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 المستخلص

أرباح المنشاة بالتطبيق علي  عليأثر تخفيض تكاليف األنشطة اللوجستية  بيان إلىهدفت الدراسة 

التكةاليف اللوجسةتية  إنوتنبع أهميةة الدراسةة مة  شركة اسمنت عطبرة ومصنع السالم لالسمنت 

المشةاة  أربةاحوبالتالي فان تخفيضها لة  دور فعةاف فةي ديةادة  اإلنتاجتمثل نسبة كبيرة م  تكاليف 

اإلثصةايية  أسةاليب اسةتخدم الباثثةان المةنهل الو ةفي التحليلةي عبةر  ،لمةالي واالرتقاء بالوضةع ا

شةةركة ي المبحةةوثي  فةةي الدراسةةة الاالسةةتبيانم المةةود  علةة أداةلتحليةةل  SPSS برنةةاملممثلةةة فةةي 

 إلىم ، وم  خالف التحليل تم التو ل 2020اسمنت  السالم خالف العام مصنع اسمنت  عطبرة و

عالقةةة ذاد داللةة  اثصةةايي  بةةي  تخفةةيض تكةةاليف االنشةةط  اللوجسةةتي   ودوجةة،  أهمهةةاعةةدة نتةةايل 

االنشةةط   إدارة أسةةلو وتبنةةى  أهميةةةالتأكيةةد علةةى التو ةةياد  أهةةمومةة   المنشةةاة  أربةةاحوديةةادة 

االنتةةاجى  األداء فةةياللوجسةةتياد  ألهميةةةالشةةركاد الصةةناعية ن ةةرا  فةةياللوجسةةتية وخصو ةةا 

 . وتسعير المنتجاد اإلنتاجيةالتكاليف للشركاد م  ثيث تأثيرها الكبير على 

 

 االرباح-التكاليف–االنشطة  -اللوجستيةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

    The study aims at showing the effects of decreasing the cost of logistics activities 

on the profits of the establishment by application of the study  to Atbara Cement 

company and Alsalam Cement factory. The importance of the study comes from the 

large logistic cost ratio so the decreasing of the logistics costs has an effective  role 

in increasing the profits and raising the financial situation. The researchers used the 

descriptive analytical through its statistical methods which has been distributed to 

the delegates in Atbara cement company and Alsalam cement factory during the 

year of 2020. The most important  result of this study that there is a relationship and 

statistical significance between the decreasing of logistics costs and increasing of 

the  profits .The most important recommendation of the study  that are to make sure 

of the importance of  logistics activities especially in the industrial companies , 

given the importance of logistics in the productive performance and its effects on 

the production costs and production pricing. 

Keywords: logistics-Activities-Costs-Profits 
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 املنهجي للدراسة  اإلطار

 المقدمة

تنبع أهمية تقليل وتعتبر  التكاليف  بصورة عام  ذاد تأثير كبير على أسعار المنتجاد و      

التكلفة والتحكم فيها في أن الهدف األساسي واألولي ألي شركة كانت هي الحصوف على األرباح 

كما قلت هو هدف أي شركة ثتى الشركاد الغير ربحية.فبدون تحقيق وتع يم تلك األرباح وهذا 

هامش ربحي فإنها ل  تستطيع البقاء طويالً .وتستطيع هذه الشركاد تحقيق هدفها األساسي أال وهو 

تع يم األرباح ع  طريق تحكمها في أنشطتها بحيث تعطي أفضل منتل وبأقل سعر أو عندما تقلل 

.وقد أ بحت ث تستطيع المنافسة في السوق مع مثيالتها م  الشركادوتتحكم بتكلفة منتجها بحي

األعماف اللوجستية في السنواد األخيرة تشكل أهمية كبيرة ومتزايدة بالنسبة للعديد م  من ماد 

األعماف والدوف، باعتبارها عملية أساسية تؤدي إلى إضافة ثقيقية للقيمة، وعندما أيقنت هذه الدوف 

ريق نحو تدعيم المركز التنافسي وتحقيق الميزة التنافسية، وديادة األرباح إنما والمن ماد أن الط

يبدأ م  خدمة العمالء، وخفض التكاليف بدأد في تطبيق قواعد اإلدارة اللوجستية. وتشير 

% م  الثروة القومية في الوالياد المتحدة األمريكية تستثمر في األنشطة 19اإلثصاءاد إلى أن 

ً بأن هذه األنشطة توظف ثوالي اللوجستية، عل % م  قوة العمل هناك. كما تشير 13ما

% م  اإلنتاج العالمي , 10.5اإلثصاءاد إلى أن تكاليف لوجستياد النقل وثدها تبلغ ثوالي 

% م  ثم  45وأوضحت بعض الدراساد األمريكية أن  في ثالة استئثار اإلنتاج بتكلفة قدرها 

لطبيعي الوهي إثدى األنشطة اللوجستية المهمةم تستأثر بما نسبت  السلعة، فإن عملياد التوديع ا

 % م  ثم  السلعة، وهي ما يعادف ثلث تكلفة اإلنتاج15

 :الدراسة مشكلة

 يمك  تلخيص المشكلة في التساؤالد التالية:

 السؤاف الرييسي:

  المنشاة  أرباحعلي اللوجستي   األنشطةتخفيض تكاليف  هو أثر ما

 الفرعية: األسئلة

  الشركاد موضع الدراسة. أرباحهل يؤثر وجود ن ام فعاف لتدفق المعلوماد علي 

 الشركاد موضع الدراسة. أرباحعلي تكاليف التخزي   هل يؤثر خفض 

  الشركاد موضع الدراسة. أرباحهل يؤثر خفض تكاليف النقل علي 

  الشركاد موضع الدراسة. أرباحلعمالء علي لهل يؤثر خفض تكاليف الخدمة 

 :فرضية الدراسة

 المنشاة أرباحاللوجستي  وديادة  األنشطةبي  تخفيض تكاليف  إثصاييةعالقة ذاد دالل   توجد

 :الدراسة أهداف

 التكاليفمفهوم  أبراد. 

  اللوجستية األنشطةأبراد مفهوم. 

  الشركاد موضع الدراسة. أرباحعلي ديادة  التخزي تكاليف التعرف علي اثر خفض 
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  الشركاد موضع الدراسة. أرباحالتعرف علي اثر خفض تكاليف النقل علي ديادة 

  الشركاد موضع الدراسة أرباحالتعرف علي اثر خفض تكاليف الخدمة العمالء علي ديادة 

  ية علي ديادة االرياح في الشركاد موضع تنشطة اللوجسإثر خفض تكاليف األالتعرف علي
 .الدراسة

 للدراسة العملية والعلمية األهمية

مما  ،األرباح ديادة  اللوجستية علي األنشطةخفض تكاليف  تأثيرتنبع أهمية الدراسة م  أهمية 
، كما تعتبر مخرجاد هذه أهدافها تحقيق  ثمبالوضع المالي للمنشاة وم  لالرتقاء   إلييؤدي 

 إضافةذاد فايدة كبيرة لمتخذ القرار بالشركاد موضع الدراسة، وتعتبر هذه الدراسة  الدراسة

  .والمحاسبة اإلدارةعلمية في مجاف 

 :منهجية الدراسة

 المنهل الو في التحليلي ومنهل دراسة الحالة. استخدامتم  

 : البيانات جمع مصادر

  ع  طريق االستبانة. األولية: يتم الحصوف علي البياناد األوليةالمصادر 

  :م  المراجع ،الدورياد العلمية ، الرسايل الجامعية واالنترنت جمعتالمصادر الثانوية  

 حدود الدراسة :

 م2020ة : العام ثدود دماني

  شركة اسمنت عطبرة ومصنع السالم لالسمنت : ثدود مكانية

 

 الدراسات السابقة 

 م:2011 أبو حسيندراسة 

تحليل األنشطة اللوجستية وأثرها علي الصادراد السودانية المنقولة بحث و إلىهدفت الدراسة 

بحراً ، وقد نبعت أهمية البحث م  أهمية اللوجستياد ، ليس علي مستوى الصادراد فحسب وإنما 

علي كافة القطاعةاد االقتصةادية و كةان مة  ضةم  أهةداف هةذا البحةث التركيةز علةى دراسةة مةدى 

فاهيم اللوجستياد علي الصادراد السودانية ومدى تأثير ذلك سةلباً وإيجابةا أمكانية تطبيق قواعد وم

وجةود معوقةاد  أهمهةاالنتةايل  مجموعةة مة  وقد خلصت الدراسةة إلةي، علي الصادراد السودانية 

فنيةةة وهيكليةةة وتنسةةيقية بةةي  الجهةةاد ذاد الصةةلة بقطةةا  الصةةادر لتطبيةةق مفةةاهيم وقواعةةد األنشةةطة 

ضةةرورة إلةةزام كافةةة الجهةةاد ذاد التو ةةياد   أهةةمومةة  اللوجسةةتية علةةي الصةةادراد السةةودانية . 

  في عملية الصلة بقطا  الصادر بمفاهيم وقواعد اللوجستياد مع التدريب المستمر لكافة المشاركي

 الصادر . 

 م  :2014   األميندراسة 

هدفت الدراسة إلةي التعريةف بمفهةوم وأدبيةاد المنةاطق الحةرة فةي العةالم ، وتأكيةد أهميةة ودور 

اللوجسةةتياد فةةي منطقةةة البحةةر األثمةةر الحةةرة إضةةافة إلةةي التعةةرف علةةي بعةةض النمةةاذج الناجحةةة 

السياسةاد التةي تتبعهةا فةي تشةغيل المنةاطق للمناطق الحرة والتي أ بحت مراكز لوجستية لمعرفة 

%  م  المبحوثي  يرون أن جذ  استثماراد نحو 98أن ما نسبت   الحرة . وم  واهم نتايل الدراسة
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وتو لت الدراسة إلي عدة تو ياد ، وتطور المنطقة الحرة يعتمد علي تطبيق المفاهيم اللوجستية 

للمنةةاطق واألسةةواق الحةةةرة بتطبيةةق المفةةةاهيم أن تهةةةتم الدولةةة والشةةركة السةةةودانية منهةةا ضةةرورة 

 اللوجستية التي تساعد علي جذ  األمواف االستثمارية ونمو وتطور المنطقة الحرة . 

 م2018 وآخروندراسة مصطفى 

مجةاف الشةح  الجةوي  فةيتطبيق الجيل الثاني م  نموذج  سلسة القيمة  بيان اثر إلىهدفت الدراسة 

 أهمالمنشاة وم   أرباحديادة  إلىمما يؤدى  البيئةعلى تخفيض التكاليف اللوجستياد والحفاظ على 

الدراسة كشةف تحليةل خاليةا سلسةلة القيمةة للشةركة ج عة  وجةود خاليةا  إليهاتو لت  التيالنتايل 

المنبثقة ع  هذه  ألنشطةلتحليل  إجراءمضيفة للقيمة وذلك بهدف ضرورة  وأخرىمستهلكة للقيمة 

الدراسةة بضةرورة تطبيةق نمةوذج سلسةلة  وأو ةت القيمةة إلةىالخاليا  بهدف استبعاد ما ال يضيف 

 ايجابية على الشركة . أثارالشركة لما ل  م   أعماف القيمة على

 م2018 وآخرون  سالم دراسة

فةي  األنشةطة أسةاجيلعبة  ن ةام محاسةبة التكةاليف علةى  الةذي الدورمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 

التكلفة، بالتطبيق  إلدارةالحديثة  األنشطةتخفيض التكاليف للمؤسسة االقتصادية وذلك باعتباره م  

فعةال  األنشةطة أسةاجن ةام محاسةبة التكةاليف علةى  أنعلى موسسة بسكويت البرهان وتم التو ةل 

ك م  خالف النتايل المتحصل عليها م  جةراء تطبيةق هةذا تخفيض التكاليف للموسسة وذل فيساهم 

هةةذا التخفةةيض يكةةون عةة  طريةةق  إنايل تةةتلةةك الن أهةةمالن ةةام علةةى المؤسسةةة محةةل الدراسةةة ومةة  

 .للقيمة المضيفةغير  األنشطة إلغاءالتخصيص الدقيق للتكاليف غير المباشرة وع  طريق 

 م2019 حياةدراسة 

الخةةدماد  أهميةةة وإبةةرادتطةةوير المةةوان   فةةيبيةةان دور العمليةةاد اللوجسةةتية   إلةةىهةةدفت الدراسةةة 

الدراسة م  تحوف المواني م  مجرد محطاد  أهميةبردد ة التنافسية ، زتحقيق المي فياللوجستية 

 ةةناعة ماليةةة معقةةدة ومتشةةابكة تتةةداخل فيهةةا االسةةتثماراد الماليةةة  إلةةىماليةةة بريةةة السةةتقباف السةةف  

المجمعةةاد الصةةناعية داخةةل  أقامةة ، وتزايةةد االتجةةاه نحةةو  والتشةةغيلية واإلداريةةةبالمتطلبةةاد النقديةةة 

مجةاف اللوجسةتياد يةؤثر بدرجةة  أ بحوم  نتايل الدراسة  إنتاجيةالموان  مما جعل منها قطاعاد 

الشةاملة واللوجسةتياد لتحقيةق  اإلدارةسلسةلة  فيالموان  مما جعلها ثلقة  فأعماكبيرة ومهمة على 

تكلفةةة  ممكنةةة مةة  خةةالف مراكةةز اللوجسةةتياد  وبأقةةلوقةةت  بأسةةر العمةةالء بمطةةالبهم  إمةةدادسياسةةة 

لةةدعم القةةدراد التنافسةةية  للمةوان  البحريةةة  .ومةة  تو ةةياد الدراسةةة   اإلسةةتراتيجيةالتكلفةة   وإدارة

االسةةتراتيجياد  وإعةةدادالسلسةةلة اللوجسةةتية  فةةي بةةدوره لفكةةر اللوجسةةتي  للقيةةامضةةرورة تطبيةةق ا

مينةاء مة  الجيةل  إلةىاالستراتيجياد الحالية لتطوير الميناء وتحويلة   فيالن ر  إعادةالمستقبلية مع 

 الثالث .
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 :للدراسة إلطار النظريا

 مفهوم التكلفــةأوالً: 

وتزويدها بالبياناد والتقارير   اإلدارةخدمة  فيتؤدى ن م محاسبة التكاليف دور مهما وباردا 

ببياناد التكاليف  اإلدارةالتخطيط والرقابة واتخاذ القراراد ، وتزويد  إلغراض ةالالدمالمهمة 

 أمرالمحاسبة ع  التكاليف  أ بحتالقوايم المالية الخا ة بالتكاليف ، فقد  وإعدادلقياج التكلفة 

 وثيوي الستمرار الوثداد االقتصادية واددهارها وقدرتها على المنافسة مع مثيالتها  ،  ضروري

كما ان العالم فى الوقت الحاضر يشهد تحوال جذريا فى بئية االعماف  فقد ا بحت تتسم بالتقدم 

يدة ، وتقديم خدماد مميزة، وامتدد السريع فى تقنية المعلوماد ، والتسار  فى ابتكار منتجاد جد

المنافسة بي  الصناعاد لتصبح على المستوى العالمى، مما فرض على  المنشاد تقديم خدماد 

 ثيث ،  مم،1420 نوري ،، نالجايسوومنتجاد عالية الجودة وباقل تكلفة ممكنة مع توفير البدايل المتجددة 

أن هدف أي وثدة اقتصادية هو تحقيق الربح وهذا يتم م  خالف كون اإليراداد التي تحصل عليها 

المنشأة أكبر م  التكاليف خالف الفترة المالية فالتكلفة إذا مفردة مهمة جداً لكونها تعتبر العنصر 

مرعي ال .يالرييسي والذي يساهم في تحقيق الهدف م  خالف استخدامها بشكل أمثل وبشكل اقتصاد

 مم1988،

المتعلقة بمرثلة معينة أو منتل مادي معي  أو  األعباءمجموعة " بأنهاتعرف التكلفة عادة و  

مجموعة منتجاد أو خدمة أو مجموعة خدماد مقدمة في مرثلة معينة قبل المرثلة النهايية أي 

 مم1999العدوان، ."قبل و ولها للبيع 

تضحية اختيارية بأشياء أو ممتلكاد أو ثقوق مادية أو معنوية ، ويتحتم أن " بأنها  كما تم تعريفها

تكون ذاد قيمة اقتصادية في سبيل الحصوف علي منفعة ثاضرة أو مستقبلية ، ويتحتم أن ال تقل 

 مم2006الالمطارنة ، "في قيمتها وقت إتمام التضحية في سبيلها م  قيمة التضحية 

بأنها تضحية مادية اختيارية بهدف الحصوف علي منفعة مادية  "أيضا  عرفها باثث آخر كما    

بأنها ذلك القدر م  النفقة الفعلية أو  "عرفها البعضو مم2007ال التكريتي،. "ثاضرة أو مستقبلية

أو الخدمة  مم1981ال عطية ، باعش ،. "االفتراضية التي وقعت بسبب شيء معي  أو قابلة ألن تنسب إلي 

ويمك  قياج التضحية بواسطة النقدية أو الممتلكاد المحولة أو الخدماد ألمؤداه ومالي ذلك "، 

وهذا التعريف سهل ومقبوف بشكل عام في المحاسبة المالية ويستخدم مصطلح التكلفة في المحاسبة 

التكاليف بشكل  اإلدارية بعدة طرق والسبب في ذلك يرجع إلي هنالك عدة أنوا  للتكاليف وتبو 

  ،مم2014الجايسون، نوري ، مختلف ثسب ثاجة المدير الفورية أو العاجلة 

تضحية بالموارد  وينبغي أن تكون بأنها " التكلفة  انعرف الباثثيم  التعريفاد السابقة  و   

 اختيارية ويتوقع أن تنتل عنها منافع اقتصادية ثاضرة أو مستقبلية تفوق في قيمتها عند اإلنفاق

 ." قيمة األعباء الفعلية 

وثتى يكون هناك تحليل واضح لمفهوم التكلفة ينبغي التمييز بينها وبي  مصطلحاد معينة مثل  

 . التضحية ،النفقة ، المصروف ، االستخدام ، األ ل ، الخساير 
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تقوم المنشأة بإنفاق مبالغ نقدية أو تلتزم بإنفاق هذه المبالغ مستقبالً في سبيل الحصوف "  -النفقة :

علي اإليراد الذي يعبر ع  التدفق الحالي أو المنت ر الذي تدفع  أو سوف تدفع  المنشأة للحصوف 

سلع المن م م الالدمة إلنتاج ال –رأج الماف  –العمل  –علي خدماد المواد اإلنتاجية ال األرض 

والخدماد ، وبهذه الكيفية فإن النفقاد هي تضحياد اقتصادية تعاقدية في  ورة نقدية أو غير 

تعاقدية في  ورة ضمنية يترتب عليها منفعة نتيجة استحواذ أو اقتناء أو الحصوف علي المواد 

ف اإلنتاجية ويترتب علي ذلك أن تضم هذه النفقاد ال وفق هذا المفهوم م جميع عنا ر التكالي

والمصروفاد ثيث يترتب عليها منفعة ثاضرة أو مستقبلية ال أ وف م بيد أن النفقاد ال يشترط 

أن تضم عنصري الخسارة والضيا  غير العادي ثيث ال يترتب عليها منفعة في  ورة إيرادي  

 مم2014الالتكريتي ،."محققة 

عالقة مباشرة يتمثل المصروف في جميع النفقاد العامة التي ليس لها  " -المصروف :

بالمخرجاد في  ورة سلعة أو ثزمة نهايية وبهذا المفهوم فإن المصروفاد تعبر ع  كافة النفقاد 

العامة غير المرتبطة ارتباط مباشر باإليراد المحقق نتيجة عالقة السببية واالرتباط غير المباشر 

ة وم  ثيث عالقتها بالتكاليف والتمويلي ةباإليراد المحقق وم  أمثلتها المصروفاد اإلدارية والبيعي

فإن المصروفاد هي ذلك الجزء م  التكاليف التي تم استنفادها أو االنتفا  بها خالف الفترة المالية 

وساهمت في خلق إيراداد الفترة دون أن يكون لها عالقة مباشرة بهذه اإليراداد وبهذا فإن 

ع اإلنتاج التام وم  ثم لم يتحقق اإليراد فإن  المصروفاد هي تكلفة إيراداد الفترة ولك  إذا لم يتم بي

 الالعشماويم."تكلفة وليس مصروف ال مبدأ مقابلة اإليراداد بالمصروفاد م مثاف لذلك االستهالك 

أستخدم الن ام المحاسبي الموثد ا طالح االستخداماد ليعبر ع  جميع النفقاد "     -االستخـدام :

منشأة خالف فترة دمنية معينة نتيجة استخدام عوامل اإلنتاج واألعباء التي تنفقها أو تتحملها ال

مباشرة في نشاطها االقتصادي وال شك أن ا طالح ال االستخداماد م أكثر شموال ثيث يضم 

 . "عنا ر التكاليف وعنصر المصروفاد وعنصر الخسارة وعنا ر الضيا  

ها أو تسيطر عليها وثدة اقتصادية األ وف هي منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تمتلك" -األ ــل :

معينة نتيجة لعملياد أو أثداث ماضية ويرى الباثث أن هذه األ وف قد تكون موارد مملوكة 

للوثدة االقتصادية الستخدامها في عملية التصنيع أو تقديم خدمة معينة لغاية الحصوف علي منافع 

وسة كشهرة المحل وبراءة االخترا  في المستقبل كذلك قد تكون هذه األ وف ملموسة أو غير ملم

 مم2000، محرمال جمع  و."مثالَ 

تمثل الخساير تضحية اقتصادية نقدية في  ورة إنفاق غير ضروري لإلنتاج ومفاج   "-الخساير :

غير متوقع وال يمك  قياس  وال يتميز بالرشد وال يمك  تجنب  ألن  يمثل ال روف الخارجية ومالها 

م  أثر علي العملية اإلنتاجية ثيث ال يترتب علي  عايد أو منفعة ثاضرة أو مستقبلية مثل سرقة 

وبهذا فالخساير ستكون نتيجة اختفاء أ ل م  أ وف المشرو  أو ، اد الخام أو ثريق المصنع المو

 . " استفادة خدمات  دون الحصوف أو توقع الحصوف علي عايد م  ذلك 
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يمثل الضيا  أو اإلسراف تضحية غير اقتصادية يمك  قياسها نقداَ وغير ضرورية "  الضيا  :

والتحكم فيها في نفس الوقت وكان م  الممك  تجنبها ال بسبب عدم  للنشاط اإلنتاجي ويمك  توقعها

االستخدام الرشيد م بدون إخالف جسيم بسير النشاط اإلنتاجي للمنشأة وال يترتب علي هذه التضحية 

 . مم2201، عشماويال"عايد أو نفع معي  

التضحية :تكون ذاد قيمة اقتصادية لكل م  القايم بالتضحية والمستفيد منها واال ال تعتبر تضحية، 

 والتيالقيمة االقتصادية للتضحية  تتوقف علي الندرة  النسبية لما تم التضحية ب    إنوغير خاف  

ابوشناف اللتضحية ب  بدورها باختالف المكان والزمان   فكالهما يؤثر على الندرة النسبية ل تتأثر

 مم2019 وآخرون

ضروري  إنفاق ورة في تضحية اقتصادية نقدية  تمثل التكلفة  إن يرى الباثثان وبناء على ذلك 

ً لإلنتاج يمك  تحديده   ويمك  توقع  وال يمك  تجنب  إال في ثالة التوقف ع  النشاط  مقدما

 اللوجستية: األنشطةثانياً: 

 :  تعريف اللوجستية( 1

تعتبر األنشطة اللوجستية أثد الموضوعاد الحيوية والتي تزايد االهتمام بها في السنواد      

األخيرة علي الصعيدي  األكاديمي والتطبيقي  في مجاف إدارة األعماف م  ثيث مفهومها وأهميتها 

  ومكوناتها وممارستها في المن ماد المعا رة فمع كبر ثجم المن ماد وتعدد أنشطتها وأتسا

وتعدد خطوط منتجاتها وأسواقها تزايد االهتمام باألنشطة اللوجستية التي أ بحت تمثل العمود 

الفقري في هذه المن ماد والتي تهدف الي خدمة العمالء مع تحقيق الميزة التنافسية ، وتأخذ 

د ، أدارة األنشطة اللوجستية أسماء عديدة لمجاالد متنوعة وم  بينها التوديع المادي ، إدارة الموا

   م s  asp? Aid www.m.ahewar.org / الموقع االلكتروني الالنقل ، أدارة سالسل اإلمداد

وتعتبر اإلدارة اللوجستية م  أقدم األنشطة بالمنشآد وم  أثدثها في نفس الوقت ، ويمثل مفهوم 

عملية تجميع األنشطة والمهام  إلياللوجستية أثد نتايل تطور الفكر اإلداري الحديث ثيث يشير 

متكامل ، أن الوثدة االقتصادية ، وإدارتها بشكل  إليهاالمرتبطة بتوفر السلع والخدماد التي تحتاج 

األنشطة المرتبطة بعملية اللوجستياد كالتموي  والتوديع والشراء والنقل تمارج داخل جميع 

ظهور مدخل  إليأن ثداثة مفهوم اللوجستياد ترجع  إالالمنشآد االقتصادية منذ أقدم األدمنة ، 

  مم2006 وآخرونال فريد متكامل بدًء  في االنتشار في الخمسيناد م  القرن الماضي  إداري

يمم ، ؤووتعني الالي lodgeاللوجستية  في اللغة هي كلمة إنجليزية تتكون م  مقطعي  هما و   

lstic  وتعني الال متعلق بـمم وبضم المقطعي  تصبح الكلمةlogistic أي الال أمر متعلق بـاإليواء مم ،

  . logistic فأ بحتم فيما بعد تحرير الكلمة لتخفيف النطق تو

ف  "ظهر في محتوى عسكري إبان الحر  العالمية الثانية ويقصد ب   ا طالثاواللوجستية 

ب الجند ، أي إدارة تدفقاد األفراد والموارد لدعم المجهود الحربي ، ع  طريق يتحريك وإيواء كتا

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
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اف تنقل الجنود ، والعتاد والمؤن والذخاير م  المعسكراد والمستودعاد العسكرية إلى ميادي  الق

 مم2010ال ابوثسي  ،" أخرى بعيدة ، وذلك في الوقت الصحيح وبتكلفة معقولة في مواقع 

ف  وعلم إدارة تدفق البضايع والطاقةة والمعلومةاد "  هيوتعرف اللوجستية بالعربية ف  السوقياد 

إلةى منطقةة السةوق ومة   اإلنتةاجوالموارد األخرى كالمنتجاد والخدماد وثتةى البشةر مة  منطقةة 

الصعب أو ثتى المستحيل إنجاد أية تجارة عالمية أو عملية استيراد وتصدير عالمية أو عملية نقل 

 "للمةةةةةةةةةةةةواد األوليةةةةةةةةةةةةة أو المنتجةةةةةةةةةةةةاد وتصةةةةةةةةةةةةنيعها دون دعةةةةةةةةةةةةم لوجسةةةةةةةةةةةةتي اثترافةةةةةةةةةةةةي

(www.chanber.org.sa>studies>to logistic) االلكترونيلموقع ا  . 

فيمةا  نسةقمة  خةالف خمسةة أبعةاد متكاملةة وم هةاجمعية التقييس الفرنسةية فقةد عرفتأما       

،  اإلنتةةاجلةةداعم لعمليةةاد فةةي التمةةوي  والشةةراء ، اإلمةةداد داخةةل المؤسسةةة واإلمةةداد ا "بينهةةا وتتمثةةل

 "بعةد البيةع واإلمةداد الةذي يقةوم باسةترجا  وإعةادة تصةنيع المنتجةاد المنتهيةة  ةالثيتها  خدمة ما
 م Gilles2004ال

بأنها عملية التوقع الثتياجاد " تشمل مجاف الصناعة والخدماد لويمك  تعريف اللوجستياد  

ورغباد العمالء وتدبير المواد والقوى البشرية والتكنولوجيا والمعلوماد الالدمة للوفاء بهذه 

البضايع والخدماد للوفاء  إنتاجااللتزاماد واالثتياجاد والرغباد مع التحقق األمثل لشبكة 

 .مم2013الجورج ،"بطلباد العمالء 

 ةـــــــاألنشطة اللوجستي( 2

تشمل المن ومة اللوجستية علي العديد م  األنشطة ، يختلف خليط أنشطة اللوجستياد م  

 باختالفأخرى وم  هيكل تن يمي آلخر ، كما تختلف أهمية األنشطة اللوجستية  إليشركة 

 مم2002الالمعداوى،أخرى  إليالعملياد م  شركة 

وأهم ما يميز أدارة األنشطة  اللوجستية ضرورة التنسيق والتكامل بي  هذه األنشطة وذلك بهدف 

توفير المنتجاد وخدماد العمالء في الوقت والمكان المناسبي  وبالحالة وبالشكل المرغو  في  بما 

 ة وديادة أرباثها .دعم المركز التنافسي للمن م إلييؤدي 

 شطة رييسية وأنشطة مكملة أو معاونة نأ إليوتنقسم األنشطة اللوجستية 

 مم2008 إبراهيم:( إليوتنقسم األنشطة الرييسية   -األنشطة الرئيسية : أ(

 خدمة العمالء   -

 النقل          -

 التخزي          -

 ن ام تدفق المعلوماد  -
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 مم2008 إبراهيم:(وتتكون م  اآلتي :   األنشطة المعاونة ) الداعمة (:  ب(

 المخادن . -

 التنبؤ بالطلب . -

 الشراء .  -

 المناولة . -

 التعبئة والتغليف .  -

 : األرباحزيادة  تخفيض التكاليف وثالثا 

 يمك  ثصرها في : األرباحلزيادة معدالد  م  وسيلة أكثرهناك 

معا مع ثباد  بهما أوديادة كمية المبيعاد  أوم  خالف ديادة السعر  اإليراداد  ديادة -

 التكاليف.

  اإليرادادتخفيض التكاليف مع ديادة  -

  اإليرادادع  طريق تخفيض التكاليف وفى نفس الوقت ديادة   أو -

مقةةدار  فةةيالةةتحكم مةة  الصةةعب  أ ةةبحثةةدة يومةةا بعةةد يةةوم  تةةزداد التةةيسةةوق المنافسةةة وفةةى ظةةل 

الن ظروف السوق هي التي تحةدد لكةل منشةاة ثصةتها   اإلرباحومحاولة ديادتها لزيادة  اإليراداد

المنشةاة لزيةادة الربحيةة   إدارة إمةاميتم البيع ب  ، لذلك ل  تكون هناك فر ة  الذيالسوقية  والسعر 

  م  خالف تخفيض التكاليف مع المحاف ة على ثصة المبيعاد السوقية بمواجهة قوية للمنافسةي إال
 م م2017العيد ، عبد هللا 

 اإلخةالفمةع عةدم  تحقيقهةا إلةىتسةعى المن مةاد  التةي األهةداف أهةممة   أ ةبحوتخفيض التكاليف 

 تخفيض ف على مستوى الجودة المطلوبة م  قبل العمالء ، وترتكز فلس واإلبقاءبموا فاد المنتل  

للمةةوارد المتاثةةة بمةةا يقلةةل مةة  مجةةاالد  األمثةةلعلةةي  تحقيةةق االسةةتخدام  أساسةةيالتكةةاليف بشةةكل 
ثقيقيةةة  تضةةيف قيمةةة التةةيالضةةرورية  األنشةةطة إلةةىوسةةوء االسةةتخدام ويوجةة  التكلفةةة  اإلسةةراف

 )Horngren, 2011, (للمنتل

مة    األنشةطةتكةاليف  فةي الوفةورادعمليةة تحقيةق  إنهةاومفهوم فلسفة تخفيض التكاليف تقوم على 

 والتةيالمتداخلةة   األنشةطةم  خالف استبعاد بعةض  أو إلتمامها أالدمخالف تخفيض الوقت والجهد 

ال يةؤثر اسةتبعادها علةى جةودة المنةتل ، مةع تحقيةق رضةةا  أنال تضةيف اى قيمةة  للمنتجةاد بشةرط 

 بأسةعارممكة  مقارنةة  سةعر وبأقةلالعمالء  م  خالف تقديم المنةتل  بةالجودة والموا ةفاد المميةزة 

 م م0120ال ثجاج ، باسيلى ،المنافسي  

 : الميدانية  دراسةال

 : ةشركة أسمنت عطبر( 1

عام ة أعرق شرك  أسمنت في السودان ، أنشي مصنع أسمنت عطبرة شركة أسمنت عطبر 
م وذلك بشراكة مساهمة برؤوج  ةم كقطا  خاص تحت مسمي ال أسمنت بورتالند عطبر1947

 أمواف أجنبي  .

 موقع المصنع :

 ةكيلو متر جنو  كبري نهر عطبر 2,5القديم علي بعد ثوالي  ةيقع مصنع أسمنت عطبر

 السكةوبي  خط  ةالذي يصل مدينتي الدامر وعطبر اإلسفلتوشرق نهر النيل ثيث يقع بي  طريق 
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موقع الجديد الالخط ال أما،قر  منطق  تسمى العكد بالعا مةثديد  الذي يصل والية نهر النيل 

بمنطق  أم الطيور بمحلية سوال  الغربية بالضفةكيلومتر م  نهر النيل  20الرابعم يقع على بعد 
 م . واألطيانالخام الالحجر الجيريم ال المادةم  قر   لالستفادةوذلك  الشركةجوار محاجر 

 للمصنع : ةاالنتاجي الطاقة

الخط الرابع الالمصنع الجديدم الذي تبلغ  آلناالخط القديمال المصنع القديمم متوقف ويعمل  

م ط  / يوم م  األسمنت ويعد م  اكبر الخطوط إلنتاج األسمنت بالسودان 5700ال اإلنتاجيةطاقت  
 . وأفريقيا

 مصادر الطاقة الكهربائية والمياه :

 العامةيتم استخدام الكهرباء  العاليةداخلي  لتوليد الكهرباء ولك  نسب  لتكلفتها  محطةتوجد 
 الشركةمياه داخل  محطةفي ثال  الضرورة فقط كما توجد  الداخلية المحطة استخدامللوالية ويتم 

 لمد الشركة بالمياه .

 شركة أسمنت السالم :( 2

 واإلنتاجم 2008السالم العالمي إلنتاج األسمنت في شهر أغسطس  في مصنع اإلنتاجبدأ 
بمساهمة عدد م  السودانيي   أمريكيمليون دوالر 275ماف  برأجم 2008الفعلي في شهر أكتوبر 

 م علي النحو اآلتي : كويتيي  -ومجموعة م  األشقاء العر  ال سعوديي 

 سعودي سوداني . رأسمافشراكة بي    -1

 االقتصادي واالجتماعي . لإلنماءالصندوق العربي   -2
 محف ة البنوك السودانية .  -3

 موقع المصنع :

 كلم مربع شماف شرك  الشماف لألسمنت مباشره .2الدامر بمساثة تبلغ يقع المصنع بمحلية 

 الطاقة اإلنتاجية للمصنع :

 يمتلك المصنع خطين إنتاج :

 خط إنتاج أوف .  -1
 . األوفخط إنتاج ثاني يبدأ العمل بعد الخط   -2

 ط  أسمنت / اليوم 200تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

: يستمد المصنع الطاقة الكهربايية م  الشبكة القومية للكهرباء   مصادر الطاقة الكهربائية والمياه 
 ب  خا ةخطوط مياه بالمصنع  ثالثةداخل المصنع توجد  اثتياطي  محطةمع وجود 

 الدراسة الميدانية إجراءاتوالً: أ

تعتبر منهجية الدراسة  م  المحاور األساسية باعتبارها المرتكز األساسي لمخرجاد الدراسة م  

الناثية التطبيقية وكذلك تعتبر كأداة في عملية جمع البياناد المطلوبة إلجراء التحليل اإلثصايي 
 وم  ثم التو ل للنتايل وتفسيرها .
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 منهجية الدراسة: .1

 تم استخدام المنهل الو في التحليلي الوذلك بناءاً على طبيعة الدراسة واألهداف المرجو تحقيقهام

ً ويعبر عنها تعبيراً الذي يعتمد على دراسة و ً دقيقا ً  ال اهرة وو فها و فا ً  كيفيا , والذي  وكميا

بوالية نهر النيل  تخفيض تكاليف األنشطة اللوجستية وديادة أرباح المنشاةيحاوف و ف وتقييم اثر 
. كما ال يكتفي بجمع البياناد التي تم جمعها م  ال اهرة بل يتعداه إلي التحليل والربط للو وف إلى 

 .قترحاستنتاجاد ينبني عليها التصور الم

 تمع الدراسة:مج .2

يقصد بمجتمع الدراسة جميع المفرداد التي تخضع للدراسة , وبناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها 
مجتمع الدراسة المستهدف هو جميع العاملي  بشركاد االسمنت بوالية نهر النيل, وقد تم  فان

المعاينة والتي م  خالل  يتم جمع البياناد باستخدام عدد محدود م  مفرداد اإلطار  أسلو استخدام 

استبان  على مجتمع  108ثم تعمم نتايل الدراسة على جميع مفرداد المجتمع , ثيث تم توديع 
 % .                                       100لدراسة وقد تم الحصوف على جميعها أي بنسبة  ا

 أداة الدراسة: .3

في إطار مشكلة البحث وفرضيات  ومفرداد مجتمع الدراسة, تم تحديد أداة للدراسة وهي          

لهذا الغرض بحيث  تصميم استبان    ممت خصيصا  لجمع البياناد األولية لكونها أكثر ماليمة
 تغطي فرضياد الدراسة , وتتكون االستبانة م  قسمي  تتمثل في :

القسم األوف: وهو عبارة ع  المعلوماد الشخصية  للمبحوثي  ال العمر ,  التخصص العلمي ,  
 المؤهل العلمي ,المسمى الوظيفي , سنواد الخدمةم .

  .عباراد 8 يتكون م  القسم الثاني: وهو عبارة ع  مجاالد االستبانة والذي

وقد تم شرح االستبانة لمفرداد المجتمع المستهدف كما تم استخدام مقياج ليكرد الخماسي لقياج 
 استجاباد المبحوثي  لفقراد االستبانة ثسب الجدوف التالي :

 استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة (1)جدول رقم

 بشدةال أوافق  ال أوافق محايد أوافق اوافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

  دق أداة الدراسة: .4

 أداةكد م   دق أوتم الت ، تقيس قايمة االستبيان ما وضعت لقياس أنالدراسة   أداةويقصد بصدق 

مم  لهم  األكاديميي  األساتذةعلى مجموعة م   األولية ورتها  في الدراسة ع  طريق عرضها

تضمنتها قايمة  التيوالفقراد  األسئلةثوف  بآرايهم هذا المجاف وذلك م  اجل االسترشاد فيخبرة 

ما يلزم م   بإجراءالمحكمي  وقامت  ألراءالخا ة بالدراسة، وقد استجابت الباثثة  االستقصاء

 . ورتها النهايية  فياء ضوء المقترثاد المقدمة. وبذلك خرجت قايمة االستقص فيوتعديل  ثذف
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         ةثانياً: تحليل البيانات واختبار الفرضي

الدراسة , وذلك م  خالف إجاباد  يةعرضا لتحليل البياناد واختبار فرض الجزءيتضم  هذا     

المبحوثي  على أسئلة الدراسة واستعراض ابرد النتايل التي تم التو ل إليها  م  خالف تحليل جميع 

فقراد االستبانة والتعرف على مختلف متغيراد الدراسة والتي تشمل المعلوماد الشخصية  

مى الوظيفي, سنواد الخدمةم, المس للمبحوثي  الالعمر,  التخصص العلمي,  المؤهل العلمي,

 Statistical Packageم   SPSSومجاالد االستبانة. وقد تم استخدام برنامل الحزم اإلثصايية ال

for Social Sciences  إلجراء المعالجاد للبياناد التي تم جمعها م  مجتمع الدراسة والذي

على نتايل الدراسة التي يتم استهدف جميع العاملي  بشركاد االسمنت بوالية نهر النيل للحصوف 

 وذلك ع  طريق اختباراد اإلشارة الالمعلمية. عرضها.

 الدارسالتوزيع التكراري الذي يوضح إجابات أفراد العينة حول الفرضية  (1

 األولىالعينة تجاه العبارة  أفراد ألراء التكراري التوزيع( 2جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

 % 36.4 39 أوافق بشدة

 %48.6 52 أوافق

 % 6.5 7 محايد

.48 9 ال أوافق % 

 %0 0 ال أوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

تعتقد وجود ن ام فعاف لتدفق المعلوماد  يسهم في خفض م والذي يخص عبارة ال2م  جدوف رقم ال

 39% بتكرار 36.4مبحوث كانت إجاباتهم أوافق ,  52بتكرار % 48.6م نالثظ أن ما نسبت  التكاليف

% كانت إجاباتهم ال أوافق  6.5% و 8.4 ,%  0.0ما نسبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق  بشدة, وان

 .بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي

 ةالعينة تجاه العبارة الثاني أفراد ألراء التكراري التوزيع (3جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

 % 38.7 41 أوافق بشدة

 % 51.9 55 أوافق

 % 4.7 5 محايد

 % 4.7 5 ال أوافق

 %0 0 ال أوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

التكاليف الحديثة  أنشطةتعتقد وجود دوراد تدريبية على م والذي يخص عبارة ال3م  جدوف رقم ال

مبحوث كانت إجاباتهم أوافق ,  55% بتكرار 51.9م نالثظ أن ما نسبت  يسهم فى  خفض التكلفة

 4.7% و4.7 ,%  0.0ما نسبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق  بشدة, وان 41% بتكرار 38.7

 .% كانت إجاباتهم ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي
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 ةالعبارة الثالثالعينة تجاه  أفراد ألراء التكراري التوزيع (4جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

 % 55.7 59 أوافق بشدة

 % 2.03 32 أوافق

 % 9.4 10 محايد

 % 3.8 4 ال أوافق

 % .9. 1 ال أوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

 أرباحزيادة  إلىخفض تكاليف النقل تؤدى تعتقد م والذي يخص عبارة ال4رقم ال م  جدوف

مبحوث كانت إجاباتهم أوافق بشدة ,  59% بتكرار 55.7م نالثظ أن ما نسبت  الشركات الصناعية

%  9.4% و 3.8 ,%  0.9ما نسبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق  , وان 32% بتكرار 30.2

 .كانت إجاباتهم ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي

 ةالعبارة الرابعالعينة تجاه  أفراد ألراء التكراري التوزيع (5جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

 % 7.37 40 أوافق بشدة

أوافق   47 .344 % 

 % 3.8 4 محايد

 %11.3 12 ال أوافق

 % 2.8 3 ال أوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

زيادة  إلىتعتقد  خفض تكاليف التعبئة والتغليف تؤدى  م والذي يخص عبارة ال5م  جدوف رقم ال

مبحوث كانت إجاباتهم أوافق ,  47% بتكرار 44.3م نالثظ أن ما نسبت  الشركات الصناعية أرباح

 3.8% و 11.3 ,%  2.8ما نسبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق بشدة , وان 40بتكرار % 37.7

 . % كانت إجاباتهم ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي

 ةالعبارة الخامس العينة تجاه أفراد ألراء التكراري التوزيع (6جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

83 أوافق بشدة  2.36 % 

 % 41 43 أوافق

 % 11.4 12 محايد

 % 8.6 9 ال أوافق

 % 2.9 3 ال أوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 
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 أرباحزيادة  إلىتعتقد خفض تكاليف التخزين تؤدى م والذي يخص عبارة ال6م  جدوف رقم ال

مبحوث كانت إجاباتهم أوافق ,  43% بتكرار 41نسبت  م نالثظ أن ما الشركات الصناعية

 11.4% و8.6 ,%  2.9ما نسبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق بشدة , وان 38% بتكرار 36.2

 .% كانت إجاباتهم ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي

 ةالسادسالعبارة العينة تجاه  أفراد ألراء التكراري التوزيع (7جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

% 22.1 23 أوافق بشدة  

أوافق   35 33.7 %  

% 10.6 11 محايد  

% 9.27 29 الأوافق  

% 8.5 6 الأوافق بشدة  

%100 108 المجموع  

 م2020م  بياناد االستبانةان المصدر : اعداد الباثث

تعتقد  خفض تكاليف خدمة العمالء تؤدى الى زيادة ارباح م والذي يخص عبارة ال7م  جدوف رقم ال

وان  أوافق ,   مبحوث كانت إجاباتهم 35% بتكرار 33.7م نالثظ أن ما نسبت  الشركات الصناعية 

%،  27.9%، 5.8وان ما نسةبت  كانت إجاباتهم  أوافق بشدة , مبحوث 23% بتكرار 22.1 ما نسبت 

 .وال أوافق و محايد  على التوالي بشدة أوافقال  إجابتهم % كانت10.6

             ةبارة السابعالعينة تجاه الع أفراد ألراء التكراري التوزيع (8جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

أوافق بشدة   27 26.0 % 

أوافق   44 42.3 % 

 % 20.2 21 محايد

 %10.6 11 الأوافق

 % 1 1 الأوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

تحسؤن  إلؤىاللوجسؤتية  األنشؤطةيؤؤدى تخفؤيض تكؤاليف م والذي يخةص عبةارة ال8م  جدوف رقم ال

مبحةةوث كانةةت  44% بتكةةرار 42.3م نالثةةظ أن مةةا نسةةبت  الشؤؤركات الصؤؤناعية بشؤؤكل عؤؤام أداء

 ,%  1مةا نسةةبت   أوافةق بشةةدة , وانمبحةوث كانةةت إجابةاتهم   27% بتكةةرار 26إجابةاتهم أوافةق , 

 .% كانت إجاباتهم ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد  على التوالي 20.2% و. 10.6
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 ةارة الثامنالعينة تجاه العب أفراد ألراء التكراري التوزيع (9جدول رقم )

 %النسبة  التكرار العبارة

 % 26.9 28 أوافق بشدة

أوافق   42 40.4 % 

 % 17.3 18 محايد

 % 5.13 14 الأوافق

 % 91. 2 الأوافق بشدة

 % 100 108 المجموع

 م2020م  بياناد االستبانةان الباثث إعدادالمصدر : 

الوصؤول  إلؤىاللوجسؤتية  األنشؤطةيؤدى تخفيض تكاليف م والذي يخص عبارة ال9م  جدوف رقم ال

مبحةوث كانةت  42% بتكةرار 40.4م نالثةظ أن مةا نسةبت  مسؤتوياتها أعلؤى إلىبالكفاءة التشغيلية 

 ,%  1.9مةا نسةبت   مبحوث كانت إجاباتهم  أوافق بشدة , وان 28% بتكرار 26.9إجاباتهم أوافق , 

 .التوالي على  ال أوافق بشدة وال أوافق و محايد% كانت إجاباتهم  17.3% و. 13.5

المذكورة أعاله لخياراد يتم استخدام تحليل ليكرد الخماسي بإعطاء األودان   ةمناقشة الفرضي

 ط الحسابي المرجح بتلك األودان الالترجيحادم ونعتمد على القاعدة اآلتية:وساإلجابة وثسا  ال

 يكون االتجاه عدم الموافقة بشدة   1.79إلى   1.0إذا كانت القيمة بي    -

 يكون االتجاه نحو عدم الموافق  2.59إلى  1.80إذا كانت القيمة م   -

 يكون االتجاه نحو الحيادية 3.39إلى  2.60م   إذا كانت القيمة -

 4.20إذا كانت القيمة م   يكون االتجاه نحو الموافقة 4.19إلى  3.40إذا كانت القيمة م   -

وم  ثم نستخدم اختبار د للعينة الواثدة ،      يكون االتجاه نحو الموافقة بشدة 5.00إلى 

ع  القيمة  بصورة دالة إثصايياً الختبار ما إذا كانت قيمة الوسط المرجح تختلف 

 3=  2م/3.39+2.60االفتراضية وهي متوسط ثدي الفئة الوسطى ال

 

توجد عالقة ذاد دالل  إثصايية بي  تخفيض تكاليف األنشطة اللوجستي  وديادة أرباح  : الفرضية

 المنشاة

 ةالدراس (: يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار " ت" لفرضية 10جدول رقم )

 الوسط العدد الفرضية
االنحراف 

 المعياري
استيودنت -ت  القيمة االحتمالية 

توجد عالقة ذاد دالل  

إثصايية بي  تخفيض 

تكاليف األنشطة 

اللوجستية وديادة إرباح  

 المنشاة

108 3.96 0.66 15.013 0.000 

وهةو يقةع فةي اتجةاه الموافقةة   3.96بلغت قيمة الوسط الحسابي المةرجح لعبةاراد الفرضةية الثالثةة 

وجود طرق تتميز بتكاليف تشغيل لوجستي  منخفضةة التكلفةة بحيةث تمكة  مة  الحصةوف علةى نحو 

 كما بينت نتايل اختبار "د" وجود داللة إثصايية عالية مما يجعلنا نقبل الفرضية  أرباح للمنشاة
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 والتوصيات النتائج 

 النتائج: أوال

عالقة ذاد دالل  اثصايي  بةي  تخفةيض  يتم قبوف فرضية الدراسة والتي نصت علي التوجد .1
مة   ةحتها فةي جميةع العبةاراد  والتأكدم المنشاة  أرباحاللوجستي  وديادة  األنشطةتكاليف 

 التي تقيسها.

 التكاليف في الشركاد المبحوثةوجود ن ام فعاف لتدفق المعلوماد يسهم في خفض  .2
اللوجسةتية ومة  ثةم  األنشطة على أنشط  التكاليف الحديثة في خفض تكاليف ساعد التدريب .3

 .األرباحديادة نسبة 

  لمبحوثةالشركاد ا أرباحؤدى إلى ديادة يخفض تكاليف النقل  إن .4
   لشركاد المبحوثةديادة أرباح ا إلىخفض تكاليف التعبئة والتغليف تؤدى  إن .5

   لشركاد المبحوثةديادة أرباح ا إلىخفض تكاليف التخزي  تؤدى  إن .6

   لشركاد المبحوثةخفض تكاليف خدم  العمالء تؤدى إلى ديادة أرباح ا إن .7

اللوجسةةتي  إلةةى الو ةةوف بالكفةةاءة التشةةغيلية إلةةى اعلةةي  األنشةةطةيةةؤدى تخفةةيض تكةةاليف  .8

 مستوياتها

الشةةركاد موضةةع  أربةةاحاللوجسةةتية وديةةادة  األنشةةطةتوجةةد عالقةةة بةةي  تخفةةيض تكةةاليف  .9
 الدراسة

من ومة لوجستية منخفضة التكلفة مما ساعدها  موضع الدراسة تستخدم شركاد االسمنت  .10

 .عايداد مرتفع على تحقيق 
فةان  وبالتةاليتحديةد تكلفةة المنتجةاد  فةي تةأثيرومواقع المخادن لها  المتبعةطرق التخزي   .11

طبيعةةة المةةواد الخةةام  إن،كمةةا  اإلنتةةاجقريبةةة مةة  مراكةةز الشةةركاد تقةةوم باسةةتخدام مخةةادن 

شةركاد االسةمنت ال تتطلةب تكةاليف تخةزي  عاليةة ممةا سةاعد الشةركاد علةى  في األساسية
 تخفيض تكاليفها فيالتحكم 

 التوصيات:

الشركاد  فياللوجستية وخصو ا  األنشطة إدارة أسلو وتبنى  أهميةالتأكيد على  .1

االنتاجى للشركاد م  ثيث تأثيرها الكبير  األداء فياللوجستياد  ألهميةالصناعية ن را 
 وتسعير المنتجاد اإلنتاجيةعلى التكاليف 

 األساليبضرورة قيام الشركاد الصناعية بعقد دوراد تدريبية للمدراء والموظفي  ثوف  .2

لما لها   هذا المجاف، في بصورة مستمرة لمواكبة التطوراد عا رة مالحديثة وال اإلدارية
 تحقيق التفوق وتخفيض التكاليف فيم  دور كبير 

 بتكاليفها المباشرة وغير المباشرة ترهق الشركاد التيتأهيل العاملي  وتعريفهم بالنشاطاد  .3

تساعد في وضع معايير يمك  االعتماد مماثل   أخرىدراساد  بإجراءتكثيف جهود الباثثي    .4
الحديثةةة ومحاولةةة وضةةع  باألن مةةةاللوجسةةتية  والتعريةةف  األنشةةطةعليهةةا عنةةد اختيةةار بةةدايل 

 المنشةآدمتطةورة تسةاعد  أن مة إلىالتو ل  يمك   ثتى الحلوف لمعالجة معوقاد تطبيقها  
 األعماف. في تع يم  ربحيتها وتضم  لها البقاء في سوق 
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 :والمصادر قائمة المراجع

  األولي الطبعةالتكاليف،جامع  القاهرة ، كلية التجارة ،  أساسياد ،مم2019ال وآخروندايد سالم ابوشناف  (1

،  القاهرةمم ،ن م محاسبة التكاليف، دار جامعة القاهرة للنشر ، 2017ال وآخرونعيد  الح بسيوني عيد  (2

 األولىالطبعة 

للنشر  أسام ، دار األنشطة،محاسبة التكاليف الحديثة م  خالف مم2013المعاليم دايد ،  سماعيلإ ثجادي (3

 . األولى الطبعةعمان ،والتوديع، 

،الةدار الجامعيةة  أدارىمم،محاسبة التكةاليف مةدخل 2000، محرم ديناد محمد ال إبراهيم إسماعيلجمع   (4

 األولى الطبعة،  اإلسكندريةللنشر والتوديع ،

والحةديث ،دار اليةادوري  التقليةديم م، محاسةبة التكةاليف المن ةوري  2012عشماوي محمد عبد الفتةاح ال (5

 ، االدرن ، بدون طبع للنشر والتوديع

دار ثامةةةةد  المحاسةةةةبة اإلداريةةةةة قضةةةةايا معا ةةةةرة ،، مم2007الوآخةةةةرون إسةةةةماعيل يحةةةةي التكريتةةةةي  (6

 .األولى الطبعة، ،عمانللنشر

محمةد عصةام الةدي  المحاسبة اإلدارية ، ترجمة محمةد اثمةد ثجةاج ، مم2014الجاريسون ،اريك نوري ، (7

 ،الرياضدار المريخ للنشر دايد ،

 ، لوجستياد التجارة االلكترونية ،  مكتبة جامعة القاهرة مم2008الخالد ممدوح  إبراهيم (8

الةةدار الجامعيةةة بيةةرود  ،محاسةةبة التكةةاليف ألغةةراض التخطةةيط والرقابةةةمم 1988العبةةد الحةةي ، مرعةةي  (9

 .م 1988

األنشةةطة اللوجسةةتية وآثارهةةا االقتصةةادية ،ال مقةةاف منشةةور فةةي جريةةدة دنيةةا مم2010ال، عةةدنان أبةةو ثسةةي   (10

 .الوط  

 الثانية . الطبعة، مقدمة في محاسبة التكاليف ، دار وايل للنشر ، عمان  مم2006ال غسان فالح المطارنة (11

اللوجستية في رضا الزباي  ، المذكرة لنيةل درجةة الماجسةتير،  اإلدارة، أثر مم2013الفهد إبراهيم جورج  (12

  األردن، جامعة الشرق األوسط 

 ، بدون طبعة ودار نشر اإلسكندرية،  اإلمدادأدارة اللوجستياد وسالسل  مم2002المحمد المعداوي  (13

، المعةةاني العلميةةة لمصةةطلحاد محاسةةبة مم1981العبةةد الةةرثم  عبةةد هللا باعشةة   ، محمةةد كمةةاف عطيةةة (14

 بدون طبع  اإلسكندرية.، ،دار المعارفالتكاليف 

 .محاسبة التحليلية ، دار المحمدية العامة للنشر الجزاير ال، مم1999الا ر دادي نعدوان  (15

 القاهرة.المكتب الجامعي الحديث ،   ،، أدارة اللوجستيادمم2006 الوآخروننهاف فريد  (16

المكتبةة  ، التخطيط والرقابةة اإلدارية، المحاسبة مم2001المكرم عبد العزيز باسيلي اثمد محمد ،  ثجاج (17

 .القاهرة ، العصرية

 في،استخدام سالسل القيمة لخفض تكاليف الوجستياد  مم2018ال وآخرونمصطفى محمد ثس  عطية  ، (18

جامعةةة عةةي  شةةمس المجلةةد الثالةةث  البيئيةةةالبيئيةةة، مجلةةة العلةةوم  لإلغةةراضمجةةاف الشةةح  الجةةوى وذلةةك 

 الجزء الثاني  واألربعون

فةةي تخفةةيض   األنشةطة أسةةاجمسةاهمة ن ةةام محاسةةبة التكةاليف علةةى مم، ال2018ال وآخةةرون بسةةمينة سةالم (19

سسة بسكويت البرهان الجزايرمقدم هذا البحث في مةؤتمر رفةاد الةدولي لالقتصةاد ؤالتكاليف دراسة ثالة م

 .واألعماف  اسطنبوف تركيا 

األنشطة اللوجستية وأثرها علي الصةادراد السةودانية المنقولةة بحةراً ال،  مم2011العمر خليفة أبو ثسي   (20

رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة فةةي اقتصةةادياد النقةةل الةةدولي واللوجسةةتياد ، كليةةة الدراسةةاد العليةةا ،   م،

 . السودان جامعة البحر األثمر ، 

دور المفةاهيم اللوجسةتية فةي تنميةة وتطةوير المنةاطق الحةرة ، ، مم2014السلمي عبد المجيد محمد األمي   (21

دراسة ثالة منطقة البحر األثمر الحرة السودان ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الدراساد العليةا 

 ،جامعة البحر األثمر ، السودان

بةي  مينةاء روتةردام تطوير الموان  البحرية دراسة مقارنةة  فيمم ، دور اللوجستياد 2019ثياة ر ا  ال (22

، كلية العلوم  االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعةة الدكتوراهوميناء وهران ،بحث مقدم لنيل درجة 

 وهران ، الجزاير  

23)  / s  asp? Aid www.m.ahewar.org  الرابط 

http://www.m.ahewar.org/
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محمد عبد الفتاح ، االتجاهاد المعا رة في إدارة األنشطة اللوجستية ، منتدى المحاسبي  العشماوي  (24

  www.aliahmedali.comالعر  بالرابط 

م م 2008مركز المعلوماد ، ن رة عامة على قطا  الخدماد اللوجستية ، الغرفة الشرقية  (25

logistic chanber.org.sa>studies>towww. 

26) www.chanber.org.sa>studies>2 logistic  
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