المشار إليها ضمن متن الجدول أعاله   10



ى                      واد والخدمات عل ة من الم ة احتياجات المنظم يمكن أن يعرف الشراء الصناعي بأنه عملية تلبي
 . وفق مراحل متسلسلة ومتعاقبة يتضمن آل منها مهام محددة 

دها إحدى وظائف       والن  ن ع د إذن م ين وآخر ، فالب ين ح رر ب راء الصناعي تتك ة الش عملي
دعى                  ة ي دير الشراء   "المنظمة وإسنادها إلى أحد أقسامها ، ومن يدير تلك العملية في المنظم  ،  "م

ون      الذي يكون مسؤوًال عن تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق نشاطات موظفي الشراء             ذين يعمل ، ال
 .  داخل المنظمة "اءوظيفة الشر"في 

ة                           ه ، ففي بيئ ذي تعمل في ى وفق القطاع ال ة وأخرى عل وتتباين وظيفة الشراء من منظم
ك الصالحية أو   Buying Agentالتصنيع غالبًا ما تدار الوظيفة بوساطة وآيل الشراء   الذي يمتل
 :اء هيوان أهداف وظيفة الشر. السلطة القانونية في إبرام العقود بالنيابة عن الشرآة 

 .هدف المساهمة في الربحية وفعالية التكاليف  .1
 هدف الخدمة ، وذلك عن طريق دعم البرامج التشغيلية للمنشأة وضمان االنسياب المنظم  .2

لمتطلبات التشغيل من المواد والخدمات المختلفة ، ونصح ومساعدة اإلدارة ، ودعم الصورة 
فقا لألصول المهنية وأخالقيات الشراء الذهنية للمنشأة من خالل ممارسة أعمال الشراء و

 .السليمة 
 .الهدف االجتماعي االقتصادي للمشتريات ، والذي يتمثل في حماية البيئة وحماية  المستهلك  .3

ى   تج ، وعل ية للمن ى الرسومات الهندس ه عل ذ أعمال ي تنفي ادر الشرآة التصنيعية ف د آ      ويعتم
جالت الس    ن س ًال ع ة ، فض فات المكتوب ص   المواص اطات الفح ة ، ونش ة الموثق يطرة النوعي

 . واالختبار التي تقيم الفقرات المشتراة 
    لذا يعد تدريب آادر الشراء مسألة بالغة األهمية في قطاع الخدمات ، ألنه قد يكسبها قدرة    

فالمسؤولية التي تلقى بشكل ). Heizer and Render,1999,P:419(اختصاصية متميزة 
 : الشراء يمكن إيجازها باآلتيواضح على وظيفة

 
 .توفير آافة احتياجات المنشأة  .1
 .التوازن بين األداء األمثل لوظيفة الشراء وتحقيق االستخدام األمثل ألموال المنشأة  .2
 .تجنب التكرار عند الشراء وآذلك تجنب التعرض للتقادم والتلف  .3
 .الحصول على االحتياجات الالزمة بمستوى الجودة المناسب  .4
 .حصول على المواد المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة ال .5
 .الشراء في الوقت المناسب  .6
 .   تقوية مرآز المنشأة التنافسي  .7

 
 المشتريات الصناعية: ثانيًا 

                                                      Industrial Purchases  
واد وال      ى الم ق عل طلح يطل ناعية مص تريات الص ي                         المش ة الت دمات والطاق خ

دات ،                       زاء ، المع ة ، األج واد األولي ل الم ا مث از أعماله ات إلنج تريها المنظم تش
ود  ل  . (Kearney,2003,P:20)الوق فوفة تحلي ا مص ا وتقييمه ي تعريفه تخدم ف ن أن تس ويمك

ى وفق درجة مخاطرة      المشتريات التي يجري في ضوءها تصنيف المشتريات في           المنظمات عل
 ) .1-1(آما يوضح في الشكل . الشراء وآلفته التي ترتبط بالمنظمة المشترية 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  عالية                                              
 
 

 آلف الشراء                                                                               
 
 

                                                                             واطئة
                             منخفضة                     مرتفعة         

 مخاطرة الشراء
 

 مصفوفة تحليل المشتريات) 1-1(شكل 
Source: 
      Wijnstra, J. Y. and Stekelenborg, H .A., “The Role of Purchasing in 
New Product Development”, Journal of Business-to-Business 
Marketing, Vol. (3), 2003, P: 111. 

 
ًا لكلف                   واع أساسية تبع إذ يمكن تصنيف المشتريات الصناعية في أي منظمة إلى أربعة أن

اع أو انخفاض مخاطرة شرائها                 11شرائها ذلك الرتف ا    12 التي ربما تكون واطئة أو عالية وآ  ، وآم
  :يأتي

ذا يحاول قسم             .1 ة ، ل ا المرتفع ة ومخاطرته ا العالي  المشتريات اإلستراتيجية التي تتصف بكلفته
ات      ي تناسب احتياج دائل الت ن الب ا بالبحث ع ل آلفه ي تقلي ز ف ع المجه ترك م راء أن يش الش
ة ،   ال المنظم ة ألعم ذي يضيف القيم ز ال ع المجه د م ا بالتعاق يض مخاطرته ة ، وتخف المنظم

يها        ى منافس ًا عل ترية تفوق ة المش ق المنظم ن أن تحق ى يمك فلت    . حت نع إس راء مص ل ش مث
 .أ لقطع غيار أمريكية المنشأ الموصل البلغاري المنش

ي            المشتريات الحرجة  .2 التي تتصف بكلفتها الواطئة ومخاطرتها المرتفعة ، وهي المشتريات الت
ة           ا المنظم ة التي تؤديه ات اإلنتاجي ذا يحاول قسم الشراء     . تطلبها منطقة االختناق في العملي ل
تقبلية ل    راء مس ود ش رام عق بق و إب كل مس ا بش ع مجهزيه د م د  التعاق دها بالموع ضمان توري

 .مثل شراء خزانات ماء في وحدة تصفية مياه الشرب . المطلوب
الي .3 ع الم تريات الرف ا المنخفضة ،  مش ة ومخاطرته ا العالي ي تتصف بكلفته م  الت ذل قس ذا يب ل

ة            ى معولي رًا عل د آثي ذه المشتريات ويؤآ ورد ه الشراء جهدًا آبيرًا في اختياره للمجهز الذي ي
ا يعرض                      واعتمادية ا  ا بشكل دقيق ربم ذه له ز وتنفي ه بشروط التجهي لمجهز ، ألن عدم التزام

 . المنظمة الن تتحمل آلف عالية جدًا قد تسبب خسارة واضحة في أعمال المنظمة المشترية 

                                           
 .ات معبرًا عنها بالوحدات النقدية التي يستلزم إنفاقها للحصول على المشتري 11
 تقاس هذه المخاطرة بدرجة استخدام راس مال ممتلك للحصول على المشتريات ، وآلما ازدادت تلك الدرجة 12

 .ارتفعت مخاطرة الشراء 

 
 المشتريات اإلستراتيجية     مشتريات الرفع المالي

 
 

تريات ة           المش تريات الحرج المش
 االعتيادية



ا المنخفضة ، وهي مشتريات                    .4 ة ومخاطرته ا الواطئ المشتريات االعتيادية التي تتصف بكلفته
ذل                  تحتاجها العمليات التشغيل   اج أن يب ًا وال تحت ا تشترى آني ذا فإنه ة ، ل ية اليومية في أي منظم

ا                  د مع مجهزه رًا في وضع شروط التعاق دًا آبي دات الصيانة     . قسم الشراء جه ل شراء مع مث
 .  والمصابيح الكهربائية في مصنع إسفلت الموصل 

 
م القيمة المضافة الذي     ويمكن توضيح أثر آفاءة المشتريات في تحقيق األرباح من خالل مفهو

 له بعمومية وشمول بحيث نجد صعوبة في تحديد نسبة مساهمة وظيفة الشراء في القيمة ينظر
مقدار الزيادة في  المضافة للمشروع ، فإن مفهوم مضاعف ربح الشراء المعني والذي يشير إلى

 . المبيعات لو يتم توفير دوالر أمريكي واحد في تكاليف المشتريات 
قد ينفى تلك الصعوبة ويؤآد  Purchasing profit Multiplier ربح الشراء مضاعفة   إن 

ولتوضيح تأثير نشاط الشراء على الربحية ، نقول إن . الشراء في هذا المجال  على أهمية نشاط
الشراء يمكن أن يكون له دور مهم في ذلك ، فهذا المضاعف يشير إلى مقدار الزيادة  مضاعف

مع (ت في مقابل التوفير في تكاليف المشتريات بما يساوي دوالر أمريكي واحد قيمة المبيعا في
 ) . العوامل األخرى آالطلب في السوق وتكاليف النقل وتكاليف التخزين ثبات

العالقة بين الربح الصافي والمشتريات تعتمد على هامش الربح اإلجمالي     والحقيقة أن
هذا يعني %) 10(ح اإلجمالي في إحدى المنشات هو افتراض أن هامش الرب للمشروع ، فعلى

. في قيمة المبيعات تؤدي إلى زيادة دوالر واحد في صافي الربح دوالرات زيادة) 10(أن آل 
وهذا يوضح أن . في حين أن آل دوالر توفير في المشتريات يؤدي إلى دوالر زيادة في األرباح 

سبة آبيرة من التكاليف اإلجمالية         لمبيعاتها الصناعية تشكل ن تكلفة المشتريات في المشاريع
 .وظيفة الشراء في إدارة موارد المشروع تسهم في ربحيته بشكل ملموس  ، وبالتالي فإن آفاءة

ي                         واد والخدمات التي تلب ى مشترياتها من الم د عل ات الصناعية تعتم ول أن العملي      ويمكن الق
ى                احتياجاتها ، لذا يحتفظ قسم الشراء        ك االحتياجات حت ًا عن تل بمعلومات موسعة وتفصيلية دائم

ة ،              ة الصناعية من جه ا العملي ا تتطلبه واد والخدمات التي ربم ة للم دائل معين راح ب ه اقت يتسنى ل
ة أخرى            وائم             . والتفاوض مع مجهزيها المحتملين من جه ى ق ويحاول قسم الشراء أن يحصل عل

م         متنوعة ويقيمها على Quotationsأسعار ة ث ة المطلوب ا الحتياجات العملي  وفق مستوى تحقيقه
لها    ا أفض ار منه ل دون    .  )Slavin,2002,P: 342(يخت ة أن تعم تطيع أي منظم ذا ال تس ل

تريات  دخالت، والمش ا       م ي تحتاجه ة الت دمات والطاق واد والخ مل الم ة تش دخالت للمنظم ي م ه
راء     ا الش غيلية ، أم ا التش تمرار عملياته ة  الس و العملي ى     فه ة عل ا المنظم ل بموجبه ي تحص  الت

 .لذا يمكن القول أن الشراء هو عملية تنجزها المنظمة آل يوم تقريبًا. مشترياتها 
 

  أهمية الشراء الصناعي -ثالثًا
                                         Importance of Industrial Purchasing  

ات   ي المنظم ؤدى ف ي ت ال الت اح األعم ل نج تطيع  لع ي تس راء الت ة الش ى وظيف د عل يعتم
ا يحقق                التعرف على احتياجات أعمال المنظمة بشكل دقيق ، وان تلبيها من المجهز المناسب ، بم

رتبط بمدخالت   -ويعد الفهم الجيد لما تؤديه وظيفة الشراء أمرًا مهمًا جدًا           . أهداف المنظمة     ألنها ت
ة   ة للشراء                          الصناعي     حتى يتحقق النجاح في إدارة العم    -المنظم ة اإلجمالي لي

)Johnston and Lewin,2003,P:2 .(            لة ي إدارة سلس وة ف راء أول خط د الش ويع
نظام إداري شامل لكل المعالجات  " التي تعرف بأنها Supply Chain Managementالتجهيز 

واد وا    ات والم ي للمعلوم دفق الحقيق ة بالت ا   المرتبط ادر                   تجهيزه ن مص دمات م لخ
ائي  ون                     النه ى الزب وًال إل ناعية ، وص ة الص ات العملي م معالج ة ، ث واد أولي آم

ة  ات تام مية  ". آمنتج د وردت تس ى    إدارة ولق ة                     عل ذا ، للدالل ز هك لة التجهي سلس



ل السلسلة    ال مع بعضها مث رابط األعم ال أخرى   ت ة هي مدخالت ألعم ال معين ، فمخرجات أعم
)Chase, Aquilano and Jacobs,2001,P:339.( 

تطوير  إن الشراء عنصر مهم في العمل اإلنتاجي فالهدف في المشروع الصناعي يتلخص في    
الصناعي مما يمكن  وتصنيع المنتجات التي تالئم رغبات وحاجات المستهلك النهائي أو المشتري

وهذا الهدف تشترك في . روع من تسويق تلك المنتجات بسعر مناسب يحقق له عائدا مجزياالمش
والمعدات والمواد الخام واألجزاء  تحقيقه عناصر مختلفة ، حيث تشترك فيه التجهيزات واآلالت

 . البشرية ، والموارد المالية ، وعنصر التنظيم  الالزمة لإلنتاج ، والكفاءات والخبرات
الحيوي والهام في هذا المجال ، وهنا يأتي دور إدارة  ر مستلزمات اإلنتاج العنصر    وتعتب

المستلزمات بكفاءة ومهارة ، بالكميات المناسبة ، والسعر المناسب  المشتريات في توفير تلك
والجودة المناسبة ومن مصدر التوريد المناسب ، بحيث تكون جاهزة لالستخدام  والوقت المناسب

 .وعمليات إدارة اإلنتاج في المشروع  وفق برامج
الوحدة الواحدة من المنتج النهائي وتخفيض     إن التوسع في حجم اإلنتاج يؤدي إلى خفض تكلفة

ويمكن إجمال . إجمالي التكاليف في أقسام التصنيع  آلفة الوحدة من المنتج يسهم في تخفيض
 :أهمية وظيفة الشراء آما يأتي النقاط التي تعبر عن

 . ر حجم المشروعات وتوسع نشاطهاآب -1
 .الميل للتخصص استجابة للظروف والمستجدات في الوقت الحاضر -2
 .المشتريات إلى التكاليف اإلجمالية في المشاريع الصناعية ارتفاع تكاليف -3
واألجهزة التي أفرزتها التكنولوجيا والتي بحاجة إلى متخصصين  ظهور بعض المواد -4

 . خبرة والكفاءة في مجال الشراء للتعامل معهامن ال وفنيين على مستوى عال
المشاريع بتقديم أفضل الخدمات والسلع للمستهلكين بما ينسجم  االهتمام المتزايد من قبل -5

 .وسلوآياتهم
د                       ام واضح بسبب تزاي ذين يحظون باهتم ام الشراء ال ديري أقس       وتتوجه األنظار حاليًا نحو م

ار ا   ذي ص ناعي ال راء الص ة الش دبير   أهمي ات الت ن عملي زءًا م وم ج   Procurementلي
 . اإلستراتيجية في منظمات األعمال الخاصة والحكومية وغير الهادفة للربح 

اب                            يل أو اآتس ا تحص ري بموجبه ي يج ة الت ى العملي دبير إل ير الت       ويش
ة   اطات الرئيس ا النش ي تحتاجه ة الت وارد المختلف دخال–الم ا  آم ي                        –ت له  ف

ة   ارات      (Johnson and Scholes, 1999, P:158)المنظم ة خي  ، والتي يمكن أن تواجه ثالث
 ) Boone and Kurtz,1998,P:309: (عندما تريد تدبير احتياجاتها ، آما يأتي

 .شرائها من منظمة أعمال أخرى  .1
 .تصنيعها ذاتيًا  .2
 .    استئجارها من مالكيها  .3

ة      . - الشراء الصناعي    –وان الخيار األول هو موضوع هذا البحث         ويمكن أن تدرك أهمي
اند      – 13الشراء الصناعي من خالل التعرف على موقع التدبير        ي         – آنشاط س ة الت لة القيم  في سلس

 ) .2-2(تضاف إلى أعمال أي منظمة ، وآما يوضح ذلك الشكل 
 
 
 
 
 

                                           
 .مفهوم التدبير أوسع من الشراء ، ألنه يتضمن عمليات التصنيع واالستئجار فضًال عن الشراء  13



 
 النشاطات الساندة                                                                           
 
 
 

 النشاطات الرئيسة                                                                           
   
 

 

    المجهز           المنظمة المشترية            تدفق المشتريات                  
 

 موقع نشاط التدبير في سلسلة القيمة) 2-1(شكل 
 
 
Source: 
 
     McGinnis, Michael A. and Cancro, J. Patrick, “Logistics Basics for 
Purchasing and Supply Professionals”, NAPM, October 2000, P: 3. 

   
دبير               ع نشاط الت ذي يتضمن شراء صناعي         –     يتبين من الشكل أعاله أن موق ين   - ال  يتوسط ب

ا    (النشاطات الساندة    دًا منه د واح ة      ) التي يع لة القيم ول   . ، والنشاطات الرئيسة في سلس ويمكن الق
 - التي تهتم مباشرة بتقديم أو تسليم المنتجات          –بأنه يشكل جسرًا يصل أو يربط النشاطات الرئيسة         

داخلي ، وا  داد ال اطات اإلم ي تتضمن نش ع ،  والت ويق والبي ارجي ، والتس داد الخ ات ، واإلم لعملي
اندة         ناد أو دعم النشاطات الرئيسة               –والخدمة ، مع النشاطات الس تم بإس ي ته  والتي تتضمن     - الت

دبير نفسه        . نشاطات البنى التحتية ، وإدارة الموارد البشرية ، والتطوير التكنولوجي فضًال عن الت
ي           وتعمل وظيفة الشراء على تأمين ت      دفق المشتريات بشكل منتظم من المجهز إلى المنظمة وبما يلب

اندة       ع نشاطاتها الرئيسة والس ة     . احتياجات جمي ا  value chainويمكن تعريف سلسلة القيم  بأنه
ا         ي تحتاجه وة الت مجموعة النشاطات التي تجري داخل المنظمة وحولها ، والتي ترتبط بتأسيس الق

افس في الصناعة ا     ة للتن ا    المنظم  ,Johnson and Scholes, 1999)لتي             تعمل به
P:156) .  

ة الصنع والخدمات            وألن   ر تام واد واألجزاء والسلع غي اج للم ات تحت إن   جميع العملي ، ف
ين    ط رئيسي ب ل راب ا تمث ال ، إذ إنه ات األعم ي منظم م ف راء صار أساسي ومه ة الش دور وظيف

ًا في        . العملية الصناعية ومجهزيها الخارجيين    واد يجري استهالآها آلي فمعظم المشتريات من الم
ل                      ة مث ات التشغيل اليومي عملية اإلنتاج ، بينما يستخدم جزء بسيط من المشتريات في تسهيل عملي

ائن  ود المك ادر التنظيف ووق وج .. أدوات آ زءًا من المنت ن تصبح ج ا ل رغم من أنه ى ال ي عل الت
ون إال أن     ذي سيباع للزب ة      النهائي ال ا تظل مشتريات ضرورية للمنظم ). Waite,2002,P:31(ه

ة  ع المجاالت الوظيفي ع جمي ا تتفاعل م ة ألنه ي المنظم ة ضرورية ف راء وظيف ة الش د وظيف  -وتع
ك الشكل                   -وليس فقط مع اإلنتاج      ا يوضح ذل ا ، وآم زين خارجه -1( داخل المنظمة ، ومع المجه

3. ( 

 البنى التحتية للشرآة

 )مة والنشاطات األخرى التي تدعم أعمال المنظمةاإلدارة العا(

 إدارة الموارد البشرية

 التطوير التكنولوجي
 التدبير

 
 
 الخدمة       التسويق       اإلمداد       العمليات         اإلمداد  

                والبيع        الخارجي                       الداخلي     



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) 3-1(شكل 
  تفاعل وظيفة الشراء مع الوحدات الوظيفية األخرى داخل المنظمة وخارجها

 
 
 
 
Source: 
      Stevenson, William J., Production/Operations Management, 6th 
Ed., McGraw-Hill, New York, 1999, P: 696. 

 
 

ا بالوحدات األخرى، إذ أن  ة الشراء من خالل عالقته ة وظيف ين من الشكل أعاله أهمي      ويتب
ك االحتياجات، بالتنسيق              وحدة التشغيل مثًال تحدد احتياجاتها والتغييرات التي يتوقع حدوثها في تل

ود وتوصيف العطاءات              وتحدد الوحدة القا   . مع وظيفة الشراء     اوض بشأن العق ة مجاالت التف نوني
ع        يق م ز بالتنس ه المجه ذي يقدم تج ال ن المن ة ع ؤولية القانوني بة ، والمس روط المناس ووضع الش

دي                   . وظيفة الشراء    دفع النق د ال ا بمواعي ة الشراء في إعالمه آما تعتمد وحدة المحاسبة على وظيف
ن تفادة م ة االس ي محاول زين ، وف ة للمجه دة التخزين بسجالت .  الخصومات المتاح تفظ وح وتح

ات التشغيلية                  ا للعملي ا وتجهيزه ي جرى شرائها وتخزينه ة      .. وقوائم المواد الت بالتنسيق مع وظيف
ك        وب شراؤها ، ويجري تحديث تل الشراء ، آما أن وحدة التصميم تصنع مواصفات المواد المطل

ي   راء الت ة الش ع وظيف يق م ن البضائع   المواصفات بالتنس ات ع ل المعلوم ور نق دها مح ن ع  يمك
وتتأآد وحدة االستالم من نوعية وآمية المواد المشتراة ومواعيد استالمها ،            . الجديدة في األسواق    

ذلك   راء ب ة الش م وظيف م تعل زون . ث ا المجه ائعون(أم ل  ) أو الب ن اج راء م م الش ع قس قون م فينس
ة التسعيرة المناسبة ؟          معرفة ماهي المواد والخدمات المطلوبة ؟ و       ا  ..ماهية مواصفاتها ؟ وماهي آم

ة            ة والنوعي ة والمعولي ل الكلف ة مث ايير معين ى مع تنادًا إل زين اس راء أداء المجه م الش يم قس .. يق
)Stevenson,1999,P: 695. ( 

إن تفاعل وظيفة الشراء مع الوظائف األخرى في المنظمة نتج عن التطورات التي جرت               
رن الماضي               عليها منذ ظهور ا    لتأآيد على أهمية الشراء في المنظمات في أواخر الستينيات من الق

ا في                  وحتى عصرنا الحاضر ، ويمكن تحديد ابرز المراحل الزمنية لتطور وظيفة الشراء وأهميته
  (Romo,2002,P:75): المنظمات بأربع مراحل أساسية آما يأتي 

  Passiveاإلهمال  .1

 الشراء

التشغيل المحاسبة

تخزينال

التصميم
االستالم

القانونية

المجهزون



يس   ة ول راء مهمل ة الش ائف          وظيف ات الوظ ط لطلب تجيب فق ل تس تراتيجي ، ب ه اس ديها توج  ل
 .  األخرى في المنظمة 

    Independentاالستقاللية  .2
ن      تقل ع تراتيجي مس ا االس ن توجهه راء ، لك اليب الش ات وأس راء لعملي ة الش ي وظيف     تبن

 .اإلستراتيجية التنافسية للشرآة 
  Supportiveاإلسناد  .3

راء ا ة الش زز وظيف ات       تع راء المنتج ق ش دعمها ، عن طري رآة وت ية للش تراتيجية التنافس إلس
 .التي تقوي المرآز التنافسي للمنظمة وتسنده 

  Integrativeالتكامل  .4
االت            ع المج ق م رآة ، وتنس تراتيجية الش ع إس ل م راء تتكام تراتيجية ش ة إس ك المنظم     تمتل

 .     الوظيفية األخرى 
 

ذي                       إن نظرة منظمات األعم    ا ينبغي أن تتصف بالتكامل ، وال ة الشراء فيه ال الحاضرة لوظيف
 ).4-1(يمكن توضيحه في الشكل 

 
 
 

                                 
 إستراتيجية                                              

                             الشراء
 الموجهات                                                                  

 تنظيم الشراء                     
 

 رقابة            رقابة            رقابة          
             عملية           العالقة         المشتريات                  عمليات توليد القيمة

 المجهز      اإلستراتيجية           الشراء         مع 
 

         إدارة المعرفة                     إدارة عملية 
        ومعلومات الشراء              الشراء والتجهيز 

                                                                          البنى التحتية الساندة
 في الشراءإدارة موظ                  

       
 

 ) 4-1(شكل 
 بيت الشراء والتجهيز

Source: 
       Kearney, A. T . ,” More Profit through Purchasing”, Purchasing 
Excellence, Vol. (8), No. (2), spring 2003, P: 22. 

 
    



كل   ن الش ظ م ى أهمي    ) 4-1(يالح ل عل ز دلي راء والتجهي ت الش ة لبي اد الثماني ة أن األبع
ل بإستراتيجية       ة الشراء، فموجهات الشراء تتمث ى مستوى في       وظيف ا تكون أدن الشراء التي ربم

زين ، و بتنظيم                       ة الشراء مع المجه بقًا آيف تتعامل وظيف  إستراتيجية الشرآة والتي يحدد فيها مس
اج بو                    ة اإلنت ين وظيف ربط ب اعالت التي ت صفها  الشراء الذي تحدد وتعين فيه طبيعة العالقات والتف

اج               ك االحتي ا يلبي ذل ة عن     . ما يطلب االحتياج مع وظيفة الشراء بوصفها م د القيم ات تولي وعملي
ة    ة وقل ي المنظم دوديتها ف ز بمح ي تتمي تراتيجية الت تريات اإلس إدارة المش ل ب راء تتمث ق الش طري

دة  ق الفائ ي ينبغي أن تحق ز الت ع المجه ة م إدارة العالق عارها ، وب اع أس ا وارتف  للطرفين مجهزيه
يس                     ) المشتري والمجهز ( ة الشراء التي تق إدارة عملي ة ، وب دة ممكن آما يفضل أن تستمر أطول م

ط     اول أن تبس ز وتح ن المجه ة م ة والمطلوب ناف المهم راء األص ى ش د عل ا وتتعاق احتياجاته
ي  ي يضيفها المجهز ف تراتيجية الت ة اإلس ى أساس القيم زين عل إجراءات الشراء وتجدول المجه

ة أعم ز . ال  المنظم إدارة أداء الشراء والتجهي ل ب ة الشراء فتتمث اندة لوظيف ة الس ى التحتي ا البن أم
ين                   ة االنسجام ب التي تحاول أن توثق العالقة بين المنظمة المشترية ومجهزها عن طريق توليد حال

ا                    ة والمعلومات التي تمتلكه إدارة المعرف ة ، وب ة في    أهداف أداء آل منهما آالنوعية والكلف المنظم
ابقة مع                     امالت الس ررة والتع ات الشراء المتك بتها عن طريق عملي ا اآتس مجال الشراء والتي ربم
اءه    د أعض ل واح ق عم ب فري ي الغال كلون ف ذين يش راء ال وظفي الش إدارة م زين ، وب المجه
ويق        ة والتس اج والمالي ة آاإلنت ة مختلف االت وظيفي دة مج ي ع ص ف يتخص

)Kearney,2003,P:23(  .ة             و ة إداري ربما يمكن لبيت الشراء والتجهيز أن يستخدم آأداة أو تقني
ع                            ل موق ة أخرى تحت ة الشراء في منظم ا بوظيف ة ومقارنته ة معين ة الشراء في منظم لتقييم وظيف
ة الشراء صار                       ا يالحظ أن وظيف الصدارة ومتفوقة في صناعتها من اجل التطوير والتحسين، آم

م األعم ي معظ ر ف أثير آبي ا ت ذه  له ة ه ا أن عالق ًا ، آم ة داخلي ذها المنظم ي تنف اطات الت ال والنش
ات                   ا تحتاجه عملي الوظيفة وثيقة جدًا بوحدات األعمال الموجودة خارج المنظمة ، ألنها تنقل لهم م
ة في                 اء المنظم المنظمة الداخلية وتريده من مواد وخدمات تضمن استمرار نشاطاتها التشغيلية وبق

ى            وان. دنيا األعمال   د المنظمات عل تج عن تأآي د الحاضر ن ة الشراء في العه ة وظيف  تزايد أهمي
واد وخدمات يمكن أن   و شراء م ك ه ق ذل ق األنسب لتحقي ان الطري ا آ دخالتها ، وربم ز بم التمي

ة         ة لنشاطات المنظم ات عمل                  . تضيف القيم اء عالق ة المشترية في بن ة المنظم ا ساهمت رغب آم
ربط            وثيقة مع المجهزين في تزاي     ذي ي ة هو ال ار أن قسم الشراء في المنظم ة ، باعتب ك األهمي د تل

 .   بين الطرفين ويقوي العالقة بينهما 
دور                ة وال ال مكتبي     لقد تطورت وظيفة الشراء في بداية القرن العشرين بعد أن آانت مجرد أعم

ة  ى التكلف ة عل ي الرقاب دي ف ال  .. التقلي ة األعم ة متكامل عى ، لتصبح اآلن وظيف ي تس ود الت والجه
ى منتجات                       ور عل د األفضل والعث ى مصادر التوري ور عل ذها للعث تم تنفي ة ، والتي ي لخفض  الكلف
ة في                             ل تكلف واد أو خامات أق ر في المواصفات لتسمح باستخدام م راح تغيي ة وحتى اقت أولية بديل

 .العملية اإلنتاجية 



    المشتري الصناعي  -رابعًا 
                                                                Industrial Buyer            

 : لعل من الضروري تحديد أبعاد عملية الشراء والتي يمكن إيجازها باآلتي
تحديد الكمية المطلوبة ومستوى الجودة (ر احتياجات المنشأة وتجميعها والتنسيق بينها، حص -1

 ).المناسب
 .ير هذه االحتياجات بالسعر المناسب ومن مصدر التوريد المناسبوضع الخطط الالزمة لتوف -2
 :تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا ، وذلك عن طريق  -3

 .االتصال بالموردين والحصول على أسعارهم وشروطهم .أ 
 .التفاوض معهم والقيام بعملية المفاضلة بينهم .ب 
 .أةإصدار أوامر التوريد إلى أنسب الموردين شروطا من وجهة نظر المنش .ج 

 :المتابعة والرقابة لضمان ما يأتي .4
إتمام التنفيذ في الموعد المحدد ، والتأآد من أن التوريد يتم طبقًا للمواصفات والشروط  . أ

 .الموضوعة
 .ضمان تسديد مستحقات الموردين  . ب

ذا                        وبناءًا على ذلك يتطلب فهم عملية الشراء الصناعي التمييز بين المشترين في األسواق ، وه
ى                         األمر ال  ثًال عل ة من ينافسها م ك في معرف تفيد من ذل  يرتبط فقط بالمنظمة المشترية التي قد تس

المواد والخدمات التي تروم أن تشتريها، بل يرتبط أيضًا بالمجهز الذي يحاول أن يقسم المنظمات                 
ل      ع آ ل م ه التعام هل علي ي يس ة لك ات العام ث االحتياج ن حي ة م ى أصناف متجانس ترية إل المش

راد          . نها  صنف م  ام أن األف ين من      ) أو الجماعات (إذ يمكن القول بشكل ع وع مع ذين يشترون ن ال
اتهم      هيل عملي ر أو تس تج آخ ي تصنيع من رة ف تخدامها مباش ا أو اس ادة بيعه ات لغرض إع المنتج

 .  (Honerkamp,2002,9)التشغيلية العامة، هم مشترون صناعيون 
ا            ) تريةأو المنظمة المش   (ويقع المشتري الصناعي     واع أساسية يمكن إيجازه ة أن في أربع

   (Drea,2004,P:10): آما يأتي 
 منتجون -1

   تجار-2 
 وحدات حكومية -3
 مؤسسات -4

 .وفيما يأتي إيجاز مناسب لكل منها
 
 Producersالمنتجون . 1

رى          ات أخ نيع منتج ي تص تخدامها ف رض اس ات لغ تري المنتج ي تش ات الت م المنظم ه
ربح   ـق  ال ر . وتحقي ل اب نعة ،     لع رات نصف المص ة ، والفق واد األولي من الم ترياتهم تتض ز مش

 .والمنتجات تامة الصنع التي تستخدم في تسهيل عملية التصنيع 
 

  Resellersالتجـار . 2
ذين          رد ال ار المف ة وتج ار الجمل ل تج ائع مث تري والب ين المش يطة ب ات الوس م المنظم ه

ربح        يشـترون البضائع التامة الصنع ويـبـيعـونـها     ر       .  مرة أخـرى من اجل ال وم التجار بتغيي وال يق
ى     ن المصنع إل ر م ع المباش ة البي دا حال ا ، وماع املون به ي يتع ات الت ة للمنتج الخصائص المادي

 .المستهلك النهائي فان التجار يشارآون في جميع عمليات الشراء والبيع
 

 Governmental Unitsالوحدات الحكومية  . 3



ة ال تري الحكوم ا     تش م عملياته ي دع ا ف ي تحتاجه دمات الت لع والخ د الس ي أي بل ة ف محلي
ة تشتق               . الداخلية وفي تجهيز زبائنها بالمنتجات      ي تشتريها الحكوم ة المنتجات الت ة ونوعي إن آمي

ـة  ـات الحكوم رت أيضًا احتياج واطنين لتغي رت احتياجات الم و تغي اعي، إذ ل . من الطلب االجتم
زي       ه                  ربما ال يرغب بعض المجه ـة ألن ـات مشتري ة آمنظم ن في أن يتعامل مع الوحدات الحكومي

بعض     يطة، بخالف ال ت بس و آان ى ل ـاء حت ـاب بعض األخط د ارتك ة عن ائلة القانوني يخاف المس
ة                    ـترية مثالي ة مش ة منظم م الحكوم ل له اآلخر من المجهزين الذين يـرون عكـس ذلك تمامًا، إذ تمث

راء ، وال  ر ث ا األآث ن أنه ًال ع ـلحة   فض ـناعة األس ل ص ناعات مث ض الص ي بع ـيما ف س
(Stahl,2000,P:10)  .                 ـة في ه الوحدات الحكومي ذي تتبع وعلى الرغم من األسلوب الصعب ال

ض        ارات، إال أن بع ن االستفس ر م اءات والكثي ـقديم العط من ت ي تتض راءها الت راءات ش إج
 .كوميالمجهزين يحاول بجد التعامل مع ذلك والحصول على طلب تجهيز ح

 
 Institutionsالمؤسـسـات . 4

تري       دما تش ربح عن تهدف ال ي ال تس ة الت ة والخيري ة واالجتماعي ات التعليمي ي المنظم ه
ادة            دارس ، المستشفيات ، الجامعات ، دور العب ل الم ا مث إذ . المنتجات الضرورية إلنجاز أعماله

ن يحتاجه      ا لم ى توفره نويًا حت ات س ن المنتج رة م ات آبي تري آمي ا آالمرضى  تش ن زبائنه ا م
 .والطلبة

ابقة بشكل خاص ومختلف عن                   واع الس ة مشترية من األن ويتعامل المجهز مع آل منظم
ا                 وارد التي تمتلكه ا والم ويفضل معظم المجهزين أن       . غيرها، تبعًا لألهداف التي تسعى لتحقيقه

ت        ى من المشتري االس ان   . 14هالآييتعامل مع المشتري الصناعي ألنه يحقق لهم مكاسب أعل ذا ف ل
ة ،   ال المختلف دات األعم ين وح ات ب ة العالق ي طبيع د ف د التعقي ع بعضها وتزاي ال م ابك األعم تش
ع     ى توق درة عل زة بالق ات المجه زود المنظم ن أن ي ا يمك راء الصناعي بم ي الش ب البحث ف يتطل

ه ،  سلوك المشتري الصناعي وعلى وفق موارده ، محفزاته ، متطلباته ، الضغوط المفروض           ة علي
ال       دة أعم ون ووح ال الزب دة أعم ن وح ل م اح آ مان نج ك ، لض ر ذل ه وغي ادر معلومات مص

 ) . McDonald, Rogers and Woodburn,2000,P:80(المجهز 
 

واع أساسية هي المنتجون والتجار                        ة أن ع في أربع       مما تقدم يتضح أن المشتري الصناعي يق
ة                  والوحدات الحكومية والمؤسسات ، وا     د من الصفات العام ا تشترك في العدي واع ربم ن هذه األن

ا                تلزم األمر أن       . لعملية الشراء فيها على الرغم من تنوع واختالف أهداف وأعمال آل منه ذا يس ل
ى                        ا من منظمات مشترية أخرى وتصنفها ، لتتعرف عل تطلع المنظمة المشترية على ما يحيط به

و  ن أن تق ا م ا يمكنه ة بم د  خصائصها العام ي ق تريات الت ة بالمش وث المرتبط ديرات والبح م بالتق
ة        ي رقع ناعيين ف ترين الص ن المش ة م واع األربع ا األن افس عليه د يتن ي ق تقبًال والت ا مس تحتاجه

 . جغرافية معينة 
 

 إدارة العالقات مع الزبائن  -خامسًا 
Managing of Customers Relations  

جهزيه البد من التطرق إلى الزبون ومعرفة من هو لفهم عالقات الزبون الصناعي مع م    
إذ تستخدم آلمة زبون لوصف ثالثة أنواع من . الزبون الذي تتعامل معه المنظمات المجهزة

الزبائن أولهما الزبون الداخلي وهم األفراد العاملين داخل المنظمة والثاني الزبون على شكل 
 . ر هذا البحثأفراد ، وثالثهما الزبون الصناعي الذي هو محو
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 مفهوم الزبون  -1
 )15:، ص1995، عبيدات( فلقد عرفه15 هنالك العديد من التعاريف التي تطرقت إلى الزبون     

هو ذلك الفرد الذي يقوم بالبحث عن سلعة أو خدمة ما وشراؤها الستخدامه الخاص أو استخدامه 
خدم النهائي لخدمات  فقد عرف الزبون بأنه المست)38:،ص2006،الجنابي(أما  العائلي ،

المنظمة، وتتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل الشخصية والمعتقدات واألساليب والدوافع والذاآرة، 
وبعوامل خارجية مثل الموارد وتأثيرات العائلة وجماعات التفضيل واألصدقاء، وقد يكون 

نه ذلك الشخص  الزبون بأ)23:،ص2004،البكري(في حين يعرف . الزبائن أفرادًا أو منظمات
وهنالك . الذي يقتني البضاعة أو يشتري بهدف إشباع حاجاته المادية والنفسية أو ألفراد عائلته

عدة تعاريف تتطرق إلى نفس المفاهيم السابقة وفي دراستنا هذه سيتم الترآيز على دور الجودة 
 . في رضا ووالء وقيمة الزبون وآيف يتم تحقيق ذلك

 
 .إدارة عالقات الزبون -2

أن الفكرة األساسية إلدارة عالقات الزبون تنبثق من اهتمام التسويق الحديث أو المعاصر     
بالزبون واعتباره أحد األرآان األساسية للمنظمة في تحقيق النجاح والنمو والبقاء على مد جسور 

 . وعالقات مترابطة مع الزبائن
 شاملة وعملية متكاملة بين المنظمة     ويمكن تعريف إدارة عالقات الزبون بأنها إستراتيجية

والمستفيدين بوجه عام ، والزبائن على وجه الخصوص وتقوم على أساس التحاور والتشاور 
. ) 85:،ص2006طاهر،(والثقة المتبادلة بينهم من أجل االحتفاظ بالزبائن وتحقيق قيمة لهم 

مال تشكيلة من الوسائل المختلفة وعرفت أيضًا بأنها القدرة على الحوار المستمر مع الزبائن باستع
 ) .Mohan and Jeff,2001,P:5 (التي تعمل على البقاء باتصال دائم مع الزبون

 
 رضا الزبون -3

     في البداية البد من التفريق بين رضا الزبون والرضا الوظيفي بكون األول يتعلق 
لي األفراد العاملين داخل بالزبون الخارجي أما الرضا الوظيفي فله عالقة وثيقة بالزبون الداخ

المنظمة وهنالك طرق متعددة يمكن استخدامها لهذا النوع في تحقيق الرضا الوظيفي لألفراد 
 . العاملين

     وتم تعريف رضا الزبون بأنه درجة إدراك الزبون لمدى فاعلية المنظمة في تقديم المنتجات 
وعرف أيضًا هو ذلك الشعور . ) John and Hall,1997,P:7(التي تلبي حاجاته ورغباته 

الذي يوحي للزبون السرور أو عدم السرور الذي ينتج عند مقارنة أداء المنتوج المالحظ مع 
 . )Kotler,2003,P:40(توقعات الزبون 

إذًا الرضا هنا هو دالة على األداء المدرك والمتوقع ، ففي حالة عجز األداء عن التوقعات فأن    
عدم السرور أو االستياء وخيبة األمل ويترك التعامل مع المنظمة في الزبون يكون في حالة 

أما في . المستقبل وفي حالة أن يكون األداء مطابقًا للتوقعات فأن الزبون سيشعر بالراحة والرضا 
حالة تجاوز األداء على ما هو متوقع أو يتخطى التوقعات في هذه الحالة يبقى الزبون مرتبط 

ويتكون رضا الزبون من ثالثة خطوات ) . Kotler,2001,P:36(ذه المنظمة ارتباطًا وثيقًا به
 ) 61:،ص2002السامرائي،:(رئيسة أهمها

يتوجب على المسوقين أن يكونوا على اتصال دائم بالزبائن سواء : فهم حاجات الزبون -أ 
الحاليين منهم أو المحتملين ليتسنى لهم معرفة العوامل التي تحدد السلوك الشرائي 
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الء الزبائن ، إذ يعد فهم الزبون واإللمام بحاجاته ورغباته من أآثر األمور أهمية لهؤ
 . للمنظمة

تتمثل هذه الخطوة بالطرق واألساليب التي يستعملها المسوقين : التغذية المرتدة للزبون -ب 
لتعقب آراء الزبائن عن المنظمة لمعرفة مدى تلبيتها لتوقعاتهم، ويمكن للمنظمة القيام 

 .Reactiveن خالل طريق االستجابة بذلك م
الخطوة األخيرة لتحقيق الرضا تتمثل بقيام المنظمة بإنشاء برنامج : القياس المستمر -ج 

خاص لقياس رضا الزبون والذي يقدم إجراءًا لتتبع رضا الزبون طوال الوقت بدًال من 
 .معرفة مدى تحسين أداء المنظمة في وقت معين

 )40:،ص2004العبيدي،: (ريق ما يأتيويمكن تحقيق رضا الزبون عن ط
مشارآة الزبائن في مناقشة خطط الجودة وطرائق تطويرها وتخصيص مكافأة مجزية  -أ 

 . لكل مقترح من مقترحاتهم التي تحقق نتائج إيجابية
دعوة الزبائن لزيارة المنظمة وإطالعهم على نشاطاتها والطلب منهم تقديم مقترحاتهم  -ب 

 .لتطويرها
ية للزبائن في المناسبات الرسمية وبطاقات تهنئة بعبارات تنم على تقديم هدايا رمز -ج 

 .األحترام والتقدير
 . زيارة الزبائن المهمين بين الحين واألخر لالستماع ميدانيًا الى آرائهم ومقترحاتهم -د 
متابعة الزبائن الذين أشتروا منتوج المنظمة لمرة واحدة ولم يكرروا عملية الشراء ثانية  -ه 

 . السببللوقوف على 
أشعار الزبائن بأهميتهم من خالل اعتماد العاملين بمجال التسويق والترويج لإلعالنات  -و 

 .التي فيها ترآيز واضح على أهمية الزبائن
 وفي اآلونة األخيرة حازت إدارة الجودة الشاملة على اهتمام منقطع النظير في أوساط جميع   

ات بدأت بتبني خططها اإلستراتيجية على ثوابت المنظمات وبدون استثناء وأن أغلب هذه المنظم
متعددة ومن هذه الثوابت التي تقود المنظمة للنجاح هو رضا الزبون باعتبار المنتجات التي يتم 
إنتاجها البد أن تلقي رواج وقبول لدى مختلف الزبائن والبد من تحقيق رضاهم عن هذه المنتجات 

ن ورضاه ضمن الخطط اإلستراتيجية وخاصة في في هذه الحالة يجب وضع رغبة وحاجة الزبو
أي أن الجودة العالية نسبيًا ستحقق الرضا . مجال الجودة باعتبار الزبون شريك رئيس للمنظمة

 .العالي لدى الزبائن ، وبالتالي تحقيق الموقع الريادي والمتميز لهذه المنظمة أو تلك
هتمون بالجودة سيؤدي ذلك بهم إلى تحقيق  ومن خالل ما تقدم يتضح بأن المجهزين الذين ي      

إذ أن عملية تحسين الجودة غالبًا ما يكون مصدرها األساسي هو الزبون ويمكن . رضا الزبون
التعديل في خطط الجودة وحسب تصورات وآراء الزبون وهذا يحتم على المنظمة دراسة معمقة 

رضا الزبون ومعرفة أسباب التدني لفهم حاجات الزبون وأيضًا استخدام الوسائل الخاصة بقياس 
إذا آانت هنالك أسباب ومعالجتها وأيضًا االعتماد على اآلراء والمقترحات من الزبائن عن 
المنتجات التي تم طرحها هذا بدوره سيؤدي إلى زيادة رضا الزبائن وآسب زبائن جدد وبالتالي 

ة وزيادة عوائد المنظمة وأرباح سيحقق الرضا التام والذي بدوره سيحقق زيادة في الحصة السوقي
 . نتيجة الحتفاظها في الزبون ، وهنا أصبح دور إستراتيجي للجودة في تحقيق رضا الزبون

 
 والء الزبون -4
يعد والء الزبون الرآن األساسي لنجاح أي منظمة والتكامل مع باقي العناصر األخرى        

 جدًا بسبب التغيرات الخاصة بسيكولوجية حيث تعد عملية االحتفاظ بالزبون من القضايا الصعبة
ويستخدم الوالء لإلشارة إلى تفضيل الزبائن لشراء منتجات منظمة محددة دون . وسلوك الزبائن 

وعرف الوالء بأنه مقياس لدرجة معاودة الشراء من عالمة ) 56:،ص2004جالب،(سواها 



 تعظيم الوالء لدى الزبائن وأغلب المنظمات تحاول) 315:،ص2005نجم،(معينة من قبل الزبون 
 . باستخدام أساليب متنوعة وإيجاد نوع من المشارآة بين الزبون والمنظمة

 ومن المعروف أن والء الزبون يترجم إلى الربحية ، فهناك مكونات أساسية تؤدي إلى تلك    
 )102:،ص2006طاهر،:(الربحية وهذه المكونات هي

المنظمة تكاليف متنوعة من أجل الحصول على إذ تتحمل : تكاليف الحصول على الزبون -أ 
زبون جديد ، ويؤدي تبني الزبون للمنتج الجديد أو المطور إلى تحقيق عوائد للمنظمة 

 . بصورة مستمرة ، وهذه الحالة تعبر عن الرضا التام للزبائن
أو وتتمثل بزيادة العوائد الناتجة من زيادة مبيعات المنتجات الجديدة : التدريجات العليا -ب 

 .المطورة عن طريق توصيات وروايات الزبائن ذوي التجربة السابقة
إذ ينخفض العائد نتيجة لعدة أسباب منها التحوالت في االستثمار، : التدريجات الدنيا -ج 

التفاوض ، الخصومات ، وقلة استعمال المنتوج ، إذ يعد العائد مؤشرًا هامًا لنية 
 . مة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عوائدهاالزبون في زيادة أو تخفيض استثمار المنظ

     
إلى ثالث طبقات وفقًا لنموذج والء الزبون الذي      وعادة ما ينقسم الزبائن في بعض األحيان

 :  وهذه الطبقات هي(Jammerngy,1998,P:2)قدمه 
 ).الزبائن الذين لهم عالمات شراء في آل وقت(قاعدة والء قوية  -أ 
 ).ون الذي لديه والء لعالمتين أو أآثرالزب(قاعدة والء معتدل  -ب 
 ).من عالمة مفضلة واحدة إلى ُأخرى(متغير الوالء والتبديل  -ج 

يعتمد على ثالث  معينة و لمارآة تجاريةأأن الوالء لعالمة إلى  (Oliver,2002,P:35)وأشار
عة إذ آونه يصف أرب. ، التفضيل ، والشراء المتكرر) االلتزام(التعهد : وهيأساسية عناصر 

  :مستويات من الوالء باالعتماد على هذه المكونات وهي
 مارآة تجارية واحدة تكون مفضلة لدى الزبون باالعتماد على (Cognitive)التمييزي -أ 

 .خصائص ومميزات المارآة التجارية الفائتة
االرتباط إزاء المارآة التجارية ويكون تطوره عبر سلسلة (Affective) االنفعالي -ب 

 .عددة هي التي آانت مرضية مواقف شراء مت
 . المرحلة االنفعالية مع التعبير عن نية إعادة الشراء(Curative): الميال -ج 
 .  مرحلة الميال زائدًا الرغبة الفعلية للتغلب على المؤثرات الموقفية(Action): الفعل -د 
ن الوالء  ومن الواضح بأن هنالك عالقة طردية بين الوالء والرضا أي بمعنى أخر آلما آا      

 . عالي لمارآة معينة هذا دليل على الرضا التام لدى الزبون عن هذا المنتج
وآما هو متعارف عليه فأن الوالء هو معاودة أو تكرار الشراء لدى زبون معين لمنتج معين    

وهنالك عالقة وثيقة بين إدارة الجودة الشاملة والوالء حيث هنالك رابط منطقي وعملياتي بين 
 والوالء بكون الزبائن دائمًا يفضلون العالمة التي تتسم بالجودة العالية نسبيًا والمواصفات الجودة

والخصائص الجيدة وتوافر أبعاد الجودة في هذا المنتج دون غيره فتكرر عملية الشراء وبالتالي 
لمنظمة ستبنى ثقة متبادلة بين المنظمة والزبون وهذا بدوره سيؤدي إلى بناء والء لزبائن هذه ا

 . دون غيرها لكون منتجاتها تتسم بالمطابقة مع حاجات ورغبات الزبون
المرتبة وهنالك ثالث مراتب أساسية للوالء الخاص بالزبائن فيما يتعلق بالجودة ، إذ في     

 يتضح بأن األفراد ينتهجون نهجًا عدائيًا ضد المنظمة ألنهم غير راضين عن المنتجات األولى
الرديئة حسب رأيهم وبالتالي سيكونون متذمرين من منتجات هذه المنظمة وتتصف بالجودة 

أما . وال يستقر هنا الزبون على عالمة معينة. ويتصف الزبائن بالمتغيرين من عالمة إلى أخرى 
وفيها يكون الوالء معتدل ويرى الزبون بأن جودة منتج هذه المنظمة له منافس المرتبة الثانية في 

كون هنا الزبون مشوش بين عالمتين أو أآثر ولم يحدد بعد أيهما أفضل وهذه بنفس الجودة وي



وأغلب . المرحلة قد تنقله إلى مرحلة أعلى ويصبح مدافع أو ينزل إلى األسفل ويكون متذمر
الزبائن في هذه المرحلة يكون حيادي ال يستخدم أسلوب الهجوم أو الدفاع عن منتجات المنظمة 

 فيرى الزبون بأن المنظمة أو العالمة التي المرتبة الثالثةوفي .  المنتج ألن لديه البديل لهذا
يتعامل معها هي من أفضل وأجود العالمات بسبب التجربة والثقة المتبادلة بين الزبون والمنظمة 
ويكون الوالء هنا عالي جدًا والزبون يرى جودة منتجات المنظمة عالية جدًا ويصبح هنا الزبون 

والمدافعين عن منتجات هذه المنظمة ألنه تربطه أواصر قوية مع منتجات هذه أحد الدعاة 
ويرى في منتجات المنظمة بأنها تحقق حاجاته ورغباته وجاءت خصائص ومواصفات . المنظمة

 .المنتجات مطابقة لحاجاته الكلية
 
 قيمة الزبون  -5

جميع األنشطة التسويقية  أصبح التطور في مفاهيم البيئة ضرورة ملحة وبدأ تتغير معه       
وأصبح توجه التسويق نحو بناء عالقة ترابط مع الزبون الخارجي ليتسنى للمنظمة تحقيق قيمة 

 . معينة للزبون
 وهنالك مجموعة من التعاريف الخاصة بقيمة الزبون حيث عرفت بأنها ذلك الفرق بين قيمة   

ي حين عرفت أيضًا بأنها ما يحصل عليه ، ف) Kotler,1997,P:38(الزبائن الكلية والكلفة الكلية
الزبون نتيجة عملية التبادل مقابل السعر الذي يدفعه فهي تمثل أجمالي المنفعة مطروحًا منها 

، وعرفت أيضًا  )12:،ص2000الربعاوي،(الكلف التي يتحملها الزبون عند اتخاذه لقرار الشراء 
ون بين المنافع التي يحصل عليها من السلعة أو بأنها عملية التبادل أو المبادلة التي يجريها الزب

الخدمة وبين تكلفة الحصول عليها وتشمل المنافع المنتج نفسه ، خدمات           اإلسناد ، 
األطراف المشترآة بعملية الشراء ، الوقت والجهد المبذول للحصول على المنتج ، والمخاطرة 

 . )56:،ص2004جالب،(المدرآة 
 )12:،ص2005الدوري،:(أساسيان ألجل تكوين القيمة للزبون وهما ويوجد عنصران   

   Total Customer Valueقيمة الزبون الكلية -أ 
 : ه تنقسم إلى اآلتيذوه    وهي حزمة من منافع الزبون التي يحصل عليها من المنتج 

ويقصد بها الخصائص المادية للمنتج نفسه ويمكن : Product Valueقيمة السلعة : اوًال 
وفي بعض األحيان ) الجمالية،  المتانة ،المطابقة األداء ، المعولية ، (ن تتضمن أ

 . يطلق عليها تسمية أبعاد الجودة
الحسابات (هنا البد من التميز في تقديم الخدمة ويمكن أن تتضمن : قيمة الخدمة: ثانيًا 

 ). لضمان التسليم، التنصيب، خدمات ما بعد البيع، ا واالئتمان، تسهيالت الطلب،
أصبح أفراد المنظمة مصدرًا مهمًا لتحقيق  :Personnel Valueالقيمة الشخصية : ثالثًا 

التميز وبشكل خاص في التسويق الموجه نحو الخدمة والجودة العالية نسبيًا للخدمات 
الشخصية وهي صعبة التقليد من قبل المنافسين ألنها تعتمد على ثقافة المنظمة 

االحتراف، الكياسة والمجاملة، الثقة، المثابرة ، : (تضمن اآلتيومهارات اإلدارة وت
 ).المعولية

المكانة الذهنية هي طريقة مالئمة لإلشارة  :Image Valueقيمة المكانة الذهنية : رابعًا 
 التي يستلمها Rewards  Psychologicalإلى مجموعة متآلفة من المكافأة النفسية
ج وتبرز المكانة الذهنية من خالل الرسالة الزبون من شراء واستهالك المنت

   .اإلعالمية أو من خالل التعبئة
 Total Customer Costالكلفة الكلية للزبون  -ب 

 : وتقسم هذه الفقرة إلى اآلتي    



السعر هو القيمة التبادلية للمنتجات وعلى أساسه تحدد قيمة المنتج : الكلف النقدية : اوًال 
  .الذي سيحصل عليه الزبون

بعض الزبائن يعدون آلفة الوقت أعلى من الكلف : )Time Cost(آلف الوقت  : ثانيًا 
النقدية وهذا يظهر بوضوح لدى الزبائن الذين اليرغبون بأن يكون لديهم وقت 

 . ضائع
وهو الجهد الذي يقوم به الزبون للحصول على ) Energy Cost(آلف المجهود  : ثالثًا 

 .عها الزبونالمنتج ، إذ يعد آلفة يدف
تتضمن الكلف النفسية التعامل مع أفراد جدد ):  (Psychic costالكلف النفسية : رابعًا 

والحاجة لفهم اإلجراءات الجديدة والمجهود المبذول من أجل التكيف مع األشياء 
الجديدة وآذلك قد يصاحبها نوع من اإلحباط لدى الزبون في حالة عدم إضافة قيمة 

 .تج معينله عن اقتنائه من



 المبحث الثالث
 •مراحل الشراء الصناعي

      
ي                           رائي الت لوك الش رار الس ات لق اذ المنظم ة اتخ ي عملي ناعي يعن راء الص      الش

دد                        ا ويح س فيه ي يؤس ة والت ل المنظم مية داخ ات الرس ض التنظيم ا بع تجريه
لع    ن الس غيل م ام للتش اج الع ات                         االحتي دائل العالم ار ب يم وتخت دمات ، وتق  والخ

زين  ة والمجه لة                              . التجاري ن سلس ارة ع ناعي عب راء الص ة الش ان عملي ذا ف ل
ذه                          ين ، وه يء مع راء ش د ش دما تري ذها عن ترية وتتخ ة المش نعها المنظم رارات تص ق

دة خطوات        - 16مراحل رئيسة السلسلة تتضمن أربعة     ا    - تتضمن آل مرحلة ع ا آم  ويمكن إيجازه
 )Peter and Donnelly,2001,P:65 (، )Baden and Fuller,2003,P:3:(يأتي

 
        مرحلة تحديد االحتياجات-أوًال

                                                Determination of needs   
ا           لكل منظمة احتيا   جاتها الخاصة من السلع والخدمات والطاقة التي تساعدها في إنجاز أعماله

ا العمل            اء داخل دني ا أن تستمر في البق ذلك يمكن له اج المصنع    . وتحقيق أهدافها ، وب ا يحت فربم
اجر   اج ت ا يحت د ، أو ربم ة الطلب الجدي ة وتلبي ه اإلنتاجي ادة طاقت دة من اجل زي ة جدي شراء ماآن

راء  رد ش ه    المف ل في ذي يعم م السوق ال ي فه اعده ف ن اجل أن تس ة م ويق بحثي رآة تس دمات ش خ
د              ة          تزاي بشكل اآبر ، أو ربما تحتاج الوآالة الحكومية شراء حاسبات أسرع من اجل مواآب
ة      لمرضاها      ر راح دة أآث رة جدي راء أس فى ش اج المستش ا تحت دماتها ، أو ربم ى خ ب عل الطل

)Honerkamp,2002,P:9 . (         ة ة لعملي ه بداي ي تلبيت ة ف اج والرغب ذا االحتي ور ه د ظه ذا يع ل
 .الشراء الصناعي 

اج الصناعي         ا هو الحال في معظم المنظمات           (ربما تتضمن مرحلة االحتي خطوتين  ) آم
  (Alaniz and Shuffield,2001,P:8): رئيستين ، وآاآلتي 

  Recognition of a Problem   تمييز المشكلة. 1
ـرى                      ا ا ي كلة ، إذ فيه ز المش ي تميي ناعي ه اج الص ة االحتي ي مرحل ى ف وة األول لخط

ا             – أحد الفنيين أو اإلداريين في المنظمة        –شـخص ما    ة يمكن أن يحتاجه ـلع معين  إن خدمات أو س
ب  . اآلن أو بعد حين ألداء عمل معين في أحد أجزاء المنظمة             ذه  وربما يكون                    س ب ه

تبدال        ة                  الس اج المنظم د تحت ثًال ق ة ، فم زات خارجي ة أو محف ع داخلي وة دواف الخط
ي  (الحاسوب القديم الرئيسي     دة في                    ) سبب داخل ة               جدي ة ماآن دير المنظم رى م د ي ، أو ق

ل               هل العم دة وتس اج العدي وات اإلنت ن خط ن أن تختصر م اري يمك ل معرض تج    داخ
 ) .Buvik and John,1999,P:9) (سبب خارجي(المنظمة 

   Developing product Specificationsإعداد مواصفات المنتج   . 2
ة  رات المطلوب ة للمنتجات أو الفق ة تتضمن وصف الخصائص والصفات العام      الخطوة الثاني

ين       وقد تحتاج هذه الخطوة اشتراك قسم ا      . والكمية الالزمة منها     راء والفني لشراء مع عدد من الخب
بقيات التنافسية                        ا وتسلسل األس ا نسبة ألهميته اج وترتيبه د خصائص االحتي ة في تحدي في المنظم

                                           
يتفق معظم الباحثين على تسلسل مراحل عملية الشراء وخطواتها ، لكنهم يختلفون بتسمية المراحل  •

 .والخطوات 
 



ك         ي ذل ذي يلب تج ال د صفات المن ى تحدي اق عل م يجري االتف ة ، ومن ث ة والكلف ة والمعولي آالنوعي
 .االحتياج 

 
  مرحلة تحليل المجهز -ثانيًا

                                                        Supplier Analysis      
د                       يبحث قسم الشراء عن أماآن وجود المجهزين ، ويجري عمليات تقييمهم                  ويتأآ
ؤالء      ن                        ه ار م م يخت ديهم ، ث ه ل اج منظمت ي احتي ي تلب ات الت وافر المنتج ن ت م

ز ا ب المجه وات                      . لمناس ز الخط ل المجه ة تحلي من مرحل ان تتض م األحي ي معظ فف
 ) Luna,2002,P:4: (الرئيسة اآلتية 

  Search for Potential Suppliersالبحث عن المجهزين المحتملين  . 1
  Evaluation of Suppliers and their Productsتقييم المجهزين ومنتجاتهم  . 2
  Selection of the Right Supplierمجهز المناسب  اختيار ال. 3

ؤالء                     ناعية الن ه واق الص ي األس هًال ف زين س ن المجه ث ع ون البح ا يك ًا م      وغالب
ون عن    م يعلن ا انه ا ، آم ات له اج المنظم ى أساس احتي اتهم عل دمون منتج ا يق ادة م زين ع المجه

ى  ة وحت ي الصحف والمجالت التجاري اتهم ف تري  منتج ب المش اولون ترغي ت ويح ى االنترني  عل
ه وتحقيق رضاه            وم  قسم      )Charney,2000,P:6(الصناعي بإمكانياتهم المتزايدة في خدمت ، ويق

ار                    المجهز                                م يخت الشراء بتحليل خيارات المشاريع والعطاءات المتاحة في السوق ث
ام ترت د أن يجري تطوير نظ ه ، بع تري من ذي سيش دل ال ه مع تج             عن زين ، ين يب للمجه

ى    ادًا عل ام اعتم ك النظ ى ذل ترية ، إذ يبن ة المش ه المنظم ل مع ل أن تتعام ز يحتم ل مجه ي لك رقم
ز      لوك                     المجه ن س ًال ع دمات، فض لع والخ ة الس ا نوعي ة أبرزه اييس معين مق

ع             الجغرافي ،                  األخالقي ، أمنية االتصال ، األسعار التنافسية ، ا         لخدمات اإلضافية، الموق
ديد                    دفع والتس موعد التسليم ، سمعة المجهز ، استخدام التكنولوجيا المتطورة ، أساليب              ال

)Huggins,2001,P:3. ( 
ات واألدوات  ريع للتقني تعلم الس ى ال ة عل راء القابلي وظفي الش دى م ون ل ن أن يك ا يمك      آم

ية  تخدمون   األساس د ال يس م ق ت ، ألنه ال االنترني ي مج تخدم ف ي تس يما الت ل ، الس ي التحلي ف
راض                                ًا ألغ ل أيض زين ب ل المجه تريات وتحلي ن مش ث ع ط للبح ت فق االنترني

ًا     ديد أحيان دفع والتس ا ال ارة وربم ات               ) . Bramlett,2004,P:1(االستش م المنظم فمعظ
رة ال راء                   الكبي د إج دما تري ت عن ي االنترني دمات محترف تئجار خ ى اس أ إل ة تلج ناجح

ل                            ت يعم رف انترني ا محت د فيه ات ال يوج ك المنظم ز ، الن تل ل المجه ة تحلي عملي
ًا    راء إطالق ف ش ا               ) . Bergman,2001,P:1(آموظ ب ربم ز المناس ار المجه والن اختي

ون أ ان  يك راء ، ف ة الش ي عملي زء ف م ج ار                ه ى اختي أ إل د تلج ترية ق ات المش ض المنظم بع
 ) . 5-1(المجهز المناسب لها إليكترونيًا ، آما موضح في الشكل 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  )5-1(شكل 
 
 
 
 
 

 اختيار المجهز إليكترونيًا
Source:  
     Ramani, Senthil K., Shunk, Dan L. and Henderson, Mark R., 
“Electronic Supplier Selection System”, AMSMA, Vol.(8587), 2000, P:2. 

   
ة المشترية والمجهزين عن           ) 5-1(لشكل         يتبين من ا   ين المنظم ادل المعلومات يجري ب أن تب

ت  ر االنترني ائي عب ال الثن ق االتص ة(طري االت العالمي بكة االتص ل                     ) ش ذي يمث ال
ع                            ا أن تجم ذلك يمكنه ز وآ ن مجه أآثر م ل ب ة أن تتص ة الزبون ن المنظم ارًا يمك سمس

ل                 المعلو د األفض ب وتحدي ة الطل زين وجدول وري للمجه يم الف ري التقي ا وتج ي تحتاجه ات الت م
ين المشتريات المرشحة     ـع  يمكن  ) . Ramani, Shunk and Henderson,2000,P:2(ب رفـ

ـده         ه بتــزوي ة مهارات ه وتنمي قل خبرات ك بص راء وذل ل الش ل رج لوب عم ـر أس ـاءة وتطـويـ آف
اليب الف ـدث األس ا   بأح ة حالي ـرآات العالمي رى الش ة بكب راء والمطبق ـال الش ي مج ة ف ة التطبيقي ني

 :وذلك عن طريق ما يأتي

 :إآساب رجل الشراء الجوانب المعرفية في المجاالت اآلتية .1
 .الفرق بين الشراء والتسويق وأهمية وظيفة رجل الشراء في الشرآة  -أ 
 .واجبات ومسئوليات رجل الشراء ومواصفات خاصة للنجاح  -ب 
خطوات عملية الشراء للمستهلك و آيفية التعرف على حاجات العميل الغير مشبعة  -ج 

. 
التعرف على متخذي قرار الشراء في المنشآت والفرق بين الشراء للمستهلك  -د 

 . وللشرآات 
أحدث فنون ومهارات االتصال التي تؤهل رجل الشراء للتعامل مع أنماط العمالء  -ه 

 .المختلفين 
األسلوب االجتماعي للعميل وآيفية التعامل مع آل عميل على آيفية التعرف على  -و 

 .حدة 
 :إآساب رجل الشراء الخبرات التطبيقية و تنمية مهاراته في المجاالت الفنية اآلتية .2

 .آيفية البحث والتنقيب عن العمالء الجدد و تصميم قواعد بيانات للعمالء -أ 
 .آيفية التخطيط للمقابالت وإعداد خطة للزيارات  -ب 
 ) .خطوات متتالية ( ريقة السليمة لتنفيذ المقابالت الط -ج 
 .الطرق و األساليب الفنية للتغلب على االعتراضات الشهيرة من العمالء -د 

 ــارالســمس
 

 ـ صياغة الطلب إليكترونيًا
 ـ إتاحة العطاءات على الشبكة

 ـ تسليم قوائم األسعار
 ـ مراجعة الحسابات
 ـ جدولة الترشيحات

 ـ االتصال بالزبائن والمجهزين
 ـ بناء والء الزبون للعالمة

 
 

 المنظمة المشترية
ـ مكان الطلب     

 اإلليكتروني

المجهز 
1

 المجهز
2

المجهز 
3

المجهز 
4

المجهز 
5



 .الطرق و األساليب الفنية إلنهاء المقابلة بنجاح  -ه 
 .آيفية إقامة عالقة طويلة األجل مع العميل وخدمة ما بعد البيع -و 

ذي     - بالتنسيق مع باقي األقسام في المنظمة        –لشراء       وفي معظم األحيان يحدد قسم ا      ار ال  المعي
اره   ز واختي يم المجه ي تقي تخدم ف ه     . يس ذي يواج راء ال ف الش ًا لموق ر تبع ار يتغي ك المعي وان ذل

 ) .2-2(المنظمة المشترية ، والذي قد يكون واحدًا من المعايير التي يعرضها الجدول 
 
 
 
 )2-1(جدول 
 ستخدم في تحليل المجهزأهم المعايير التي ت

 مضامينه المعيار
 سعر الوحدة ، سعر الكميات الكبيرة ، الخصم المتاح سعر المنتج
 ISO-9000امتالك المجهز لتأآيد النوعية ، مثل  نوعية المواد
 ماضي المجهز في تلبية التسليم في مواعيده المعولية

 ألجزاء المعابة ، تعليمات االستخدام ، تصليح المنتجاستبدال ا خدمات ما بعد البيع
 تكاليف النقل ، زمن االستجابة للطلب موقع المجهز
 تأخر االستالم بسبب نفاذ خزين المجهز توفر المخزون
ة   مرونة التجهيز ب من حيث الكمي ي الطل د تحصل ف ي ق رات الت ز للتغيي تجابة المجه اس

 والنوعية والتصميم
 مدة بقاء المجهز في صناعته ، مستوى أرباحه وديونه االستقرار المالي
ي  المقدرة التقنية تخدمها ف ي يس ا الت وير ، التكنولوجي ث والتط ي البح ز ف ة المجه طاق

 التصنيع والنقل
ه    النطاق اإلنتاجي دد خطوط ات ، ع ن المنتج ع م دى واس ديم م ي تق ز ف ة المجه إمكاني

 اإلنتاجية
 
Source: 
     Romo, Maija, “Import as a Mode of Internalization Case: Finnish 
SMEs Buying from Vietnam”, Doctoral Thesis in Economic, Pereston 
University, 2002, P: 81. 
 
ل والخصم      ة المشترية تبحث عن سعر الوحدة األق يتضح من الجدول أعاله أن المنظم

د                   المتاح ك تأآي  األعلى للمنتج الذي تروم أن تشتريه ، آما أنها تفضل التعامل مع المجهز الذي يمتل
دم خدمات الصيانة والتصليح ، وتكون                        ليم ، ويق زم في التس النوعية في عملياته التصنيعية ، ويلت

ه                      ات  تكاليف نقل منتجه قليلة ، ولديه مستوى مناسب من المخزون ، ويستطيع             تلبي الطلب
ة                              ا الحديث بمختلف الكميات ، ولديه باع طويل في مجال عمله ، ويستخدم                   التكنولوجي

ل المجهز   . في أعماله ، ويتمكن من تقديم تشكيله منتجات واسعة      ويمكن أن      تستخدم نتائج تحلي
د أس  ) 2-1(على وفق المعايير التي يعرضها الجدول    ة فوائ ة المشترية    في تحقيق ثالث اسية للمنظم

   )Peter and Donnelly,2001,P:65: (وآاآلتي



دين      -1 زين الجي ة المجه داد وتطوير قائم ذين تعاملت   List of Approved Suppliers إع  ، ال
 .المنظمة المشترية معهم سابقًا ، واثبتوا جدارة عالية في تحقيق التزاماتهم آافة 

زي  -2 ين المجه افس ب ة التن د حال ي       تولي ة والتفضيل الت ات المقارن ق عملي ن طري ا ع ن وتحفيزه
 .يتضمنها تحليل المجهز 

ل            -3 ل قب راء التحلي ن إج ز ، إذ يمك ويم أداء المجه ى تق الوة عل ز ع ار المجه ة اختي ويم عملي  تق
 .الشراء وبعده 

 
 الشـراء ) أو تنشيط(تفعيل  -ثالثًا 

                                                    Purchase Activating  
روط                            ات وش دد تعليم ب ويح راء الطل م الش در قس ز ، يص ار المجه تم اختي دما ي بع

ة                       ث النوعي ن حي ز م ن المجه ة م تريات المطلوب فات المش ة وص ه المالي ليم وفقرات التس
ة  يلي  .. والكمي كل تفص تريات ، ي  . بش تالم المش د اس ن                           وعن د م ها للتأآ ري فحص ج

ي                            ا ف ز ، أم ع المجه ا م اق عليه م االتف ي ت فات الت روط والمواص ة للش ا مطابق أنه
ا                       ن معالجته تمكن م ى ي ا حت ورًا به ز ف الم المجه ن إع د م كلة الب دوث مش ة ح حال

بابها   يح أس ز                        ، )Bergman,2001,P:1(وتوض ين المجه ة ب ا ان العالق آم
ة                        ل  رغب ى من جانب المشتري ، مقاب ة أعل والمشتري في األسواق الصناعية غالبًا ما تتصف بثق

ربح من جانب المجهز            درك                        ) .Wasti,2001,P:2(أعلى في ال ذا يتوجب أن                    ي  ل
ة ، و  ذه الحقيق ات ه ي المنظم راء ف م الش ذ  قس دما                       ينف ار عن ر االعتب ذها بنظ يأخ

ا                           ين طرفيه ة ب ة العالق اس تقوي ى أس ى عل ل أن تبن ي يفض راء الت اطات الش نش
دأ  اد مب ائز"واعتم ائز ا-الف و                         . 17"لف ربح والنم ق ال ب بتحقي ي ترغ رآات الت فالش

ا  ب عليه ًا ، يتوج ة                        مع ف بالثق ترياتها تتص زي مش ع مجه ات م ي عالق أن تبن
دم الشكل      ).Huggins,2001,P:3(والوالء المتبادلين    ا          ) 6-1( ويق رز م دًا من التوضيح ألب مزي

 .ينبغي أن يبحث عنه قسم الشراء ويطالب المجهزين به عند تفعيل أو تنفيذ نشاطات الشراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .حقق ربحًا أو فوزًا في التعامل مع الطرف اآلخربأنه ي) المشتري والمجهز(أي يشعر آل من طرفي العالقة  17



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )6-1(شكل 
 
  

 إسهامات المجهز والمنظمة المشترية في تقوية العالقة بينهما
Source: 
     Fynes, Brian and Voss, Chris, “The Moderating Effect of Buyer-
Supplier Relationships on Quality Practices and Performance”, 
International Journal of Operations &Production Management, Vol. 
(22), No. (6), 2002, P: 594. 

 
تطيع       ز يس اله أن المجه كل أع ن الش ح م ة                ا    يتض ي المنظم راء ف م الش ال بقس      التص

ك                           ى تل رأ عل ا يط ذي ربم ر ال ع التغي ف م اول أن يتكي دًا ، ويح ا جي م احتياجاته ويفه
ا                          ة أنه ا ، لدرج ي مجهزه ـقًة ف ترية ث ة المش نح المنظم ر يم ذا األم ات ، فه االحتياج

ا إن          ثًال ، آم التطوير م االت آ دة مج ي ع ا ف ا يعاونه ريكًا له ره ش د تعتب زامق ز                الت  المجه
رر                                د تق ي ق ة الت ا المنظم ه رض ق ل مية يحق ر الرس مية وغي وده الرس ل وع ذ آ بتنفي
دمات                              لع والخ ادي للس د أح در توري اذه آمص رر اتخ ا تق ة ، أو ربم رة ثاني ه م ل مع التعام

تغرق        ا تس تقبل ، وربم ي المس ا ف د تحتاجه ي ق ًا                            الت راء أحيان اطات الش ض نش بع
رى                                 ان أخ ي أحي ا ف اعات ، بينم ع س ى بض ومين وحت وم أو ي ل ي يرة مث دة قص م

ة                          ه المنظم رض ل ذي تتع راء ال ف الش ًا لموق هر ، تبع ابيع أو أش تغرق أس ا تس ربم
راء    ة الش منه مرحل ا تتض ة                     وم عر والنوعي ى الس عة عل ات موس ات واتفاق ن مفاوض  م
 ) .Calcagno,2001,P:18(والتسليم وباقي الشروط األخرى 

ًا                      ابه تقريب ا تتش ا إال أنه ي أعماله ف ف د تختل ات ق ول أن المنظم ن الق     ويمك
رائها ، إذ  توج  اطات ش ذ نش ي تنفي اعد ف ي تس اليب الت اليب                         باألس ة أس د أربع

وة العالقة بين ق
المنظمة 
ومجهزها

 االتصال

 االلتزام

 التكيف

 الثقـة

 الرضـا

 التعاون



ن                     ي يمك راء والت اطات الش ي أداء نش ترية ف ات المش اعد المنظم ائعة تس ية وش أساس
 ) Pride and Ferrell, 2000, P:229: (إيجازها باآلتي 

  Descriptionالوصف    .1
ن حيث الحجم والشكل والوزن     يلجأ لهذه الطريقة قسم الشراء عندما تكون مشترياته نمطية م

واللون ، إذ يقوم بأداء نشاطات الشراء عن طريق وصف الصنف المطلوب شراؤه والنوعية 
 .المرغوبة فيه مثل شراء بعض المنتجات الزراعية 

  Inspectionالفحص   .2
    يستخدم قسم الشراء هذه الطريقة عندما تمتلك المشــتريات خصـائص معينة تختلف على وفق 

ظروف السـائدة التي تواجهها منظمتـه ، إذ يقـوم قسـم الشراء بفحص المنتجات المعروضة ال
 .مثل شراء بعض المكائن التصنيعية أو المرآبات .. والتحري عن الخصائص المرغوبة فيها 

  Samplingالنمذجة    .3
 اختبارها     تتضـمن هذه الطريقة اخذ نموذج أو عينة من الدفعـة اإلنتاجية للمجهـز لغرض

تناسب هذه الطريقة . وتقويمها ، بافتراض أن خصائص تلك العينة تمثل خصائص آل الدفعة 
وآيل الشراء عندما يريد شراء منتجات متجانسـة بكميات آبيرة ، إذ يصـعب عليه فحصها 

 .بالكامل مثل شراء الرمل في معمل إنتاج البلوك 
  Negotiationالتفاوض   .4

إذ .  لهذه الطريقة عندما يريد أن يحدد ما يريده من المشتريــات بالضبط     يلجأ قسم الشراء
يسمح التفاوض بتبادل اآلراء والمطالب بين المجهز والمشـتري مباشرًة ، إذ يطلب قســم الشراء 
مشتريات معينة من المجهز الذي بدوره يقدم عطاءه للمنظمـة المشترية التي ترسـل وآيلها 

 الذي قدم لها العطاء األآثر جاذبية ، مثل شـراء خدمات متعهدي نقل للتفاوض مع المجهز
 . الموظفين من المنظمة إلى مساآنهم ، وبالعكس 

ان                        ا آ اوض ، وربم ارات التف دون لمه      إن معظم موظفي الشراء في المنظمات الصناعية يفتق
ة     درجة تحقيق األهد   –هذا السبب الرئيس في انخفاض الفاعلية التنظيمية          لمشتريات   -اف التنظيمي

د أن يكون     ) . Dietmer and Tepper,2002,P:9(تلك المنظمات  اوض الب ة التف ونظرًا ألهمي
ملمًا باستخدام األدوات االلكترونية الساندة                  له في السوق                ) المفاوض(موظف الشراء   

ة، إذ أثبتت بعض الدر ارة االلكتروني ي الصناعي آالتج تخدام اإللكترون اسات                 أن اس
راء   اطات                       الش اءة نش ن آف د م اوض يزي ال التف ي مج ة ف األدوات اإلليكتروني

)Goh and Teo,2003. ( 
ا                   ؤثر جميعه ة ، تسعيرته ، ت       إن تعقيد المنتج ، عدد المجهزين المتاحين ، أهمية المنتج للمنظم

دد نشاطات الشراء وا ي في ع ى  ف ك النشاطات وحت ذ تل ا قسم الشراء لتنفي ي يختاره ة الت لطريق
أجير السيارات                  . درجة صعوبتها    ة ت ة ألسطول طائرات أو شراء وآال مثل شراء الخطوط الجوي

راء       رار الش اذ ق اوض واتخ ي التف نوات ف ى س ل حت هر ب تغرق أش ا يس يارات ، ربم ة س لمجموع
(Thompson,2004,P:16)  . 

ل النق ة         ولع ذه المرحل ي ه ة ف ة الحساس راء  –ط ل الش ف               - تفعي اد الموظ ي اعتق  ه
يًا أن            ر ، متناس كل آبي زين بش لع المجه دمات وس ة لخ ه بحاج راء أن منظمت ن الش ؤول ع المس

الهم           اج أعم تري نت ن يش ا م ر ، ألنه كل أآب ه بش ة لمنظمت زين بحاج ي                . المجه ذا ال ينبغ ل
ازال ديم التن ة               تق ة لعملي راء مكمل م الش ا قس ي يراه ب الت بعض المطال حية ب رة والتض ت الكثي

 . )Baden and Fuller,2003,P:5(تنفيذ نشاطات الشراء 
 

   تقييم ما بعد الشراء -رابعًا
                                             Post-purchase Evaluation              



ي المرحل م            ف ر قس روري أن يج ن الض ون م ناعي يك راء الص ل الش ن مراح رة م ة األخي
يحدد           ر س ذا األم ه ، الن ه راء من فقة الش تم ص د أن ت ز بع ًا ألداء المجه راء تقييم الش

ة          ل المنظم تمر تعام ا إذا سيس رر فيم ه ، ويق ز نفس ن المجه تقبلية م ا المس تريات وقراراته المش
وا  أداء     "لذا  . و يتغير أو يتوقف     المشترية مع المجهز أ    يحتاج المشترون و المستخدمون ألن يراقب

 ) .Fynes and Voss,2002,P:589" (المجهز
يم التي جرى                       ايير التقي ة ، بأحد مع ي اشترتها المنظم        ربما يجري تقييم المجهز ومنتجاته الت

رى إ         ول ج يم مقب ى تقي ل عل إن حص ز ، ف ل المجه ي تحلي تخدامها ف ة    اس ي قائم مه ف افة اس ض
اف                    ا  أو ال يض مه منه ذف اس ك يح الف ذل ا ، بخ جًال فيه ن مس م يك دين إن ل زين الجي المجه

دم الشكل   ) . Rich and Hines,2004,P:8(إليها  ؤثر      ) 7-1(ويق ود األساسية التي ت بعض القي
 .في تقييم المنظمة المشترية لمجهزيها 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) 7-1(شكل 
 
 
 
 
 
 
 

 بعض المحددات الموقفية المهمة في تقييم المنظمات المشترية للمجهز
Source: 
     Djukic, Suzana and Stankovic, Ljilijana, “Research Industrial Buyer 
Behavior-Key Factor of Strategic Positioning”, Economics and 
Organization Journal, Vol. (1), April 2000, P: 21. 

 
 
 

زين                  يبين الشكل أعاله أن المحددات الموقفية لعالقة المنظمة المشترية والمجه
الموجودين في األسواق تتمثل في البدائل المتاحة للمنتجات والخدمات المطلوبة من              

األسواق، وحرآة سوق التجهيز من حيث متغيراتها وعددها، وأهمية المشتريات               
بيعة              المطلوب تجهيزها للمنظمة ، ودرجة تعقيد التجهيز من حيث عدد المجهزين وط

أما العالقات األساسية التي تربط المشتري والمجهز فتتمثل في تبادل المعلومات . أعمال آل منهم
فأعمال المنظمة المشترية تحتاج المشتريات               لتستمر، . والروابط التشغيلية بينهما

قوق                  الطرفين ، وأعمال المجهز تحتاج أن تباع ليربح ، والعقود القانونية تضمن ح
والصيغ التعاونية بين الطرفين تعزز األعمال وتسهلها ، وتكيف وآالء               بيع المجهز 

وأخيرًا فإن تقييم المنظمة               المشترية للمجهز . للتعامل مع وآالء شراء المنظمة الزبونة 

ة ل    ةالمحددات الموقفي عالق
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لتدقيق ومراجعه و. لسابق أو الحالي مع المنظمة يبنى على أساس تقييمها ألدائه أو تعامله ا
 )Buvik and John,1999,P:7 (:المشتريات ينبغي القيام بالخطوات اآلتية

 .مراجعه فواتير المشتريات  .1
 .آافة المشتريات بقيمتها في يومية المشتريات  التأآد من تسجيل .2
 .مراجعة رصيد المخزون اليومي مع رصيد األستاذ  .3
 .الصنف  البيع مع أذون اإلضافة في بطاقاتمراجعة فواتير  .4
 .آميات وقيمة مع أوامر الشراء والمناقصات  مراجعة فواتير الشراء .5
 .مراجعة يومية الشراء مع حسابات الموردين  .6
 .للمواصفات  فحص البضاعة المشتراة والتأآد من مطابقتها .7
 .دم اإلفراط بها الشراء ومناسبتها مع المشتريات آمًا وقيمة وع التأآد من تكاليف .8
 .الصندوق  مراجعة فواتير الشراء مع أذون صرف النقدية وآذلك يومية .9
المشتريات والتأآد من إشعارات المدينة للموردين والتأآد من استالم  مراجعة مردودات .10

 .وتوقيعه باستالمها  مندوب المورد لها
تراة وتسجيلها تسجيل الخصم النقدي والخصم التجاري على البضاعة المش التحقق من .11

التأآد في حالة إضافة ضريبة المبيعات من تسجيل المورد بمأمورية  بالفاتورة ، وآذلك
 .التسجيل  الضرائب وختمها برقم

الفعلية الواردة بالفاتورة هي بالفعل قيمة المدفوعات للمورد وأن  التأآد من أن القيمة .12
 .يغير الفاتورة  مندوب الشراء لم

مورد من حيث إسمه وعنوانه ومسئول البيع لديه والمدير المسئول ال التأآد من بيانات .13
 .حاله وجود أية مشكلة  للرجوع عليه في

مشتريات البضاعة ذات الضمان يجب التأآد من مطابقة سريان أمر القطعة  في حالة .14
 .ورمز القطعة والتأآد من أن آل البيانات مسجلة في الفاتورة  ورقم الوجبة

في األعمال وموافاة   بين قسم المشتريات وقسم المخازن ، والتنسيقالتنسيق والفصل ما .15
المخزون بالمشتريات  إدارة الشراء باالحتياج والرقابة على إدارة المخازن ومطابقة

 .وما تم بيعه أو تحويله ومردودات المشتريات 
بغرض البيع وعدم تسجيل مشتريات األصول ضمن  الفصل ما بين المشتريات .16

البضاعة المشتراة ال تتضمن مشتريات أصول  رض البيع والتأآد من أنالبضاعة بغ
 .رأسمالية 

على حساب  تحميل البضاعة المشتراة بكافة المصروفات المتعلقة بها وال تحمل .17
. التكلفة المصروفات العمومية حتى ال يتم التالعب في تسعير البضاعة وبيعها بأقل من

يجعل  ت بتكلفه أقل من التكلفة الحقيقية مماففي بعض الحاالت يتم تقييم المشتريا
 الشرآات تقوم بعمل احتياطي سري لتدعيم المرآز المالي وزيادة مصروفاتها بتحميل

 .جزء من تكاليف الشراء 
 التأآد من تأييد الشراء بمستندات ومراجعتها ومطابقة تلك المصروفات وأن تلك .18

 .المصروفات هي فعًال خاصة بها 
 .لبضاعة حملت بتكاليف النقل الخاصة بها التأآد من أن ا .19
تكلفة الشراء بتكاليف  في حالة الشراء الخارجي واالستيراد ينبغي التأآد من تضمين .20

رسوم  النقل الداخلي وتكاليف النقل الدولي سواء بري أو جوي أو بحري ، وآذلك
 ةالجمارك ورسوم األرضيات ورسوم الدمغ واإلفراج الضريبي وآذلك إرفاق شهاد

اإلفراج الجمرآي وتقييم البضاعة بسعر الصرف أيام اإلفراج الجمرآي للعدالة في 



ومراجعه الفاتورة المبدئية وشهادة اإلخراج وشهادة المنشأ وآل المستندات للتأآد  التقييم
   .أن هذه التكاليف هي الخاصة بنفس الرسالة  من

واجه قسم الشراء ، الحكم على قبول أو     وهناك رأي يقول ان أهم المشاآل والصعوبات التي ت
يعزى ذلك غالبًا للمجاالت الوظيفية المختلفة داخل . رفض التعامل مرة أخرى مع المجهز نفسه 

معايير تقييم مختلفة ..) مثل اإلنتاج والتسويق والمالية (آل منظمة ، إذ تمتلك تلك المجاالت 
ويقدم ) . Robert,2003,P:11(هز ووجهات نظر متباينة بشأن األداء المطلوب من المج

 .أبرز اهتمامات المجاالت الوظيفية في المنظمات بشأن المشتريات والمجهز ) 3-1(الجدول 
 
 
 



 )3-1(جدول 
  االهتمامات األساسية للمجاالت الوظيفية في تقييم المشتريات ومصدر تجهيزها 

 االهتمامات األساسيةالمجاالت الوظيفية
 . العالمة التجارية للمجهز، قدرته في تلبية مواصفات التصميم  صميمهندسة الت
 . تسليم المجهز بما يتناسب مع جدولة اإلنتاج  اإلنتاج
 . تأثير الفقرات المشتراة في إمكانية تسويق منتجات المنظمة  التسويق
ة للمنظم      الصيانة دات الحالي ة ، خدمات الصيانة   تالئم المشتريات مع الوسائل والمع

 .التي يقدمها المجهز ، تعليمات السالمة واالستخدام 
ارات  المالية ة ، خي دخل والميزاني دي ، آشف ال دفق النق ي الت تريات ف أثير المش ت

 . الشراء والصنع واالستئجار 
ة مع                     الشراء ول ، توثيق العالق ة مقب الحصول على اقل سعر ممكن لمستوى نوعي

 . ن الجيدين المجهزي
التأآد من مطابقة المشتريات للمواصفات ، ضمان عدم تجاوزها للسماحات             رقابة النوعية

 . المحددة في التعاقد مع المجهز 
 
 
Source: 
      Peter, J. Paul and Donnelly, James H., Marketing management, 
Knowledge and Skills, 6th Ed., McGraw-Hill, New York, 2001, P: 68. 

      
    ربما آانت النقطة المحورية التي تشغل اهتمام قسم الشراء ، في معظم المنظمات ، هي آيف 

) . Shin,2001,P:164(يتحقق التوازن في تلبية المطالب المتباينة للمجاالت الوظيفية المختلفة 
 الشراء البد أن يتم التأآد بان آل المجاالت الوظيفية جرى لذا عندما تجري المنظمة تقييم ما بعد

 .االهتمام بتلبية احتياجاتها قدر اإلمكان من المجهز وقسم الشراء على حد سواء
    ولعل من ابرز األمور التي ينبغي مراعاتها في هذه المرحلة هو التأآد من حسن تنفيذ سياسة 

 : تلك السياسات آما يأتيالشراء التي جرى اعتمادها ، ويمكن تصنيف
 سياسة الشراء بالجودة المناسبة )1

 :   والتي تتضمن القيام بالخطوات اآلتية
يرتبط مستوى الجودة باالستخدام وليس بالمستوى العام للجودة المطلقة ، فالجودة ال  -أ 

تقاس بالثمن ولكنها ترتبط باالحتياجات المعينة للمنظمة المشترية وتوقعاتها من المنتج 
 .الخدمةأو 

الدقة في تحديد المواصفات ، وهي أساس نجاح المشتريات في الحصول على المواد أو  -ب 
حيث تختلف المواصفات باختالف االستعمال المطلوب لشراء . الخدمة بالجودة المناسبة 

 .المواد واالحتياجات المختلفة 
صائص الطبيعية  الخ- التحليل الكيميائي - الوزن -مواصفات الجودة ، من حيث األبعاد  -ج 

 . خصائص األداء- التصميم - المظهر - التشطيب النهائي -
الطريق للحصول على الجودة ، من خالل تحديد المواصفات بدقة ، واختيار الموردين  -د 

ذوى الكفاءات والخبرة ، والفهم المتبادل الحتياجات المنظمة المشترية ، وتطبيق نظم 
 .المشترية والموردمراقبة الجودة بواسطة آل من المنظمة 

 
 سياسة الشراء بالكمية المناسبة )2



 :    والتي تتضمن القيام بالخطوات اآلتية
 : معرفة العوامل المؤثرة في تحديد الكمية المشتراة ، من حيث-أوًال

طبيعة الصنف، والتي تتضمن ، التكوين الطبيعي آالحجم والوزن ، الترآيب  -أ 
لة لالشتعال والتي تتطلب عدم تخزينها الكيميائي لألصناف سريعة التلف والقاب

بكميات آبيرة ، مدى توفر الصنف وظروف الحصول عليه آالمنتجات الزراعية 
 .الموسمية ، مدى وجود أصناف بديلة وبأسعار مستقرة 

 .طبيعة العملية اإلنتاجية ، وتتضمن اإلنتاج المستمر ، اإلنتاج حسب الطلب -ب 
ك عن طريق تحديد آميات الطلب والحدود الدنيا أو الحدود  معرفة سياسات التخزين ، وذل-ثانيًا

 .القصوى وفترات الطلب التي تضمن عدم توقف العملية التشغيلية 
 معرفة اإلمكانيات المالية ، وذلك عن طريق التأآد من شراء احتياجات المنشأة بالمواصفات -ثالثًا

لمالية المتاحة في الموازنة المطلوبة بأقل أعباء مالية ممكنة وفي حدود اإلمكانيات ا
 .التخطيطية لعملية الشراء 

 
 سياسة الشراء بالوقت المناسب )3

 :   والتي تتضمن القيام بالخطوات اآلتية
 .توضيح العالقة بين الشراء في الوقت المناسب والكمية المطلوبة -أ 
 .القيام بتوفير احتياجات المشروع على دفعة واحدة -ب 
 .وع على دفعاتالقيام بتوفير احتياجات المشر -ج 
 .توضيح العالقة بين الشراء في الوقت المناسب والجودة المناسبة -د 
 .تحديد حاالت السلع الموسمية -ه 
 .توقع الحاالت الطارئة -و 

 
 سياسة الشراء بالسعر المناسب )4

 :    والتي تتضمن القيام بالخطوات اآلتية
 . ييعمل السعر المناسب على تحقيق فائدة مناسبة لكل من البائع والمشتر -أ 
يؤخذ في االعتبار التكاليف الكلية للحصول على السلعة ، حيث يضاف تكاليف التجميع  -ب 

 .والحزم والنقل وتكاليف المناولة والتخزين
السعر األقل ليس دائمًا هو السعر األنسب حيث أن هناك درجة األداء المتوقعة من السلعة  -ج 

كن توريدها ، والخدمة والضمان ، والوقت الذي يتم فيه توريد السلعة ، والكمية التي يم
 .المقدمان من المورد 

السعر األعلى ليس دائمًا هو السعر األنسب حيث قد ال تتطلب احتياجات المؤسسة الجودة  -د 
 .العالية للسلعة ذات السعر األعلى 

 
 سياسة الشراء من المجهز المناسب )5

 :    والتي تتضمن القيام بالخطوات اآلتية
 :مصادر التوريد ، وذلك من حيثعن  المعلومات: أوًال
 .حصر مصادر توريد األصناف التي تحتاج إليها المنظمة  -أ 
 .المواقع الجغرافية لتلك المصادر ومدى قربها أو بعدها عن المنظمة  -ب 
سمعة المصادر المختلفة ودرجة الثقة في االعتماد عليهم والخبرة السابقة في التعامل  -ج 

 .معهم ومستوى أدائهم وسلوآهم 
 .الت وتكنولوجيا اإلنتاج في مصانع الموردين تسهي -د 



 .المرآز المالي للموردين ومدى متانته والتسهيالت االئتمانية التي يقدمها  -ه 
 .مستوى الجودة المتوفر لدى آل من مصادر التوريد  -و 
 .أسعار الموردين وأنواع الخصومات التي يقدمها آل منهم  -ز 
 .در المختلفة تسهيالت التخزين والمناولة والنقل لدى المصا -ح 
 .مدى تطوير المنتجات لدى الموردين  -ط 
 :مصادر الحصول على المعلومات حول الموردين ، وذلك من حيث: ثانيًا
 .سجل الموردين بالمنظمة  -أ 
 .المشتريين المنافسين  -ب 
 .آتالوجات وقوائم أسعار الموردين  -ج 
 .البيانات المنشورة من جهات متخصصة  -د 
 .المعارض  -ه 
 .مندوبي البيع  -و 
 

 .المفاضلة بين الموردين : ثالثًا
وهناك من يقول أن النقطة األساسية في عملية الشراء الصناعي  هي إدراك قسم الشراء                   
ات      ب ، وإدراك اإلمكان ن جان ة الصناعية م ل العملي ري داخ ي تج ات الت اج المعالج ة احتي لطبيع

 )Almquist and Wyner,2001,P:135(الحقيقية للمجهز الخارجي المحتمل من جانب آخر    
ة الصناعية داخل               ) 8-2(، آما يوضح الشكل      ين العملي ربط ب الذي يبين  آيف أن وظيفة الشراء ت

راء     ة الش من وظيف ا ض زين خارجه ة و المجه واد    . المنظم ن الم اتي م اج العملي دد االحتي إذ يتح
وم بإعد                      ذي يق ه قسم الشراء ال غ ب ات   والخدمات الالزمة ألداء عملية التصنيع أوًال ، ثم يبل اد الطلب

ة      ة والنوعي عر والكمي ث الس ن حي تريات م ي المش ة ف فات المطلوب ى  .. والمواص لها إل م يرس ، ث
وم           ذي يق دموها لقسم الشراء ال ات ، ويق المجهزين  الذين يعدون قوائم األسعار المناسبة لتلك الطلب

ة التصنيعية في             اج داخل العملي د    باختيار المجهز المناسب بالتنسيق مع قسم اإلنت م يع ة ، ث  المنظم
ة                 قسم الشراء أمر الشراء ويصدره طلبًا رسميًا للمجهز الذي يقوم بإنتاج المواد والخدمات المطلوب
ة التصنيعية     ي العملي ا ف وم بإدخاله ذي يق تالم ال م االس ى قس راء إل م الش راف قس لمها بأش م يس ، ث

            .وإعالم قسم الشراء بمطابقة المشتريات لالحتياج المطلوب أو ال 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وظيفة الشراء تربط بين العملية التصنيعية والمجهزين) 8-1(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: 
     Slack, Nigel, Chambers, Stuart, Harland, Christine, Harrison, 
Alan and Johnston, Robert ,Operations Management, 2nd Ed., 
Financial Times Management, London, 1998, P: 477. 
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 المبحث األول

 العوامل االقتصاديــة
تأثيرها في قرارات آل من البائع Economic Factors ادية تفرض العوامل االقتص     "

لذا ينـبغي أن تتـحرك المنظمة المشترية باتجاه                      ) . Covart,2001,P:15" (والمشتري
رصد الظروف االقتـصادية وتحليلها، وان يصب اهتمامها األآبر عليها ألنها                       

ي في إنجاح أو إفشال صفقة الشراء التي تروم عقدها مع                         تساهم بشكل أساس
وفي هذه السنوات يمكن لنا ربط عدم  ).(Denslow and Giunipero,2003,P:15البائع 

االستقرار االقتصادي للبلد بفترات الرآود واالنتعاش االقتصادي الذي يحدث في فترات متباينة، 
 االقتصادية بأنها تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط ويمكن تعريف الدورة

، وتعرف أيضا بأنها تقلبات في النشاط االقتصادي الكلي )216: ،ص2006عمر،(االقتصادي 
ويوجد اتفاق بين ) . 180: ،ص2004الكريم،(مثل مستويات اإلنتاج والعمالة واألسعار

:  مراحل مع وجود اختالف في مسمياتها وهياالقتصاديين على أن لكل دورة اقتصادية أربع
 )490:،ص2006خليل،(
  •Recoveryمرحلة االنتعاش  •

 وفيها يميل المستوى العام لألسعار إلى الثبات ، أما Expansion   أو التوسع أو االستعادة 
النشاط االقتصادي في مجموعه فيتزايد ببطء ، وينخفض سعر الفائدة ، ويتضاءل المخزون 

وسمات هذه .  وتتزايد الطلبات على المنتجين لتعويض ما أستنفذ من هذا المخزونالسلعي ،
 .المرحلة توسع ملحوظ في االئتمان المصرفي مع توسع في التسويات واإليداعات 

  Boomمرحلة الرواج  •
 وتتميز بارتفاع مطرد في األسعار ، وتزايد حجم اإلنتاج الكلى بمعدل سريع، Peak   أو القمة 

د حجم الدخل ومستوى التوظيف ، وأن الطاقة تصبح مستغلة بالكامل ، ويبدأ ظهور النقص وتزاي
 . في العمال وفي بعض المواد الخام األساسية

  Crisisمرحلة األزمة  •
 إذ تهبط األسعار ، وينتشر الذعر التجاري ، وتطلب                Recession    أو الرآود 

ترتفع أسعار الفائدة ، وينخفض حجم اإلنتاج والدخل ،    وتتزايد البنوك قروضها من العمالء ، و
وسمات هذه المرحلة انخفاض التسهيالت المصرفية . البطالة ، آما يتزايد المخزون السلعي 

وارتفاع نسبة االحتياطي النقدي لدى البنوك وضعف التسويات واإليداعات المصرفية 
 ). 185: ،ص2004الكريم،(
  Depressionمرحلة الكساد  •

 وهي الجزء األسفل من النشاط االقتصادي الذي يكون سيئًا بدرجة آافية Trough   أو القاع 
وتتسم بانخفاض األسعار ، وانتشار البطالة ، وآساد التجارة والنشاط االقتصادي بشكل            

 ) . 216: ،ص2006عمر،(عام 

                                           
 .سيرد تفصيل لكل مرحلة اقتصادية الحقًا ضمن موضوع دورة األعمال •



البيئة التي  بة التغييرات المستمرة فيويتوقف النجاح ألي منظمة على مدى قدرتها على مواآ
تعمل فيها وخصوصًا التغييرات االقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر في العوامل التكنولوجية 

الحديثة في عمليات اإلنتاج من اجل زيادة اإلنتاجية أو تحسين  والتي تتضمن استعمال الطرق
ي حتى أصبح مطلبًا أساسيا للنهوض في أوجب االهتمام بالتغيير االقتصاد نوعية اإلنتاج ، مما

ويمكن تمييز الظرف العام لالقتصاد في أي                       . المتسارعة في بيئة العمل  ظل التغييرات
بلد من خالل النمو االقتصادي ، البطالة، استقرار األسعار ، الدخل ، المتاح من الموارد 

وحتى تستطيع المنظمة المشترية فهم              ) . Seelmann,2002,P:101(واألموال واالعتمادات 
: وتحليل المؤثرات االقتصادية البد أن تدرك بعض الحقائق والتي يمكن إيجاز أبرزها آما يأتي

Hutt and Speh,1998,P:77)( 
 .القوى االقتصادية والسياسية هي التي تفرض أساس ونمو الثروة االقتصادية للبلد .1
 .صادية الخارجية في القوة الشرائية للمنظمة وفي رغبتها في الشراء تؤثر القوى االقت .2
نفس            .3 وق ب ات الس ل قطاع ي آ ؤثر ف ادية ال ت وى االقتص ي الق دث ف ي تح رات الت التغي

 .المستوى والتأثير
اه                  .4 ًة تج المنظمة تتعامل مع قطاعات واسعة في السوق الصناعي ، لذا البد أن تكون حساس

 .       تصادية للقوى البيئية التبدل في التأثيرات االق
ومع ذلك فان المحافظ االستثمارية هي عملية استثمار في أوراق مالية دون أن يكون للمستثمر 
صوت في إدارة المنظمة، إال أن االستثمار المباشر ينطوي على درجات متفاوتة من الملكية 

يطرة على أمواله المستثمرة في في مجال المحافظ االستثمارية ال يمثل المستثمر أي س. واإلدارة
مشروع ما، إال أن هناك عددًا من الخصائص التي تشجع على االستثمار في األوراق المالية 

وان بعضًا من إيجابيات المحافظ االستثمارية . أآثر من االستثمار المباشر) المحافظ االستثمارية(
 )Seelmann,2002,P:101: (تتضمن

 .بيئة نظامية مشجعة .1
 .حكومية على األوراق المالية وعمليات تداولهاسيطرة  .2
 .إمكانية التنويع االستثماري .3
 .آلفة منخفضة نسبيًا .4

فمثًال نجد أن أعمال األوراق المالية وتداولها في الواليات المتحدة واليابان وأوروبا منظمة 
تعرض ومثل هذه التعليمات الحاآمة تخفض من المخاطر التي قد ت. وتخضع لتعليمات حكومتها

لها عملية االستثمار ، وتوسع من معطيات الحماية تجاه أي عمل غير قانوني أو تزوير قد يواجه 
هذه العملية ، آما يستطيع المستثمر األجنبي تنويع محافظه االستثمارية بسهولة ويسر دون أن 

  .(Pride and Ferrell,2000,P:60)يتحمل تكاليف إضافية 
وضوابط تجاه محافظ االستثمار قد تبعث التردد وعدم اإلقدام على     وبالمقابل فإن أي قيود 

فمثًال الضرائب أو قيود التحويل الخارجي ، أو سيطرة الحكومة على سوق . اقتناء أية محفظة 
وتفرض غالبية . رأس المال هي أمثلة على القيود والضوابط التي تواجه المحافظ االستثمارية

ب الفائدة المتحققة على تلك المحافظ االستثمارية ، والقوانين الدول ضرائب على األرباح ونس
الضريبية غير المشجعة ومعدالت الضرائب يمكن أن تضاعف الحالة الضريبية على 

وقيود . المستثمرين، إلى جانب أثار القيود البيروقراطية التي قد تبرز في المحيط االستثماري 
لحد من شراء أوراق مالية أجنبية ، الحد من شراء التحويل الخارجي تأخذ أشكاًال عدة مثل ا
  . (McFadden and Needham,2001, P:22)أوراق مالية محلية من لدن المستثمر األجنبي 



    وتسيطر بعض الحكومات تمامًا على أنشطة األوراق المالية العاملة في بلدانها وبدرجات 
من الهند والمكسيك وآوريا ال يستطيع أن يتعدى متفاوتة ، فمثًال نجد أن المستثمر األجنبي في آل 

 .الحد المسموح به لالستثمار في األوراق المالية، وذلك لوجود سقوف مالية ال يمكن تجاوزها
    واالستثمار األجنبي المباشر هو استثمار يأخذ مجاله في بلد أجنبي وله درجات متفاوتة من 

آان ألمريكا الحصة األآبر في . االستثمار فيهاالمسؤولية في إدارة نشاط المنظمة التي تم 
، ) 1970(االستثمار األجنبي في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف السبعينات 

وبعد ذلك تطورت االستثمارات اليابانية واألوروبية بشكل ملحوظ ، إال أن بريطانيا وأمريكا 
فقد تسارعت ) 1986( أما بعد حرب عام ).1985(حازتا على معدالت استثمارية حتى عام 

االستثمارات اليابانية بوتائر أعلى من االستثمارات األمريكية ، ولتصبح أآبر المستثمرين في 
) 1051(آانت االستثمارات األجنبية المباشرة في أمريكا تجاوزت ) 1989(وفي عام . العالم 

 .(Wasti,2001,P:20) بانيينمستثمرًا ، وان ثلث هذا العدد آان من المستثمرين اليا
    وفي سوق رأس المال األمريكي يلعب رأس المال األجنبي الدور الرئيسي ، وتعتمد أذون 
الخزينة األمريكية والسندات واألسهم الصادرة عن الشرآات المختلفة تعتمد بشدة على 

كي من آونه الدائن وان جريان رأس المال األجنبي حول االقتصاد األمري. االستثمارات األجنبية 
فمثًال حققت الدول الغربية أآثر من نصف . األآبر في العالم إلى آونه المدين لدول العالم األخرى 

تريليون دوالر من االستثمارات في الواليات المتحدة، آما زادت اليابان حجم مبالغها االستثمارية 
 .بليون دوالر في نهاية عقد الثمانينات) 350(لتصبح أآثر من 

 

     Types of Demandأنواع الطلب                            
ا      ق عليه ة ، يطل دمات والطاق واد والخ ل الم ال ، مث ات األعم تريها منظم ي تش ات الت       المنتج

ه     " . المنتجات الصناعية " ق علي ك المنتجات يطل ى تل الطلب "وان طلب المنظمات المشترية عل
       :)Bingham and Gomes,2001,P:10: (أنواع وآاآلتي الذي يقع في أربعة " الصناعي

   Derived Demandالطلب المشتق . 1
ات      ى المنتج ب عل ن الطل ادة م تق ع ناعية يش ات الص ى المنتج ب عل                     إن الطل

ائي                 تج نه ديم من ي تق تخدامها ف دمات الس واد والخ ة الم تري المنظم تهالآية ، إذ تش     االس
ي                          ي الت ائي ه تج النه ة المن الي آمي ان إجم ذا ف تهلك ، ل ة المس ي حاج ين يلب مع

تريات  ن  المش ة م ة المطلوب ة والنوعي تحدد الكمي تقاقية                         . س ة االش رًا للطبيع ونظ
دة   ًة لش ترية حساس ة المش ون المنظم ي أن تك ناعي، ينبغ ب الص تهالآي              للطل ب االس  الطل

  . )Huovinen, Kiiras and Wichmann, 2003, P:9(للمنتج النهائي التام 
  Inelastic Demandالطلب غير المرن   . 2

إذ .       أي أن الطلب الصناعي على منتج معين لن يتغير مستواه في حالة رفع أو خفض أسعاره           
ادة أسعار جزء واحد أو               تتألف معظم المنتجات الصناعية من       ان زي ذا ف ات وأجزاء ، ل دة مكون ع

ائي        تج النه ة للمن ة الكلي و شملت    . جزئين فقط منها ربما يكون له تأثير بسيط في مستوى الكلف ا ل أم
ة ،                      ة عالي ه الكلي زيادة األسعار أجزاء عديدة من المنتج فان ذلك سيؤدي إلى أن تكون مستوى آلفت

ين منتجات المجهزين المنافسين ،        وبالتالي من األفضل أن تتو     جه المنظمة للبحث عن مشترياتها ب
 .Elastic Demandوهذه هي حالة الطلب المرن

تستلزم طبيعة الطلب غير المرن تطبيقه على مجمل الصناعة آكل وليس على مستوى شرآة                   و
ة  ) . Gelderman and Weele,2002,P:11(واحدة  ادة  مثًال لو قامت شرآة إطارات معين بزي

انع       ن   مص دائمين م ا ال ان زبائنه دروس ، ف ر م كل غي يارات الصغيرة بش ا للس عار إطاراته أس
الرغم  ) حالة الطلب المرن  (السيارات ، ربما يقررون شراء اإلطارات من شرآة منافسة أخرى            وب



تج الصناعي   (من ذلك فان الحاجة لإلطارات       يارة ال يمكن أن تعمل دو         ) المن ة فالس ن مازالت قائم
 ) .حالة الطلب غير المرن(إطارات 

  Fluctuating Demand)   المتذبذب(الطلب المتقلب . 3
زداد                        ا  ت دة ، فربم ائن الجدي دات والمك ل المع      يتقلب الطلب على بعض المنتجات الصناعية مث

ا                  بًا الرتف ع مشتريات المنظمة لمنتج صناعي معين نتيجة تغير بسيط أو فجائي في األسعار أو تحس
 . أو ربما تقلل مشترياتها من نفس المنتج ألنها تتوقع انخفاض األسعار مستقبًال. أسعاره مستقبًال

ر أسعار المنتجات                      ذب أو تقلب الطلب الصناعي يكمن في تغي رئيس وراء تذب     ولعل السبب ال
اع سعر المن                    ى أن ارتف ة إل ائي   النهائية أو االستهالآية ، إذ توصلت إحدى الدراسات البحثي تج النه

دار         تج                 %) 10(الذي سيباع للمستهلك بمق ك المن ات وأجزاء ذل ى مكون ان الطلب الصناعي عل ف
 ) .  Paterson,2004,P:3 %) (200(سيرتفع بمقدار 

  Joint Demandالطلب المشترك   . 4
تج       ) أو أآثر(    هو الطلب على فقرتين    ا تشترآان في صنع من من المشتريات في آن واحد ألنهم

ذا      . نهائي واحد ، مثل الطلب على المواد األولية ، والمكونات الفرعية لألجزاء               ة به تم المنظم وته
تخدام      د االس ق عن كل وثي ع بعضها بش رتبط م تريات ت ا لمش ة احتياجه ي حال ب ف ن الطل وع م الن

)Hoffman,2003,P:7 . (        ابض ن المق ة م داد معين ى أع ؤوس إل اج الف ة إنت اج ورش ثًال تحت م
 . مساوية ألعداد الشفرات الحديدية ، لذا فان الطلب عليهما مشترك الخشبية

   Business Cycle                         دورة األعمــال  
روف   ي الظ لة ف رات الحاص ورات أو التغيي د التط ف وتحدي طلح لوص ذا المص تخدم ه      يس

ل متعا  ة مراح دورة أربع ذه ال من ه ة ، وتتض ناعة معين ادية لص تمرة                       االقتص ة ومس قب
   )Pride and Ferrell,2000,P: 69: (وآما يأتي

  Prosperityمرحلة االزدهار  . 1
ؤدي                  ا ي ومي ، مم دخل الق     تتصف هذه المرحلة بانخفاض معدالت البطالة ، واالرتفاع النسبي لل

 . نوعًا ما خالل هذه المرحلة أما معدالت التضخم فتبقى ثابتة. إلى رفع مستوى القوة الشرائية 
    ويميل المجهزون إلى عرض تشكيلة واسعة من منتجاتهم الصناعية في السوق الن المنظمات                 
رة                 المشترية لديها القدرة على الشراء ، وربما يتمكن بعض المجهزين من تحقيق حصة سوقية آبي

زين الصغار     (في هذه المرحلة     وده       ) السيما المجه ة     عن طريق تكثيف جه ة والترويجي م التوزيعي
)Camp,2003,P:5. ( 
  Recessionمرحلة الرآود  . 2

ا يجعل المنظمات                      تتصف هذه المرحلة بارتفاع معدالت البطالة وانخفاض القوة الشرائية ، مم
 .المشترية مقيدة في األنفاق والشراء 

منتجات األساسية  ونظرًا النخفاض القوة الشرائية للمنظمة فأنها ستتوجه نحو شراء ال
. والضرورية إلنجاز أعمالها ، وتضع تأآيد قليل جدا على شراء المنتجات الثانوية والمساعدة 
لذا تلعب المنظمة المشترية دورًا مهما في هذه المرحلة إذ تحاول توليد بعض اإليرادات عن 

لها الحالية طريق  وفورات في التكاليف قدر اإلمكان بما يحقق تدفق نقدي جديد يعزز أعما
)Stephenson,1998,P:1  . ( 

ض          و خف ال ، أال وه ن دورة األعم ة م ذه المرحل ي ه ر ف أ آبي زين بخط م المجه ع معظ      ويق
اق                         ادة   األنف ة ال يفضل زي ود أنشطة ثانوي ك الجه دون أن تل ة ، إذ يعتق مستوى جهودهم الترويجي

ة في      إن مثل هؤالء المجهزين ال يع. عليها خالل هذه المرحلة    ود الترويجي لمون أن تخفيض الجه
د األسواق الصناعية             اء واالستمرار في رف هذه المرحلة بالذات يؤدي إلى خفض قدرتهم على البق

اتهم  ة    "، ) Reddy,2001,P:52(بمنتج ود المنظم اك داع لوج يس هن ائن ل دون زب " فب
)Lussier,2000,P:47( .              ا ود األعم ة رآ ائن في مرحل ى زب ل الصناعية   ومن اجل الحصول عل



ي تبحث                 ينبغي على المجهز تكثيف بحوث التسويق حتى يتعرف على أهم الخصائص الوظيفية الت
 . عنها المنظمات في مشترياتها منه ، حتى يستطيع توفيرها وزيادة التأآيد عليها 

دمها المجهز في منتج                    ة التي يق ة والمنفع ه      أما المنظمة المشترية فينبغي أن تدرك حقيقة القيم ات
ة في                      ة أو المنفع ى مستوى للقيم ى أعل المعروضة في األسواق الصناعية ، وتحاول أن تحصل عل

  ) .Trecha,2001,P:53(مشترياتها 
 
   Depressionمرحلة التراجع  . 3

نخفض معدالت األجور بشكل                        ترتفع في هذه المرحلة من دورة األعمال معدالت البطالة ، وت
ة                    واضح ويصبح الدخل القو    ا في متان د المنظمات المشترية ثقته ا تفق ه ، وربم مي بأدنى مستوى ل

راء        ة لش واق الدولي و األس ات نح ك المنظم ه تل ا يفضل أن تتوج ًا م ذا غالب ي ، ل اد المحل االقتص
ا  ات             . احتياجاته اول المنظم نوات تح دة س تغرق ع د تس ة ق دة طويل ة لم ذه المرحل تمر ه وتس

طة ا ر               الصغيرة والمتوس ناعة اآب ي الص اء ف ل البق ن اج ترياتها م اءة مش ادة آف ا زي م خالله لحج
مدة ممكنة ، إال أن هذه المحاولة عادة ما تسبب اإلرباك لمديري الوحدات التشغيلية في المنظمات                  

    .) Mesaros,2001,P:53(الصناعية 
 
 Recovery)  العودة(مرحلة االسترداد . 4

ود أو                    هذه المرحلة من   ة الرآ  دورة األعمال يتحرك االقتصاد فيها بشكل ملحوظ لينتقل من حال
دخل             . التراجع إلى حالة االزدهار      إذ تبدأ معدالت البطالة باالنخفاض تدريجيًا ، آما يبدأ مستوى ال

ى خفض         ة عل القومي باالرتفاع ، وتختفي معظم الظروف االقتصادية السيئة التي أرغمت المنظم
ة               قدرتها الش  ذه المرحل ة المشترية في ه رائية وقللت رغبتها في األنفاق والشراء ، وتواجه المنظم

اع    ار، فضًال عن صعوبة ارتف ة االزده ى حال ودة إل دير سرعة الع ي صعوبة تق دد ف كلة تتح مش
 ) .Hoffman,2003,P:7(مستوى النمو واالزدهار المحتمل في الصناعة 

 
ناعية تفض      " رآات الص م الش ى    إن معظ نة عل ل س ا آ راء منتجاته تراتيجية ش ر س ل أن تغي
ل  ة المشترية أن تطور       (Rask and Anderson,2003,P:12)" األق ذا يتطلب من المنظم  ، ل

راء                        تراتيجية الش ي س ة ف توى المرون ع مس راء ، أو رف ة للش تراتيجيات بديل دة اس ع
يها للتكيف مع حالة االنتقال الجديدة في الظرف    الحالية حتى يتمكن من إجراء التعديالت الالزمة ف       

ادي  ناعي                        . االقتص راء الص تراتيجية الش ي س دة ف ديالت جدي ز أي تع ي أن ترآ وينبغ
ال                         اندة ألعم رى الس ات األخ زين والمنظم ع المجه ادية م ات االقتص ة العالق ى تقوي عل

ة  ) . Gelderman and Weele,2002,P:4(المجهز  ولكي تتمكن المنظمة المشترية من مواجه
بعض الخصائص      العوامل االقتصادية والتفاعل معها بشكل آفء وفاعل البد أن تتحلى وتتصف ب

 ) Novak,2002,P:2: (واإلمكانات التي أهمها ما يأتي 
 .أن تكون ذات توجه مستقبلي ونظرة اقتصادية تشاؤمية -أ 
 . ليا في مجال الشراءأن تحظى بثقة ودعم اإلدارة الع -ب 
 .أن تقدر على تعزيز الموقف االقتصادي لها -ج 
تالءم ويتناسب مع                       -د  ا ي ا بم ا أعماله ة التي تحتاجه أن تتمكن من تحديد مستوى المنفع

 .مواردها االقتصادية المتاحة لديها
 . أن تميز بشكل جيد بين بدائل المشتريات المتوفرة والمعروضة في األسواق -هـ

دما تحاول أن             وتؤآد ال  رًا عن ا آثي تم به منظمات المشترية في انتباهها للعوامل االقتصادية وته
دة                      ائن الجدي دات والمك تثمارها في المع تتخذ قرارات الشراء الرأسمالي ، إذ تختلف مستويات اس

 . تبعًا لالنتعاش االقتصادي للصناعة التي تعمل فيها 



دًال من شرائها              وهناك من يرى ان المنظمة قد تقرر في          دات ب ثًال استئجار المع حالة الرآود م
أتي       ا ي ا م تئجار ، وأبرزه دمها االس ي يق ا الت بب المزاي  Brealey and: (بس

Myers,2000,P:737.( 
 .عندما تكون فترة استخدام المعدة قصيرة فان االستئجار هو األفضل  -أ 
 .سهولة إلغاء المشروع المختار  -ب 
 .انتها يتحمل مالك المعدة نفقات صي -ج 
 .خفض الكلف اإلدارية والنقل ، الن المالك هو من يتحملها  -د 
 .  االستفادة من الوفر الضريبي الناتج عن اندثار المعدة المستأجرة -هـ



 المبحث الثاني
 العوامل السياسية والقانونية

                                         
ة   ية والقانوني ل السياس من العوام ات Political and Legal Factors     تتض االتفاقي

تالف        ى اخ دان عل ات والبل ي المجتمع ة ف ريعات المتداول وانين والتش ة الق دات ومجموع والمعاه
ود      ل قي ا مث دد أعماله ات الصناعية وتح ى المنظم ها عل رض نفس ي تف ا ، والت ا وحكوماته ثقافاته

ل الحكومي    التجارة الدولية ، والتوجهات الحكومية نحو األعمال والنشا       ة ، والتموي طات االجتماعي
، وتمتلك القوى البيئية السياسية  ) Bingham and Gomes,2001,P:47(لبعض برامج التنمية 

ا               والقانونية تأثيرًا واضحًا وآبيرًا في تحديد معظم قرارات المنظمة ومنها قرارات الشراء ، إذ ربم
رة ومخلصة         تخفف الحكومة إجراءات الرقابة على العمليات الصناع       ود مثم ا جه رى بأنه ية التي ت

ون أو مجهز أساس                    ة زب ا تصبح الحكوم ة في القطاع النفطي، أو ربم للبلد مثل المنظمات العامل
 ).Thompson and Strickland, 2003, P:59 (لمنظمة معينة

ر قواعد اللعب في ساح            رر أن تغي دما تق ة      أو يمكن أن تهدد الحكومة المنظمات الصناعية عن
ال  تم                      ) Brealey and Myers,2000,P:809(األعم ي أن ته ذا ينبغ ، ل

المنظمات بالمخاطر السياسية وتحاول تفاديها قدر اإلمكان ، وفي الغالب ال يمكن          السيطرة     
ا بما ينسجم    على القوى السياسية أو التأثير فيها ، لذلك تلجأ المنظمات المشترية إلى تعديل سياساته             

دخل الحكومي              . مع سياسات الحكومة العامة      ففي آل بلد غالبًا ما تتعرض األعمال إلى مخاطر الت
دول أو    ع ال امالت م ة والتع ريعات التجاري وانين والتش ة للق د الحكوم ن تحدي أ ع د تنش ي ق الت

رى  ات األخ ى ا   ..الحكوم دخول إل ة ال د عملي يط أو تعقي ي تبس ك ف اهم ذل ن أن يس واق ، ويمك ألس
ة شرائها من األسواق                       رر المنظم د تق األجنبية للحصول على بعض المشتريات الصناعية التي ق

ة  رة .  (Dietmer and Tepper,2002,P:9)الدولي ات الصناعية الكبي ان بعض المنظم ذا ف ل
اطر         ب المخ ل تجن ن اج ة م ي الحكوم ؤولين ف ار المس ع آب الف م ي تتح ة لك ودًا خاص ذل جه تب

ية وتف اطر  السياس ن المخ وع م ذا الن د شرآات أخرى أن ه ين تعتق ي ح ة ، ف ادي القضايا القانوني
 ) .Brealey and Myers, 2000, P:809(مفروض عليها وال يمكن تجنبه أبدًا 

ة االستجابة ، إذ                      ة الشراء الصناعي واجب ة في عملي في الماضي    "آما إن العوامل القانوني
ن يع  و م انون ه الف للق ل المخ ان العام ن   آ ي م ا ه ل فيه ي يعم ة الت ان المنظم وم ف ا الي ب ، أم اق

ى المنظمات المشترية اإلذعان       ) . Pride and Ferrell,2000,P:65" (يعاقب  ذا يتوجب عل ل
ي     انون ف ة للق اطات المخالف د أول النش ا تع ًا م راء غالب اطات الش ريعات ، فنش وانين والتش للق

ة      ك الرغب رئيس وراء ذل بب ال ل الس ات ، ولع ى     المنظم ل عل ي أن تحص ات ف ديدة للمنظم  الش
مشترياتها بطريقة اقتصادية جدًا بصرف النظر عن الوسائل واألساليب المستخدمة في   الشراء                    

)Bozzo,2000,P:1 (       درب ة أن تت ن المنظم ب م وانين ال يتطل ان للق ول أن اإلذع ن الق ، ويمك
رف عل        ع وتتع ا أن تطل ي له ل ينبغ ى األق ن عل ًة ، ولك بح محامي ية   لتص ادئ األساس م المب ى أه

اري    انون التج ة للق د العام ك (Leenders and Fearon,1997,P:443)" والقواع  ، ألن ذل
ا  ة ، آم ة احترافي ارة قانوني ا تتطلب استش ي ربم ز المشاآل والمواقف الت ة تميي ا إمكاني سيوفر له

ة ا       ات القانوني ز االلتزام ن تميي ا م ي تمكنه ارات الت ارف والمه ا بالمع عها   يزوده ا يض ي ربم لت
 . المجهز لصالحه في عقود التجهيز 

    
 األعمال الدولية الحديثة 

) 1750(     برز عصر الصناعة في أوروبا أوًال في إنكلترا خالل الثورة الصناعية خالل سنة 
ميالدية ، ومن أآثر الخصائص المميزة للثورة الصناعية تسخير البخار آطاقة مشغلة ودخول 



واإلنتاج الواسع . اعة والتي شجعت التوجه نحو اإلنتاج الواسع والتسويق الكبير اآللة في الصن
يتطلب حجمًا وآمية من الطاقات والمواد األولية ، في حين نجد أن التوزيع الواسع للمنتجات 

لذلك فإن الصناعيين والتجار سعوا لتطوير شبكة . يتطلب شبكات اتصال جيدة ونظام نقل مناسبًا 
 . ادر المواد األولية والخام ، ومتطلبات اإلنتاج واألسواق دولية لمص

 شرعوا آذلك باالستثمار -والغالبية من أوروبا-    وقد شرع الصناعيون من الدول المستعمرة 
وفي الخمسينات من . في المستعمرات للتنقيب عن المعادن والفحم والزراعة والصناعات المختلفة

ة في آل من أوروبا واليابان والواليات المتحدة سعت لتطوير فإن القوى الصناعي) 1850(عام 
مفاهيم التنمية الصناعية بسبب التطور الحاصل في استخدامات الكهرباء والبترول والتطبيقات 

 ) . Cateora and Graham,2002,P:579(العلمية في الصناعة ، والنقل واالتصال
قوة صناعية متميزة بعد الجمود الذي الزمها     وشرعت اليابان بتسخير طاقاتها آلها لتصبح 

وبحلول القرن العشرين تمكنت اليابان من تطوير طاقاتها العسكرية . لفترة ليست بالقصيرة
في حين نجد االقتصاد األمريكي بتوجهه نحو اإلنتاج الواسع آان يحول مجتمعه من . والصناعية 

ريكية الذي تفوقوا آثيرًا في مجال الصناعة إنتاجي إلى استهالآي ، ذلك أن أرباب الصناعة األم
ميالدية أصبحوا ممولين ورأسماليين استثمروا أموالهم في ) 1800(والتعدين في نهاية سنة 

 . أوراق مالية وبعض الصناعات والسلع 
وآانت . توسعت الدول الصناعية في استثماراتها وقدراتها اإلنتاجية ) 1900(    وفي بداية 
وان التسابق نحو التفوق العسكري آان . انيا منشغلتين تمامًا في المجاالت العسكرية اليابان وبريط

في الواليات المتحدة غدت صناعة . محكومًا ألي مواجهة بين المتسابقين إن آجًال أو عاجًال 
السيارات من الصناعات الطاغية والمهيمنة وبخاصة بعد أن قدمت شرآة فورد للسيارات 

ما حدا بغالبية القوى الصناعية مواجهة حالة الذهول االقتصادية والحروب ، م) T(الموديل 
الخراب والنتيجة أن حط ) . 1945 – 1930(الدولية والندرة بالموارد الطبيعية بين األعوام 
 .(Dietmer and Tepper,2002,P:9)والدمار في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية

عليه ، فقد عاودت آل من أوروبا واليابان بناء اقتصادياتها بين عامي     لم تبق الحال آما هي 
وبمعدالت أفزعت العالم أجمع ، فكانت نتيجة ذلك أن استثمارات أمريكية ) 1975(و ) 1950(

واسعة توجهت نحو االقتصاد األوروبي ، ونهض حجم التجارة الخارجية بوتيرة عالية بعد 
 :بحجم التجارة واألعمال الدولية إلى جملة عوامل منها، ويمكن أن نعزو التوسع ) 1960(

 .تأسيس منظمات دولية صناعية ، سياسية ، تجارية مالية .1
 .التطور التكنولوجي المذهل .2
 .التأآيد على التجارة الخارجية من الدول الصناعية .3

يد أآثر من إن عملية اتخاذ القرار في بحور اإلدارة واألعمال الدولية أمر تكتنفه الصعوبة والتعق
والسبب وراء هذا التعقيد هو تنوع العناصر ) الداخلية(عملية اتخاذ القرار في البيئة المحلية 

فمثًال يجب على إدارة منظمة آبيرة متعددة الجنسيات ترتبط بها . السارية في البلدان األجنبية 
 العديد من  أن تأخذ باالعتبار- آل تعمل في بلد مختلف -عشرات من المنظمات التابعة 

. المتغّيرات الخاصة بكل منظمة تابعة عندما ترغب في اتخاذ قرار ما يخص نشاطها الدولي
 :وهناك أسباب آثيرة تقف وراء ولوج منظمات األعمال في مجال العمل الدولي منها

 .عندما يصبح السوق المحلي مشبعًا بالسلع ، فإن المنظمة تسعى للبحث عن أسواق جديدة .1
 اقتصاديات بعض البلدان من صعوبات ، نجد أن الحكومة تشجع المنظمات عندما تعاني .2

على البحث عن مصادر دخل جديدة ، ويكون أحدها عن طريق ممارسة النشاط 
 .التصديري

في السوق الدولي الذي يشهد منافسة عالية يصبح من المفروض على منظمات األعمال  .3
 . وزيادة فاعلية عملياتها وأنشطتهاالحصول على أسواق جديدة ، وتطوير منتج جديد ،



وعليه يمكن القول بأن العمل ، دوليًا ، حالة حيوية جدًا لبقاء المنظمة التي ال زالت تمارس حتى 
 .اآلن نشاطها محليًا فقط

 بيئة األعمال المعاصرة 
أن مجموع حجم صادرات العالم في ) 1986(     أظهرت المؤشرات اإلحصائية الصادرة عام 

بليون دوالر ، إال أن هذا الحجم تزايد بشكل تسارعي حتى ) 50(آان أقل من ) 1946(عام 
 ) . 1990(تريليون دوالر بحلول عام ) 2(وصل إلى أآثر من 

في عام %) 50(     وآانت حصة الدول الصناعية المتقدمة من هذا المجموع قد ازدادت من 
حصة الدول النامية بما فيها الدول إال أن ) . 1989(في عام %) 70(إلى أآثر من ) 1956(

خالل نفس الفترة المنوه %) 28(إلى %) 38(المصدرة للنفط من هذه الصادرات انخفضت من 
ومن العوامل المؤثرة في هذا التناقص في حصة األعمال الدولية من لدن الدول النامية هو . عنها

يرادات من هذه المنتجات األولية زيادة اعتمادهم على الصادرات من المنتجات األولية ، وأن اإل
 ، وسبب ذلك يعود (Hill,2003,P:173)لم تتماشى مع المنتجات السلعية والصناعية األخرى 

إلى احتكار الدول المتقدمة للتكنولوجيا المتقدمة وآذلك استحواذها على القدرات الصناعية 
 . للصناعات اإلنتاجية 

بين عامي %) 15(إلى %) 31(نتجات الزراعية من      ولقد انخفض مجموع الصادرات من الم
%) 50(، إال أن حصة المنتجات الصناعية ازدادت خالل نفس الفترة من ) 1990(و ) 1960(

 %) .60(إلى 
     وخالل عقد السبعينيات من القرن الماضي رفعت الدول المنتجة للنفط إيراداتها المتحققة من 

وحققت بعض هذه . جة للزيادة الكبيرة في أسعار النفط التصدير بشكل ملحوظ ، وآان ذلك نتي
الدول مثل البرازيل وآوريا وسنغافورة وتايوان زيادة في قدراتها التصنيعية ، وحظيت هذه 

بحصة معتبرة من سوق ) Newly Industrialized Countries(الدول الصناعية الحديثة 
 .البسيطةالتصدير للقوى العاملة والمنتجات ذات التكنولوجية 

     إن العديد من منظمات األمم المتحدة ساندت اتفاقيات التجارة الدولية ومنحتها االعتبارات 
مما ساعد هذه ) 1980(إلى ) 1970(الدولية لتنشيط التصدير من الدول النامية خالل الفترة 

ديثة زيادة وبالتالي حققت الدول الصناعية الح. الدول على زيادة حصتها في األسواق الدولية 
وهناك بعض المنظمات السياسية والقانونية التي ينبغي %) . 13(حصتها السوقية الدولية بمقدار 

 :التآلف واالنسجام مع أعمالها ، والتي يمكن عرضها آاآلتي 
 التي تقوم بواجب مراقبة Environmental Protection Agencyوآالة الحماية البيئية  .1

منتجات الصناعية المعروضة فيها من األخطار التي تهدد وتضر األسواق والتأآد من خلو ال
 ) . Bingham and Gomes,2001,P:47(البيئة الطبيعية 

 التي تقتضي بان تحدد الشرآات Self-Regulatory Forcesقوى التشريع الذاتي  .2
إذ . ية الصناعية الكبيرة بنفسها القوانين والقواعد العامة للعمل فيها وبإشراف الجهات الحكوم

تحاول بعض تلك المنظمات وضع تشريعات للعمل ذاتيًا ، بما يجعلها مواطنة صالحة 
 .  (Pride and Ferrell,2000,P:67)ومتجنبة لتدخل الحكومة في أعمالها 

 التي تهدف إلى إزالة World Trade Organization (WTO)منظمة التجارة العالمية  .3
الحر للسلع والخدمات بين دول العالم ، إذ تشجع هذه محددات التبادل ) أو على األقل خفض(

المنظمة التجارة الحرة عن طريق وضع حدود لتدخل الحكومات الوطنية في القطاع التجاري 
على الصعيد الدولي وحثها لتكييف سياساتها بما يسهل عمليات استيراد المشتريات الصناعية 

 . (Hill,2003,P:173)للمنظمات المحلية من أسواق الدول األخرى
أما ابرز المعاهدات الدولية في مجال الشراء الصناعي فهي اتفاقية التجارة الحرة بين دول 

 التي تقضي North American Free Trade Agreement (NAFTA) أمريكا الشمالية



برفع التعريفة الكمرآية على البضائع ، مثل الحسابات وبعض الفقرات الصناعية ، المتبادلة بين 
إذ ولدت هذه االتفاقية فرص آبيرة وآثيرة لمعظم المشترين . الدول األعضاء في االتفاقية 

 Heizer and)الصناعيين وحتى المجهزين من الكنديين واألمريكيين في المكسيك 
Render,2001,P:57). 

آما يفضل أن تكون المنظمات على اطالع ودراية بالفلسفة األساسية أو التوجهات العامة 
ض األحزاب السياسية التي تعمل داخل البلد ، والسيما التي يتوقع أن تهيمن فجأة على لبع

وفي معظم الدول يوجد حزبان هما األآثر قوة بين األحزاب . الحكومة وتبدل التوجهات السائدة 
). Hoecht,2002,P:2(السياسية، ونموذجيًا يتوقع نجاح أحدهما في السيطرة على الحكومة 

لتغيرات السياسية والقانونية التي تؤثر في أعمال المنظمات الصناعية سببها ولعل معظم ا
معرفة الفلسفة العامة لكل من األحزاب السياسية "األحزاب واختالف فلسفة آل منهم ، لذا فان 

 Cateora and" (البارزة في البلد صار قضية مهمة لنجاح األعمال والسيما الدولية منها
Graham,2002,P:578.(  



 المبحث الثالث
 العوامل التكنولوجيــة

                      
إن الشيء الوحيد والمسلك األآيد للنجاح والذي تعتمد على رصده األعمال في المستقبل 

أدى النمو  ، فقدTechnological Factors هو التغيير المستمر في العوامل التكنولوجية 
إلى استخدام  اعي إلى التغيير في مجاالت عديدة من الحياة حيث أدى عهد المعلوماتالصن

متعددة جديدة وبهذا  الحاسوب آمساعد في مجال التصنيع وأدى إلى تطوير أنظمة ووسائل أخرى
من حيث توفير األيدي  و ضعت التكنولوجيا الجديدة متطلبات حديثه على األعضاء الكفوئين

 . لك الخبرة وتوفير الموارد األولية الضرورية العاملة التي تمت
وفي عالم األعمال اليوم من المحتمل أن تخرج أي منظمة عن دائرة الضوء وتفقد موقعها 

تتطور أو تكتسب أو تتكيف مع تكنولوجيا جديدة بشكل مستمر فعالمنا الحاضر  في السوق وال
 وجي في آافة المجاالت إلى باتت معهعالية من التطور العلمي والتفوق التكنول يتميز بدرجه

االقتصادي األمر الذي  القدرة على إبداع المعرفة العلمية والتكنولوجيا المقومات األساسية للنمو
البيئة واإلنتاج بكفاءة عالية  شجع المنظمات على االبتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع

 .وتقديم منتجات جديدة 
دة            إن البيئة التكنول   وجية تعني التطبيقات العلمية التي تستخدم في مجال تطوير أساليب جدي

ات    ف العملي ذ مختل ام وتنفي از المه ان ) Bingham and Gomes,2001,P:46(إلنج ذا ف ، ل
ال ،              دان األعم ة في مي دة المهم ة الجدي دد االآتشافات التكنولوجي أثر بع و االقتصادي يت معدل النم

ود                  لكن معظمها ال تظهر بشكل       ا نحو الجه ا أن معظم االستثمارات ال يجري توجيهه مستمر، آم
 ). Wijnstra and Stekelenborg, 2003, P:102(المبذولة في تلك االآتشافات 

اس                        اة الن ؤثر في حي ة التي ت وى البيئي رات الرئيسة للق وتعد التكنولوجيا واحدة من المتغي
ات ال المنظم ي  . وأعم ل ف وجي الهائ دم التكنول راء  فالتق ن الش دًا م دًا جدي دم عه االت ق تى المج ش

ات ووسائل االتصال واألدوات      وتطبيقاته وأبحاثه، إذ بات من الممكن مالحظة ذلك في اإللكتروني
ان   .. . الطبية والخدمات الصحية والسيراميك وسفن الفضاء اآللية        الي ف ا   "وبالت ظهور التكنولوجي

درك المنظمات      يتوجب ، لذا ) Kotler,2000,P:149" ( الجديدة قد يهدد المنتجات القديمة     أن ت
وجي              المشترية هذه المسألة جيدًا وتحاول أن تعرف المجهزين الذين يواآبون حرآة التطور التكنول
ة للبحث والتطوير   ة والتخصيصات المالي داع المتاح ي وفرص اإلب ر الفن من خالل سرعة التغي

يًال من        . لتكنولوجي وحتى القيود التي تضعها الحكومة على التطور ا     ددًا قل إن ع ك ف فضًال عن ذل
بب      ود الماضية والس ي العق ائدة ف ت س ي آان ها الت ة نفس وم بالطريق ل الي زال تعم ا ت ات م المنظم
ي          ًا ف زءًا مهم بح ج ثًال أص وب م وجي ، فالحاس ور التكنول ي التط ريع ف ر الس و التغي رئيس ه ال

 ) .Lussier,2000,P:49( عنه المنظمة الصناعية التي لم تعد تستطيع أن تستغني
ين                      "إن  ن أربع ر م ل أآث ة قب ن متاح م تك ًا ل ائعة حالي ات الش ن المنتج د م العدي

ك                    )Kotler,2000,P:149" (عامًا أثير في ذل ة ت ان لظهور شبكة االتصاالت العالمي ا آ ، وربم
ع ا     أن تض ترية ب ات المش ف المنظم بكة لمختل محت الش ر، إذ س فات  األم ا والمواص حتياجاته

المرغوبة فيها أمام عدد آبير من المجهزين وفي الوقت نفسه سمحت لهؤالء المجهزين بعرض                 
راد          ات وأف ن منظم بكة م تخدمي الش ع مس ام جمي دماتهم أم لعهم وخ كيلة س الم  . "تش ور ع فظه

ة    ا  اإلليكترونيات غير من تفاعل أجزاء المنظمة مع بعضها مثلما غير من تفاعل المنظم "  مع بيئته
)Engel,2004,P:5 . (    ومي ترية البحث الي ة المش ى المنظم ة عل ارة االلكتروني إذ فرضت التج

ك   ع تل جم م ا ينس ا بم اتها وإجراءاته ديل سياس واق ، وتع ال واألس ي األعم تجدات ف ن المس ع
ك المستجدات الظهور المتسارع لشرآات  م تل ة للمشتريات ، ولعل أه المستجدات وإضافة القيم



تريات  جد دائل المش د ب ز ، وتزاي وات التجهي ر قن ال ، وقص ذ األعم دة لتنفي ي
)O`Brien,2003,P:267.( 

المواد إلى منتجات أو  إن التغيير التكنولوجي يتضمن استعماالت الطرق الحديثة لتحويل
لكن ..) مخرط، مكبس، آومبيوتر،( لتحسين الخدمات حيث أن التكنولوجيا تعني المكائن الجديدة

التقنيات الجديدة ، إذ يتضمن الحاسوب  يير التكنولوجي من حيث المفهوم يعني إدخال آلالتغ
المنظمات حيث أن الحواسيب  الذي يستخدم في الصناعة وخدمة) الروبوت(واإلنسان اآللي 

وواسعة مثل أعداد الصفقات البنكية، بوليصة التأمين  تساعد الموظفين في القيام بمهمات متنوعة
ة وتقوم الروبوتات بأعمال الخدمة آما وتتحكم الحواسيب أالن بجزء آبير من عمليات على الحيا

 . مناولة المعدات، ومراجعة الجودة ، واالجتماعات  الصناعة مثل
و ) وحدات الذآاء(اآبر منظمات العالم نحو ما يسمى وهناك من االراء مايقول بتوجه 

) مدير إدارة الموجودات الفكرية(ة جديدة هي ، آما استحدثت وظيف)وحدات االستثمار البشري(
تتولى هذه الوظيفة مهمة استثمار القدرات الفكرية وإدارتها ، ويأتي هذا نتيجة الحياة في 
المنظمات الناجحة وهذا يحتم عليها استثمار رأس مالها الفكري بكفاءة من خالل تحويل المعرفة 

 يتألف من ثمان فقرات آدليل يرشد المنظمات إلى وآيفية تطبيق المعرفة واستثمارها. إلى تنفيذ 
: وعلى النحو اآلتي) أي تحويل المعرفة إلى تنفيذ(آيفية استثمار رأسمالها الفكري 

 )23:،ص2002الصباغ،(
يكمن فشل العديد من المنظمات التي اقتفت اثر منظمات : معرفة السبب قبل األسلوب .1

أنها أرادت تعلم آيفية استخدام األساليب ناجحة في التعلم من تجاربها الناجحة ، في 
والتطبيقات والسلوآيات بدًال من العمل وتعليم اآلخرين آيفية القيام به ، إذ إن المسالة 

 .تكمن في الفهم قبل التنفيذ 
إذ أن التعلم ومحاولة القيام : المعرفة تأتي من العمل وتعليم اآلخرين آيفية القيام به .2

ريبها تعد إحدى أهم وسائل المعرفة ، وفي الجانب اآلخر بإنشاء معارف مختلفة وتج
 في جعل األفراد يشاهدون األجزاء والموقف الحقيقي الذي يعكس Hondaترآز منظمة 

 .فكرة المشاهدة واللمس واالشتراك في العملية الفعلية شرطا للفهم والتعلم 
 للتعلم من خالل العمل إن التنفيذ يخلق فرصا: التنفيذ أآثر أهمية من الخطط والمفاهيم .3

ألنه بدون المشارآة في العمل وبدون التواجد في الموقع الفعلي ومواجهة الموقف 
سيكون التعلم صعبا واقل آفاءة ألنه ال يستند إلى تجربة حقيقة ، فالتوجه نحو التنفيذ هو 

 .الحل األآيد للنجاح بدال من االآتفاء بالخطط النظرية 
فعند ترسيخ فلسفة العمل ال بد من أن يكون احد العناصر : ال وجود لعمل بدون تنفيذ .4

المهمة هو ما سيحدث أثناء وقوع الخطأ وبعده ، ومن المعروف أن التحرآات وان 
آانت على وفق خطط جيدة ال بد من أن يحفها خطر بشري مما يدفع برأس مالها 

نفيذ أي شي الفكري إلى االشتراك في تحليل ومناقشات واجتماعات ولكن من دون ت
 .خشية الفشل 

يتسبب الخوف في المنظمات إلى : يؤدي الخوف إلى إحداث فجوة بين المعرفة والعمل .5
إنشاء وخلق مشكالت عديدة ، ويؤدي الخوف أيضا إلى قيام رأس المال الفكري بعمل 
أشياء غير منسجمة وخاطئة وحتى غير معقولة ، ولم يجرب أي فرد عمًال جديدا إذا ما 

 .عاقبة عمله هي آارثة لوظيفته علم أن 
إذ أن التعاون يعني أن تكون النتيجة النهائية هي نتاج : االحتياط من التشبيهات الخاطئة .6

لجهد عام وهدف مشترك، وارتباط نجاح آل فرد بأفكار اآلخرين التي يشترك بها أولئك 
ي جانب األفراد ، وهناك فكرة خاطئة وهي أن المنافسة طالما تقتصر في الظاهر ف
 .اقتصادي، فمن الممكن أن تكون المنافسة داخل المنظمة أسلوبا أفضل لإلدارة 



قياس الجوانب المهمة التي يمكن من خاللها تحقيق المساعدة في تحويل المعرفة إلى  .7
إن أساس أي منظمة أعمال تدار بشكل ناجح هو الستراتيجية التي يفهمها : واقع ملموس

ض المقاييس القابلة للتنفيذ، ولكن هذه الفكرة البسيطة غالبا ما آل فرد، والتي يرافقها بع
يغفل التطبيق عنها فقد أدى االعتقاد بان آل ما يقاس هو الذي سينفذ، إلى معتقد بان 
المنظمة آلما تمكنت من قياس أشياء آثيرة آلما نفذت أعمال أآثر وهذا ال يصح في 

 .الحاالت جميعها 
إن االختالف بين المنظمات الناجحة والعديد : لجة القضاياآيفية تخصيص الموارد ومعا .8

من المنظمات التي تجد صعوبة آبيرة في تحويل المعرفة إلى تنفيذ ، ليس بسبب جذب 
هذه المنظمات لمجموعة من األفراد ذوي القدرات الخالقة فحسب بل أن االختالف 

 ابتكار وتجسيد ثقافة تعمل يكمن في النظم والممارسات اإلدارية اليومية التي تعمل على
 .على ترسيخ المعرفة ونقلها والتصرف على وفقها وهي المسالة األآثر أهمية 

ويرى البعض ان تطبيق المعرفة التكنولوجية يسمح بعمليات التعلم الفردي والجماعي 
ومن هنا جاءت تسمية ) أو اآتشاف علمي حديث(الجديدة والتي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة 

 وقد استخدمت عدة أساليب لتطبيق closed-cycleمليات إدارة المعرفة بالحلقة المغلقة ع
المعرفة منها الفرق المتعددة الخبرات الداخلية، ومباراة العمل ومقترحات الخبير الداخلي، 

الخيرو (واعتماد مقاييس للسيطرة على المعرفة، والتدريب الفرقي من لدن خبراء متمرسين 
 ).19:، ص2004وجالل، 

المرن وهذه األنظمة ولدت أجزاء أو إنتاج  إن بعض المنظمات ابتكرت أنظمة التصنيع
 إن هذه .األولي إلى التسليم بدون تدخل اإلنسان  آلي بواسطة التشغيل اآللي من التصميم

دنى آبيرا بسبب اإلمكانيات العالية للتكنولوجيا إلى اإلنتاج بأ التغييرات التكنولوجية أوقعت حدثا
جديدة وعمليات جديدة  ويشمل التغيير التكنولوجي معدات. وتحسين الجودة آلفة ورفع اإلنتاجية

ولقد . والتي آانت ممثلة بالحواسيب حيث آانت التطورات التكنولوجية منذ الحرب العالمية الثانية
 قات بينيشمل التغييرات في المعدات أو األساليب المستعملة في اإلنتاج وفي العال عرف بأنه

النشاطات المختلفة وفي تحسين طرق تدفق العمل، وأن التغيير التكنولوجي غالبا هو إعادة مهمة 
المهام وأدائها، والمترابطات بينها، وطبيعة التدفقات المادية، وتدفقات  التصميم وأنه تغير طبيعة

ى اآتساب المنظمات، الوقائية ويذآر أيضا بأن التغيير التكنولوجي يؤدي إل الطاقة، والتدفقات
 .جديدة، أساليب جديدة، إدارة جديدة، ثقافة جديدة، وطرق جديدة للقيام باألعمال مهام

الم خالل تسعينيات                وهناك رأي يقول ان      رى الناجحة في الع معظم مديري الشرآات الكب
زة التنا                 م للمي فسية   القرن الماضي آانوا يشعرون بان تكنولوجيا المعلومات هي عامل أساسي ومه

ه  %) 90(وان  راء ل ال الش ي مج ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي د أن اس ديرين يعتق ؤالء الم ن ه م
اتهم       ة منظم أثير واضح في ربحي ذآر رأي آخر أن    ). Torban et al.,1999,P: 82(ت ا ي بينم

ل           ات الشراء وتحلي داد طلب الواقع الفعلي يبين أن معظم الشرآات تعتمد على الطرق اليدوية في إع
ة الشراء الصناعي                ات عملي ا من متطلب ول  ) . Luna,2002,P:10(واختيار المجهز وغيره ويق

ون في                     ذين يعمل ين ال باحث آخر انه يجري في الغالب اختيار موظف الشراء من المهندسين والفني
راض أن هؤالء      المنظمة المشترية التي تواجه معدل تكنولوجي سريع االرتفاع، على أساس أو افت

اتي  أدرى با غيل العملي ة للتش ات اليومي ة وباالحتياج ال المنظم ي ألعم ب التقن لجان
)Locke,2001,P:10(  . 

      
  Technological Changeالتغيير التكنولوجي  •

الطاقة التكنولوجية العالية لرفع  لقد حدثت التغييرات التكنولوجية بشكل واسع بسبب
وتقنيات الروبوت لها تأثير على نصف أعمال  باإلنتاج وتطوير النوعية وبالرغم من أن الحاسو



الواليات المتحدة األمريكية فقد تناقصت آثيرًا في بعض  األمريكيين الفنية التنفيذية في منظمات
التغييرات التكنولوجية وعدم الحصول على نتائج موفقه والعديد من  المشاريع وذلك بسبب بعض

 في هذا النوع من التغييرات التكنولوجية يعزى إلى األداء المخيب لآلمال المالحظين يؤمنون أن
 . اإلداري للتغييرات الهيكلية والسلوآية التي يجب أن تتبعها المنظمة  اإلهمال

النهاية  ومن االراء مايؤآد اسهام التغييرات التكنولوجية في تحسين صورة المنظمة في
خبرات ، وهناك مجموعة من ال وآذلك أجراء التغيير على المهن وتأتى بفرص أآثر وتنمي

على المنظمات الصناعية القيام بها عند إجراء التغيير التكنولوجي وهي آما  الخطوات التي ينبغي
 (Hellriegel etal., 2001, P:566): يأتي
 إعادة التصميم )أ 

     إن تنفيذ خطة إعادة التصميم تأخذ تخطيط آفء وستراتيجية متطورة للتدخل وتتم عملية
 :صميم بأربع خطوات هيإعادة الت

 .باالعتماد على الظروف الخارجية يجب على المنظمة أن تقرر من سيعمم التغيير .1
التصميم الحقيقي للتغيير المبني  على  يجب تعيين الفريق الذي سوف يأخذ على عاتقه .2

 .المنظمة نظرية تصميم العمل واالحتياجات واألهداف وظروف
 .رسمي  من الممكن أن يتطلب فترة انتقالالفريق يقرر التوقيت للتنفيذ الذي .3
تعديل  المخطط اإلستراتيجي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن تغيرات العمل تتطلب .4

 .وتزويد التغيير بعناصر المنظمة مثل عالقات مسجلة ونظام التعويض
إعادة تصميم المهام تتضمن ، تحسين مستوى األداء الذي ينشا عن  إن الفوائد المتحققة من

العمل ، تحسين درجة رضا األفراد ودافعيتهم لألداء ، تحسين درجة  لتغيير في نظما
 .المنظمة ، زيادة درجة التزام األفراد نحو التغيير المطلوب جودة ظروف العمل داخل

 النظام التكنولوجي االجتماعي )ب 
لتغييرات نظامًا اجتماعيًا ومن ثم فإن ا     المنظمة هي مجموعة من األفراد أي أنها تمثل
البناء االجتماعي للمنظمة لذلك فأن إدارة  التي حدثت في النظام التكنولوجي تؤثر في
التعامل مع آال الجانبين االجتماعي  التغييرات للمنظمة بصورة مؤثرة تعني

  .والتكنولوجي لذلك التغيير
 األسلوب اإلداري )ج 

يين داخل المنظمة بالشكل الذي معارف اإلدار     أن عملية التغيير التكنولوجي تتطلب زيادة
دخلت في مجال عملهم إذ أن التكنولوجيا  يوفر لهم فهم شامل للتقنيات الحديثة التي

العمل آما يمكن لهذا التغيير أن يغير  المتقدمة يمكن أن تغير جوانب عديدة في أساليب
 .ظروف العالقات االجتماعية بين العمال 

والتفكير  بالعمل  التحديات وأنه يؤثر في آيفية عملنا لكثير منإن التغيير التكنولوجي يكون ا    
التكنولوجية ، المواد التكنولوجية ، اإلنتاج ، الخدمة  بطرق عدة وان التغييرات في العملية
اإلدارة ألي عملية تؤثر بشكل آبير ومهم على السياسة  التكنولوجية ، أنظمة المعلومات وأنظمة

 العمالية المتطلبة للعملية باإلضافة لتأثيراته الواضحة اراتالتي تتحكم بالعمل والمه
 العملية وفي متطلبات إعادة التدريب على الشراء في محيط العمل وطبيعة الحياة

: الموجه األساس لمحيط العمل لسببين المنظمة، آما وضح فان التكنولوجيا هيالصناعي في 
)Schmenner,1993,P:456( 

 .ومختلفة  ثة تتطلب مهارات جديدةالن التكنولوجيا الحدي -1
عملية اإلدارة والسياسة  التكنولوجيا الحديثة تؤثر في النظام الداخلي للعملية وبضمنها -2

التدريب الجسدي وغالبا ما  متضمنا) مهارات المنظمة المختلفة(والمهارات الجسدية أو 
 .يظهر في سياسة تدريب مشترآة



التطور التكنولوجي والتغيير التكنولوجي مثل السوق المؤثرة في  فهناك مجموعة من العوامل
الخاصة ، ) الفنية(والتطوير في الشرآة ، مكان العمل ، المشاآل التقنية  المتوقعة، بيئة البحث
جديد من مكائن   وأن التغيير التكنولوجي يتضمن آل ما هو.والمنافسة  المنظمات الحكومية

 ولعل أهمية التغيير .النوعية  اإلنتاج أو تحسينحديثة تستخدم في اإلنتاج من اجل زيادة 
الطلب نحو القوى العاملة التي تمتلك الخبرة الحديثة وآذلك  التكنولوجي من حيث تغيير هيكل
أو إنشاء التهديدات في البيئة تجاه المنظمة آما وان التغيير  دوره من حيث تكوين الفرص

إحدى المنظمات  ينية ، فإذا آانت تكنولوجياالتخلص من اإلعمال الروت التكنولوجي يؤدي إلى
وعلى العكس من ذلك  متقدمة على منافسيها مما يعني أنها قد منحت فرصة استثمار هذا التقدم

تؤثر في موقعها في السوق  تواجه المنظمات ذات التكنولوجيا القديمة تهديدات وضغوط عديدة
التكنولوجي إذ أصبح االستغالل  رومن هذا األساس يبرز بوضوح ضرورة االهتمام بالتغيي

 . لبقاء المنظمة واستمرارها الكفء والفعال ألساليب التكنولوجيا الحديثة ضروري
يص دورة     ي تقل اهم ف د تس ات ق تخدمها المنظم ن أن تس ي يمك ات الت ا المعلوم ل تكنولوجي     ولع

ا اإليصاء الواسع       رز آثاره ذ Mass Customizationالشراء ، والتي من اب د    ال ي أصبح التأآي
زة تنافسية عن                           ى مي د أن آانت المنظمات المشترية تحاول الحصول عل دًا اآلن ، فبع عليه متزاي

وم                     بحت الي ر أص الحجم الكبي راء ب اديات الش ن اقتص ة م ف الناتج ورات الكل ق وف طري
ة  تفضل اإليصاء الواسع الذي يقضي بان تقدم للمجهز المواصفات والخصائص األساس        ية والثانوي

ة المشترية                        ليمه  للمنظم دوره بتصنيع الطلب وتس التي تريدها في المنتج ، ومن ثم يقوم المجهز ب
)Seelmann,2002,P:101(  ة ارة اإللكتروني ات التج ا المعلوم ار األخرى لتكنولوجي ا اآلث  ، آم

Electronic Commerce   ين طرفي د ب ي تعق ة الت ال المختلف ي صفقات األعم ي تعن ى   الت ن عل
 . األقل بوساطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

    ويرى الباحث أن تطبيق المعرفة يجب أن يستهدف تحقيق أهداف المنظمة واألغراض 
الواسعة لها والتي ستحقق لها النمو والتكيف ، وان تطبيق المعرفة هي غاية إدارة المعرفة وهي 

زنها والمشارآة فيها ال تعد آافية ، والمهم هو تعني استثمار المعرفة ، فالحصول عليها وخ
تحويل هذه المعرفة إلى تنفيذ ، فالمعرفة التي ال تعكس في تنفيذ تصبح مجرد آلفة ضائعة وان 
نجاح أي منظمة في برامج إدارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنفذة قياسا لما متوفر 

. ته مما تعرفه يعد احد أهم معايير التقييم في هذا المجال لديها ، والفجوة بين ما تعرفه وما نفذ
وتعتقد بعض المنظمات أن التجارة اإللكترونية ترتبط باالنترنيت فقط ، لكن الحقيقة أوسع من 

 ) .1-2(ذلك ، آما يبين ذلك الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) 1-2(شكل 

 األجزاء الثالثة التي يشكل مجموعها التجارة اإلليكترونية
Source: 
     Whiteley, David, e-Commerce, Strategy, Technologies and 
Applications, McGraw-Hill, London, 2000, P: 4.   
 

ود  اله وج كل أع ح الش لاإذ يوض ت آناق يلة             النترني ة ووس ات التجاري  للمعلوم
اح من            ا المت االتصال بين أطراف التعاقد ، فضًال عن وجود األسواق اإللكترونية التي يعرض فيه

ة أن                          ة الزبون تطيع المنظم ث تس وق ، بحي ن الس اع م ل قط ي آ تريات ف المش
راء المنا   رار الش ذ ق عار وتتخ ين األس ارن ب ا تق ب له ات                 . س ادل البيان ن تب د م ا الب آم

ًا  ة                   ) Whiteley,2000,P:3(إليكتروني فقات التجاري ز الص ي لترمي ام قياس د نظ ذي يع ال
ا    وائم ربم ة وق ات مطبوع ة لطلب ام محوسب وأخر دون الحاج ين نظ تريات ب ل تفاصيل المش ونق

ة      تتأخر وأعمال آتابية ورقية قد تحدث فيها       و   .  )Vlcek,2002,P:12( بعض األخطاء المكلف إذ ل
حصلت المنظمة المشترية المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وتمكنت من وضعها فورًا محل              
ا              د لتكنولوجي وفره االستخدام الجي ا ي التطبيق ، ربما تمكنت من أن تعزز موقفها التنافسي ، وهذا م

 . )Mandell,2004,P:4(المعلومات 
 :وهناك عدة أسباب دفعت بعض المنظمات ألحداث التغيير التكنولوجي وهي   

المقررة لمقابلة الطلب ، فمثًال اذا قامت األسواق المرآزية في الموصل مثًال  زيادة الطاقة )1
اإللكترونية بدال من المكائن القديمة فقد سمحت السجالت  بنصب خزانات النقود

ت من عدد الزبائن التي تتمكن من خدمتهم في بخدمة سريعة والتي زاد اإللكترونية
 .الوقت المحدد آما ان التسجيل اإللكتروني قد خفض الكلف وزاد من الدقة

تسهم التكنولوجيا في تخفيض الكلفة في عدة جوانب تقليل المواد ، الشغل ، توزيع الكلف  )2
 المستخدمة في آلف المواد آما يمكن للتكنولوجيا ان تخفض الكلفة من خالل تقليل المواد

وقت  آما التكنولوجيا آلف التشغيل بواسطة إنقاص. صنع المنتوج أي تقليل الضائعات
 .الشغل الالزم لصنع المنتجات

للمنتج أو الخدمة وبالتالي زيادة حجم  يساهم استخدام التكنولوجيا في تحسين الجودة )3
 .المبيعات

األسواق 
اإلليكترونية

 تجارة 
 االنترنيت

تبادل البيانات
 ترونيًاإليك



 .المنافسة تمييز المنتوج عن المنتجات )4
في البيئة التنافسية  من خالل زيادة تنوع المنتجات وزيادة الحصة السوقيةتحقيق المرونة  )5

 .فضال عن ذلك تقديم منتجات بدورة حياة إنتاجية قصيرة 
الحالي منافسة عالية مع      أما بشان مصادر التغيير التكنولوجي فتعيش المنظمات في العصر

على هذه المنظمات مواآبة  لذا وجبالمنظمات األخرى وآل منظمة تسعى إلى تحقيق أعلى ربح 
بالتكنولوجيا وتغيرها المستمر وإلنجاز  التغييرات الحاصلة في آل المجاالت وخاصة فيما يتعلق

التغيير التكنولوجي يجب توفر مصادره وألهمية اإلبداع في التغيير التكنولوجي فان دور األقسام 
البحث والتطوير من اجل توليد أفكار في المنظمات المتخصصة باإلبداع و المبدعة الموجودة
وتطبيقها للحصول على اإلنتاج الكفء والن اإلبداع أحد األشياء المهمة في  وتقنيات جديدة

العصر الحالي صار أمر ملزم إلدارة المنظمات عبر التعرف على آيفية التعامل مع اإلبداع 
  .(Daft,2001:362)المتنامية بسرعة وترصد تردده في القطاعات

تقديم منتجات (نفكر باإلبداع التكنولوجي نميز بين نوعين من اإلنتاج، المبتكر فعندما
 ونظريا فان التميز بين النوعين من ناحية المفهوم مرتبطان ببعضهما. وعملية اإلبداع ) جديدة

ن وعملية اإلبداع في منحنى اإلنتاج المبتكر والذي يبدأ م ومثل هذه العالقة بين اإلنتاج المبتكر
معين من اإلبداع حيث يكون مرتفعا وبمرور الوقت يهبط إلى األسفل وعند أجراء  مستوى
 على هذا المنتج من خالل عمليات اإلبداع والتي تتقاطع مع اإلنتاج المبتكر في نقطه تعديالت

مستوى  معينة والتي تمثل نقطة التغيير على المنتج يرتفع منحنى عمليات اإلبداع ويصل إلى
 .الحياة اإلنتاجية رور الوقت ويتخذ طابع اإلنتاج األسلوب االنتقادي في الجزء األول منمعين بم

األداء اإلنتاجي من االهتمام     والمستخدمين األوائل لإلنتاج على األغلب هم أآثر اهتمامًا في
م لجعل تصميمه هو األآثر جدارة باالهتما بالسعر، وعند األخذ بنظر االعتبار فأن اإلنتاج المعاد

 . اإلنتاج أآثر فائدة ورغبة لدى مستخدميه
تكون على األغلب األآثر مالءمة في إن تكون مكان عمل أو يقصد بها      إن العملية اإلنتاجية

يقابله ، وآقبول لتصميم العائد السائد وعلى أية حال يصبح تقليل الكلفة أآثر أهمية ،  السوق وما
 .بتخفيض التكاليف وزيادة حدة المرونةوعمليات اإلبداع تقوم في المقام 

اإلنتاجية على اهتمام المدراء اإلداريين وبذلك تصبح التغييرات اقل واقل      لقد حصلت السرعة
شيئًا  لإلنتاج و للعمليات والمنظمة تصبح أآثر معيارية ، آما وأن العمليات اإلنتاجية تتقدم جذرية

اإلنتاج  سلة العمليات وبنفس الوقت يصبح آل منفشيئًا من النهاية للتدفق المستمر في سل
بعض  والعمليات معرض لالنتقاد من االختالفات الجذرية ويعرض وظائف مشابهة من قبل

الشرآات اإللكترونية مثل شرآة أدوات تكساس  المنتجين خارج نطاق الصناعة التقليدية وآذلك
ظور يعد اإلنتاج وعمليات اإلبداع  ، ووفق هذا المن (Digital)اإللكترونية إلنتاج الساعات

الواسع وآذلك التبدل في صفات السوق وبمرور الوقت  آالهما من عناصر التقدم التكنولوجي
 .تتقدم هذه الشرآات في العادة

يطرح  ولكن السؤال الذي     والمنتجات الجديدة تطور من خالل قيام أحد الباحثين بتطويرها
الشرآات المعروفة في  ا النوع من البحث والتطوير في بعضنفسه لمن وآيف يتم تحفيز مثل هذ

مختبرات البحث  اإلدارات فيها بأنها ترآز على الكيفية التي تستطيع بها توليد منتجات جديدة تؤآد
 .والتطوير الحفاظ على تقاليدهم الغنية القديمة 

يدة المعروضة من لتشغيل منتجاتهم الجد) وربما بشكل اختباري(األخرى  وقد أجبرت الشرآات
بعض األحيان إنتاج نفس المنتجات الجديدة المعروضة وفي بعض األحيان  مصادر مختلفة ، وفي

ومع ذلك تقليل .من اجل اإلنتاج وبعض األحيان يتطلب إبداع الشرآة نفسها المطالبة بالحقوق
خفيض الكلفة بصورة متزايدة مهمًا حيث تعمل عمليات اإلبداع بصورة أولية على ت الكلفة يصبح
 .متزايد يخضع ويكسب سرعة اإلنتاج اهتمام اإلدارة ، وبشكل



متدفقًا أي الذي يكون بشكل مستمر أو قد      إن نوع اإلبداع الموجود في المنظمة قد يكون إبداعًا
أخرى أآثر تطورًا أو يكون خاصًا حيث يكون  يكون انتقاليًا حيث يهدف إلى االنتقال إلى حالة

إلى تطويره بشكل أفضل، وعلى المنظمة أن تتخذ  صص في مجال معين يهدفاإلبداع متخ
اإلبداع، من اجل التأآيد التنافسي على أداء اإلنتاج وذلك  مجموعة من االستعدادات لكل نوع من

الكلفة ، وان يعتمد اإلنتاج على معلومات عن احتياجات  تنوع اإلنتاج وتقليلة من خالل عملي
التكنولوجيا لتكوين الفرص  المناسبة بواسطة توسيع قدرة   مدخالتالمستخدمين ومستخدمي

ولعل النوع السائد لإلبداع هو تغييرات رئيسية . التكنولوجيا الداخلية لتقليل الكلفة وتحسين الجودة
والعمليات  اإلنتاج والعمليات الرئيسية بهدف زيادة حجم الربح اإلضافي في اإلنتاج متكررة في

 ) .Schmenner,1993,P:455(م في اإلنتاجية والجودة مع تحسين متراآ
وغالبا يتضمن ، تصاميم الزبون وتصميم منتج واحد بما فيه      وخط اإلنتاج متعدد األشكال

والتغييرات التي يمكن تعديلها  المتالك حجم إنتاج مميز ، وعمليات التصنيع المرن الكفاية
يتطلب عمل ذو مهارة عالية وبعض العمليات الفرعية  زفالتجهي. بسهولة واأليدي العاملة الماهرة 

الرقابة والسيطرة على المواد المتوفرة بصورة عامة  األوتوماتيكية مع مهام العمل وباألخص
 .الخاصة التي تطلب من بعض المجهزين  والمواد

السائدة ، تميز به بعض المجهزين عن أنماط العمل ييشكل مبدأ التحسين المستمر أساسًا مهما و    
والذي هو مجموعة األنشطة المعتمدة لدى المجهز لزيادة آفاءة وفاعلية عمليات الجودة ألجل 

إذ أصبح إجراء التحسين ، ) Ross,1995,P:201(تقديم منافع إضافية إلى المنظمة وزبائنها 
ين المنظمة ، فضًال عن تمك نسبيًا المستمر حافزًا يدفع العاملين إلى إنجاز أعمالهم بجودة عالية

من االستفادة من هذا الحافز في تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم وزيادة قابليتهم على وفق 
للعمليات وتعزيز السياسة اإلدارية بالشكل الذي يقوي آل مظهر من مظاهر قني التطور الت

 .األعمال ويمكنها من تحقيق أهدافها المرغوبة 
 للجودة وجود نظام عمل وعمليات يوثق ويعتمد أن من بين أهم أهداف التحسين المستمر

عليه في تحقيق النتائج المرجوة في آل مرة دون حدوث اختالفات في تلك النتائج، إن 
األطروحات الفكرية التي تخصصت في مجال إدارة اإلنتاج والعمليات وآذلك في مجال العلوم 

سين المستمر والتي أشار إليها التسويقية تناولت مجموعة من الخطوات األساسية لنموذج التح
 )Bank,2000,P:125:(الباحثون وتتضمن ثماني مراحل وهي آاآلتي

 . عرف المشكلة ضمن سياق ما مطلوب تحسينه .1
 . حدد وحلل ما يتعلق بالعملية الخاضعة للتحسين .2
 . وثق ما تم تحليله والمتعلق بالعملية .3
 . قياس األداء الحالي .4
 . عة للتحسين بالشكل الذي هي عليه حاليًافهم لماذا تنجز العملية الخاض .5
 . طور حلول بديلة وقم باختيار أفضلها .6
 . قوم النتائج المترتبة على العملية الجديدة بعد التحسين .7
   .التزام منهج التحسين المستمر .8

ق               إن التحسين المستمر يتطلب استخدام الحاسوب في مجال الشراء الصناعي للمنظمات يطل
بة  ه مصطلح حوس راء علي ة   Buying Computerization الش ق للمنظم ن أن يحق ذي يمك  ال

 )Whiteley,2000,P:6: (العديد من الفوائد أبرزها ما يأتي 
ة                     .1 رة التي ترافق  عملي ة الكثي ال الكتابي المعالجة اإللكترونية إلجراءات الشراء تقلل من األعم

 .الشراء ، مما يساهم بشكل واضح في تقليل األخطاء الكتابية 
ة ، وأسرع  .2 ر دق ا أآث بة تتصف بأنه ي يجري تحصيلها من السجالت المحوس ات الت المعلوم

 .توفرًا لمن يريدها 



 .يوفر الحاسوب للمنظمة المشترية إمكانية معالجة بيانات آثيرة وموسعة في زمن اقصر  .3
ا حوسبة                     .4 ي تحققه ه الت ى مدخالت ة بسبب السيطرة األفضل عل  يتحسن األداء العملياتي للمنظم

 .الشراء 
ادل                   .5 وفر الحاسوب االتصال المباشر وتب تطوير العالقة بين المنظمة المشترية والمجهز ، إذ ي

بة         ة بالنس ل آلف ات واألق رع واألدق للمعلوم ياب األس ا واالنس ات بينهم اآلراء والمقترح
 .        للطرفين

ي           ا ف و ظهوره ي ينم رى الت ة األخ ات التكنولوجي أن التطبيق رى ب ن ي اك م ات وهن المنظم
ي    اج اآلن ام اإلنت ناعية نظ ل    Just-In-Timeالص زون داخ ذف المخ ل أو ح رض تقلي ذي يفت   ال

اءة مشترياتها وضمان الحصول               العملية اإلنتاجية مما يجعل المنظمة تضع تأآيدها األآبر على آف
ات    ي عملي رات الحاصلة ف ع التغي ة م أقلم بسرعة عالي تطيع الت ه يس د علي ز معتم ن مجه ا م  عليه

ا يتوجب   ) Alaniz and Shuffield,2001,P:8(التشغيل الجديدة داخل المنظمة المشترية  ، آم
ا       رع م ا بأس تجابة له ة االس ة ومحاول ل التكنولوجي د للعوام دقيق الجي ترية الت ة المش ى المنظم عل
ا تطرأ في صناعة          ة التي ربم تستطيع، وان تكون على اطالع مستمر بأهم التغيرات التقنية والفني
ي   ات ف ا المعلوم تخدم تكنولوجي ي أن تس درة ف ة والق ديها الرغب ون ل ا يفترض أن تك المجهز ، آم

 .مجاالت الشراء المختلفة



 المبحث الرابع
 العوامل التنافسـية

ا   ة وربم ن البيئ ا م ة ألعماله وارد الالزم ى الم اول أن تحصل عل ات تح ع المنظم إن جمي
ذا ف     راء ، ل من الش ة تتض ك المحاول ت تل ات    "إن آان م المنظم ه معظ رة تواج ية معاص م قض أه

ترياتها       ق مش ن طري ال ع ي األعم ية ف زة التنافس ق المي ي تحقي ناعية ه " الص
(Gracia,2001,P:7) .        ة ي ريادي ي تصب ف راء الت داف الش ق أه ى تحقي ز عل م الترآي و ت إذ ل

ية     ل التنافس د العوام ق تحدي ن طري ز ع ز والتمي واق التجهي ان Competitive Factors أس ف
 . المنظمة ستوفر ضمنيًا الميزة التنافسية التي تمكنها من التفوق على منافسيها

راء       داف الش ين أه وازن ب ن أن ت ف يمك و آي ات ه ه المنظم ذي يواج ر ال دي األآب ن التح لك
دأت المنظمات تبحث بشكل                          دة المنافسة في األسواق الصناعية ، ب د ح وتفاضل بينها ، ومع تزاي

يها               نظامي عن مجاالت     ى منافس وق عل أو في   (جديدة تمكنها من توليد ميزة دائمة تساعدها في التف
، وان جانب المدخالت الذي يتمثل بالمشتريات يمكن عده ابرز تلك المجاالت في               )األقل مجاراتهم 

ات  م المنظم درة ). Kaufmann,1999,P:5(معظ ترية ق ة المش ك المنظم ي أن تمتل إذ ينبغ
ية  زة Core Competencyاختصاصية أساس د المي تطيع أن تول ال الشراء ، بحيث تس ي مج  ف

رآات     م الش ي معظ ا ف ه اإلدارات العلي راء ، إذ توج داف الش ق أه ق تحقي ن طري ية ع التنافس
ا ، وآيف يمكن أن                      دخالتها ومخرجاته ؤثرات التنافسية في م ة الم اهتماماتها األساسية نحو معرف

ا    ية لعملياته زة التنافس ى المي . (Schermerhorn and Chappell,2000,P:20)تحصل عل
ة            المجهز في الحاالت اآلتي ة ب ة مقارن وة مساومة عالي ك ق ة المشترية تمتل  Hill and: (فالمنظم

Jones,2001,P:89 ( 
رة    .1 ترية آبي ات المش دد ، والمنظم ري الع م وآثي زون صغيري الحج ون المجه دما يك عن

 .الحجم وقليلة العدد 
 .ات آبيرة عندما تكون آمية المشتري .2
أن تشكل مشترياتها نسبة                         .3 ر ، آ ة المشترية بشكل آبي ى المنظم د المجهز عل عندما يعتم

 .مئوية عالية من مبيعاته 
اع في       . عندما يمكن للمنظمة المشترية أن تبدل مصدر تجهيزها بسهولة           .4 ولكن دون ارتف

ة   ر      Switching Costالكلف التحويلي دما تق ة عن ا المنظم ديل   التي تحدث وتتحمله ر تب
 ) .Slavin,2002,P:342(مجهزها الحالي 

زين في وقت                       .5 دة مجه ى مشترياتها من ع عندما تستطيع المنظمة اقتصاديًا الحصول عل
 .    واحد 

     ومن بين أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة هو الترآيز على العملية وتعرف العملية على أنها 
أما تحسين ) .  تهدف إلى تحقيق نتائج ذات قيمة أعلىسلسلة مترابطة من األعمال أو النشاطات(

النشاطات المستخدمة للكشف عن وإزالة األسباب التي تؤدي إلى انحرافات بهدف (العملية فهو 
تقليل التلف والضياع وتحسين (بمبدأ الترآيز على العملية ويقصد ) . تحسين إمكانيات العملية

ات المعدة لذلك ألجل االرتقاء بهذا المنتج مقارنة مع العملية الداخلية لإلنتاج وحسب المواصف
  .)المنتجات المنافسة

 ميزة تنافسية في األسواق العالمية يعتمدان بدرجة آبيرة على إيجاد وزبونتحقيق رضا ال     إن 
السلع والخدمات المقدمة لتلك األسواق ، لذلك يعد مبدأ الترآيز على العملية اإلنتاجية احد 

جيات المهمة التي تعتمدها اغلب المنظمات الصناعية حيث تقوم هذه الستراتيجية على االستراتي
تنظيم األجهزة والمعدات ، وقوة العمل حول عملية تقليل فرص الضياع والذي ينعكس على 

 المتغيرة وبالتالي زبونالعملية بشكل ايجابي ويجعلها بشكل مرن وقابلة لالستجابة لرغبات ال



يادة في اإلنتاجية واالرتقاء في مستوى الجودة، وهو الشيء الذي تعمل من اجله يحقق للمنظمة ز
ومن أجل ) . 332: ،ص2005الفضل والطائي،(آافة المنظمات الصناعية والخدمية على السواء 

بيان فكرة ومفهوم هذا المبدأ يتطلب األمر توضيح ولو بشكل مختصر العناصر التي تتعلق 
  )Evans,1997, P:431: (اجي وعناصر الكفاءة اإلنتاجية وهيبالعملية والنظام اإلنت

 
 إدارة العملية اإلنتاجية - أ

أن معظم مشاآل الجودة هي ناتجة عن طبيعة العمليات اإلنتاجية وتتضمن هذه المشاآل     
  : نقطتين أساسيتين وهما

لي  ونقصد بذلك تخطيط وإدارة األنشطة الكفيلة بالمحافظة على مستوى عا:السيطرة •
من األداء في العملية اإلنتاجية والسيطرة عليها، وأن هدف السيطرة الرئيسي نسبيًا 

 .هو إزالة الظروف الشاذة التي تعترض العملية اإلنتاجية
 أي تشخيص الفرص المتاحة ألجل تحسين الجودة في األداء، وأن الهدف :التحسين •

 اإلنتاجية على منع تحقق لذلك ترآز العملية. منه هو نقل اإلنتاج إلى مستوى جيد
    .العيوب واألخطاء وتقليص التلف والخسائر في مدخالت ومخرجات العملية

 
 
 مكونات النظام اإلنتاجي  - ب

   :        إن النظام اإلنتاجي يتكون من ثالثة عناصر رئيسية وهي
وتشمل جميع عناصر اإلنتاج من مواد ومعدات وأفراد وخطط : دخالتالم •

وعند . تراة سواء آانت نصف مصنعة أو مصنعة وغيرهاوطاقة ومواد مش
تحليل العالقة بين المدخالت والمخرجات يجب أن تكون المخرجات أعلى قيمة 
من المدخالت وهو ما يؤآد تحقيق الكفاءة اإلنتاجية والتي تقيس درجة نجاح 
المنظمة في استغالل الموارد المتاحة في إنتاج السلع والخدمات التي تتخصص 

 إنتاجها وذلك بتعظيم الناتج بالنسبة لكل وحدة من المدخالت المستخدمة في
للوصول إلى الحاالت المثلى وآلما آان النظام اإلنتاجي جيد آلما آانت الكفاءة 
اإلنتاجية جيدة ويدعم هذا الرأي شعار مرفوع في بعض أدبيات إدارة اإلنتاج 

 . حم نظام إنتاجي جيد وبالعكسوالعمليات مفاده أن اإلنتاجية الجيدة تولد في ر
 ويشمل هنا المعدات والمكائن وطرق اإلنتاج :عملية التحويل اإلنتاجي •

   .والسيطرة النوعية والتصاميم وغيرها
وتعد نقطة البداية في وضع مواصفات المنتجات النهائية وعلى : خرجاتالم •

 . أساسها يتم تنظيم جميع العمليات اإلنتاجية الفرعية
   

ة ، وان                      وال ون قل دما يكون زداد عن وة مساومة المجهزين ت ة المشترية إن ق درك المنظم بد أن ت
ى                  م حت المجهزين يحاولون دائمًا رفع مقدار الكلف التحويلية للمنظمات المشترية التي تتعامل معه

اتهم حصراً                ا شراء منتج وة مساومتها ويفرضوا عليه ة         . يقللوا من ق ادى المنظم ذا يفضل أن تتف ل
ز ا اومة   المجه وة مس ل ق ة لكي تق ة عالي زين ذوي آلف تحويلي ع مجه ل م ترية التعام ومن . لمش

ذي        ا ، وال ة ألعماله تريات الالزم ا بالمش ادر تجهيزه ترية مص ة المش ك المنظم دى أن تمتل األج
ه    ق علي ا يستحسن أن تتعامل مباشرة مع      Backward Integration" التكامل الخلفي  "يطل  آم

ا نعين وتح ان   المص در اإلمك طاء ق ن الوس تغني ع  Pearce and(ول أن تس
Robinson,2004,P:4 . ( 



وفي اآلونة األخيرة حازت إدارة سالسل التجهيز في ظل إدارة الجودة الشاملة على اهتمام     
منقطع النظير في أوساط جميع المنظمات وبدون استثناء وأن أغلب هذه المنظمات بدأت بتبني 

 على ثوابت متعددة ومن هذه الثوابت التي تقود المنظمة للنجاح هو رضا خططها الستراتيجية
الزبون باعتبار المنتجات التي يتم إنتاجها البد أن تلقي رواج وقبول لدى مختلف الزبائن والبد من 
تحقيق رضاهم عن هذه المنتجات في هذه الحالة يجب وضع رغبة وحاجة الزبون ورضاه ضمن 

اصة في مجال الجودة باعتبار الزبون شريك رئيس للمنظمة ، علمًا بأن الخطط الستراتيجية وخ
الفكرة األساسية إلدارة عالقات التجهيز هي منبثقة من اهتمام التسويق الحديث أو المعاصر على 

والبقاء عند مد جسور الزبون واعتباره أحد األرآان األساسية للمنظمة في تحقيق النجاح والنمو 
 .مع الزبائنوعالقات مترابطة 

     وعليه فإن الجودة العالية نسبيًا للمجهز ستحقق الرضا العالي لدى الزبائن والعكس صحيح
آما يمكن القول أن دور الشراء . وبالتالي تحقيق الموقع الريادي والمتميز لهذه المنظمة أو تلك 

ظمة على الموارد في المنظمة الصناعية أصبح استراتيجيًا وحيويًا ، ألنه يرتبط بحصول المن
 لذا ينبغي (Wijnstra and Stekelenborg, 2003, P:102)المطلوبة من محيطها الخارجي 

 : أن تحاول المنظمات المشترية اإلجابة على األسئلة اآلتية 
ة                    - زة التنافسية  للمنظم هل يمتلك موظفو الشراء المهارات الالزمة لإلسهام في تحقيق المي

 ؟
 راء ذلك اإلسهام ؟هل تدعم ستراتيجية الش -
 هل تمتلك المنظمة المشترية مدة زمنية آافية لتحقيق ذلك اإلسهام ؟  -

م ، الن معظم المنظمات الصناعية الحاضرة ال تخصص                  ويعد جواب السؤال األخير هو األه
دخالتها من                     زة تنافسية في م ا مي وءة تحقق له ذ ستراتيجية شراء آف افي لصياغة وتنفي الوقت الك

 ) .(Gracia,2001,P:7ات المشتري
 

 تخطيط جودة الشراء اإلستراتيجي -ج
  هو عملية وضع أهداف الجودة طويلة األجل وتعريف طرق تحقيق األهداف وهي متعلقة    

إن . بكيفية دمج المنظمة للجودة بتخطيط العمل ويتم تطويره وتطبيقه وقيادته من قبل اإلدارة العليا
ساس الرؤية لما ستكون عليه المنظمة في المستقبل ، خالل التخطيط اإلستراتيجي يكون على أ

خمس إلى عشر سنوات اعتمادًا على وضع المنظمة الحالي ، باإلضافة إلى حدة المنافسة وسرعة 
ويتم تطوير الخطة الستراتيجية من قبل مديري أهم المجاالت الوظيفية في . تغير األسواق

 . الجودة أو لجنة قيادة الجودة المنظمة آأعضاء في الفريق المسمى بمجلس 
ويبدأ التخطيط اإلستراتيجي بالتفكير ذو الرؤية المستقبلية التخاذ القرارات المتعلقة برسالة     

المنظمة ، ومن ثم يأخذ بعين االعتبار طبيعة العمل والستراتيجية لتحقيق األهداف طويلة األجل 
وبعد االنتهاء من تطوير التخطيط  .يقهامن خالل دمج األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحق

اإلستراتيجي من قبل اإلدارة العليا يتم تطوير الخطط المحددة أآثر ، وهي تتضمن آجزء من 
أجزائها الرئيسية بعد االنتهاء من وضع الخطط بصورة فاعلة يتم تخطيط العمل لألقسام واألفراد 

 .العاملين والنشاطات الموجودة في المنظمة
معروف بأن المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة البد وأن تكون لديها وآما هو 

خمسة مفاهيم  (Mintzeberg,1996:15)خطة ستراتيجية واضحة المعالم لذا فقد حدد 
 :  وهي تتضمن(P for Strategy 5)في مقالته   (P)للستراتيجية آل منها يبدأ بالحرف 

1- Plan:خطوط العريضة للستراتيجية أو الهدف  خطة توضع لتحدد سبل التصرف وال
باعتبارها هدفًا البد الشاملة المراد الوصول إليه وهذا أيضًا ينطبق في إدارة الجودة 

 .بلوغه



2- Ploy : وتعني آيفية المناورة في تحقيق هذا الهدف وخاصة عندما تكون هنالك
   .منظمات منافسة

3- Pattern:التي يمكن بواسطتها أن تحقق األنماط التي يمكن التعامل أو ما هي الطرق 
 . الهدف اإلستراتيجي وهو الوصول إلى تحقيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة

4- Position :الموقع المرغوب الذي تروم المنظمة الوصول إليه عند تطبيق الجودة . 
5- Perspective : ويعني المنظور الذي يساعد على رؤية األشياء وفقًا لعالقتها

ها النسبية وهذا يساعدنا في عملية التطبيق الصحيح إلدارة الجودة الصحيحة أو أهميت
 . الشاملة

بأن الستراتيجية هي نوع من الفعل المقصود بوعي   (Mintzberg) ومن هذا المنطلق يرى       
 . أو مجموعة من الخطوات العامة للتعامل مع موقف معين

على أن الستراتيجية هي تحقيق مراآز فضًال عن  ذلك رآزت بعض األطروحات الفكرية        
قيادية فريدة وقيمة تختلف عن ما يقدمه المنافسون وذلك ألجل خلق الميزة التنافسية وهذا يتحقق 
في حالة تطبيق إدارة الجودة الشاملة من هذا المنطلق البد أن تكون الستراتيجية الخاصة بالجودة 

إيصاله بواسطة رسالة المنظمة إلى األفراد  وهذا التصور البد من (Vision)ذات تصور واضح 
في مختلف المستويات اإلدارية وبناًء على ما تقدم البد من تجزئة هذه الستراتيجية إلى ثالثة 

 Porter,1990:18)(: مستويات هي
 ستراتيجية المنظمة .1

م     وهي الستراتيجية التي تحمل بين طياتها الخطة الستراتيجية إلدارة الجودة التي يترج
رموزها اإلدارة العليا التي تمارس التخطيط الستراتيجي على مستوى المنظمة آكل وجعل 

 . فلسفة الجودة عمل شمولي واهتمام آلي من قبل جميع األفراد في المنظمة
 وحدات األعمال .2

    حيث ظهر هذا المستوى في حالة المنظمات التي تتصف بتعدد منتجاتها، إذ يتم تخصيص 
ل منتج أو مجموعة منتجات متشابهة ويطلق عليها وحدات األعمال وحدة أعمال لك

الستراتيجية وهنا يبدأ تجزئة الخطة الستراتيجية الكبرى إلى مجموعة خطط وحسب 
المنتجات بما يحقق الجودة المطلوبة ورسم السياسات الواضحة المعالم لتحقيق الجودة 

 . تي توضع على مستوى الكليالستراتيجية التي تكون متوافقة مع الستراتيجية ال
 وظائف المنظمة .3
 في هذا المستوى يتم الترآيز عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل تحديد الوظائف   

وآيفية تحقيق الجودة ) اإلنتاج والتسويق والمالية والموارد البشرية(الرئيسية في المنظمة مثل 
ها جزء من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في هذه الوظائف بحيث أن آل وظيفة يقع على عاتق

وإن آل وظيفية لها مهامها وصالحياتها في التطبيق، فمثًال في إدارة اإلنتاج والعمليات آيف 
يمكن أن تنتج منتجات تتصف بخلوها من العيوب وما هي األدوات التي يمكن استخدامها 

م ينصب حول ما هي الطرق التي لتحقيق الجودة المطلوبة، أما في إدارة التسويق فإن االهتما
يمكن إتباعها للوصول إلى أآبر شريحة ممكنة للمستهلكين باستخدام األنشطة التسويقية 

وذلك من ) السعر وجودة التصميم(المثلى في تهيئة وإيصال المنتجات للمستهلكين من حيث 
 . أجل تحقيق ميزة تنافسية

على المنظمة إتباع مجموعة خطوات وآما ومن أجل التخطيط الستراتيجي لجودة الشراء يجب 
 )Adam& Roland,1996:598: (يأتي

 .  تهيئة المرحلة-1
 .  تطوير بيان الرسالة-2
 .  إيجاد المشكالت-3



 .  تطوير الستراتيجية-4
 .  تطوير األهداف الطويلة األجل-5
 .  دمج األهداف-6
 .  إعداد المقترحات المالية-7
 .  إيجاز وتقديم-8
 اإلجراءات الجديدة في لىين أن الموارد البشرية تعني آيفية اختيار وتدريب األفراد ع في ح  

عمليات التحسين المستمر واختيار طرق تدريب األفراد على الشراء الصناعي التي تتالءم مع 
ولقد أصبحت الشرآات الصناعية . مبادئ إدارة الجودة الشاملة وهكذا لباقي وظائف المنظمة 

 إلى التعاون مع مجهزيها وبناء عالقات وثيقة معهم من اجل تعزيز موقعها التنافسي تتطلع اآلن
 ) .2-2(في السوق ، وهذا التغيير الذي طرأ في ستراتيجية الشراء الصناعي يوضحه الشكل 
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 التوجه في ستراتيجية الشراء الصناعي
Source:  
     Sheth, Jagdish N. and Sharma, Arun, “Supplier Relationships: A 

, Industrial Marketing Management Journal, ”Strategic Initiative
March 1999, P: 18. 

    
ذي حدث              يالحظ من الشكل الس    ابق ، أن اتجاه حرآة السهم في الشكل يدل على أن التغيير ال

د   ى عق د عل ن التأآي ترية م ات المش ات المنظم دل توجه ببه تب راء الصناعي س تراتيجية الش ي س ف

التوجه نحو
بناء 

التوجه نحو
عقد 

التوريد
العالمي

التوريد
المحلي



ات                  ة العالق ى إقام ًا ، إل ط غالب ير والمتوس دى القص ة ذات الم ة المربح فقات التجاري الص
زين   ع المجه ة م د                     الوثيق ادر التوري ع مص ل م ن التعام ًا ، وم ل غالب دى الطوي  ذات الم

ة    رة والمتباين ة الكثي د العالمي ادر التوري ع مص ل م ى التعام ة إل دودة والمتجانس ة المع . المحلي
ه                         د اقتنائ ى المنظمات عن ون وهو المتفضل عل ة حاجات الزب فالمنظمات وجدت أصًال ألجل تلبي

دماتها لعها أو خ لع والخدمات  ،لس ون للس ار الزب ي اختي د أصبحت الجودة العامل األساسي ف  وق
ون                 وم الزب اج السلع هو آيف يق ار في إنت ولذلك فإن من أهم العوامل الواجب أخذها بنظر االعتب

ة في               . بالحكم على السلعة أو الخدمة الجيدة من الرديئة        ر أهمي ون هو الجزء األآث ر الزب لذلك يعتب
ة        أي منظمة ويعد   الزبون في تلبي  نقطة البداية والنهاية لمختلف األنشطة أي بمعنى أن النشاط يبدأ ب

يقيمه                ذي س تج وهو ال ذا المن ذي سيشتري ه ه هو ال حاجاته ورغباته وما يطمح إليه وينتهي به ألن
ادة                        ادة المبيعات وزي ى زي نعكس عل ذي ي تج ال ذا المن وعليه فإن إرضاء الزبون يعني إقباله على ه

ارة وال يمكن        األر ة ستواجه خس باح وعلى العكس فإن عدم رضاه عن المنتج يعني أن هذه المنظم
 ) .Kraiweski& Ritzman,2001, P:141 (االستمرار باإلنتاج 

الزبون بأنه أآثر األفراد أهمية في أي منظمة آذلك فهو ) Kotler,1997, P:53(ويعرف       
آما أشار أيضًا إلى أن الزبون هو الشخص الذي . يهغير معتمد على المنظمة بل هي معتمدة عل

 .يحمل لنا احتياجاته وأن من واجبنا آمنظمة التعامل معها بصورة مفيدة له ولنا
العوامل التي تؤثر على الجودة إلى ا يقسم)  Adam& Roland,1996:599 (لذلك فإن     

 :نوعين وهما
 .  عوامل داخلية-1
   . عوامل خارجية-2

يعد الترآيز على هذين العاملين من أسباب نجاح المنظمة آذلك يرى بأن المنظمة هي  و      
والبائعين واعتبارهما العنصرين زبائن عبارة عن نظام يتعامل مع العوامل الخارجية مثل ال

األساسيين اللذان يؤثران على الجودة ويجب على المنظمة أن يكون اعتمادها األساس على تحقيق 
أما العوامل الداخلية التي تؤثر على الجودة مثل .  الذي تستند إليه أهداف الجودةنزبورغبات ال

المديرين والعمال والموارد والتسهيالت والعملية اإلنتاجية والمعدات والمكائن وجميعها تؤثر 
 . على جودة المنتج

تحسين اإلنتاجية أن الترآيز على الزبون يعد األساس والقوة الدافعة وراء مصطلح الجودة و      
ويجب أن تكون المنظمة مستمعة جيدة للزبائن وأن تكون . وبالتالي ينعكس على نجاح المنظمة 

مستجيبة جيدة لحاجاتهم ورغباتهم وهذا يتطلب فهم آامل من قبل المنظمة للعمليات الداخلية 
لترآيز على الزبون ومما تجدر اإلشارة إليه بهذا الصدد أن ا. للزبون وآذلك لحاجاتهم المستقبلية

يعد أحد الرآائز األساسية الحديثة وفرص النجاح ألي منظمة آانت لذلك فأن فكر الشراء 
والتسويق الحديث أو عمليات اإلنتاج الحديثة تبدأ بالزبون وتنتهي بالزبون للحصول على أآبر 

والتسابق نحو  وهذه الفكرة تعود بالدرجة األساس إلى دور المنافسة زبائنشريحة ممكنة من ال
 واألسعار المناسبة والغوص في أعماق توقعات  نسبيًاتقديم أفضل المنتجات بالجودة العالية

 . المستقبلية وآل هذه الرموز يقوم بترجمتها التسويقي الناجح إلى فعل واقعزبائنال
بون وأن ترجمة رغبات الزبائن إلى مقاييس جودة يتطلب من التسويقي تحديد ماذا يريد الز    

بالضبط من خالل دراسة سلوآه وترجمة هذا السلوك في آيفية وضع التصميم المالئم للمنتج 
الذي يشبع ويرضي رغبات الزبون بالمستوى المطلوب، لذلك البد هنا من التنويه إلى مفهوم 

وأن قرار الشراء لدى الزبون ال يتم بصورة .  ومراحل القرار الشرائي لدى الزبونزبونسلوك ال
 )Kraiweski and  Ritzman,2001, P:142 :(ائية بل يمر بعدة مراحل وهيعشو

 .  مرحلة اإلحساس بالحاجة لدى الزبون التي البد من إشباعها-1



 مرحلة البحث عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات المتاحة في األسواق وإجراء عملية مفاضلة -2
 .من حيث الجودة والسعر

 السابقة فيما يتعلق بجودة المنتج وسعره ووضع المعايير الالزمة التي  مرحلة تقييم المعلومات-3
 . على ضوئها يتم تحديد البديل للشراء

 قرار الشراء وهنا اختيار أحد المنتجات أي اختيار األفضل من حيث الجودة والسعر، أو -4
 . حسب أي أسبقية تنافسية آانت

م القرار الذي اتخذه الزبون هل آان صحيحًا أم ال؟  تقييم الحالة ما بعد الشراء وهنا يتم تقيي-5
 . ألجل أن يشعر هذا الزبون بالرضا عن القرار المتخذ

ك    ن ذل ح م ر      "    ويتض بح أآث زين سيص ترية والمجه ة المش ين المنظم ة ب تقبل العالق إن مس
ن اآلن  ة م ات   (Sheth and Sharma,1999,P:2)" حراج اول المنظم ب أن تح ذا يتوج  ، ل

رئيس في                            المشتري د يكون السبب ال ذي ق ات مع المجهز ال ود في مجال تطوير العالق ة بذل الجه
 .امتالك الميزة التنافسية في المشتريات وشريكًا في تحقيق أهداف الشراء 

 
 



 المبحث الخامس
 العوامل األخالقيــة

 
ت على إنها مجموعة الرموز والتصرفا  Ethical Factors ينظر إلى العوامل األخالقية 

واعتمادًا على ذلك يمكن تعريف أخالق        . المؤدبة التي يفرضها المجتمع على األعمال والمشترين        
رتبط بالسلوك         Purchasing Ethics الشراء ة التي ت ايير والقواعد والتسويات المؤدب ا المع  بأنه

 .  (Bingham and Gomes,2001,P:381)الشرائي للمنظمات 
ة     وتواجه معظم المنظمات المعض ا     Ethical Dilemma لة األخالقي ا بأنه ي يمكن تعريفه  الت

افع                   ا             من ال التي تحقق له الموقف الذي تحدد فيه المنظمة قبولها أو رفضها إلنجاز األعم
ال والمجتمع                   ا األعم ة في دني اني المنظمات     . شخصية والتي تتعارض مع الرموز األخالقي إذ تع

دة  ي ع ة ف ن المعضلة األخالقي زين،  م ين ، المجه ائن ، المنافس ع الزب ل م ا التعام االت أبرزه  مج
دات، . المشرعين  ة فتتضمن الشرف في االتصاالت والتعاق م مواضيع المعضلة األخالقي ا أه أم

ز          اءات التجهي اء عط ي إرس ؤ ف ة ، والتواط لحة المنظم اب مص ى حس امالت عل والمج
(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2000, P:14) ، أثير                األخالق    ا أنآم ت

إذ تواجه معظم المنظمات    . في األعمال ليس في جانب البائع فقط ، بل في جانب المشتري أيضًا         
أتي                            ا ي ا تتضمن م ات شراء تتعارض مع األخالق ، والتي ربم : المشترية بين حين وآخر تطبيق

(Bingham and Gomes,2001,P:47)  
 .  عندما يقدمون العطاءات للمنظمة المشترية التواطؤ مع بعض المجهزين .1
 .اصطناع طلب شراء وهمي  .2
 .إخفاء حقيقة وجود المنتجات المنافسة للمجهز  .3
 . االستخدام المفرط لفقرات تجارية وتقنية غير مألوفة  .4
 . المبالغة بتقدير آمية المشتريات من اجل الحصول على نماذج جيدة للطلب  .5
 . ة للمجهزين عدم إظهار الطلبات الحقيقي .6
ة    .7 ر العادل دات غي يئة(وضع التعاق ى ال    ) الس غير حت م ص ة بحج يرة ومكتوب رات قص ي فق ف

 . يالحظها المجهز 
رفات                        بعض التص ل ب ي آام ى وع ون عل ا أن تك ي له ترية ينبغ ة المش      إن المنظم

ة   ب األخالقي ون الجوان ا ال يراع ذين ربم زين ال ا المجه وم به ي يق الهم ،                    الت ي أعم  ف
رفات                                ك التص رز تل ن اب ل م احهم ، ولع اتهم وأرب يم مبيع ط تعظ ا فق تهدفون منه ي يس والت

   (Rich and Hines,2004,P:7): ما يأتي
 . البيع باإلآراه أو ابتزاز موظف الشراء .1
 . تقديم الوعود والتعهدات المبالغ فيها .2
 . ناع تعاقدات وهمية مع منظمات مشترية أخرىالكذب أو اصط .3
 . الفشل في اآتساب ثقة الزبون وإفشاء المعلومات عنه للمنافسين .4
 .قبول الرشوة أو الهدية .5
 . عرض المطالب غير المناسبة أو غير القانونية .6

ة   ؤولية االجتماعي ا                   Social Responsibility     المس ا بأنه ن تعريفه ي يمك      الت
ا يمكن               ) المشترية والمجهزة (تعهد المنظمات    ة ، بم ة ومؤدب ى وفق طرق أخالقي بان تتصرف عل

ع   ة المشترية نحو التطابق                   م ة المجهز والمنظم ه عالق دة لتوجي دم فرصة جي أن يق
ات العمل    إن المسؤولية     . (Schermerhorn, Hunt and Osborn,2000,P:15)أخالقي ذا ف ل

ة        Obligationتماعية ألي منظمة تشير إلى التزاماالج ا اإليجابي أن تعظم تأثيراته ة ب ك المنظم  تل



د توصل دول                وأحزاب وشرآات   ة ، وق ع والبيئ ى المجتم لبية عل ا الس ل تأثيراته وتقل
ة وال    ة                   البيئ اده أن حماي رن الماضي مف ة الق ي نهاي اق ف ى اتف خاص، إل ع وأش مجتم

ال             دة                إلنجاز األعم ة المعق م في العملي ليست خيارًا إضافيًا ، بل هي جزء أساس ومه
ة     ) . Cateora and Graham,2002,P:62(الصناعية  وتتبنى المنظمات المسؤولية االجتماعي

ا                    تناضل                ا في المدى القصير فأنه من اجل أن   عادة في خططها طويلة المدى ، أم
ة     Organizational Citizenshipتحقق المواطنة التنظيمية   التي              تتطلب من المنظم

ات      راد والجماع ع                      األف ا م ين عالقاته ة لتحس ود الالزم ذل الجه ي ب تمرار ف االس
أداء                أثير المباشر ب دمتهم ذوي الت ي مق ة وف ارج المنظم المجهزين داخل وخ ة آ المنظم

Buvik and John,1999,P:33) . ( 
ؤولية               ق المس تمرار لتحقي ل باس ة العم ى المنظم ول أن عل ذآر الق دير بال ن الج وم
لها،                      ي تسلس درج ف تويات تت ة مس ى أربع م إل ي تنقس ة، والت توياتها آاف ة بمس االجتماعي

 )Pride and Ferrell,2000,P: 81(: وآاآلتي
 
 
 

   Economic Responsibilityالمسؤولية االقتصاديــة   .1
وتعني التزام المنظمة بتحقيق المنافع االقتصاديـة ، آالعائد على االسـتثمار الذي يزود 

 .المساهمين فيها باألرباح 
  Legal Responsibilityالمسؤوليـة القانونيــة   .2

 .يه تعني التزام المنظمة بتنفيذ القانون وعدم تحد
  Ethical Responsibility  المسؤوليـة األخالقيــة .3

تعني التزام المنظمة بتنفيذ نشـاطاتها بشكل واضح وجذاب ، خاصة باألمور التي ترتبط 
باألمان الوظيفي ، وتساوي فرص التوظـيف ، وتنوع مكان العمل وخصوصية الموظف 

 .والصحة 
   Philanthropic Responsibility ) اإلنسانية(المسؤولية الخيرية  .4

 أن تقوم المنظمة بنشر الوعي البيئي والسلوك المواطن لغرض التوجه الصحيح نحو تعني
تحقيق فائدة آل من األفراد والجماعات والمنظمة والمجتمع ، مثل تمويل دور الرعايـة ودعم 

 ..العاملين من ذوي العوائل الكبيرة والدخل المحدود 
 

ة أن    إن شعور المنظمات بالمسؤو   ى المنظم دًا ، ولكن يتوجب عل م ج ة أمر مه لية االجتماعي
تجيب أوًال و                 تس ه نح ًا تتوج ة ، وثالث ؤولية القانوني ًا للمس ادية ، وثاني ؤولية االقتص للمس

راً   ة ، وأخي ؤولية األخالقي ات المس ة متطلب ة            تلبي ؤولياتها الخيري زم بمس ة أن تلت ى المنظم عل
 .تمعتجاه المج

ع                 و البي     ولعل انسجام المنظمة مع المؤثرات األخالقية يستلزم أن يتدرب موظفو الشراء وموظف
ول     ز وقب راء والتجهي مية للش دات الرس راءات التعاق ة وإج ل األخالقي اليب العم ى أس ا عل فيه

و شرائه              . االختبارات ا ألن بعض المجهزين يعتقد بضرورة تعامله مع المنظمات التي يكون موظف
اتهم       ة احتياج د تلبي شرفاء صادقين في أقوالهم ، إذ يستجيب المجهزون لهم بنفس الهمة والتوجه عن

، لذا يمكن أن تكتسب المنظمة المشترية عن   (Buvik and John,1999,P:31)من التجهيزات 
ة الشراء بشكل أف                 ة أداء وظيف ضل  طريق االستجابة للعوامل األخالقية قدرة أساسية تمنحها إمكاني

 . من المنظمات األخرى ، مما يعزز مرآزها األخالقي في  صناعتها 



ع                       امالت م دات والتع ي التعاق معتها ف ة لس ة راعي ون المنظم ي أن تك ا ينبغ     آم
ر        ف (Rich and Hines,2004,P:8)المجهزين   ه ال يبحث عن الراتب الكبي الموظف في عمل

رام      بل إن ماوالعالوات الكثيرة المتنوعة ، يبحث عنه قبل آل شيء هو المتعة في العمل ، واالحت
ين اإلدارة ،   ه وب ا           المتبادل بين ذا م دة ، ه ار المفي داع واألفك ار اإلب ة إلظه ووجود الفرصة الحقيقي

ت ة أجري ه دراس م   أثبتت ون عن أه دراء ، حيث سؤل الموظف وظفين والم ن الم ى مجموعة م عل
ه     الحصو المميزات التي يريدون اني عشر وتتبع ار الث ل عليها من عملهم ، فكان الراتب في االختي

ل       العالوات ، أما رام الموظف وشخصيته من قب االختيار األول هو المتعة في العمل ، ويتبعه احت
ار والمقترحات             ذ األفك ة        .الزمالء واإلدارة ، ويتبعه وجود لتنفي ابتهم مخالف دراء فكانت إج ا الم  أم

ذا                  إلجابة الموظفين    ى ، وه ة في المراتب األول دالت المالي ، حيث وضعوا الراتب والعالوات والب
ة العمل       ا اختالف نظرة اإلدارة للعمل وبيئ ذا االختالف        يبين لن وظفين أنفسهم، وه عن نظرة الم

 .تؤدي بدورها إلى تدني اإلنتاجية في العمل سيؤدي وبال شك إلى وجود إشكاليات آثيرة
ية مهم  "إن  الق قض ا             األخ ع تطبيقاته ي جمي ات ف ا المنظم تجيب له د أن تس ة والب

وم هو               . (Daft,2001,P:29)" وأعمالها ة الي امالت العالمي ولعل المعيار األساس في معظم التع
ق          ل الالئ وفر التعام ز ، إذ ي ترية والمجه ة المش ن المنظم ل م اس لك ب أس ي مطل الق ، فه األخ

ة ألطراف          والمجاملة مناخًا يتصف بالثقة والتع   اءة والربحي ز الكف ى تعزي ؤدي إل ا ي امل الطيب مم
رز     . التعاقد حتى لو آان بشكل غير ملموس         ا اب ا              وربم را م ا آثي ات العمل التي نسمع عنه أخالقي

 (Schermerhorn, Hunt and Osborn,2000,P:18): يأتي
 مثل أن يعمل الشخص في Conflict of Interest وجود تضاد في المصالح عدم .1

سسة ويعمل مستشارا لمورديها ، أو يتقاض هدايا أو أجرًا من منافسيها ، أو يتملك مؤ
" آرسلر"ومن األمور المحددة في ميثاق شرآة . حصة في شرآة منافسة أو زبونة 

للسيارات أن المديرين ال يجوز لهم تملك ما يزيد عن واحد في األلف من أسهم أي شرآة 
 .ةمنافسة أو موردة أو زبونة للشرآ

فال يجوز للبائع أن يخدع المشتري . عدم الغش والخداع والكذب بأي نوع ومع أي جهة  .2
وال للشرآة أن تخدع مورديها وال للمتقدم لوظيفة أن يخدع شرآة التوظيف وال للمرؤوس 

 .أن يكذب على رئيسه 
اء الحفاظ على البيئة بمعنى عدم تلويث البيئة بمخلفات اإلنتاج ويشمل عدم تلويث الهو .3

لذلك تجد الشرآات تشير في مواقعها على الشبكة الدولية لما . والبحار واألنهار واألرض 
 .توليه من عناية بالبيئة وما تقوم به للمحافظة عليها 

عدم تشغيل األطفال باعتباره استغالال لألطفال وتعويقًا لهم عن التعليم اإللزامي باإلضافة  .4
 .ألطفال لمخاطر أو استغاللهم في أعمال غير آمنةإلى أنه غالبا ما يشتمل على تعرض ا

عدم استخدام معلومات غير متاحة للعامة لتحقيق مكاسب من التجارة في البورصة وهو  .5
فال يمكن للعامل               في .  أو تجارة بواطن األمورInsider Tradingما يسمى 

شرآة بالبيع                حين اإلدارة المالية في شرآة أن يقوم بالتخلص من أسهمه في ال
يعلم أن الميزانية التي سوف تعلن على المساهمين ستوضح خسارة الشرآة           وال 

لماذا؟ ألنه استغل معلومات         غير . أن يخبر أحدا بذلك لالستفادة من هذه المعلومة
 قد يؤدي إلى متاحة للعامة وبالتالي أخل بتكافؤ الفرص في سوق األسهم وهذا األمر

 . (Buvik and John,1999,P:31)السجن
احترام حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع وحقوق براءات االختراع فال يسمح بنسخ  .6

البرامج اإللكترونية وال إعادة طبع آتاب بدون إذن مؤلفه وال بالنقل من آتاب بدون 
د يؤدي إلى فصل طالب من توضيح الجزء المنقول وال مصدره ، وعدم االلتزام بذلك ق

 .الجامعة بل فصل أستاذ من الجامعة 



عدم حصول الموظفين على هدايا سوى ما تسمح به اللوائح فبعض الشرآات قد تسمح  .7
للموظفين بقبول هدايا في حدود قيمة مالية محددة مثل عدة دوالرات أو بمعنى آخر بأنه 

تبر إخالال باألمانة وقد يترتب عليها يسمح بقبول هدايا رمزية فقط ، وأي مخالفة لذلك تع
 .فصل العامل بمعنى طرده من العمل

 .عدم تقاضي رشوة ، وهذا أمر واضح .8
عدم التفرقة في التوظيف والترقية والتدريب وأي معاملة في العمل بناء على لون أو نوع  .9

 بلد فال يمكن أن نرفض شخصا ألن أصله من. أو ديانة أو أصل العامل أو المتقدم للعمل 
محدد طالما هو يتمتع بحقوق العمل في هذا البلد ، وآذلك ال يمكن رفض شخص أو عدم 

 .ترقيته ألنه من الملونين أو ألنه آبير في السن أو صغير في السن
عدم التفريق في التعيين والترقيات وخالفه بناء على وجود إعاقة غير مؤثرة في العمل  .10

لوظيفة بسبب وجود إعاقة ما لم تكن هذه اإلعاقة بمعنى إننا ال نستطيع رفض شخص تقدم 
ولذلك نجد في الخارج معاقين يعملون في مجاالت مختلفة فاألمر . تمنعه عن أداء العمل 

ال يتوقف عند مجرد تعيين نسبة من المعاقين لكي يتقاضوا مرتبا بل توفير فرصة عمل 
 .حقيقية باعتبار أن هذا الشخص من حقه أن بعمل 

. دقة في التقارير وأهمها تقارير الشرآات السنوية وما تحتويه من قوائم ماليةالصدق وال .11
هذا أمر قد يترتب على مخالفته الفصل والعقوبات مثل الحبس ، آما ُيقابل باستهجان آبير 
من العامة عند اآتشافه ألنه عمل غير أخالقي ويضر بمصالح الكثير من الناس الذين 

 وأن المستثمر هنا ال ينحصر باألثرياء فقط ولكن يشمل .يستثمرون في هذه الشرآات 
الشخص العادي الذي يشتري بضعة أسهم هنا وهناك ، هذا المستثمر يعتمد على القوائم 

ولذلك فحين تكون هذه التقارير آاذبة فإن . المالية للشرآة في تقرير شراء أو بيع األسهم 
 .هذا الشخص يخسر أمواله

 .لها احترام عظيم العاملين ، فأنظمة األمان في العمل الحفاظ على أمان وصحة  .12
 .احترام سرية بعض المعلومات الخاصة بالمؤسسة وعدم إعالنها .13
 .عدم استخدام موارد المؤسسة في المصالح الخاصة .14
 .عدم السرقة أو أخذ أموال من الشرآة أو المؤسسة بغير حق .15

 
 يلة متخلفة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ،    لعل أسلوب التقارير السرية لتقييم الموظفين وس

التقرير السري  التقييم إن لم يكن فوريًا ومباشرًا وواضحًا للموظف فلن يستفيد منه ، وما فائدة
مزاج المشرف أو المدير  الذي ال يستطيع الموظف اإلطالع عليه؟ هذه التقارير تستخدم عادة على

أيضًا راض عن الموظف ، وإن   راضيًا عنه فالتقريرالمسؤول المباشر عن الموظف ، فإن آان
والسلبيات التي أحصاها المدير فلم يدع  آان غير ذلك فويل ثم ويل للموظف من قائمة األخطاء

  .التقرير صغيرة وال آبيرة إال آتبها في
تقييم الموظف ، وهي أمثلة من مؤسسات أمريكية     وهناك بعض األمثلة اإليجابية لمسألة

انية لها باع آبير في مجال اإلدارة واألخالق فإحدى تلك المؤسسات تزرع الثقة في نفوس وياب
من خالل ألواح بيضاء يكتب فيها  الموظفين وتطلب منهم تقييم أنفسهم أمام زمالئهم وذلك
أداءه في اليوم مع األيام السابقة ليصبح  الموظف قيمة المبيعات التي آان له دور فيها ، ويقارن

مستواه ، وآل هذا يراه الزمالء في الوظيفة ، فإذا ما   رسم بياني يبين له ارتفاع أو انخفاضلديه
اإلنتاجية ، يحاول اآلخرين لحاقه والتفوق عليه، وليس في هذا  تقدم أحدهم وأرتفع مستواه في

 يربح ، فليس الهدف أن أتفوق على اآلخرين ، بل أن أتفوق على نفسي التقييم خاسر، بل الكل
 . مع اليوم السابق  ويرتفع أدائي مقارنة



أال توجد تجاوزات :     وربما بعد آل ما تقدم بشان المؤثرات األخالقية قد يجري التساؤل اآلتي
أخالقية في العمل؟ بالطبع ال يخلو األمر من تجاوزات ولكن المسائل المتعلقة بأخالقيات العمل 

فمن األشياء التي نالحظها أن الشخص المخالف ال  . تقابل بجزاءات رادعة وباحتقار من المجتمع
يجلس وسط أقرانه لكي يحدثهم آيف آذب على اآلخرين وآيف خدعهم ألن هذا سيقلل من قيمته 

وال تجد شخصا يجلس وسط الناس ليفتخر بأنه متهرب . في نظرهم وال يأمن أن يفضحه أحدهم 
 .ريه ألن هذا أيضا سيقابل بعدم االحتراممن الضرائب أو أنه استطاع أن يخدع زمالءه أو مدي

ذي                           د ال ة المشترية تحت ظرف عدم التأآ ة تضع المنظم رى أن العوامل البيئي وهناك من ي
ل،            ك العوام يجعلها ال تضمن بشكل أآيد تجهيزها بالمشتريات التي قد تحتاجها، بسبب تغير أحد تل

ز المشتريات   والسيما التنافسية، التي ربما تولد بدورها فرص شراء جد     . يدة أو تهديدات عدم تجهي
ة      ورات البيئي ترية للتط ات المش ًا المنظم تجيب دائم يس ضروريًا أن تس ك ل ن ذل رغم م ى ال وعل
ي           ؤثر ف ترية أن ت ة المش تطيع المنظم ثًال تس ا فم د عوامله ي أح دث ف ا تح ي ربم رات الت والتغي

عار ثاب      م وبأس دى معه ة الم ود طويل رام عق ق إب ن طري زين ع ة   المجه ة حال ل مواجه ن اج ة م ت
ا  در تجهيزه ة لمص ة مالك بح المنظم ا تص تقبل، أو ربم ي المس ع ف خم المتوق التض

(Griffin,1999,P:91)   ورات ك التط ادى تل ات أن تتف بعض المنظم ن ل ي يمك ذا يعن ، وه
 .والتغيرات بعدة طرق مختلفة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؤثرات االقتصادية في الشراء لمصنع      :  المبحث األول  الم
 إسفلت الموصل

اني   ث الث ي : المبح ة ف ية والقانوني ؤثرات السياس الم
 الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات التكنولوجية في الشراء لمصنع : المبحث الثالث  
 الموصلإسفلت  
ع   ؤثرات التنافسية في الشراء لمصنع : المبحث الراب الم

 إسفلت الموصل
المؤثرات األخالقية في الشراء لمصنع       : المبحث الخامس    

 إسفلت الموصل
ادس   ث الس ي  : المبح ة ف ؤثرات البيئي ل الم ائج تحلي نت

 الشراء لمصنع إسفلت الموصل
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 ئية لمصنع إسفلت الموصلتحليل مؤثرات الشراء البي

 )الدراسة الميدانية(
 



 الفصل الثالث
 لمصنع إسفلت الموصلتحليل مؤثرات الشراء البيئية 

 )الدراسة الميدانية(
 تمهيد

ذي   ي من البحث وال ي الجانب العمل ة ف ؤثرات الشراء الصناعي البيئي د م ة تحدي      تظهر أهمي
ؤثرات  ك الم ى تل ذ الشراء الصناعي عل د تنفي ه في مصنع إسفلت الموصل، إذ يعتم جرى تطبيق

ؤثر       . بشكل واضح  ك الم ل تل ة تحلي دون عملي م      ويمكن أن ت ى أه ة وعل ا األولي د متغيراته ات وتحدي
ة           ات المرتبط دوين المعلوم رى ، إذ يضمن ت ة وأخ رة زمني ين فت ا ب رأ فيه د تط ي ق دالت الت التب

ناعي    راء الص اءة الش ة وآف رائية دق ؤثرات الش د الم ة                  . بتحدي ؤثرات البيئي د الم ي تحدي وينبغ
أثير       ن ت ا م ا له ناعي لم راء الص ي الش ي                     ف ترية الت ات المش ع المنظم ى جمي رض عل ر يف آبي

 .منها مصنع إسفلت الموصل
ل           فلت الموص نع إس راء مص ة ش ي عملي ة ف ؤثرات البيئي ل الم ذا الفص اول ه ألف . •     يتن وتت

ية  ؤثرات أساس ة م ة من خمس ؤثرات البيئي ي الجانب النظري للبحث (الم ا ورد ف ق م ى وف ، )عل
ان وتو ري بي ى      ويج ادًا عل دانيًا ، اعتم ؤثرات مي ك الم ن تل ل م تجابة المصنع لك ة اس ضيح درج

ص    وائم الفح رات ق دها  Checklistsفق ي أع  (Smith,2003,P:14) الت
ة في                (Richmond,2001,P:14)و ؤثرات البيئي اس الم  والتي اختبرت صحتها وجدارتها في قي

راء الصناعي  داول . الش ي الج ا تعرض ف ا ) 5-3(، ) 4-3(، ) 3-3( ، )2-3(، ) 1-3(وآم وبم
ة ،                     ة ، والتنافسية ،  واألخالقي ة ، والتكنولوجي يرتبط بالمؤثرات االقتصادية ، والسياسية والقانوني

اح    وزن المت ل ال ي حق ام ف ير االرق ث تش والي حي ى الت رة) 1 ، 2صفر ، (عل ل فق د . ازاء آ وبع
فهذا يعني انه يثبت  ) 2(اجابة الموظف توزيع قوائم الفحص على مجموعة من الموظفين فإذا أتت          

ار            ) 1(الفقرة بينما يعني الرقم     ة اختي ا آيفي رة ، ام ي الفق رقم صفر فيعني نف ا ال ة ام ة الحيادي الحال
د             م تعتم تم شرحها ث الوزن الفعلي فحسب المصادر انفًا والتي تم وفقها اعتماد قوائم الفحص هذه في

رتبط         . آوزن فعلي النتيجة االآثر تكرارًا ازاء آل فقرة        ي ت وقد تم تحصيل البيانات والمعلومات الت
وظفين والمالحظات     ع الم ابالت الشخصية م ق المق ا عن طري ل منه ي لك وزن الفعل ا وال بفقراته
وع         لة بموض مية ذات الص ائق الرس ارير والوث ى التق الع عل ائف واالط ام والوظ رة للمه المباش

 .البحث في المصنع

 المبحث األول
 االقتصادية في الشراء لمصنع إسفلت الموصلالمؤثرات 

 
دول  فلت   ) 1-3(     يعرض الج ي مصنع إس رائية ف ؤثرات الش ذه الم ة الفحص الخاصة به قائم

دره               . الموصل دل استجابة ق ى مع ؤثرات االقتصادية حصلت عل ) 1.3(والتي استنادًا إليها فان الم
ك           ، بما يؤش  %)64(، ونسبة مئوية قدرها     ) 2(درجة من أصل     اه تل ة للمصنع تج ر استجابة معتدل
 :ولعل السبب في ذلك يمكن أن يعزى إلى ما يأتي . المؤثرات فيه

ا                 .1 ي يحتاجه واد والخدمات الت األسعار السائدة في األسواق تؤثر في مشتريات المصنع من الم
ل   دمات ب واد والخ ك الم تئجار تل ات تصنيع أو اس بشكل واضح ، إذ ال يجري المصنع عملي

 . يها من األسواق يشتر

                                           
 . في الجانب العملي منه" المصنع"التي وردت في الجانب النظري من البحث ، بكلمة " المنظمة" استبدلت آلمة •



ي                      .2 واد والخدمات الت ا ازدادت الم ًا ، آلم ا المصنع فعلي آلما ازدادت آمية المبيعات التي يحققه
ى                       د عل ان مشتريات المصنع تعتم الي ف ه ، وبالت اج والتصنيع في يحتاجها إلنجاز عمليات اإلنت

 .مبيعاته بشكل واضح 
ل    .3 تمر ، إذ يظ وع المس ن الن نع م ي المص اج ف ام اإلنت ق   نظ م يحق ى وان ل ل حت نع يعم  المص

ل المصنع      فلت داخ تودعات خاصة باإلس ي مس زن ف ي تخ ه الت ات لمنتجات اج (مبيع أي اإلنت
ان المصنع ال يستغني عن شراء               ) لغرض الخزن  الي ف ا وبالت اع حين يظهر الطلب عليه وتب

  .  •المواد األولية التي يستخدمها في الصناعة
 
 
 
 

                                           
  .2007 التقرير الشهري إلدارة المصنع في آذار •



 
  )1-3(جدول 

 إسفلت الموصللمؤثرات االقتصادية في الشراء لمصنع قائمة فحص ا
 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
الفعلي

دالت التي تحدث               -1  يتأثر المصنع في مجال الشراء بالتب
ل  ائدة للس عار الس ي األس ي  ف ة ف دمات المعروض ع والخ

 . األسواق  المحلية

 1،22صفر،

ه -2 ة مبيعات ى آمي  طلب المصنع على مشترياته يعتمد عل
 . الفعلية

 1،22صفر،

رة واحدة في وقت واحد           -3 ر من فق  يشتري المصنع أآث
ة وليست   ا مجتمع تفيد منه تراة يس رات المش ك الفق الن تل

  .منفردة

 1،21صفر،

ع            -4 دما يتوق ين عن  تزداد مشتريات المصنع من صنف مع
 . ارتفاع أسعاره في األسواق مستقبًال 

 1،21صفر،

ن     -5 ة ل واد األولي ن الم ترياته م ى مش نع عل ب المص  طل
 . يتغير مستواه في حالة ارتفاع أو انخفاض أسعارها 

 1،22صفر،

دما              -6  يؤآد المصنع على جانب الشراء بشكل واضح عن
ال في الصناعة ،             يمر بمرحلة االزدهار ضمن دورة األعم

 . ويقلل من الشراء في حالة الرآود 

 1،21صفر،

 
 
 
 

المؤثرات 
 االقتصادية

 
 
 
 

ال      -7 دة أعم راء وح ة لش درة المالي ه الق نع لدي  المص
ة إل              ة تلك الوحدة آامل ى مجهزه الرئيس بحيث تنتقل ملكي

 . المصنع 

 صفر1،2صفر،

 9 14 اإلجمالي
 1.3 = 7 \ 9 = المعدل

 %64 = 14 \ 9 = النسبة المئوية
 



ري                          ي يج ع الت راء والبي رارات الش ي ق ا ف ادية تأثيره وى االقتص رض الق تف
نع   ي مص ا ف لاتخاذه فلت الموص دها                         . إس دها وتحدي و رص نع نح رك المص ذا يتح ل

نع                        ادية الن إدارة المص ؤثرات االقتص ى الم ده عل ه وتأآي ه اهتمام يء ، فيوج ل ش ل آ قب
راء                        فقات الش ال ص اح أو إفش ي إنج ر ف اهم األآب ي المس ؤثرات ه ذه الم أن ه د ب            تعتق

زين    ع المجه دها م اول عق ي يح ري                             . 18الت ب النظ ي الجان ا ورد ف ع م جامًا م وانس
ا أن                          ي له ناعي ، ينبغ راء الص ي الش ة ف ؤثرات البيئي ل الم ة تحلي ان محاول ث ف للبح

ة ا     نع والمرحل تريات المص ناعي لمش ب الص ة الطل دد طبيع ال    تح ي دورة األعم ا ف ر به ي يم لت
 :الصناعية ، وآما يأتي 

 
 الطلب الصناعي لمشتريات مصنع إسفلت الموصل -أ

" طلب مشتق   "    يمكن مالحظة أن الطلب الصناعي لمشتريات مصنع إسفلت الموصل غالبُا هو             
ى مواصفات.  رتبط بمشتريات المصنع عل ي ت ة والسعر الت د محددات ومواصفات الكمي  إذ تعتم

اج                       ا يحت ة آل منه واع من المنتجات النهائي تج عدة أن ة ، فالمصنع ين مبيعاته من المنتجات النهائي
ويستطيع المصنع أن يعرف و يحدد مواصفات   . لنفس المواد والخدمات تقريبًا لكن بنسب متفاوتة      

دة     الل م ا إدارة المصنع خ ي خططت له ات الت ة مواصفات المبيع ق معرف ن طري تريات ع المش
دًا خالل  معي رة ج ات آبي فلت بكمي اج اإلس ى إنت د عل ًا للتأآي ة ، تخطط إدارة المصنع حالي ة قادم ن

ار             19السنوات الثالث القادمة وبالتنسيق مع مقر الشرآة       ة األعم ائدة عن حال  ، بسبب التوقعات الس
ى منتجات            المصنع  السريعة التي يحتمل أن تحدث في البلد ، األمر الذي ربما يولد طلبًا مرتفعًا عل

اني                     وت والمب ك    . من اإلسفلت ، الذي يستخدم في اآساء الطرق والشوارع وأسطح البي يعطي ذل
ات      فلت ، آشراء آمي اج اإلس ة إنت ي عملي ا ف ي يحتاجه ى مشتريات المصنع الت د عل مؤشرًا للتأآي
تهالك    ي تتصف بسرعة االس اجي الت ي خطه اإلنت ط ف ة الخل ة لماآن وايش االحتياطي ن الق ر م اآب
ر                          ًا طلب غي ة باستمرار ، فضًال عن أن المصنع يواجه أحيان والتلف ، السيما عندما تعمل الماآن
اج ،                  رة في قسم اإلنت ة الكبي روم أن يشتري أحد أجزاء الماآن مرن في بعض مشترياته ، فعندما ي
أي                     ك الجزء ب آطاحونة الرمل التي ربما تعطل فجأة لسبب ما ، يضطر المصنع إلى أن يشتري ذل
اليف                          ا تكون تك ديم ال يمكن تصليحه ، أو ربم ان الجزء الق و آ سعر وبالكمية المطلوبة ، خاصة ل

اليف تصليحه ة لتك راءه مقارب واد  20ش ن الم تريات المصنع م ب الصناعي لمش ا يتصف الطل  آم
نفط األسود ، بأن       ه األولية الداخلة في العملية  اإلنتاجية ، مثل اإلسمنت والرمل والحصو الناعم وال

ا                             ا في وقت واحد ، ألنه واد ينبغي أن يشتريها المصنع ويوفره ك الم ع تل طلب مشترك ألن جمي
 .تشترك معًا في صنع منتج  نهائي واحد 

 
   دورة األعمال لمصنع إسفلت الموصل -ب

ود            ة الرآ ًا يمر بمرحل إدارة المصنع تحاول بالتنسيق مع بعض         21     اتضح أن المصنع حالي  ، ف
زين الكب  نع                         المجه غيل المص ل تش ن اج ود م د الجه ع وتوحي ر جم ي القط ائية ف واد اإلنش ار للم

ا                     د ، آم ي البل دثت ف ي ح روف الت ض الظ بب بع ف بس رض للتوق د أن تع رى ، بع رة أخ م
لحة                             دم مص ا يخ ا بم زين وتقويه ؤالء المجه ع ه ة م ة وطيب ات وثيق ي عالق اول أن تبن تح

رفين ا ار                          . لط ة االزده ى حال ودة إل دة الع دير م ي تق دد ف كلة تتح نع مش ه المص إذ يواج
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ار                                 و واالزده توى النم ع مس عوبة توق ن ص ًال ع ها ، فض نع يعيش ان المص ي آ الت
رائ    وة الش ي الق ح ف اض الواض ل االنخف راق ، ولع ي الع فلت ف ناعة اإلس ل لص ية                       المحتم

ية                       ات األساس راء المنتج ى ش ر عل كل  آبي د بش و التأآي ه نح ه يتوج ًا يجعل نع حالي للمص
د                             اري جدي رن بخ راء ف ة آش ه اإلنتاجي از عمليات ا إلنج ي يحتاجه رورية الت دمات الض والخ

ع تأآ   نع ، ويض د للمص ل جدي زام ناق راء ح دمات                   أو ش ات والخ راء المنتج ى ش يًال عل دًا قل ي
ام والموظفين أو شراء                        واء في غرف رؤساء األقس د اله ات تبري الثانوية والمساعدة آشراء مكيف

  .22خدمة تنظيف زجاج الطوابق العليا في قسم المخازن
راء المصنع ،     ة ش ي عملي ؤثرًا ف ًا وم د الظرف االقتصادي عنصرًا مهم ا يع يما               آم الس

راء                        ل ش مالي مث راء الرأس رارات الش ض ق ذ بع اول أن تتخ نع تح اآلن الن إدارة المص
لح                          د تص م تع ة ل ران القديم ة ألن األف ران البخاري ن األف د م ط جدي خ

تخدام دا. 23لالس ي المع نع ف تثمار المص توى اس ف مس ًا                    ويختل دة تبع ائن الجدي ت والمك
دات                                 تأجر المع نع أن يس رر المص ا يق فلت وربم ناعة اإلس ي ص ادي ف اش االقتص لالنتع

ر                          ى مق نع إل ن المص وظفين م ل الم يارات نق تئجاره لس ي اس ا ف تريها ، آم ن أن يش دًال م ب
 . الشرآة وبالعكس 

لعل ابرز األحداث التي مر بها المصنع في الجانب االقتصادي هو ارتفاع سعر الطن      
إذ اجتمعت اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء العراقي لوضع سعر نهائي خاص %) 450(

) 750000(دينار عراقي إلى ) 164800(بمادة اإلسفلت وآانت النتيجة تحول سعر الطن من 
 ، مع العلم بأن معدل االستهالك المحلي من اإلسفلت 1/1/2007من دينار عراقي وذلك ابتداء 

ألف طن سنويًا في مجاالت االستخدام المختلفة ، في حين يصل متوسط اإلنتاج في ) 750(يبلغ 
ألف طن فتضطر ) 200(ألف طن سنويًا أي بعجز مقداره ) 550(مصنع إسفلت الموصل 

 .24دينار عراقي للطن الواحد) 1800000(ف الحكومة إلى استيراده من الخارج بسعر مضاع
وفي هذه الحالة فإن استيراد مادة اإلسفلت سيكون عملية خاسرة من حيث القيمة الربحية 

 .للحكومة
     والجدير بالذآر أن صناع مواد العزل في العراق طالبوا الحكومة وإدارة المصنع على ضوء 

مت شرآة صناعة مواد العزل المائي في العراق هذا االرتفاع ببيع اإلسفلت بسعر موحد حيث تقد
الذي تم فيه توحيد . 1/1/2007باحتجاج إلى غرفة تجارة بغداد بخصوص القرار الصادر بتاريخ 

سعر مادة اإلسفلت لكافة الجهات ، وباستثنائهم آقطاع صناعي من هذا القرار مطالبين أن يتم 
بناء على الشكوى المقدمة من أصحاب هذه وبدورها غرفة التجارة . 25شمولهم بنص هذا القرار

المنشآت والشرآات طلبت من مجلس الوزراء السماح ببيع مادة اإلسفلت لهذه المنشآت دون 
استثنائهم ، وفق القرار المشار إليه أعاله وذلك ضمن المخصصات التابعة لها والمرخصة أصوًال 

سية في صناعة المواد العازلة اإلسفلتية من وزارة الصناعة والتي تتعامل بمادة اإلسفلت مادة أسا
مع اإلشارة إلى أن مادة اإلسفلت تدخل إلى القطر من السعودية بأسعار منافسة استنادًا التفاقية 

 .منطقة التجارة الحرة العربية
     وأشارت غرفة التجارة إلى أنه لم يعد هناك حاجة الستيراد مادة اإلسفلت نظرًا للكفاية التي 

اإلنتاج المحلي، علمًا أن آافة احتياجات الدوائر والشرآات العراقية من مادة اإلسفلت حصلت في 
 .من اإلنتاج الكلي لمصانع اإلسفلت داخل القطر%) 2(ال تتجاوز 
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اريخ       25 ائية بت اوالت اإلنش ة للمق ور العام رآة آش ي ش يط ف دير التخط ي م باح تق يد ص ع الس ة الباحث م  مقابل

4/11/2007. 



    ويقول مدير مصنع إسفلت الموصل بان الشرآة في صدد إعداد دراسة إليقاف المصنع عن 
تودعات ، وعمليات االستحرار المكلفة متوقفة بسبب اإلنتاج بسبب الكميات الكبيرة في المس

في البداية آان الجواب الموجود في بلديات محافظة الموصل هو عدم . ارتفاع سعر اإلسفلت
توافر مادة اإلسفلت في السوق ، في حين أن وزارة اإلسكان واالعمار أآدت أن هذه المادة 

ولعل المشكلة األساسية لهذا الكساد هي . يهامتوافرة بشكل آبير وهي بحالة آساد لعدم الطلب عل
 .ارتفاع سعر الطن من مادة اإلسفلت ، ومن ثم توقف بيعها ، واقتصار تجهيزها للقطاع العام فقط

 فإنها ال تناسب المتعهدين ، لكون القرار شمل العقود المبرمة 26    وبخصوص األسعار الجديدة
 فان إدارة المصنع 2006 ولحل أزمة عقود . ومن ثم سيتعرض المتعهد للخسارة2006لعام 

 من هذا القرار لكي 2006عقدت اجتماع مع المختصين في وزارة اإلسكان، إلعفاء عقود عام 
يتمكن المتعهد من استحرار الكمية المخصصة له بالسعر السابق ، على أن تكون جميع العقود 

 .    ئاسة الوزراء لكي تجري دراستهالجديدة مرتبطة بالسعر الجديد ، حيث سيتم إرسال الطلب لر
ة                       ذه الكمي     لقد أصبح من المؤآد وجود مادة اإلسفلت بوفرة في العراق ، ولكن عدم تصريف ه
رتبط                      ر م وافر اإلسفلت غي مرتبط بالسعر فقط ، وما صرحت به بلدية الموصل بخصوص عدم ت

 .بالواقع

                                           
ع  26 ه م ي مقابلت ائية ف اوالت اإلنش ة للمق ور العام رآة آش ي ش ة ف دير المالي د م د راش يد محم اريخ الس  بت
12/11/2007. 



 المبحث الثاني
 راء لمصنع إسفلت الموصلالمؤثرات السياسية والقانونية في الش

 
فلت الموصل    ) 2-3(يعرض الجدول   ؤثرات في مصنع إس ذه الم ة الفحص الخاصة به .  قائم

ن       تجابة م دل اس ى مع ة حصلت عل ية والقانوني ؤثرات السياس ان الم ا ف تناد إليه الل االس ن خ وم
ا يؤشر      % )71( ، ونسبة مئوية قدرها      ) 2( درجة من أصل     ) 1.4( المصنع قدره    استجابة  ، بم

 :ولعل السبب في  ذلك يمكن أن يعزى إلى ما يأتي. جيدة للمصنع تجاه تلك المؤثرات فيه
ة في                 .1 ة المحلي من الطبيعي أن يستجيب المصنع للمؤثرات السياسية والقانونية التي تعد الحكوم

 .البلد المحرك األساسي لها ، باعتباره مصنعًا حكوميًا 
ا          المالك الشرعي للمصنع هو الحكوم     .2 ة ، وبالتالي فهو ينساق قسرًا نحو االستجابة لكل مطالبه

ة في مجال                 ، وربما آان ذلك أحد األسباب الرئيسة في التزام المصنع بتنفيذ التعليمات القانوني
 . الشراء وعدم عصيانه لها 

رغبة إدارة المصنع في شراء احتياجاتها من األسواق المحلية تجعلها في منأى من المسائالت                .3
 .انونية والسياسية التي ترتبط بقضايا االستيراد والتصدير الق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )2-3(جدول 
 قائمة فحص المؤثرات السياسية والقانونية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
 الفعلي

ة      -1  تؤثر التبدالت التي تحدث بالتوجهات العامة لحكوم
 .البلد في قرارات شراء المصنع 

 1،22صفر،

نع     -2 ز المص اطات تجهي ين نش حة ب ة واض د عالق  توج
 .بالمشتريات واستقرار الظروف السياسية للبلد 

 1،21صفر،

الف المص -3 ه    ال يخ ة وال يواج ريعات الحكومي نع التش
دم     ده لع زين ض ض المجه ا بع ائية يقيمه اوى قض دع

 .التزامه بالتعاقدات المبرمة معهم 

 1،22صفر،

رتبط بمشترياته ،         -4 ة ت  ال يواجه المصنع مشاآل قانوني
اطات     ع نش تريات م ك المش تخدامه لتل ارض اس إذ ال يتع

ل بل ة مث ات الحكومي ة بعض المنظم ة المحافظة ووآال دي
 .حماية البيئة ومرآز حماية المستهلك 

 1،2صفر،
1 

ارات السياسية أو          -5 دعم بعض التي  يحاول المصنع أن ي
ي     ة ، ف ى الحكوم يمن عل ع أن ته ي يتوق زاب الت األح
ه            ة علي محاولة تخفيف حدة الضغوط السياسية والقانوني

 . 

 1،2صفر،
1 

زين   يفضل -6 ه من المجه المصنع أن يشتري احتياجات
دوليين             المحليين ، فان لم تتوفر يتوجه نحو المجهزين ال

 . 

 1،22صفر،

 
 
 
 
 

ؤثرات الم
السياسية 
والقانونية

د مشترياته          -7  يتعاقد المصنع مع مجهزين دوليين لتوري
، لكن بشرط أن يكون هؤالء المجهزين من دول صديقة             

 .لحكومة البلد 

 1،21صفر،

 10 14 ياإلجمال
 1.4 = 7 \ 10 = المعدل

 %71 = 14 \ 10 = النسبة المئوية



ي                            بب ف ي تتس اآل الت ض المش ه بع نع يواج اله أن المص دول أع ن الج ح م      يتض
رى تفرض اآل أخ نع مش ه المص ا يواج ة ، آم ؤثرات القانوني دوثها الم ؤثرات                   ح ها الم

ناعة                      ي ص دخل ف ي ت ار الت ع الغي ة وقط واد األولي نع الم تري المص ية ، إذ يش السياس
عبة  ة الص د وبالعمل ارج البل ن خ فلت م ة                       . 27اإلس ة المحلي دلت الحكوم د أن تب ا اآلن بع أم

ان ا   ادي ، ف ار االقتص ع الحص د ورف ن                        للبل ًا ع ث ذاتي ي البح عوبة ف ه ص نع يواج لمص
ب                            ا يتطل د مم ي للبل ع األمن ي الوض تقرار ف دم االس بب ع واد بس ع والم ك القط زي تل مجه
واق                       ع األس ًا م ل ذاتي تلزم التعام ا تس عبة ألنه ألة ص ي مس م  ، وه ر معه ل المباش التعام

ة                    الدولية ،    دى المصنع معلومات آافي يس ل زين جدد ول الغ الشراء ضخمة والمجه السيما وإن مب
 .عنهم أو تعامالت سابقة معهم 

وعن آيفية تعامل إدارة المصنع مع حجم الطلب المتفاوت على اإلسفلت والذي قد يتسبب بشكل    
مصنع معهم ، حيث آبير في مشاآل قانونية للمصنع مع المتعهدين والمقاولين الذين يتعامل ال

طلبات شراء اإلسفلت في فصل الصيف ، وفي بعض المناطق دون غيرها مما يشكل عبئا  تزداد
 حيث تشهد أشهر الصيف ذروة الطلب على اإلسفلت ، بنسبة. 28على قسم اإلنتاج في المصنع

ترة الف من متوسط الطلب على مدار العام ، ويستفيد المقاولون خالل%) 14(زيادة قد تصل إلى 
من شهر نيسان إلى شهر تشرين الثاني من طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الجو ، الذي 

مناسبًا ألعمال اإلسفلت ، أما في فصل الشتاء فعادة ما ينخفض الطلب ، خاصة خالل  يعتبر
لذا يقوم قسم التخطيط في شرآة آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية أوًال . هطول المطر  مواسم
احتياجاتهم الفعلية خالل فترة الصيف ، ومن ثم التنسيق داخليًا  نسيق مع مقاولي الطرق لتحديدبالت

هذه الفترة ، وإذا حدث نقص خالل فترات ذروة الطلب  مع إدارة المصنع لزيادة اإلنتاج خالل
خالل اتخاذ بعض اإلجراءات داخل المصنع والمسؤولة  على اإلسفلت فإنه سرعان ما يعوض من

  .اإلنتاج وتعويض هذا النقصعن 
عوامل نقص      وعن تسرب آميات من اإلسفلت المشتراة إلى خارج العراق واعتبار ذلك أحد

قرار من الجهات  اإلمدادات من اإلسفلت ، ولجوء مجموعة من المقاولين العراقيين إلى استصدار
بعد الحصول عليها من  اء ،العليا لمنع تصدير مادة اإلسفلت وبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسط

 بان مجلس إدارة الشرآة قرر 29مصنع إسفلت الموصل والمصانع األخرى لإلسفلت في العراق ،
 مصانع اإلسفلت العائدة للشرآة ببيع اإلسفلت للوسطاء بل يباع مباشرة لذي االحتياج  بان ال تقوم

  .الفعلي للمنتج
في السوق المحلية  ي تقلبات الطلب على اإلسفلت    وبالنسبة ألبرز العوامل األخرى المؤثرة ف

حيث أن من بين هذه العوامل تزامن . 30والتزامات إدارة مصنع إسفلت الموصل تجاه تلك التقلبات
المشاريع الكبيرة في وقت واحد داخل العراق مما ولد التزامات اآبر على  تنفيذ عدد هائل من

 . صنع من المواد والمشترياتالمصنع وبالتالي ارتفاع مستوى احتياجات الم
المشاريع الكبيرة قبل وقتها       ويرى الباحث بان األمر قد يكون عائدًا الختصار مدة تنفيذ بعض

إضافية غير مجدولة مسبقًا بسبب  المتفق عليه بين الوزارة والمقاولين ، أو العتماد مشاريع
 ومن العوامل األخرى األحوال. اد فائض الميزانية السنوي للحكومة المرآزية في العاصمة بغد

 الجوية ، وعدم وجود إمكانية تخزين مادة اإلسفلت من قبل المقاولين ، إضافة للسحب غير
المخصصة  المنتظم من العمالء، حيث لوحظ أن عددًا من المقاولين ال يقومون بسحب الكميات

الخاصة  ول الزمنيةلهم بصورة منتظمة بسبب التأخير أو التغييرات التي تحصل في الجدا
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الفترات القريبة من  بمشاريعهم أو بسبب القيود المالية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ترآز الطلب في
 .نهاية الجداول الزمنية للمشاريع 

إنتاج مصنع إسفلت الموصل من مادة الجلوتومين     وعن مدى صحة النقص الكبير في
وقفه تماما عن تصنيع مادتي الرش واللصق ت الخاصة باإلسفلت ، إضافة إلى) البيتومين(

قيام بعض المقاولين بتصنيع  ، فضًال عن حقيقة) RC-2(و ) MC-1( الخاصتين باإلسفلت
السفلتة األخيرة في مناطق العراق  المادتين األخيرتين بشكل بدائي مما خفض الجودة في مشاريع

 من مشاريع السفلتة ، يرى السيد العديد آافة ونقص عمرها االفتراضي ، إلى جانب تأخر وتوقف
في ) البيتومين( بأن طاقة إنتاج اإلسفلت 31مدير عام شرآة آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية

الفعلية للمشاريع داخل القطر وقد قامت الشرآة بإيقاف تصنيع منتجي  العراق تغطي الحاجة
)MC-1 ( و)RC-2 (  ألن إنتاجها ال يتعدى)من الطلب %) 15(م وتمثل برميل في اليو) 2000

الشرآة  وذآر بأن هاتين المادتين آانتا تنتجان من مصفاة بيجي النفطية فقط ، و قد رأت. المحلي
المواد من  إن من ضمن الفرص التي تتيحها للقطاع الخاص في العراق ، أن تشجع إنتاج هذه

في السنوات القادمة  ديادالمصانع المحلية المنتشرة في جميع مناطق القطر ، مؤآدا أن هناك از
بطاقة تزيد عن حاجة السوق المحلي ، مع  )RC-2( و) MC-1(بعدد المصانع المنتجة لمادتي

 .هذه المواد المستخدمة في سفلتة الطرق تنتج من قبل مصانع الشرآة منذ مدة طويلة العلم أن
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 المبحث الثالث
 المؤثرات التكنولوجية في الشراء لمصنع 

 إسفلت الموصل
 

ة حصلت         ) 3-3(     استنادًا إلى قائمة الفحص المبينة في الجدول           ؤثرات التكنولوجي ين أن الم يتب
دره     نع ق ن المص تجابة م دل اس ى مع ن أصل   ) 0.9( عل ة م درها   ) 2( درج ة ق بة مئوي ، ونس

ه  %) 43( ؤثرات في ك الم اه تل تجابة ضعيفة للمصنع تج ا يؤشر اس ك . ، بم ي  ذل ل السبب ف ولع
 : يعزى إلى ما يأتي يمكن أن

ة الشراء                     .1 عدم اهتمام إدارة المصنع بتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تعزز من أداء وظيف
ات          ادل البيان من تب ه يض نع ومجهزي ين المص ب ب اط محوس د ارتب نع ، إذ ال يوج ي المص ف

دى المصنع من ا                   ة مستويات التخزين ل واد  إليكترونيًا بينهما ، بحيث يستطيع المجهز معرف لم
 .التي يحتاج شرائها ومن ثم يتوقع المدة التي يجهز فيها المصنع بتلك المواد 

ه                 .2 وفر ل عدم ارتباط المصنع بالعالم الخارجي وانقطاعه عن االتصاالت الدولية التي يمكن أن ت
ذة انترنيت في            ميزة تنافسية تتمثل بمعرفة مصادر تجهيز متميزة ، وهذا سببه انتفاء وجود ناف

نع زين      المص ن مجه خاص م ين األش ل بمالي نع أن يتص دير المص ا م ن خالله تمكن م  ي
 . واستشاريين وحتى مشترين صناعيين آخرين 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )3-3(جدول 

 قائمة فحص المؤثرات التكنولوجية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل
 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 حالمتا
الوزن 
 الفعلي

ى البحث والتطوير في            -1  تؤآد إدارة المصنع عل
 . مجال  الشراء 

 1،21صفر،

د    -2 ود التوري ًا في عق  يضع المصنع شرطًا مهم
ين     من التحس زين يتض ع المجه ا م ي يبرمه الت

 .المستمر ألداء المجهز 

 1،21صفر،

ي  -3 ل المصنع ف تخدام الحاسوب داخ ري اس  يج
ات   ة المعلوم ة وموثوقي راء لضمان دق ال الش مج
زم           ة استرجاعها إن ل المرتبطة بالشراء ، وإمكاني

 . األمر 

 1،2صفر،
1 

ص  -4 ورة لفح زة متط نع أجه تخدم المص  يس
 .نوعية المواد المشتراة 

 1،21صفر،

 يطبق المصنع نظام الشراء اآلني ، إذ ال يوجد           -5
 . في المصنع مخازن يحتفظ بمشترياته فيها 

 1،21صفر،

ب  -6 اط محوس د ارتب ات  ( يوج ادل البيان تب
ًا ا يضمن  ) إليكتروني ه ، بم ين المصنع ومجهزي ب

ة  تريات المطلوب ات المش ز بكمي ة المجه معرف
 . ومواعيدها 

 1،2صفر،
 صفر

 
 
 
 
 
 

المؤثرات 
التكنولوجية

ف    -7 ة بمختل ه الرئيس ن احتياجات نع يعل  المص
ى    د عل روءة ، ويؤآ موعة والمق ائل المس الوس

) االنترنيت (عرضها في شبكة االتصاالت العالمية      
ن      ن م دد ممك أآبر ع اله ب من اتص ي يض لك

 . المجهزين 

 1،2صفر،
1 
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التكنولوجي في صناعتهم  ويبحث مصنع إسفلت الموصل عن المجهزين الذين يواآبون التطور
وهناك فقرة مكتوبة في                      . عندما يشتري خدمات الصيانة وبعض المواد االحتياطية

ض عقود التجهيز مفادها أن يلتزم المجهز بتطوير منتجاته التي يشتريها المصنع                         بع
آمجهزي خدمات التنظيف الداخلي في قسم اإلنتاج الذين آانوا يعتمدون في . 32بين حين وآخر

المعاول  على استخدام العديد من العمال و1998 حتى عام 1985إنجازها منذ إنشاء المصنع عام 
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اليدوية والعربات الصغيرة وفرش التنظيف التقليدية ، أما بعد ذلك التاريخ ولغاية اآلن فان 
المصنع تعامل مع مجهزين آخرين لنفس الخدمة وبنفس مستوى األداء لكن بطريقة متطورة 
ط وحديثة ، إذ يعتمد المجهز الحالي لخدمات التنظيف الداخلي في أداء عمله على خمسة عمال فق

يستخدمون  مضخات هوائية آهربائية تسحب األتربة الموجودة داخل قسم اإلنتاج وتجمعها في 
  . 33حاويات صغيرة سهلة الحمل والنقل

األعمال      تجدر اإلشارة هنا إلى أمر مهم ويواجه العاملين في مجال الشراء تغييرا في طبيعة
االستقرار أو  غيير يشعر العمال بعدمالتي يقومون بها مع آل تطور تكنولوجي وعند حدوث الت

لنوع المهارة أو درجتها  االطمئنان نتيجة المطالب الجديدة التي يتطلبها آل تغيير سواء بالنسبة
وقد أدخلت اآللية في حياة  المطلوبة أو ضرورة تكيفهم حسب ظروف عالقات العمل الجديدة

يتكيفوا معها مثل احتمالية ترابط   أنالعمال ظروفا جديدة فنية واجتماعية ونفسية وآان عليهم
أي بواسطة نظام تبادل البيانات االليكتروني بين (مصنع اإلسفلت مع مجهزيه اليكترونيًا 

التقدم التكنولوجي وذلك ألنه  ويشعر أفراد القوى العاملة بالخوف والقلق من) . المشتري والبائع
إلى التناقص في حجم القوى العاملة  ه يقودسيؤدي إلى فقدانهم ألعمالهم في يوم ما ، وهذا بدور

التكنولوجيا مثل  التي أدخلت عليها) ومنها مجال الشراء الصناعي(في بعض المجاالت اإلدارية 
المختلفة بدقة ومهارة  استخدام الحاسبات اآللية في بعض الوظائف اإلدارية وقيامها باألعمال

 . فاءة عاليتين في وقت قليل جدًا وبدرجة عالية من الك
جوهرها تقليص فرص العمل المتاحة للعاملين غير الماهرين إذ      أن المكننة المتطورة تعني في

غير الماهر أن يقوم بتشغيل وإدارة ماآنة في مصنع يستخدم أنظمة  انه من السهل على العامل
 ل نظام آليمن الصعب آثيرا على هذا العامل أن يدير ويشغل المكائن في ظ آلية بدائية إال انه

 .متطور
    ويستخدم المصنع الحاسوب في معظم عملياته الشرائية ، إذ يدخل فيه أسماء المجهزين الذين 
تعامل معهم سابقًا والذين يحتمل أن يتعامل معهم مستقبًال وعناوينهم ومنتجاتهم التي يمكن أن 

 يعرض احتياجات المصنع لكنه ال يستخدم االنترنيت في عملية الشراء ، فهو. يشتريها المصنع 
ربما آان السبب . عن طريق الوسائل التقليدية آاإلعالن في الصحف والمجالت والتلفزيون 

الرئيس الذي يقف وراء ذلك هو عدم وجود نافذة لشبكة االتصاالت العالمية في المصنع تتيح 
لتي تجري يوميًا  استخدام االنترنيت في مجاالت الشراء واالطالع على التطورات التكنولوجية ا

في الكثير من المنتجات والخدمات ، إذ يتمتع معظم العاملون في المصنع بالمعارف األساسية 
 ، ولكنه غير متاح في المصنع ومن الجدير بالذآر إن 34التي يستلزمها استخدام االنترنيت

كل سريع ومباشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة تقدم للمصنع العديد من الفوائد أهمها أن يتصل بش
بالمجهزين ، لكن هذه التكنولوجيا ليست مستثمرة آما ينبغي داخل المصنع إذ يقتصر عمل 
الحواسيب الموجودة في المصنع على إدخال البيانات التاريخية إليها واسترجاع تلك البيانات عند 

ن ، لكن يتصل بهم وال يستخدم المصنع نظام تبادل البيانات إليكترونيًا مع المجهزي . 35احتياجها
 .عن  طريق البريد اإلليكتروني والهاتف إذا آان المجهز بعيد عن المصنع

    إن إدارة المصنع مسئولة بشكل مباشر عن ضمان المحافظة على جودة منتج اإلسفلت في 
وحسب المعايير ) 60-70البيتومين (السوق العراقية لذا فان الشرآة تضمن جودة منتج اإلسفلت 

وأشار مدير . الطرق  من الخلطة اإلسفلتية المستخدمة في إنشاء%) 5(ة ، والمتمثل في العالمي
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إلنتاج اإلسفلت  التخطيط في الشرآة إلى أن الشرآة تستخدم معامل ومختبرات بمعايير دولية
 .36بجودة عالية ، وهناك مواصفات معينة نطبقها للتأآد من تلك الجودة

لتة وإنشاء الطرق على سبيل المثال ال تعتمد فقط على جودة     ويرى الباحث بان مواصفات سف
األولية ، لكنها تعتمد أيضا على الطبقة التي توضع تحت مادة اإلسفلت ، آما أن  مادة اإلسفلت

 أآثر من مادة توضع على الطبقة الطينية قبل وضع اإلسفلت نفسه ، إضافة لخلط اإلسفلت هناك
اإلنتاج  خلطة التي يتم صنعها أيضا ودرجة الحرارة وظروفبمواد أخرى ، آما أن مواصفات ال

 .رداءة الطرق والتخزين السيئ ، آل هذه عوامل تؤثر على جودة اإلسفلت وبالتالي قد تتسبب في

                                           
ائية   السيد صباح تقي مد في مقابلة مع  36 اوالت اإلنش ة للمق اريخ  ير التخطيط في شرآة آشور العام  3/9/2007 بت

. 



 المبحث الرابع
 المؤثرات التنافسية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 
ؤثر) 4-3(     يعرض الجدول  ذه الم ة الفحص الخاصة به فلت الموصلقائم ي مصنع إس . ات ف

دره                          دل استجابة من المصنع ق ى مع ؤثرات التنافسية حصلت عل ان الم ة ف واستنادًا إلى هذه القائم
درها      ) 2(درجة من أصل      ) 1( ة ق ا يؤشر استجابة متوسطة للمصنع      %) 50(، ونسبة مئوي ، بم

اني             . تجاه تلك المؤثرات فيه    ى إن المصنع يع من                 بعض      ولعل السبب في ذلك يعود إل
نع                         ز المص ن تمي رغم م ى ال ية ، فعل ؤثرات التنافس دي للم ال التص ي مج عوبات ف الص

س                               ن نف ه م ة ، ألن مجهزي ية ومدعوم عار تنافس ا بأس ل عليه ي يحص ترياته الت بمش
ك     س المال ناعي ونف اع الص ة(القط ر  ) الحكوم ك األم ن                        ، إال أن ذل د م ه العدي يرافق

ًا                               ليمه غالب د تس إن مواعي الي ف ًا وبالت زة أحيان واد المجه ة الم عف نوعي ا ض لبيات منه الس
 .ليست دقيقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )4-3(جدول 
 قائمة الفحص المؤثرات التنافسية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
 الفعلي

انع    -1 ن المص د م ع العدي نع م افس المص  يتن
والشرآات على نفس األصناف من المشتريات      

 . في موقع جغرافي واحد 

 1،21صفر،

ن  -2 ترياته م ى مش نع عل ل المص  يحص
 . ين المعروفين في األسواق المحلية المجهز

 1،21صفر،

ع    -3 ة م ة المرجعي نع المقارن ري المص  يج
ل    ن اج رائية م ه الش ين لعمليات أفضل المنافس

 .تحسين موقعه التنافسي في الصناعة 

 1،21صفر،

 بعض المجهزين الدوليين يتحالف المصنع        -4
وفر    تريات ال تت ه مش وردون ل م ، في ي معه  ف

ون أن    تطيع المنافس ة وال يس واق المحلي األس
 . يحصلوا عليها إال بموافقة المصنع 

 1،2صفر،
1 

ين   -5 زين دولي ع مجه نع م ل المص  إن تعام
ين      ي ب ه التنافس ز موقع ي تعزي اعد ف يس

 .المشترين الصناعيين 

 1،21صفر،

ترياته    -6 ز مش ادر تجهي نع مص ك المص  يمتل
ا       الرئيسة ،    وبذلك يضمن توفرها حين يحتاجه

 .وبالمواصفات التي يبغيها 

 1،21صفر،

 
 
 
 
 

المؤثرات 
 التنافسية

ع   -7 ة م ات وثيق نع عالق س المص  يؤس
ز   ر إدارة المصنع أن المجه ه ، إذ تعتب مجهزي
ي   اهم ف ذي يس تراتيجي ال ريكها االس و ش ه

 .تعزيز الموقف التنافسي للمصنع 

 1،2صفر،
1 
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ه                             ة من ة القريب وق المحلي ع الس ل م اول أن يتعام ًا يح نع حالي ول أن المص ن الق     يمك
ومي                 اع الحك زي القط ن مجه دًال م اص ب اع الخ زي القط ن مجه ة م واده األولي تري م              ويش

تخدام                        ى اس نع إل أ المص ا يلج ًا م ليم ، وغالب د التس ة موع ة ودق ودة النوعي مان ج ل ض ن اج م
ا    نهش ، آم ة الك ل عالم ل الرم ة مث واد األولي يما الم ترياته الس ي مش ة آأساس ف ة التجاري العالم

ين المجه    لة ب ة أو المفاض ة المقارن راء عملي ي إج عوبة ف نع ص ه المص زين                       يواج
ترياته م مش اص لمعظ ومي والخ نع                        37الحك ات المص يانة آلي دمات ص راء خ ا ش ي منه  الت

 . الكثيرة العدد والعطالت 
ا المنتشرة في                         رة لصيانة معامله ك أيضًا ورشة آبي ك المصنع تمتل      وبما أن الشرآة التي تمتل

ي مدين     ع ف ر تق اء القط دمات                          أرج تري خ نع أن يش ى المص رض عل ان يف ذا آ داد ، ل ة بغ
ة   ك الورش ن تل يانة م الف                    38الص وب ، بخ ة المطل توى النوعي ى مس ى إل ا ال ترق ي ربم  الت

اص  ز الخ دمها المجه ي يق ة الت ة الخدم الي لنوعي توى الع دم                  . المس ومي يق المجهز الحك ف
بب                    منتجات ل الس ة، ولع ات مغري ه بنوعي دم منتجات اص يق ز الخ ة والمجه عار مغري ه بأس

ه                  الرئيس الذي يقف وراء عدم تفوق المصنع في مواجهة المؤثرات التنافسية يكمن في عدم امتالآ
راء     ال الش ي مج ية ف درة االختصاص دس                   . للق و المهن نع ه راء للمص ة الش رئيس لجن     ف

افي                           ت الك ص الوق و ال يخص الي فه نع ، وبالت ل المص اج داخ ن إدارة اإلنت ؤول ع المس
ة      ن جه ية م زة التنافس باب المي ل أس د وتحلي نع                . لتحدي رى إدارة المص رى ت ة أخ ن جه وم

ن         ي المص يط ف م التخط ؤولية قس من مس د ض دخالتها يع ي م ية ف زة التنافس ق المي ع                أن تحقي
ي           اومة ف ة المس ري عملي نع ال يج ان المص ذا ف راء ، ل ة الش يس لجن ؤولية رئ من مس يس ض ول

 .مفاوضاته مع المجهزين  بسبب تلك المحددات لكنه يجري عملية تقييمهم 
ان يتعامل مع مصنع إسفلت الموصل لسنة                      ذي آ وة     2003    يمكن القول أن المجهز ال ك ق  يمتل

ن   ى م اومة أعل ى                             مس ًا عل ان مفروض ز آ ك المجه ع ذل ل م نع ، الن التعام  المص
ز                        ك المجه كان ، وألن ذل ي وزارة اإلس ا ف إلدارة العلي ة ل ات العام م السياس نع بحك المص

ل                        ل معام دد مث ي الع م وقليل ار الحج أنهم آب فهم ب ن وص زين يمك ة مجه ن مجموع د م     واح
د                                 ي تع اعم الت ى الن ادة الحص نع بم ز المص ذي يجه اص ال اع الخ ى للقط اج الحص إنت

فلت     نيع اإلس ي تص ية ف ادة أساس ًا                 . م ك حالي نع يمتل ًا ، ألن المص بح مختلف ر اآلن أص ن األم لك
رة       نع آبي تريات المص ون مش بب آ ا بس زين ربم ن المجه ى م اومة أعل وة مس ات                ق والسياس

اعدها                     د يس ذي ق ز المناسب ال ع المجه ل م ة التعام نع حري نح إدارة المص ا يم دلت بم ة تب الحاآم
 .في إضافة القيمة ألعمال المصنع وتحقيق الميزة التنافسية 
 طنًا ، وخالل بحث إدارة المصنع 950إن معدل اإلنتاج اليومي من مادة اإلسفلت يبلغ 

ن مدى توافر اإلسفلت وعن عدم تلبية المتعهدين والمحافظات بالكميات المطلوبة ، زودنا بعض ع
 التخطيطية ، 2008الموردين من خالل الفاآس بكمية اإلنتاج لمصنع إسفلت الموصل لعام 

 .39طن) 601288(والمتوقع أن يبلغ إنتاج مادة اإلسفلت بنوعيه الصلب والسائل 
محلية التي تعتبر العصب األهم لقطاع الخدمات في العراق وبخصوص حصة الدوائر ال

بشكل عام ، ومحافظة نينوى بشكل خاص ، فقد أآد مدير المصنع بأن الكمية المسلمة لوزارة 
من %) 60(طن، بنسبة ) 365250( بلغت 2006اإلسكان واألعمار أو للدوائر المحلية في عام 

 .اإلنتاج العام للمصنع 
رار إدارة المصنع على التوسع في تعدد العطاءات، والحصول أما عن مدى صحة إص

األسعار، أن الشرآة ترغب في تقديم فرص التجهيز للمصانع التابعة لها ولرجال  على أدنى
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األعمال والشرآات المحلية، لكن عدد العطاءات يحكمه مواصفات ومتطلبات من ناحية الكفاءة 
 فالشرآة تدرس العروض المقدمة والتي يجب أن تتوافق. والقدرة المالية لدى المقاولين الفنية ،

إضافة  وتقديرات الشرآة، أما بالنسبة للمقاول فيجب أن تتوفر فيه القدرة على تنفيذ المشروع
 .40لحصوله على نسبة جيدة من األرباح

األمر الذي (المقاولين المتعهدين بتجهيز مصنع إسفلت الموصل  وبرغم تعدد عروض
المنفذة للمصنع تتفوق على جودة المشاريع  إال أن جودة المشاريع) األسعارساعد على خفض 

شروط التجهيز ووجود إشراف مستمر على المشاريع  المنفذة للمصانع األخرى وذلك إلحكام
 .المنفذة وهو تقييم ما بعد الشراء

وتصر إدارة مصنع إسفلت الموصل على التوسع الكبير في تعدد العطاءات ، والحصول 
ومع ذلك فإن هذا . آن معا وهو أمر صحي ومعترف به عالميا لى أدنى األسعار والجودة فيع

العام إلنجاز مشاريع التجهيز في المصنع الذي تضع إدارته  األمر قد ساهم في تراجع األداء
واضحة وتقديرات لكل مشروع تجهيز ، سواء أآان هناك انخفاض في األسعار أو  إجراءات

وض المقدمة له يجري مناقشتها من قبل لجنة عطاءات غالبًا ما يترأسها مدير بالعكس فان العر
 . المصنع وتتأآد اللجنة من اطالع المقاول بشكل تام على جودة المشروع

لعل حرب األسعار منافسة مشروعة يمكن أن يستغلها المصنع للحصول على أفضل 
 وشروط مختلفة تضعها إدارة المصنع وهناك معايير. العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع التجهيز 

 مبيعات وإمداد المقاولين بكميات اإلسفلت في داخل القطر ، ومن ضمنها االلتزام بسحب في عقود
الكميات المخصصة ، حيث يتم قياس أداء العمالء من خالل مقارنة الكمية المخصصة ، وبينما 

اء نتيجة للمشاريع االقتصادية ج ترجح مصادر عدة أن تفاقم مشكلة نقص اإلمداد بشكل حاد 
السوق المحلية تشكو من نقص في اإلمدادات  المتزايدة التي سيشهدها القطر قريبا ، حيث ال تزال

 .بشكل متكرر 
باحتياجاتهم من اإلسفلت المعروفة للمصنع بقائمة متطلبات العمالء ، وتحصل      يتقدم العمالء

 ومات المتعلقة بمشاريع اإلسفلت ، لتحقيق وضبط هذهالوزارات والبلديات على المعل الشرآة من
ومراقبة  المتطلبات والتوصل إلى مستويات محددة للطلب ، إضافة للطاقة اإلنتاجية للمصانع ،

بناء  ، وتعديل الحصص المخصصة للشهر التالي) المبيعات الفعلية للمصنع(مسحوبات آل عميل 
 .على نتائج تلك المراقبة 
شرآة آشور العامة في توفير إمدادات آافية من  صدد إلى أن إستراتيجيةوتشير في هذا ال

المرحلة المقبلة التي قد تشهد طفرة في مشاريع السفلتة،  اإلسفلت للسوق العراقية بالنظر إلى
المختلفة لمادة اإلسفلت ، هي ضمن خطة الشرآة المستقبلية لتوفير  واالستخدامات الصناعية

السوق المحلية ووضع البرامج الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع،  المنتجات حسب الطلب في
بإعداد خطة تقديرية دورية ، فهناك خطة عمل وخطة سنوية تعتبر جزءا من  حيث تقوم الشرآة

التشغيل ، إضافة لوضع تقديرات آل ثالثة أشهر وتحديثات شهرية ، بحيث تقوم الشرآة  خطة
 .عليها في إعداد البنية التحتية الحتياجات اإلسفلت في العراقالمستجدات التي يعتمد  بدراسة
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 المبحث الخامس
 المؤثرات األخالقية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 
فان المؤثرات الشرائية األخالقية حصلت ) 5-3(استنادًا إلى قائمة الفحص في الجدول 

%) 57(، ونسبة مئوية قدرها ) 2(درجة من أصل  ) 1.1( على معدل استجابة من المصنع قدره 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن . ، بما يؤشر استجابة متوسطة للمصنع تجاه تلك المؤثرات فيه 

إدارة المصنع تحاول أن تجعل المصنع يبدو آمواطن تنظيمي صالح ، وربما آان الطريق األجدر 
ن ال يواجه المصنع أي ، إذ يفترض أ41هو دعم المؤسسات الحكومية من خالل الشراء منها

صعوبات في مجال التصدي للمؤثرات األخالقية ألن مصنع إسفلت الموصل هو مصنع حكومي 
 . 42وبالتالي فهو يهدف إلى تعزيز الحياة العامة واالرتقاء بالمستوى االجتماعي للسكان في البلد
لمواد     إن محافظة نينوى هي المشرف األساسي على تسليم الكميات المخصصة من ا

والتجهيزات التي يشتريها مصنع إسفلت نينوى أو تورد إليه من قبل المجهزين الذين يتعامل معهم 
، وآذلك اإلشراف على توزيع إنتاج المصنع وعلى وفق جداول زمنية على البلديات التابعة لها، 

فظة ومن ثم اشتراك المصنع مع المتعهدين في تعبيد الشوارع ضمن الرقعة الجغرافية لمحا
ولكن مع ذلك توجد بعض المشاآل التي ربما تنشأ بين فترة وأخرى مثل ضرورة أو . الموصل

وجوب تعامل المصنع مع مجهز حكومي، فهذا األمر ال يعد سليمًا تمامًا ودائمًا، ألن هذا الشرط 
 .ربما يحرم المجهز الخاص حقه في التعامل مع المصنع أو حقه في المنافسة
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 )5-3(جدول 
 ة فحص المؤثرات األخالقية في الشراء لمصنع إسفلت الموصلقائم

 المؤثرات

 الشرائية
 البيئية

 
الوزن الوزن المتاح مضمون فحص الحالة المبحوثة

 الفعلي

ى -1 ة حت ات الحكومي ن المؤسس ه م نع احتياجات تري المص  يش
ز ي تعزي اهم ف و يس ه نح ديها توج وفر ل م تت ان ل ا ، ف  إنتاجه

 .المؤسسات الخاصة 

 2 1،2صفر،

ه مع -2 د تعامل ى قضايا السمعة والشرف عن  يؤآد المصنع عل
 . المجهزين 

 1 1،2صفر،

ة      -3 س علمي ق أس ى وف ه عل ار مجهزي نع ويخت يم المص  يق
 . مدروسة بشكل محكم وعادل 

 1 1،2صفر،

 المصنع مسؤول اجتماعيًا ويحاول أن يصبح مواطن تنظيمي -4
 .صالح 

 1 1،2صفر،

ه            -5  يسعى المصنع في تعاقده مع المجهزين إلى تحقيق الفائدة ل
 .وللمجهزين في وقت واحد 

 1 1،2صفر،

تفيد  يتخلص المصنع من فضالت وبقايا مشترياته التي ال يس            -6
 .منها بطريقة نظيفة ال تضر بالبيئة والمجتمع 

 1 1،2صفر،

 
 
 
 

المؤثرات 
 األخالقية

ل  -7 ات العم رق أخالقي راء تخ ات ش نع تطبيق ه المص  ال يواج
 .آادعاء إدارته لطلب وهمي من مجهز معين 

 1 1،2صفر،

 8 14 اإلجمالي

 1.1 = 7 \ 8= المعدل 

 %57 = 14 \ 8= ة النسبة المئوي

 



كل                ه تش نع مع ل المص د أن يتعام ذي الب ز ال د المجه ية تحدي ول أن قض ن الق يمك
ام      ل ع نع قب ه المص ت تواج ي آان ة الت لة األخالقي ر                      2003المعض ان دوره يقتص  ، إذ آ

ى المجه   ه إل ن احتياجات ات ع ل المعلوم ى نق ا               عل بق اإلدارة العلي كل مس دده بش ذي تح ز ، ال
ائية اوالت اإلنش ة للمق ور العام رآة آش ي ش ة                       . 43ف ري عملي نع ال يج إن المص الي ف وبالت

ل يجري                 ار المجهز المناسب ب يمهم واختي تحليل المجهز التي تتضمن البحث عن المجهزين وتقي
د    ا بع يم م ة تقي ط عملي راء فق ة                    . الش وم بعملي نع يق بح المص ال وأص ر الح د تغي ا اآلن فق أم

ف                             ذي يق بب ال اس ، والس لحة األس احب المص اره ص ه باعتب ري عن ز والتح ل المجه تحلي
و                           راء ه ات الش ال أخالقي ي مج رة ف اآل آثي ي لمش ي الماض نع ف ة المص دم مواجه وراء ع

د ل                             ع ة مث اآل األخالقي ن المش د م من العدي د يتض ذي ق ز ال ار المجه رار اختي اذه لق م اتخ
اوى                      ول الرش ة ، و قب ات وهمي ن طلب ة ع ات آاذب ار معلوم زين ، وإظه ع المجه ؤ م التواط

 .والهدايا ، ومجاملة المجهز على حساب مصلحة المصنع
 المصنع بتزويد المتعهدين بهذه المادة أآد السيد ميسر احمد وبخصوص مشكلة التزام إدارة

 في مصنع إسفلت الموصل بأن المحافظة ليس لديها مشكلة في تزويد 44مسؤول المتابعة
وعن آلية توزيع هذه المادة من حيث القطاعات والكميات قال السيد . المتعهدين بمادة اإلسفلت 

بان الكمية المحددة لتجهيز محافظة نينوى فقط تبلغ  في المصنع 45سعد احمد رئيس قسم التسويق
 : طن شهريًا يتم توزيعها آالتالي) 3282(

 مديرية الخدمات الفنية في المحافظة -
 المدينة الصناعية -
 )البلديات(الوحدات اإلدارية  -

طن شهريًا يتم توزيعها حسب ) 1862(وإن الكمية المخصصة فقط لدائرة بلدية الموصل تقارب 
عقود ووفق الدور وذلك لتلبية احتياجات جميع المتعهدين ، آما يمكن تزويد المتعهد بمادة تاريخ ال

 .دفعات وتوزيعها بشكل متساٍو لجميع المتعهدين ) 3(اإلسفلت على 
    لقد نجح فريق البحث العلمي في مديرية الخدمات الفنية في محافظة نينوى بالتعاون مع وحدة 

 ، في الوصول إلى الخرائط البحثية لمجبول مادة 46سفلت الموصلالبحث والتطوير في مصنع إ
اإلسفلت الصالحة لتعبيد الطرق الداخلية والدولية والمحققة للمواصفات المعيارية األميرآية ، 

مليون دوالر سنويًا في ) 100(بحيث تحقق من الناحية االقتصادية نقدية ريعية تقدر بأآثر من 
طن، ما يجعل العراق ) 60_50( ، واالحتياطي الذي يقدر مابين 47يةحال استثمارها بطريقة مثال

دولة مصدرة بدًال من أن تكون مستوردة ، وهذا أمر يجعلنا في الطليعة اقتصاديًا ، فاستيراد طن 
دينار عراقي ليباع بمبلغ يعادل النصف تقريبًا يعتبر عبئًا على ) 1800000(اإلسفلت بمبلغ يعادل 

ن ما يدعو للتفاؤل هو اآتفاء السوق من هذه المادة دون الحاجة إلى استيرادها ، القطاع العام ، وا
ولكن هناك أيضًا طرقات آثيرة في العراق وباألخص في الموصل تحتاج ألن تكون خالية من 
الحفر ، وتلك المشكلة يشترك فيها آل من وزارة اإلسكان ووزارة النفط المورد األساس لهذه 

حية العملية فهناك شوارع بحاجة ألن تكون سليمة من جميع النواحي ، والشيء المادة ، ومن النا
الظاهر هو وجود وسادة من اإلسفلت المعبد تغطي الحيز الكامل منها ، لكي يتمكن المواطن من 
السير والتجوال دون رسم خريطة تعينه على عدم وقوعه في إحدى الحفر الوحلية أو تلطيخ ثيابه 
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به وإيابه ، وهذا جزء من المسؤولية االجتماعية التي يلتزم بها مصنع إسفلت باألوساخ في ذها
 .الموصل



 المبحث السادس
 نتائج تحليل المؤثرات البيئية في الشراء 

 لمصنع إسفلت الموصل
     

ل               من البيانات التي تعرضها قوائم الفحص السابقة يمكن التوصل إلى النتائج الرئيسة في  تحلي
-3(الفعلي للمؤثرات البيئية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل ، والتي توضح في الجدول       الواقع  

 :، أدناه ) 6
 
 )6-3(جدول 

  النتائج النهائية لقائمة فحص المؤثرات البيئية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

ت
 

المؤثرات 
الشرائية 
 البيئية

إجمالي الوزن 
)في القائمة(المتاح 

 الوزن إجمالي
في (الفعلي 
 )المصنع

النسبة المعدل
المئوية 

(%) 

األهمية 
النسبية 

(%) 
المؤثرات 1

 االقتصادية
14 9 1.3 64 23 

المؤثرات 2
السياسية 
 والقانونية

14 10 1.4 71 25 

المؤثرات 3
 التكنولوجية

14 6 0.9 43 14 

المؤثرات 4
 التنافسية

14 7 1 50 18 

المؤثرات 5
 األخالقية

14 8 1.1 57 20 

 100 285 5.7 40 70 اإلجمالي
  1.1 = 5 \ 5.7 = المتوسط العام للمعدل

 %57 = 5 \ 285 = المتوسط العام للنسبة المئوية
 فان المؤثرات البيئية في الشراء ) 6-4( النتائج التي يعرضها الجدول واستنادًا إلى

 
 

 2( درجة من أصل     ) 1.1( لمصنع إسفلت الموصل ، حصلت على معدل استجابة قدره          
درها  )  ة ق بة مئوي ؤثرات     % ) 57( ، ونس ك الم اه تل نع تج ة للمص تجابة معتدل ر اس ا يؤش . ، بم

ام     ويمكن أن توضح األهمية النسبية الخ   ل درجة اهتم اصة بكل من تلك المؤثرات البيئية والتي تمث
 ) .1-3(المصنع  بها وتأآيده عليها قياسًا بغيرها من المؤثرات البيئية األخرى ، آما في الشكل 

 
 
 



 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصنع       
 

 
  48)1-3(شكل 

 ل            األهمية النسبية لمكونات المؤثرات البيئية في الشراء لمصنع إسفلت الموص
  

 
 

ة الخمسة           : مما تقدم نخلص إلى القول     ؤثرات البيئي أن مصنع إسفلت الموصل يستجيب للم
ي                              وائم الفحص الت ائج ق د بينت نت ًا ، فق في عملية شرائه الصناعي ولكن بشكل شبه متساو تقريب

ي الجدول  ية والقانو) 1-3(والشكل ) 6-3(عرضت ف ؤثرات السياس ة أن المصنع يستجيب للم ني
ة    بتها المئوي ت نس ى إذ بلغ ة األول بية  %) 71(بالمرتب ا النس عوبة  %) 25(وأهميته ي ص ا يعن مم

ت     ي بلغ ادية الت ؤثرات االقتص تجابة المصنع للم ا اس ؤثرات أو معارضتها أم ذه الم التصدي  له
ة  بتها المئوي بية %) 64(نس ا النس ؤثرات األخالقي%) 23(وأهميته ة، وللم ة الثاني ة فكانت بالمرتب

ة    بتها المئوي ت نس ي بلغ بية  %) 57(الت ا النس ؤثرات  %) 20(وأهميته ة ، وللم ة الثالث بالمرتب
ة          بتها المئوي بية     %) 50(التنافسية التي بلغت نس ا النس ة في حين        %) 18(وأهميته ة الرابع بالمرتب

ؤثرا                رة في تسلسل استجابة المصنع للم ة األخي ة جاءت بالمرتب ؤثرات التكنولوجي ت استجابته للم
ة  بتها المئوي ة الخمسة إذ بلغت نس بية %) 43(الشرائية البيئي ا النس ي أن %) 14(وأهميته ا يعن بم

 .المصنع يستجيب لها بشكل ضعيف
 

                                           
 .من قبل الباحث) 1-3( تم إعداد الشكل 48
 
 

 المؤثــــــرات البيئيـــــة
  التكنولـوجية          التنافســية            األخالقـيةاالقتصـادية       السياسية والقانونية       

)23)             (%25)                 (%14)              (%18)               (%20(%

 
 عملية الشراء الصناعي
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 الخاتمة
ة                   ة في عملي ة والعملي  الشراء   تبين من خالل ما تقدم ان المصنع المبحوث ال يعتمد األساليب العلمي

ى مجموعة من                           الصناعي وهذا يتطابق مع فرضية البحث ، وفي نفس الوقت توصل الباحث ال
 :االستنتاجات والتوصيات وقد آانت آاآلتي

 
 االستنتاجات: أوًال 

يتبين أن مجال الشراء مقارنة بمجال البيع في المنظمات اصعب فهمًا واآثر تعقيدًا ، بسبب  .1
وات ، وعدة أشخاص منهم المجهز الذي يقع خارج المنظمة تضمينه لعدة مراحل ، وعدة خط

ولكن يظل مجال الشراء اآثر فاعلية وأجدى طريقًا لتعزيز المرآز التنافسي للمنظمة بسبب . 
 . إمكانية حصول المنظمة من خالله على مدخالت متميزة أو ربما متفردة وغير تقليدية 

 بين مؤثرات الشراء الصناعي البيئية ، إذ ال ظهرت أهمية المؤثرات السياسية والقانونية من .2
تستطيع المنظمات أن تتصدى لها بل تستجيب لها دائمًا ، بينما تستطيع أن تتصدى لبعض 
المؤثرات األخرى ولو لفترة قصيرة مثل المؤثرات االقتصادية والتنافسية التي تتصدى لها 

 لها عن طريق البحث والتطوير عن طريق التحالفات ، والمؤثرات التكنولوجية التي تتصدى
أما استجابة المنظمة للمؤثرات األخالقية فليست ملزمة ، لكنها ضرورية لتحسين . واالبتكار

 .صورة المنظمات في المجتمع وتحسين وتقوية أواصر العالقات مع مجهزيها
غلب إدارة الجودة الشاملة مدخل إداري يؤآد على الجودة من المجهز إلى الزبون ، ويتفق أ .3

روادها على أهمية إدارة الشراء آجزء من إدارة سالسل التجهيز ، وإدارة العالقات مع 
وما ذلك االتفاق إال نتيجة . الزبون الصناعي آجزء أساسي في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

لكون الشراء يعمل على تنمية أرباح المنظمة أو خفض تكاليفها وبالتالي نجاح تطبيق إدارة 
 . الشاملةالجودة

تبين أن السلوآيات الشخصية لموظف الشراء تؤثر في عملية الشراء الصناعي ، ولكن غالبًا  .4
ما يكون ذلك التأثير قليل جدًا بسبب اعتماد الشراء الصناعي على أسس موضوعية ومحددة 
فضًال عن إن ضعف االهتمام وقلة التوجهات في مجال إدارة الشراء ، وربما يكون السبب 

 .  إدارة مصنع اسفلت الموصل ليس لديها المعارف والخبرات الالزمة لذلكهو أن
الساخنة في اإلدارة الصناعية والعمليات  تمثل إدارة الشراء الصناعي أحدًا الموضوعات .5

السلسلة ساهمت بشكل آبيرة في إعادة  اليوم وذلك بسبب عوامل تمثيل تحديات تواجهها
تصميم ونقلت مستوى التفكير بها من  ارة ومكوناتالنظر بسلسلة التجهيز مفهومًا وإد

مجموعة من الخطوات الخطية المحددة إلى  المستوى التشغيلي الذي ينظر إليها على أنها
 .أنها شبكة الشراآات التي تعمل إلضافة القيمة المستوى االستراتيجي الذي ينظر إليها على

ي اليوم وأهم مقومات نجاح أهم موضوعات الشراء الصناع تمثل الشراآات واحدة من .6
الشريك احد أهم الموارد في المنظمات لما تقدمه من قيمة  إدارتها إذ أصبحت العالقات مع

 .مضافة
 

 التوصـيات: ثانيًا 
ا                      -1 ذا يتطلب م ة ، وه ؤثرات الشراء الصناعي البيئي د م ضرورة قيام المنظمة الصناعية بتحدي

 : يأتي
 .اء تأآيد اإلدارة العليا على مجال الشر 
 .وجود قسم شراء مستقل وواضح ضمن هيكلية التنظيم  
 .استخدام آادر متخصص بالشراء من اجل رفع مستوى األداء  



ذه                         -2 ناعي الن ه راء الص ة الش ي عملي ز ف ل المجه ة تحلي ى مرحل د عل ي التأآي ينبغ
بًا ي                     ار المجهز مناس ان اختي ان آ ا ، ف ة بأآمله مكن ضمان نجاح      المرحلة تحدد مصير العملي

ل                 ى فش ك إل ؤدي ذل ا ي عيفًا ربم ز ض ار المجه ان اختي و آ ا ل ة ، أم راء آامل ة الش عملي
 .العملية بالكامل 

روع   -3 رآات ذات الف د الش ال –تأآي دات األعم راء   - وح ؤثرات الش د م ى تحدي ة عل  المتجانس
ر     البيئية وتحليلها ، ألنها تؤثر في جميع فروعها ويفضل أن تحتفظ          ل في مق ك التحلي بنتائج ذل

 :وذلك من خالل ما يأتي . مرآزها الرئيس الذي يدير تلك الفروع 
تحليل المؤثرات البيئية السياسية والقانونية ، الن هذه المؤثرات ال تستطيع المنظمات               -أ 

ة        ات العام تجابة للسياس اقة لالس ها منس د نفس ا تج ذا فأنه ا ، ل ى تغييره ل عل أن تعم
 .ن المحلية التي تصدرتها الدولة ومذعنة للقواني

ة           -ب  وذًا وأهمي ر نف ا تكون الموجه األآث ًا م تحليل المؤثرات البيئية االقتصادية ألنها غالب
ة ،                   ة المنظم ة وربحي الوفورات المالي ا المباشر ب في الشراء الصناعي بسبب ارتباطه

مصنع إسفلت   فمثًال يمكن ل  . والتي يمكن بوساطتها التصدي للمؤثرات البيئية األخرى        
دمًا           وفيره مق الموصل أن يتفوق على منافسيه في أسواق المواد اإلنشائية عن طريق ت

ا          ل وجوده                 -لمشترياته من المواد التي  يحتاجه ع أن يق ا يتوق ى شراء م ده عل  أو تأآي
ة  آالرمل والحصى                    واد األولي رة من الم مستقبًال في األسواق، مثل شراء آميات آبي

 . وطبعًا ذلك األمر ال يتحقق دون إنفاق األموال -49هاالخ وخزن.. والقير
    

ة ، مع             -4 أثير األقسام األخرى في المنظم من األجدى أن تعمل لجنة الشراء بشكل مستقل عن ت
ة     ع إدارة المنظم ر م ا المباش اء ارتباطه اص      . بق م خ ة قس ي المنظم ون ف ي أن يك ا ينبغ آم

ا التنظيمي          ون ال             بالشراء يظهر بشكل واضح في خريطته ون دائمي ه موظف ذي يكون في ة ، وال
ي     ا الت راء وحلوله اآل الش ك تناسي مش بب ذل ا يس دة وأخرى ، إذ ربم ين م ديلهم ب يجري تب

ًا             . تواجه لجان الشراء بين حين و آخر         ال قائم آما يفضل أن يكون الشراء في منظمات األعم
 .على أساس الجمع بين مرآزية وال مرآزية الشراء 

وزارة               ISO-10015صفة الدولية   اعتماد الموا  -5 دريبي في مجال الشراء في ال لممارسة النشاط الت
 . بجميع شرآاتها ومصانعها

ام أو                   -6 دير الع يفضل أن يكون ارتباط الجهات المسؤولة عن الشراء في آل مصنع مباشرة بالم
ديرها لنشاط الشراء ،         ذلك  رئيس الشرآة ، وذلك آتعبير عن دعم وإسناد اإلدارة العليا وتق  وآ

ة            دون أي راء ب ة إدارة الش ي ممارس ع ف دى أوس تقاللية وم ة واس ات حري ك الجه ون لتل ليك
محددات قد تفرضها سياسة األقسام مثًال في حالة تبعية نشاط الشراء ألحد األقسام آما موجود               

 .في بعض الشرآات اإلنشائية
يفضل أن  (ت مباشرة  ضرورة قيام إدارات الشراء في آل مصنع وشرآة بإجراء أو عقد لقاءا  -7

ي              ) تكون فصلية  دورات الت مع المجهزين ، وذلك إلجراء مناقشات معهم حول أهم البرامج وال
ديهم حتى يمكن              يحتاجونها عن االحتياجات الجديدة للمنظمة وعن أوجه القصور أو الضعف ل
ع       رة م اءات مباش د لق ة عق دم إمكاني ة ع ي حال ن ف ا ، ويمك م به ق إعالمه ن طري ا ع تغطيته
المجهزين إجراء استبانة من قبل إدارات الشراء ، على أن تصاغ أسئلة االستبانة بشكل يمكن                 

 .من التعرف على الجوانب المحددة أعاله

                                           
 . وفقًا لتقارير قسم النوعية في المصنع فان هذه المواد ال تتأثر بمدة الخزن49



ليم ،        ( اعتماد المعايير التنافسية الصحيحة الختيار المجهز وهي         -8 الكلفة ، الجودة ، سرعة التس
ليم     ) الخدمة  ى سرعة التس ز عل ي   مع الترآي ار رئ ى منتجات      آمعي الي عل س بسبب الطلب الع
 .المصنع

ن     -9 ال ف ي مج ة ف دورات تدريبي ة ب ي المنظم راء ف ة الش يس لجن ترك رئ ن األفضل أن يش م
ه في                  ده وتقوي دة تفي التعامل واإلقناع والتحاور من اجل إآسابه مهارات وخبرات فردية جدي

 .مجال الشراء الصناعي بشكل عام والشراء لمنظمته بشكل خاص 
ع النظري                ضرورة   -10 اني الواق إجراء الدراسات والبحوث في مجال الشراء الصناعي ، إذ يع

ة        - السيما في العراق  -والميداني   رات الالزم  من نقص واضح بالمعارف األساسية والخب
ال        ى حد سواء         (للتفاعل الناجح بين منظمات األعم ة عل ة والخدمي ك المجال     ) اإلنتاجي . وذل

اوين    ن العن دد م أتي ع ا ي ات       وفيم ي لدراس روع أول لح آمش ا تص ث أنه رى الباح ي ي  الت
 :مستقبلية يمكن أن ينتفع منها في تطوير واقع الشراء الصناعي في العراق 

زة    -أ  ق المي ي تحقي ره ف راء الصناعي وأث ي الش درات االختصاصية ف د الق ات تولي متطلب
 .التنافسية لألعمال

ر  -ب  ة الش ة لوظيف ددات التنظيمي ين المح ة ب ل العالق ين تحلي ع ب لوب الجم ي أس اء وتبن
 .المرآزية والالمرآزية في الشراء

 .مستلزمات تطبيق نظام الشراء اآلني في الشرآات اإلنتاجية العراقية  -ج 
ة              -د  حوسبة الشراء الصناعي ودورها في تطبيق نظام تبادل البيانات إليكترونيًا بين المنظم

 .والمجهزين
 .وثيق العالقات مع المجهزين سياسات التعاقد في المنظمات وأثرها في ت-هـ

 .تدريب أفراد الشراء والبيع وأثره في النهوض بالواقع األخالقي لتطبيقات األعمال -و 
 .واقع إدارة المواد في العراق وسبل تطويرها -ز 
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 المصادر العربية: أوًال 
 
 :الطاريح الجامعية  الرسائل وا-أ
دراسة مقارنة : أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي"الجنابي ، أميرة هاتف ،  -1

 ، آلية اإلدارة رسالة ماجستير في إدارة األعمال، " في عينة من المصارف العراقية
 . 2006واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، 

إلستراتيجي للتسويق وأثره في تحقيق الميزة التخطيط ا" الربعاوي ، سعدون حمود جثير ،  -2
رسالة ماجستير في ، " دراسة حالة في آل من الشرآة العامة للصناعة الجلدية: التنافسية

 .2000 ، آلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد ، إدارة األعمال
رهما المزيج التسويقي وجودة الخدمة الصعبة وأث"،  ، حفصة عطا اهللا حسين  السامرائي -3

 دراسة على مجموعة من المستشفيات الحكومية الخاصة في :في تحقيق رضا المرضى
 ، آلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة   بغداد رسالة ماجستير في إدارة األعمال، " مدينة بغداد

 ،2002. 
دور بحوث التسويق في نشر وظيفة الجودة لتحقيق رضا " العبيدي ، أزهار عزيز جاسم ،  -4

رسالة ماجستير ، " دراسة تطبيقية في الشرآة العامة للصناعات النسيجية في بابل: كالمستهل
 .2004 ، آلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، في إدارة األعمال

التوافق بين إستراتيجية التكيف وممارسات القيادة اإلستراتيجية "جالب ، أحسان دهش ،  -5
أطروحة ، " ة آلراء من عينة مديري المصارف األهليةدراسة تحليلي: وأثره في خدمة الزبون

 .    2004 ، آلية اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، دآتوراه في إدارة األعمال
دراسة : اإلبداع بالمزيج التسويقي وأثره في تحقيق التفوق التسويقي"طاهر ، ناجحة محمد ،  -6

رسالة ، " اد الغذائية المحدودة في آربالءحالة في شرآة الوسام لمنتجات األلبان والمو
 .2006 ، آلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ، ماجستير في إدارة األعمال

 
 : الكتـب-ب

 

، الطبعة األولى، المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات: إدارة المعرفةنجم عبود ، .النجم ، د .1
  .2005الوّراق للنشر والتوزيع ، األردن ، 

إدارة الجودة الشاملة من يوسف حجيم سلطان ، .عبد الحسين ، والطائي ، د.، د ضلالف .2
 .2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،  المستهلك إلى المستهلك

 ، الطبعة األولى ، الدار مبادئه ، إدارته وبحوثه: التسويق الحديثبشير عباس ، .العالق ، د .3
عالن ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية الجماهيرية للنشر والتوزيع واإل

 .2005العظمى ، بنغازي ، 
 .1998 ، الطبعة الثانية ، جامعة التحدي ، مبادئ التسويقالعالق ، بشير عباس ،  .4
 ، إدارة سلسلة التوريد: اإلدارة الحديثة للمخازن والمشترياتالعلي ، عبد الستار محمد ،  .5

 .2001 وائل للنشر ، األردن ، عمان ، الطبعة األولى ، دار
 ، مطابع التعليم مبادئ االقتصاد اإلداريالهيتي ، خالد عبد الرحيم ، والعبيدي ، علي جاسم ،  .6

 .1990العالي ، جامعة موصل ، العراق ، 
 ، الطبعة الثالثة ، مكتبة النهضة العربية ، الكويت ، مبادئ االقتصاد الكلىخليل ، سامي ،  .7

2006. 



، الطبعة الثالثة ، دار وائل مدخل سلوآي : إستراتيجية التسويقدات ، محمد إبراهيم ، عبي .8
 . 1995للنشر، عمان ، 

إدارة قحطان بدر ، .منعم جلوب ، والعبدلي ، د.عمر وصفي ، وزمزير ، د.عقيلي ، د .9
ر  ، الطبعة األولى ، دار اليازوري العلمية للنشالشراء والتخزين من منظور آمي: المواد

 .1997والتوزيع ، األردن ، عمان ، 
 ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، مصر ، الموسـوعة االقتصـاديةعمر ، حسين ،  .10

 . 2006القاهرة ، 
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، "إدارة المعرفة التسويقية باعتماد إستراتيجية العالقة مع الزبون"ثامر ياسر ، . البكري ، د -1
 ، آلية االقتصاد والعلوم ي الَدوري السنوي الرابع لجامعة الزيتونة األردنيةالمؤتمر العلم

 .2004 نيسان ، 28-26اإلدارية ، للفترة 
اثر مكونات إدارة المعرفة في عمليات القيادة " الخيرو وجالل ، قتيبة صبحي ، سحر ،  -2

، جامعة الزيتونة ،  المؤتمر السنوي الرابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، " اإلدارية
  .  2004األردن ، 

التكامل بين سلسلة قيمة الزبون "زآريا مطلك ، والسعيدي ، يعرب عدنان ، .الدوري ، د -3
 ، المؤتمر العلمي الَدوري السنوي لجامعة اإلسراء، "مدخل تحليلي: وسلسلة قيمة المنظمة

   .2005آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، 
إدارة المعرفة ودورها في إرساء أسس مجتمع المعلومات "عبد الوهاب ، عماد . الصباغ ، د -4

، تونس ، ) 2( ، المجلد الثالث والعشرون ، العدد المجلة العربية للمعلومات، " العربي
2002.  

الدور اإلستراتيجي "يوسف حجيم سلطان ، هاشم فوزي دباس ، .الطائي والعبادي ، د -5
" بيبسي الكوفةمعمل دراسة تطبيقية في :  عالقات التجهيزفي إدارةإلدارة الجودة الشاملة 

 .2008، السنة الخامسة ، ) 36( ، العدد مجلة علوم إنسانية، 
 .2004، ) 34( ، العدد مجلة اإلدارة العامة، " الدورات االقتصادية"الكريم ، مبارك ،  -6
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 )1(ملحق 

 50 البحث في بيانات جانبه العملي أثناء المقابلة الشخصية مع الباحثالسادة الذين أفادوا
 مكان العمل الوظيفة االسم ت
 مصنع اسفلت الموصل مدير مصنع فني   المهندس علي محمد 1
 = رئيس قسم التسويق  السيد سعد احمد 2
 = رئيس قسم النوعية  السيد خالص ايشوع   3
 = رئيس قسم التخزين  السيدة هالة محمد 4
 = رئيس قسم الكهرباء  المهندس فخري صابور 5
 = رئيس قسم التدريب  السيد محمد سامي 6
 = رئيس قسم اإلنتاج  السيد سعد صالح  7
 =رئيس قسم اإلدارية والقانونية  السيد محمد عبد اهللا  8
 = معاون رئيس قسم اإلنتاج  السيد علي عبد اهللا  9

 = مسؤول المتابعة  السيد ميسر احمد10
 = محاسبة الكلفة  السيد فالح محمد11
 وزارة االسكان مدير حسابات اإلنشائية  السيد امجد حسين12
 = نشائيةمدير تدقيق اإل السيد سالم محمد13
شرآة آشور العامة للمقاوالت  المدير العام المهندس سمير ابراهيم14

 اإلنشائية
  مدير القانونية السيد أآرم طالب15
 = مدير التخطيط السيد صباح تقي16
 = مدير الفنية السيد آامل آريم17
 = ماليةمدير ال السيد محمد راشد18

                                           
ا    50 ائق         أجرى الباحث عدة مقابالت شخصية مع آل من الس ة تقصي حق ة اقتضتها عملي واريخ متباين دة أعاله وبت

ران              ة شهر حزي ة نهاي ار ولغاي ة شهر اي الجانب العملي للبحث خالل مدة المعايشة الميدانية التي امتدت من بداي
 ، آما أجرى الباحث مقابالت الحقة للسادة أعاله وبتواريخ متفرقة وعلى وفق احتياجات الجانب  2007من عام   
 . للبحثالعملي



 )2(ملحق 
االستشاريون في موضوع البحث وفي ترجمة وإعداد استمارات الفحص التي استخدمت السادة 

 51في الجانب العملي للبحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
امعيين  ) االنترنيت( أجرى الباحث لقاءات مباشرة واتصاالت عن طريق شبكة االتصاالت العالمية            51 مع أساتذة ج

 .وآذلك مع مدراء تنفيذيين بتواريخ متباينة

 مكان العمل الشهادة العلمية الوظيفة االسمت
دآتوراه في اإلدارة أستاذ جامعي علي الحديثي.د 1

 ناعيةالص
آلية المنصور الجامع

دآتوراه في الهندسة أستاذ جامعي سعد الجنابي.د 2
 الصناعية

آلية المنصور الجامع

مدير تخطيط شهاب النعيمي.د 3
الموارد 
 البشرية

دآتوراه في إدارة 
 األعمال

ديوان وزارة التعليم الع
 بغدا-والبحث العلمي

مدير  سرمد الشمري.د 4
العالقات 
 العامة

دآتوراه في إدارة 
 األعمال

ديوان وزارة التعليم الع
 بغدا-والبحث العلمي

دآتوراه في العلوم أستاذ جامعي آريم عبد النبي.د 5
 االقتصادية

آلية المنصور الجامع

لوم دآتوراه في العأستاذ جامعي إبراهيم الشمري.د 4
 اإلدارية

الجامعة المستنصرية

أستاذة  سهير الحسني.د 5
 جامعية

دآتوراه في اإلدارة 
 العامة

 جامعة بغداد

 جامعة الموصل دآتوراه في القانونأستاذ جامعي صالح العبطان.د 6
 جامعة آرآوك دآتوراه في القانونأستاذ جامعي طلعت جياد.د 7
 جامعة بغداد دآتوراه في الترجمةأستاذ جامعي بهاء الكبيسي.د 8
مختبرات آرآوك اإلنش ماجستير هندسة مدنيةمدير مختبر عثمان حسن سعيد 9
مدير  نهاد قاسم محمد10

 المشاريع
هيئة الطرق والجسور ماجستير هندسة مدنية



 
 
 
 )3(الملحق 
 

 إسفلت الموصلقائمة فحص المؤثرات االقتصادية في الشراء لمصنع 
 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
الفعلي

دالت التي تحد              -1 ث  يتأثر المصنع في مجال الشراء بالتب
ي    ة ف دمات المعروض لع والخ ائدة للس عار الس ي األس ف

 . األسواق  المحلية 

 1،2صفر،

ه -2 ة مبيعات ى آمي  طلب المصنع على مشترياته يعتمد عل
 . الفعلية 

 1،2صفر،

رة واحدة في وقت واحد           -3 ر من فق  يشتري المصنع أآث
تفيد تراة يس رات المش ك الفق ة وليست الن تل ا مجتمع  منه

 .منفردة 

 1،2صفر،

ع            -4 دما يتوق ين عن  تزداد مشتريات المصنع من صنف مع
 . ارتفاع أسعاره في األسواق مستقبًال 

 1،2صفر،

ن     -5 ة ل واد األولي ن الم ترياته م ى مش نع عل ب المص  طل
  .يتغير مستواه في حالة ارتفاع أو انخفاض أسعارها 

 1،2صفر،

دما              -6  يؤآد المصنع على جانب الشراء بشكل واضح عن
ال في الصناعة ،             يمر بمرحلة االزدهار ضمن دورة األعم

 . ويقلل من الشراء في حالة الرآود 

 1،2صفر،

 
 
 
 

المؤثرات 
 االقتصادية

 
 
 
 

ال      -7 دة أعم راء وح ة لش درة المالي ه الق نع لدي  المص
ى         مجهزه الرئيس بحيث تنتقل ملكي      ة إل ة تلك الوحدة آامل

 . المصنع 

 1،2صفر،

  14 اإلجمالي
  =المعدل

  =النسبة المئوية
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 )4(الملحق 

 قائمة فحص المؤثرات السياسية والقانونية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل
 المؤثرات
 ئيةالشرا

 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
 الفعلي

د          -1  تؤثر التبدالت التي تحدث بالتوجهات العامة لحكومة البل
 .في قرارات شراء المصنع 

 1،2صفر،

اطات تجه    -2 ين نش حة ب ة واض د عالق نع   توج ز المص ي
 .بالمشتريات واستقرار الظروف السياسية للبلد 

 1،2صفر،

 ال يخالف المصنع التشريعات الحكومية وال يواجه دعاوى       -3
قضائية يقيمها بعض المجهزين ضده لعدم التزامه بالتعاقدات        

 .المبرمة معهم 

 1،2صفر،

رت      -4 بط بمشترياته ، إذ ال   ال يواجه المصنع مشاآل قانونية ت
ض    اطات بع ع نش تريات م ك المش تخدامه لتل ارض اس يتع
المنظمات الحكومية مثل بلدية المحافظة ووآالة حماية البيئة        

 .ومرآز حماية المستهلك 

 1،2صفر،

ية أو  -5 ارات السياس ض التي دعم بع نع أن ي اول المص  يح
ة              ى الحكوم ع أن تهيمن عل ة     األحزاب التي يتوق ، في محاول
 . تخفيف حدة الضغوط السياسية والقانونية عليه 

 1،2صفر،

زين     -6 ن المجه ه م تري احتياجات نع أن يش ل المص  يفض
 . المحليين ، فان لم تتوفر يتوجه نحو المجهزين الدوليين 

 1،2صفر،

 
 
 
 
 

المؤثرات 
السياسية 
 والقانونية

ترياته ،  -7 د مش ين لتوري زين دولي ع مجه د المصنع م  يتعاق
ن  ديقة    لك ن دول ص زين م ؤالء المجه ون ه رط أن يك بش

 .لحكومة البلد 

 1،2صفر،

  14 اإلجمالي
  =المعدل

  =النسبة المئوية
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 )5(الملحق 
 قائمة فحص المؤثرات التكنولوجية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 المتاح
الوزن 
 الفعلي

ى البحث والتطوير في            -1  تؤآد إدارة المصنع عل
 . مجال  الشراء 

 1،2صفر،

د -2 ود التوري ًا في عق  يضع المصنع شرطًا مهم
ا   ي يبرمه ين   الت من التحس زين يتض ع المجه م

 .المستمر ألداء المجهز 

 1،2صفر،

ي   -3 ل المصنع ف تخدام الحاسوب داخ ري اس  يج
ات   ة المعلوم ة وموثوقي راء لضمان دق ال الش مج
زم           ة استرجاعها إن ل المرتبطة بالشراء ، وإمكاني

 . األمر 

 1،2صفر،

زة مت-4 نع أجه تخدم المص ص  يس ورة لفح ط
 .نوعية المواد المشتراة 

 1،2صفر،

 يطبق المصنع نظام الشراء اآلني ، إذ ال يوجد           -5
 . في المصنع مخازن يحتفظ بمشترياته فيها 

 1،2صفر،

ب  -6 اط محوس د ارتب ات  ( يوج ادل البيان تب
ًا ا يضمن  ) إليكتروني ه ، بم ين المصنع ومجهزي ب
ة ال ة معرف تريات المطلوب ات المش ز بكمي مجه

 . ومواعيدها 

 1،2صفر،

 
 
 
 
 
 

المؤثرات 
التكنولوجية

ف    -7 ة بمختل ه الرئيس ن احتياجات نع يعل  المص
ى    د عل روءة ، ويؤآ موعة والمق ائل المس الوس

) االنترنيت (عرضها في شبكة االتصاالت العالمية      
ن      ن م دد ممك أآبر ع اله ب من اتص ي يض لك

 . المجهزين 

 1،2صفر،

  14 اإلجمالي
 =المعدل 

  =النسبة المئوية
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )6(الملحق 
 قائمة الفحص المؤثرات التنافسية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات
 الشرائية
 البيئية

 
الوزن  مضمون فحص الحالة المبحوثة

 احالمت
الوزن 
 الفعلي

انع    -1 ن المص د م ع العدي نع م افس المص  يتن
والشرآات على نفس األصناف من المشتريات      

 . في موقع جغرافي واحد 

 1،2صفر،

ن  -2 ترياته م ى مش نع عل ل المص  يحص
 . المجهزين المعروفين في األسواق المحلية 

 1،2صفر،

ع    -3 ة م ة المرجعي نع المقارن ري المص  يج
ل    ن اج رائية م ه الش ين لعمليات أفضل المنافس

 .تحسين موقعه التنافسي في الصناعة 

 1،2صفر،

 بعض المجهزين الدوليين يتحالف المصنع        -4
ي      وفر ف تريات ال تت ه مش وردون ل م ، في معه
ون أن    تطيع المنافس ة وال يس واق المحلي األس

 . ها إال بموافقة المصنع يحصلوا علي

 1،2صفر،

ين   -5 زين دولي ع مجه نع م ل المص  إن تعام
ين      ي ب ه التنافس ز موقع ي تعزي اعد ف يس

 .المشترين الصناعيين 

 1،2صفر،

ترياته    -6 ز مش ادر تجهي نع مص ك المص  يمتل
ا          الرئيسة ، وبذلك يضمن توفرها حين يحتاجه

 .وبالمواصفات التي يبغيها 

 1،2صفر،

 
 
 
 
 

المؤثرات 
 التنافسية

ع   -7 ة م ات وثيق نع عالق س المص  يؤس
ز   ر إدارة المصنع أن المجه ه ، إذ تعتب مجهزي
ي   اهم ف ذي يس تراتيجي ال ريكها االس و ش ه

 .تعزيز الموقف التنافسي للمصنع 

 1،2صفر،



  14 اإلجمالي
 =المعدل 

  =النسبة المئوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7(الملحق 
 قائمة فحص المؤثرات األخالقية في الشراء لمصنع إسفلت الموصل

 المؤثرات

 الشرائية
 البيئية

 
الوزن الوزن المتاح مضمون فحص الحالة المبحوثة

 الفعلي

ى -1 ة حت ات الحكومي ن المؤسس ه م نع احتياجات تري المص  يش
و  ه نح ديها توج وفر ل م تت ان ل ا ، ف ز إنتاجه ي تعزي اهم ف يس

 .المؤسسات الخاصة 

  1،2صفر،

ه مع -2 د تعامل ى قضايا السمعة والشرف عن  يؤآد المصنع عل
 . المجهزين 

  1،2صفر،

ة      -3 س علمي ق أس ى وف ه عل ار مجهزي نع ويخت يم المص  يق
 . مدروسة بشكل محكم وعادل 

  1،2فر،ص

واطن تنظيمي -4  المصنع مسؤول اجتماعيًا ويحاول أن يصبح م
 .صالح 

  1،2صفر،

ه            -5  يسعى المصنع في تعاقده مع المجهزين إلى تحقيق الفائدة ل
 .وللمجهزين في وقت واحد 

  1،2صفر،

 يتخلص المصنع من فضالت وبقايا مشترياته التي ال يستفيد             -6
 .منها بطريقة نظيفة ال تضر بالبيئة والمجتمع 

  1،2صفر،

 
 
 
 

المؤثرات 
 األخالقية

ل  -7 ات العم رق أخالقي راء تخ ات ش نع تطبيق ه المص  ال يواج
 .آادعاء إدارته لطلب وهمي من مجهز معين 

  1،2صفر،



  14 اإلجمالي

 =المعدل 

 =النسبة المئوية 

 
 
 
 
 
 
 

 )8(ملحق 
 بعض الصور الفوتوغرافية عن موقع مصنع إسفلت الموصل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 )1(صورة رقم 
 مستودعات استالم المواد األولية في مصنع إسفلت الموصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )2(صورة رقم 

 
  مصنع إسفلت الموصلوحدة الحزام الناقل للمواد األولية في

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )3(صورة رقم 
 وحدة تخزين أرضية للمواد األولية في مصنع إسفلت الموصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )4(صورة رقم 
 وحدة تكسير وتنعيم أرضية للمواد األولية في مصنع إسفلت الموصل

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )5(قم صورة ر
 وحدة طحن وغربلة عمودية للمواد األولية في مصنع إسفلت الموصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )6(صورة رقم 
 في مصنع إسفلت الموصل) المعالجة الحرارية(وحدة االستحرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملخص البحث
ة ف                ؤثرات البيئي ى الم ى تسليط الضوء عل ي الشراء الصناعي في معمل     يسعى البحث إل

ة مناسبة                     ر بطريق اثيرا من اجل التفكي ا ت إسفلت الموصل وتحليلها وذلك بغية التعرف على ابرزه
ا وط له دف     . والتح ث، ه ة البح وت اهمي ة احت ى مقدم تمل البحث عل د اش اس فق ذا األس ى ه وعل

ة ا            وباإلضافة  . لبحث البحث، مشكلة البحث، فرضية البحث، أسلوب البحث، نطاق البحث، وهيكلي
ك من                       اول االول اإلطار النظري وذل إلى المقدمة فهناك ثالثة فصول احتواها هذا البحث حيث تن
اول   ا تن ه آم ا توصلت الي ذا المجال وم ي ه ابقة ف خالل استعراض لمجموعة من الدراسات الس

ورآز  االطار النظري أيضا المضامين األساسية للشراء الصناعي ومراحل الشراء الصناعي،                   
ؤثرات   ل م ى تحلي تمل الثالث عل ي الشراء الصناعي، واش ة ف ؤثرات البيئي اول الم ى تن اني عل الث

ل     فلت الموص نع اس ة لمص راء البيئي ة (الش ة الميداني وث   ) الدراس نع المبح ر ان المص ث ظه حي
 . يستجيب للمؤثرات البيئية بشكل يخالف فرضية البحث

 : استنتاجات من أبرزهاوهناك خاتمة لهذا البحث اشتملت على عدة 
يتبين أن مجال الشراء مقارنة بمجال البيع في المنظمات أصعب فهمًا وأآثر تعقيدًا ، بسبب  .7

تضمينه لعدة مراحل ، وعدة خطوات ، وعدة أشخاص منهم المجهز الذي يقع خارج المنظمة 
لمنظمة بسبب ولكن يظل مجال الشراء اآثر فاعلية وأجدى طريقًا لتعزيز المرآز التنافسي ل. 

 . إمكانية حصول المنظمة من خالله على مدخالت متميزة أو ربما متفردة وغير تقليدية 
ظهرت أهمية المؤثرات السياسية والقانونية من بين مؤثرات الشراء الصناعي البيئية ، إذ ال  .8

تستطيع المنظمات أن تتصدى لها بل تستجيب لها دائمًا ، بينما تستطيع أن تتصدى لبعض 
لمؤثرات األخرى ولو لفترة قصيرة مثل المؤثرات االقتصادية والتنافسية التي تتصدى لها ا

عن طريق التحالفات ، والمؤثرات التكنولوجية التي تتصدى لها عن طريق البحث والتطوير 
أما استجابة المنظمة للمؤثرات األخالقية فليست ملزمة ، لكنها ضرورية لتحسين . واالبتكار

 .ات في المجتمع وتحسين وتقوية أواصر العالقات مع مجهزيهاصورة المنظم
إدارة الجودة الشاملة مدخل إداري يؤآد على الجودة من المجهز إلى الزبون ، ويتفق أغلب  .9

روادها على أهمية إدارة الشراء آجزء من إدارة سالسل التجهيز ، وإدارة العالقات مع 
وما ذلك االتفاق إال نتيجة .  الجودة الشاملة الزبون الصناعي آجزء أساسي في تطبيق إدارة

لكون الشراء يعمل على تنمية أرباح المنظمة أو خفض تكاليفها وبالتالي نجاح تطبيق إدارة 
 .الجودة الشاملة

 
 :آما احتوت الخاتمة على عدة توصيات منها 

ذا                   -4 ة ، وه ؤثرات الشراء الصناعي البيئي د م ا    ضرورة قيام المنظمة الصناعية بتحدي يتطلب م
 : يأتي
a.  تأآيد اإلدارة العليا على مجال الشراء. 
b.  وجود قسم شراء مستقل وواضح ضمن هيكلية التنظيم. 
c.  استخدام آادر متخصص بالشراء من اجل رفع مستوى األداء. 

ذه                         -5 ناعي الن ه راء الص ة الش ي عملي ز ف ل المجه ة تحلي ى مرحل د عل ي التأآي ينبغ
بًا يمكن ضمان نجاح                      المرحلة تحدد مصير     ار المجهز مناس ان اختي ان آ ا ، ف ة بأآمله  العملي

ل                 ى فش ك إل ؤدي ذل ا ي عيفًا ربم ز ض ار المجه ان اختي و آ ا ل ة ، أم راء آامل ة الش عملي
 .العملية بالكامل 



روع   -6 رآات ذات الف د الش ال –تأآي دات األعم راء   - وح ؤثرات الش د م ى تحدي ة عل  المتجانس
ر            البيئية وت  ل في مق ك التحلي حليلها ، ألنها تؤثر في جميع فروعها ويفضل أن تحتفظ بنتائج ذل

 :وذلك من خالل ما يأتي . مرآزها الرئيس الذي يدير تلك الفروع 
تحليل المؤثرات البيئية السياسية والقانونية ، الن هذه المؤثرات ال تستطيع المنظمات               -ج 

د نفس     ا تج ذا فأنه ا ، ل ى تغييره ل عل ة   أن تعم ات العام تجابة للسياس اقة لالس ها منس
 .ومذعنة للقوانين المحلية التي تصدرتها الدولة 

ة           -د  وذًا وأهمي ر نف ا تكون الموجه األآث ًا م تحليل المؤثرات البيئية االقتصادية ألنها غالب
ة ،                   ة المنظم ة وربحي الوفورات المالي ا المباشر ب في الشراء الصناعي بسبب ارتباطه

فمثًال يمكن لمصنع اسفلت     . تها التصدي للمؤثرات البيئية األخرى      والتي يمكن بوساط  
دمًا           وفيره مق الموصل أن يتفوق على منافسيه في أسواق المواد اإلنشائية عن طريق ت

ا          ل وجوده                 -لمشترياته من المواد التي  يحتاجه ع أن يق ا يتوق ى شراء م ده عل  أو تأآي
رة          ة  آالرمل والحصى           مستقبًال في األسواق، مثل شراء آميات آبي واد األولي من الم

  وطبعًا ذلك األمر ال يتحقق دون إنفاق األموال -52الخ وخزنها.. والقير
                                           

 . وفقًا لتقارير قسم النوعية في المصنع فان هذه المواد ال تتأثر بمدة الخزن52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 توصـية المشرف

 
 
 

أشهد بأن طالب الدآتوراه في اإلدارة الصناعية السيد حسين يوسف 
تحليل المؤثرات البيئية في " محيميد آل زويد قد اعد أطروحته الموسومة 

، تحت "دراسة الحالة في مصنع إسفلت الموصل: اعيالشراء الصن
إشرافي في جامعة سانت آلمنتس العالمية، واعتقد بان األطروحة قد 

 .أصبحت جاهزة للمناقشة والتقييم 
 .    وبناء على ذلك قد وقعت في أدناه

 
 
 

                                                    المشرف
 وراألستاذ المساعد الدآت

 سعد محمود خليل الكواز
 /                                                     3 / 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 



 
 
 

    
     
     

 

وعلى ) ρ(الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد الكائنات محمد الكريم 
 .. أهله وأصحابه أجمعين 

عفني الكلمات للتعبير عن مدى شكري وتقديري لألستاذ المشرف فال تس.. أما بعد 
على البحث الذي تواصل معي خطوة بخطوة النجاز هذا البحث ، الذي تم في ضوء أفكاره 

لذا أدعو اهللا أن يديم .. النيرة وتوجيهاته السديدة ودقة مالحظاته لألمور الصغيرة والكبيرة 
 ..ذنه تعالى عليه وافر الصحة ومزيدًا من العلم بأ

وأتقدم بالشكر والتقدير لكل أساتذتي وزمالئي في آلية الهندسة وفي آلية اإلدارة 
واالقتصاد في جامعة الموصل الذين أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في توجيه مسيرة 
البحث وتعزيزها ، آما أتقدم بكل الحب والعرفان بالجميل لزمالئي في التعليم المفتوح 

 . وا نعم الحافز واإلسناد خالل مدة البحث الذين آان
آما أقدم بالشكر والتقدير للسادة المديرين ورؤساء األقسام ومسئولي الشعب 
والعاملين جميعًا في وزارة اإلسكان واالعمار وفي شرآة آشور العامة للمقاوالت اإلنشائية 

 .به العمليوفي مصنع إسفلت الموصل الذين أسهموا في تسهيل مهمة البحث في جان
 .. خيرًا عنيجزا اهللا الجميع

     
 الباحـث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر والتقديرال



 
 
 
 

 
 
 
 

 ...إلى عالي الهمم ... إلى رمز اإلباء والقيم 

 ...  إلى مثال الشموخ والشيم 

 ..اإلنسان األعز عندي واألهم 

 .. والدي أدامه اهللا لي ملهمًا نحو القمم 

 حـســين

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهـداء
 



 

 اعملوا فسيرى وقِل{
الله عملكم ورسوله 
والمؤِمنون وستردون 
ِإلى عاِلِم الغيِب 

والشَّهادِة فينبئكم 
 }ِبما آنتم تعملون 
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