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 ادارة االمدادات التسويقية

 املرحلة الثانية : قسم ادارة االعمال

 

 وانشطتها وخصائصها سلسلة التجهيز عناصراحملاضرة الثالثة :
 هاواسرتاتيجيات

 

 اوالً: عناصر سلسلة التجهيز 

كمجموعلة نلن النطلا   نظام سلسللة التجهيلز  لل المنظملاص الصلناعية عالك  علام يمكن تصور   

الثاعتللة نتصلللة الللآلخر عللاطةر عواسللاة أللآلكة نطللا  او قركللةث وتللتت النطللا  الثاعتللة تتلل ل  نللن وقلل اص 

إنتاجية )واق ة  لل اقلل و وقل اص عل ة لالزل السللت المنتجلة وتجهيزتلاث  هلتا الوصل  المآلسل  لنظلام 

صلنت أاةلل  النظللام وتللل أرجللة سلسللة التجهيللز يوحللت قللالتين اساسليتين للمللواأ المصللنخة او كانلللة ال

نكانية كثيرة عين النطا  الثاعتة أاةل   -تخطي  سلسلة التجهيز التل تختم  لم ى واست على عاللاص زننية

 ثل اةلة الى النظام والاارجة ننهالنظام وأرجة انتظام وعرنجة سير المواأ ا

رواع  عللين الهياكلل  وتللل الهياكلل ل والخمليللاصل واللل نللن ثالثللة عناصللر تتل ل  سلسلللة التجهيللز و

الوق اص التنظيمية التل تت اة  نتفاعلة حمن سلسلة التجهيز كالمنظملة  لهياك اوالخملياصل إذ تتضمن 

ونجهزيها وزعائنها ولنلواص التوزيلت والمراكلز الهن سلية والتصلميرل ونراكلز التصلنيت والال ناصث انلا 

ل والمللوارأل والماللترياصل وعمليللاص  تتضللمن تااللي  الاللخل وتااللي  التجهيللزل والتطل يراص الخمليلاص

التصنيتل والا ناصل والاحنل وإأارة المواأل وتاوير سلت وة ناص ج يل ةث واتلر عنصلر نلن عناصلر 

عللين الهياكلل  والخمليللاصل إذ تتاللت الللرواع  صللي ة المخلونللاص الماللتركة  الللرواع سلسلللة التجهيللز تللو 

 واالتصاالص المستمرةث 

تصلور كيفيللة نالاركة المنظملاص  للل سلسللة تجهيلز نخينللة  يل تل نصلالت سلسللة التجهيللز نلنو

و سلسللة التجهيلز الآلسلياة التلل تلرع  المنظملة التلل تصلنت او تجمل ت 1رعات سويةث ويوحت الاك  )

المنتج ) ل وس  السلسلةو لمجهزيها )على اليسارو ونوزعيها وزعائنها )على اليمينو والجزء الخللو  

 الخانةل  ل قين يخرض الجزء السفلل المثال المخين نن صنت النآليتثنن الاك  يخرض سلسلة التجهيز 
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 سالسل جتهيز صنع النبيذ: (1) شكل

Source: Turban, Efraim et. al., (2005), "Decision Support Systems and 

Intelligent Systems", 7th ed., Pearson-prentice-Hall, p. 437. 

 

 :    ونن ةالل ذلك يالقظ انتالك سلسلة التجهيز لثالثة اجزاء تل        

االنسياب نحو اقعلى: يام  تتا الجزء المجهزين)التين ينآل ل ال يكونوا نصلنخين وأاو نجمخلينو  ❶

 ونجهزيهرث ا  واق ة نن الخاللاص تستايت ال تمت  الى اليسار  ل ع ة  آلطاصث 

سلسلللة التجهيللز ال اةليللة: ياللم  تللتا الجللزء كلل  الخمليللاص المسللتخملة  للل تحويلل  الملل ةالص نللن  ❷

المارجاصل نلن وللت أةلول الملواأ للمنظملة اللى وللت المنلتج إذ تلتتخ اللى توزيلت المجهزين الى 

 الجانخ الاارجل للمنظمةث

االنسللياب نحللو اقسللف : ياللم  تللتا الجللزء كلل  الخمليللاص التللل تطللت  للل تسلللير المنللتج الللى الزعللائن  ❸

ض ال تطلوأ إللى النهائيينث النهاية الفخلية لسلسلة التجهيز قين تكول إنل اأاص ننتجهلا نلن المفتلر

 نكال نا نن اقرضث

نلن ةلالل نللا تطل م تطسلر عناصللر إأارة سلسللة التجهيلز علللى ثالثلة السلامل وكلل  لسلر يتكلول نللن 

االنسياب نحو اقعلى ويتضمن عناصر تتخلل   الطسر اقولعناصر ع ة حمن سلسلة التجهيزل إذ يام  
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ل والنطل  عارائطله الماتلفلةل والمالازلل إذ تالم  عناصلر ةلزين الملواأ االوليلة لعالخاللة نت المجهزين

والااص عسلسلة  الطسر الثانلواالتصاالص والرلاعةل والخانلين حمن نظام سلسلة التجهيزل  يما يام  

التجهيز ال اةلية )الخملياص التحويليةول إذ تام  عناصر ةزين المواأ اقولية والسلت المنتجةل ووق اص 

ماازلل واالتصاالص والرلاعةل والخانلين حلمن نظلام سلسللة التجهيلزل التصنيت والمكائن اإلنتاجيةل وال

واقةير االنسلياب نحلو االسلف ل إذ يتضلمن عناصلر ةلزين السللت المنتجلةل  الطسر الثالث ل قين يام  

 والنط  عارائطه الماتلفةل والماازلل واالتصاالص والرلاعةل والخانلول حمن نظام سلسلة التجهيزث

 

: انااة ًً ً  اأارة سلسلة التجهيز: ثانيا

 عخر المصالحاص المستا نة  ل إأارة سلسلة التجهيز و 2يخرض الاك  )

 زبون نهائي

 

                                  

           
 إدارة التوزيع املادي                إدارة الشراء والتجهيز                    

   

      اللوجستيات                

 إدارة املواد
 

 إدارة سلسلة التجهيز      

 بعض املصطلحات املستعملة لوصف اإلدارة ألجزاء خمتلفة : (2) شكل

 لسلسلة التجهيز

Source: Slack, Nigle et. al., (2004), "Operations Management", 4th ed., FT 

Prentice-Hall, Financial Times, p.449. 

 

)نخلرو  كخمليلة عيريلةول إأارة سلسللة التجهيلز  نن الرسلر النظلر  لخمليلة  رأيلة  لل السلسللة

التجهيلز تستايت ال ترى إأارة الخملياص نن جانخ عرحها ونن جانخ  لآلهلا نلن جانلخ الخلرضل إأارة 

والاللراء نتوا طللة عاللك  جيلل  كمصللالت للوتيفللة التللل تتخانلل  نللت عمليللاص السللات الآلينللل نللت اسللوا  

 عرحهاث

  نن جانلخ الاللخل إأارة التوزيلت الملاأ  تلل نلرة اةلرى نتوا طلة عالك  جيل  كمصلالت إلأارة

 ناا  تجهيز الزعائن المتوساينث

 لللى إأارة المللواأ وتلل    المخلونللاص نللن اللوجسللتياص تللل إحللا ة اأارة التوزيللت وأائمللاً تحللال ا

اقعمالل إلى اقسف  ةالل لناة التوزيتث غالآللاً نهايلة لنلاة التوزيلت تلل نالزل الآليلت عالتجزئلةث 
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ونلت ذلللكل نللت زيللاأة التسللير المآلاأللر للمسللتهلكين عسللآلخ كل ا نللن اإلعلل اعاص والآليللت عالتجزئللة 

ةللالل المسللتهلك عخآلللور عللائت تجزئللة  المسللتن  إلللى االنترنيللتل  لل ل سلسلللة اللوجسللتياص سللتمت 

تطليلل  ث ونصللالت اللوجسللتيك الاللر  الثالللث تللو اقيانللاً يسللتا م ليلل ل علللى إأارة سلسلللة 

 اللوجستياصل وتل نص ر ةارج الى ننظمة اللوجستياص الااصةث

  إأارة المواأ تل نصالت نح أ اكثلر نلن إأارة سلسللة التجهيلز ويحلال اللى إأارة تل    الملواأ

ص ةلللالل سلسللللة التجهيلللز نآلاألللرةل إذ تالللم  الالللراءل وإأارة المالللزولل وإأارة والمخلونلللا

 .الماازلل وتااي  وسيارة الخملياصل وإأارة التوزيت الماأ 
تتضللمن إأارة سلسلللة التجهيللز التصللنيتل والآلحللثل والمآليخللاصل واإلعللاللل والاللحنل واغلآلهللا 

جللاز المسللتوى اقنثلل  للكفللاءة والا نللةث إذ تتضللمن تنسللي  وإأراك المآلللاأالص  للوال الطنللاة الكانلللة إلن

 و إ اراً لخرض المهام اقساسية المتضمنة  ل إأارة سلسلة التجهيزثث2يتضمن الج ول )

 

 

 و: المهام اقساسية إلأارة سلسلة التجهيز2ج ول )

 التااي 
تنسلللي  نظللللام واسلللت وتنظيمللللل لخالللللاص لنللللاة التسلللوي  لتطاعلللل  

 اقتياجاص ننتج الزعولث

 المص ر
أراء نصاأر حروريةل وسلتل وةل ناص نلن المجهلزين لل عر كل  

 اعضاء سلسلة التجهيزث

تسهي  

 التسلير

كلل  اقناللاة المصللممة لتحللرك المنللتج ةللالل لنللاة التسللوي  الللى 

 المستخم  اقةيرث

 عناء

 الخاللة

تلللرتآل  كللل  اقنالللاة التسلللويطية اللللى الآليلللتل والا نلللةل والتالللوير 

 ثلخاللاص الزعول  ويلة اقج 

Source: Pride, William M. and Ferrell, O.C., "Marketing: Concepts and 

Strategies", Houghton Mifflin Company Boston, New York. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 عالتالل: يمث  اقنااة الضرورية لنجاح إأارة سلسلة التجهيز و 3انا ج ول )  
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 (SCM) (: أنشطة إدارة سلسلة التجهيز3جدول )

 Integrated Behavior السلـــوك املتكامــــــل -1

 Mutually Sharing Information                   املشاركــة باملعلومــــات -2
 Mutually Sharing Risks & Rewards           املشاركة بالعوائد واملخاطـــر -3
 Cooperation التعـــــــــــــاون -4
نفسها الرتكيز نفسه  تشاطر األهداف -5

  زبون.                                              على خدمة

The Same Goal  & the Same Focus 

on Serving Customers 
 Integration of Processes                           تكامـــــل العمليــــات -6
بناء عالقات طويلة األمد مع   -7

 وإدامتها.الشركاء 

Partners to Build &  Maintain 

Long-Term Relationships 
Source: Mentzer, John T. et al., (2001), Defining Supply Chain 

             Management. Journal of Business Logistics, Vol. (22), No.2, P. 8.                

 

 : ثالثة اصنا يمكن تطسير انااة إأارة سلسلة التجهيز على  كما     

 : انظمللة التااللي  وانظمللة الماللاركة عالمخلونللاص نثلل  نظللام تااللي   -اناللاة التااللي  وتاللم

 نوارأ الماروعث

  انااة سلسلة الطيمة وتضر ع أاً نن الخناصر تلل: تالوير المنتلوج وتنلوع المنتلوج والتالوير

ارة علللى عاللللاص الزعللول والسلليارة علللى الماللزول ونطللايي  والماللترياص والتطيللير والسللي

 السيارة على الآلائتل وة نة الزعولث

  انااة ال عر واإلسناأ: وترتآل  عتصمير تيك  سلسلة التجهيز وإعاأة تصمير عمليلاص االعملالل

 وتطانة المخلوناصث

 

 ثالثا: ةصائص سالس  التجهيز

 Characteristics of Supply Chains     

 :التاللةصائص إأارة سلسلة التجهيزتتضمن     

   الحجرSizeول السلسلة وعرحها عمخنى نا تتضمنه نن انااةث  : 

  الطوةPowerاين تكمن الطوة؟ وكي  يتر نارتاث : 

  النضجMaturityالتخان  نت السالس  الناحجة ياتل  عنه نت ق يثة التاكي ث : 

   المولAttitudeلهرث: ن ى تخاول المااركين وص  

  الالخDemandآليخة او ن ى ثآلاص الالخث  : 

  الُمنتجProductل  يكول الُمنتج عان  يه أ الحياةل او يحا ظ عليها عاك  كآليرث : 

  الكميةVolumeسلت عخر السالس  ساكنة او عايئةل واةرى نخت لة ورأيطةث : 

   االتساConsistencyعخر السالس  أاذة واةرى نت يرةث : 
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 :بالتالي دهايحدت يمكنآخر لخصائص السلسلة،  وهناك مدخل     

  Holistic Approach الم ة  الامولل ❶

ويعني ضم كل المنظمات ذات الصلة بتسليم المنتجات الى المستخدمين النهائيين، إذ نال اهتمام غالبيةة      

بأنهةا سلسةل متعةد    . وتةم وفةس سلسةل التجهيةن ضةمن هةدا المةدخل(SCM)الباحثين ليعكس مجال الـ 

. وهةد  النظةر  دةا ت (3المراحل وهي نُسخ من سلسل تجهين ذات مرحلةة واحةد ، كمةا يهضةحش ال)ةكل  

 الى ضرور  مراعا  دضايا سلسلة التجهين الداخلية والخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: قسم من سلسلة جتهيز عامة3شكل )

Source: Fernie, Scott et al., (1999). Supply Chain Management-Theoretical 

Constructs For Construction. P.4. 

 

 Networksالاآلكاص  ❷

السلسلة  ل الاك  الساع  تُمث  اتجاتاً ةاياً واق اًل لكن عالوالت إل عائت التجزئلة تلو عضلو حلمن      

نجموعة ننتجينل والمنتج عضواً حمن نجموعة نن المنتجين والمجهزينث  إذا نا نُظلر للسلسللة عهلتا 

سلتهلك نلن لآلل  زعلول الاك  سيَظهر إل المنظماص تاترك  ل إنتاج ننتج او ناروع او ة نة نخينة وتُ 

اق  نهاياص السلسلةل  لتا يجلخ ال ننظلر للسلسللة عوصلفها ألآلكة نلن المنظملاص او تنظلير ألآلكل يخمل  

 حمن سو  او صناعة نخينة لتحطي  رحا نجموعة نن الزعائن ث 

  Relationshipالخاللاص  ❸

    معاجلة املعلومات                           ملوادمعاجلة ا              أموال                             معلومات                          

 سلسلـــة جتهيــز متعــددة املراحــل

 )مثل اجملهز( 1)مثل املنتج(         املرحلة  2)مثل بائع التجزئة(             املرحلة 3املرحلة 
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ينظر الى الاآلكة كحط  نن الخاللاص التل ترع  المنظماص نت عخضهاث وتتت الخاللاص عموأية وا طية      

ل  حل و اص الزعلائنل والملوارأل والتكنولوجيلال والوللت   لل  آليختهلال وال تسلتايت ايلة ننظملة ال تتحمض

 عمفرأتاث

 Attitudesالموال   ❹

سلاليخ اللل  ت والخطللوأ وإجللراءاص قلل  النزاعللاصثثثإل  تظهلر المواللل   للل نمارسللاص اقعمللال نثلل  ا     

وت ثيرتا  ل سلوك المنظماص واال راأث ولهتا  هل تمث  رنوز ثطا ة الصلناعةث نوالل  سلسللة التجهيلز 

تتمث  ع : التخاول والثطة وتآلاأل المخلوناص وااللتزام المتآلاأل و تركيز  وي  اقن  واالعتماأيلة وتالارك 

 الط رث

 ارة سلسلة التجهيزنسيولية إأ ❺

Responsibility of managing the  Supply Chain – SC    

نن الت  سيطوم عإأارة سلسلة التجهيز؟  الما إل ع أ المنظماص المالتركة  لل السلسللة كآليلرل 

 من غير الواحت َنْن سيتحم  المسيولية التانة إلأارتهاث ونن اج  تح ي  اية ننظمة نن المنظماص تل 

تطوم عالتنسي  وتسهي  االتصاالص  ل كا ة انحاء الاآلكة كا ة لتا يجخ ال نفهر تيك  السلسلةل اق ض  ل

 وغالآلاً نا يح أ تيك  السلسلة اعتماأاً على الُمنتجل الا نةل او نسآلة الى نولت المنظمة  ل الاآلكةث

 Changing cultureت يير الثطا ة   ❻

ولةل ويجخ ال يُنظر إليها نن ةالل صللتها عآليئلة واسلتراتيجية ال تظهر او تخم  الثطا ة كخملية نخز      

 .(SCM)السلسلةث  تظهر إلى الثطا ة كمختط  نركز  ل  

     

 

 

 

 راعخا: استراتيجياص اأارة سلسلة التجهيز

   ع ة ينآل ل صياغة استراتيجية سلسلة التجهيزل وتل على انواع 

 استراتيجية نجهزين كثيرين ❶

يستجيخ المجهز للالآلاص والمح أاص نلن االتملام ننطلول علن ألاصال عالاللخ أائملاً ويلتتخ         

الى انر ننافرث تتت االستراتيجية تلخخ نجهز واقل  حل  اةلرل المجهلزول المهلاجمول يتنا سلول نلت 

يةل إال عخضهر الآلخر وعلى الرغر نن الم اة  الخ ي ة للتفاوحاص يمكن ال تستخم  نت تتت االستراتيج

ال عاللاص المااركة الاويلة اقج  ليست اله   كما ال تتا الم ة  يثآلت نسيولية المجهلز علن إأانلة 

 التكنلوجيا الضروريةل والمهاراصل ولاعلياص التنآلي نتيجة ل راص الكلفةل والجوأةل والتسليرث
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 استراتيجية نجهزين لليلين ❷

الصلفاص الطصليرة اقجل  نثل  الكلفلة المنافضلةل إذ ال  تطترح استراتيجية نجهزين لليللين ا ضل         

عاللة ناتر   ويلة اقج  ايسر قاالً عتكري  نجهزين لليللينث نجهلزين  لويلل اقجل  تلر اكثلر رغآللة 

لفهر ات ا  واححة نن تحصي  المنظمة والزعلول النهلائلث ويمكلن ال يالل  اسلتخمال نجهلزين لليللين 

التصلاأياص الحجلر وننحنلى اللتخلر اللت  يثملر عنله كلل  تحويل  او ل   ليمة عالمجهزين التاعخين النلتالك

 وكل  إنتاج او  ث

 تكان  عموأ  ❸

يمت  الاراء لي ةلت تكلانالً عموأيلاًل يخنلل تالوير الطل رة عللى إنتلاج السللت او الال ناص المالتراة         

والتكانل  الخملوأ  يمكلن و 4ساعطاً او الاراء الفخلل للمجهز او الموزعث كما تلو نخلروض  لل الالك  )

ال ي ةت أك  تكان  انانل او تكان   ةلفلث ويطتلرح التكانل  الالف ل ل ألراء نجهلز  الالركةل كملا  لل 

 ث(Ford Motor) قال ة أ رك ة

 

 

 (4شكل )

 أو خلفيًا التكامل العمودي يكون إما أماميًا  

 

 

 
 )جمهزين(                                                                     مواد خام                                                                                                           

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سلع نهائية )زبائن(                                                                                                                           

 
 

 حتويل حالي       سيارات                   متكاملة          كهربائية  دوائر        مطحنة الطحني      

 تكامل امامي
 نظام توزيع

 جتار

 احلديد اخلام

 ستيل

لوحات دوائر 

 كهربائية

سيليكو

 ن

 مزرعة

سلع 

 حممصة

 حاسبات

 ساعات

 حاسبات ارقام

 خلفيتكامل 
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Source: Heizer, Jay & Render, Barry, )1999(, "Principles of Operations 

Management", 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 

p. 422. 

 

إذ تطرر صنت اجزاء راأيلو السليارة الااصلة عهلاث تكانل  انلانلل  لل الجانلخ اطةلرل التلل تطتلرح         

النهائلث نثال تتا اأواص تكسامل المصنت لل وائر كهرعائيلة نتكانللة  على المصنت صنت نكوناص المنتج

 التل كتلك تصنت قواسيخ وقاسآلاص ارلام تحو  أوائر كهرعائية نتكانلةث

  Keiretsu أآلكاص ❹

وج  الكثير نن المصنخين الياعانيين الكآلار ارحا وساية عين الاراء نن نجهزين لليلين وتكان          

نللا يل عر تلليالء المصلنخين ناليللاً المجهلزول نللن ةلالل الملكيللة او الطلروضث إذ اصللآلت عملوأ ث وغالآللاً 

المجهز جزءاً نن ائتال  المنظمة المخرو  ك  )كيرتسووث اعضاء نن )كيرتسلوو تلر عللى عالللة وثيطلة 

 ويلللة اقجلل ل ولللتلك تولخللت وتيفللة كماللاركينل تللزأاأ نهللارة تطنيللة وثآلللاص جللوأة اإلنتللاج للمصللنتث 

اعضاء كيرتسو والخملية كمجهزين عالوة على اسلف  السلسللةل جخل  نجهلز  الاآلطلة الثانيلة  ويستايت

 والثالَث ايضاً جزءاً نن االئتال ث

 

 ننظماص ا تراحية ❺

تل المنظماص التل تختم  على تنوع عالللاص المجهلز لتلزوأ ةل ناص عللى الاللخث كلتلك نخرو لة         

 أآلكة عم ث)غير قطيطيةو او ننظماص  كمنظماص

ا ضل  ناقيلةل إذ يسلتنتج (Supply Chain Thinking- SCT)  يخل  تفكيلر سلسللة التجهيلز        

إأةللال تلل ريجل وإعلل اءاص را  و رائلل  ج يلل ة تجللات المهللام التطلي يللةث اغلللخ الملل يرين يمتلكللول اليللوم 

ننتجلللاص و سلللنة نضلللتث تلللتت االتتمانلللاص تالللم  50-10االتتمانلللاص نفسلللها كمللل يرين لللل يهر ةآللللرة )

و لطلوائر ةمل  نهلام لتصلمير 4واسوا ل وا راأل ونهاراصل وعملياصل وناليةث كملا يخرحلها الجل ول )

 . وعملية سلسلة التجهيزل عجانخ ك  واق  وص  نلاص عت ثير تفكير سلسلة التجهيز

 

 تصميم وعملية سلسلة التجهيز :(4) جدول
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Source: Ayers, Jim, )1999(, "Supply Chain Strategies",  spring, Information 

Systems Management, New York, p.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساأساً: اأارة االن اأاص واأارة سلسلة التجهيز

 وث5يمكن التفري  عين نصالحل اأارة االن اأاص واأارة سلسلة التجهيز عالج ول )

 

 و5ج ول )

 الفر  عين اأارة سلسة التجهيز واأارة االن اأاص 

 اأارة االن اأاص اأارة سلسلة الخرض ص

1 

           يخ  نن المفاتير الح يثة نسآليا التل 

تهرص اواس  الثمانينياص نن الطرل 

الخارين  ل الحط  اللوجيستل كفلسفة             

 تكانلية ج ي ة إلأارة الت    الكلل للمواأ

 

علر و ن ع اص اسسه  ل الامسينياص نن 

الطرل الساع  وتاور وتآللورص نفاتيمه 

التااي  والرلاعة  ليصآلت وسيلة ق يثة  ل

وقلطة وص  لتنسي  الخاللة عين االنتاج 

والتوزيت ة نة للزعول لتحطي  ات ا  

 المنظمة  

2 

نتجت نن  تكان  ثالثة نفاتير ل  نمت 

أاة  الحط  اللوجيستل تل: نفهوم 

النظامل نفهوم الكلفة الكليةل نفهوم 

 تآلاأالص الكلفة وت  ها ةفر الكلفة الكلية 

اإلأاراص المهمة  ل ك  المنظماص تخ  نن 

االنتاجية والا نية ع ية ة نة الزعول 

 ع سماء ع ة   وعر ت
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3 

تنظر الى االسوا  على انها نطا  تسلير 

نهائية  ط  وال الاركة ستكول اكثر 

 اعلية نن ةالل االةت عالحسآلال نتالآلاص 

 السو  

تكول اكثر  اعلية نن ةالل االةت 

  اوالً ونن ثر              عالحسآلال نتالآلاص السو

 الخوأة الى تصمير سلسلة الخرض                 

4 

تام  نجموعة نن الخملياص المتراعاة 

والمتكانلة  يما عينها التل تضي  ليمة 

للزعول ونن اتر تتت الخملياص تل 

 االن اأاص التسويطية  

تهتر عالت    الماأ  للمواأ والمخلوناص 

والمنتجاص النهائية ةالل لنواص التجهيز 

 الى الزعول 

5 

تخ  اال ار االوست عوصفها تام  الت    

الكلل ةالل لنواص التجهيز نن المجهز الى 

المستا م النهائل وع ر النظر عن 

 التوجه الكلل لسلسلة الخرض 

تختم  على نظام االن اأ لتسلير المنتج 

ناأيا الى الزعول عالولت والكلفة 

 ثالمناسآلين 

 

 

 

 

 

 


