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 االمداد الشاملةوتسيير سالسل  المدادمقياس ا

  

  )نقطة لكل سؤال 2( :العمل األول

  :عما يلي )أسطر 4أو  3(أجب باختصار 

 ما المقصود باالمداد األخضر؟. 1س

  ؟SMEDما المقصود بـ . 2س

  في المؤسسة؟ ERPما هو دور  .3س

  ما هي العالقة الموجودة بين جودة المنتوج وصفر عيب؟. 4س

   ؟EDIو APSهل توجد عالقة بين . 5س

  

  )نقاط 10( :عمل الثانيال

وتسيير سالسل االمداد الشاملة  Logistique d’entrepriseبين اإلمداد في المؤسسة  الفرقما هو 

Supply Chain Managementالمستعملة األدواتو المجال: ؟ حلل ذلك من حيث.  
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  .تخطيط المتقدم لألنشطةالمجموعة من البرمجيات تمكن من هي  APSالتي تتعامل معها عكس 

  

  )نقاط 10( :عمل الثانيال

وتسيير سالسل االمداد الشاملة  Logistique d’entrepriseبين اإلمداد في المؤسسة  الفرقما هو 

Supply Chain Managementالمستعملة األدواتو المجال: حلل ذلك من حيث ؟.  

  

  :يجب توافرها في إجابة الطالب )في شكل كلمات دالة(في ما يلي األفكار : الجواب

  

الفرق هو أن االمداد وظيفة تخص المؤسسة فقط في حين أن سلسلة االمداد الشاملة تخص المؤسسة  - 

تسيير امداد المؤسسة، وتصبح في عالقاتها مع مورديها وزبائنها، فتسيير سالسل االمداد أشمل من 

  .كل المؤسسات داخل نفس الشعبةمن مجموع امداديات  امدادية المؤسسة هي حلقة

فامداد المؤسسة يسير ) األنظمة المعلوماتية المستعملة والبرمجيات(فيما يخص األدوات المستعملة  - 

الذي يضمن  EDIيستعمل نظام  في حين أن تسيير سالسل االمداد SCEو APSو ERPانطالقا من 

  .توافق األنظمة المعلوماتية المختلفة المتواجدة عند مختلف المؤسسات

 إستراتيجيةمبنية على مؤسسات يستوجب تسيير سالسل االمداد بناء عالقات تعاون بين مجموع ال - 

  .عبر كل السلسلة إلى المستهلك النهائي اإلنتاجيةتؤدي إلى توزيع ثمار  )Win-Win(رابح  - رابح

  


