
نظرية العشر أشـياء
في اختيار الموردين

الاكتب محمد الشبل

قيــم جــدارة المــورد وقارنهــا باحتياجاتــك واطلــب شــهادات تزكيــة أو 
شــهادات شــكر وشــهادات حســن األداء وانظــر كيــف يقيمــه العمــالء 
اآلخــرون ومــا مــدى رضاهــم عــن أداء المــورد وذلــك بإرســال اســتبيان مباشــر 

لعمالء هذا المورد.

ــات مؤسســتك  ــة للتعامــل مــع متطلب ــع المــورد بقــدرة اكفي يجــب أن يتمت
مــوارد  فــي  ابحــث  التوريــد.  للمتطلبــات وســرعة  اســتجابته  وســرعة 

الموردين وهل لديه المخزون الاكفي لتلبية متطلباتك.

يجــب أن يكــون لــدى المــورد معــدالت جــودة عاليــة وحاصــًال علــى شــهادة 
ــه  ــذا بالتزام ــح ه ــيجما (Six Sigmaٍ) - ويتض ــتة س ــزو أو الس ــودة أو األي الج
ــى  ــدى وعل ــل الم ــد طوي ــة التوري ــد وخاص ــط التوري ــب خط ــد حس بالتوري

دفعات متفرقة.

اختــر المــورد الــذي يوضــح ويشــارك نســخة مــن السياســات واإلجــراءات ونظــام 
الرقابة المتبعة لديه حتى وصول المواد للعميل.

الشــراكت ذات الحالــة الماليــة الجيــدة تكــون أكثــر صمــودا مــع المتغيــرات أو 
العاديــة  الطلبــات  جميــع  تلبيــة  علــى  والقــدرة  االقتصاديــة  الهــزات 

والمستعجلة.  

ــن  ــن اآلخري ــة بالموردي ــورد مقارن ــار الم ــد اختي ــي عن ــل رئيس ــة عام التلكف
وتلكفة اإلنتاج تبقى متوازنة مع جودة المنتج ومواعيد التسليم.

وجــود إدارة االســتمرارية والثبــات لضمــان االســتمرار بتقديــم الخدمــات 
بجودة عالية عن طريق إجراءات واختبارات مجدولة.

أفضــل عالقــات العمــل هــي التــي تقــوم علــى قيــم جيــدة وقويــة فــي 
بيئة العمل وعالقات متقاربة تتوافق بين ثقافاتك وثقافات المورد.

وااللتــزام  العمــل  وأخالقيــات  باالســتمرارية  المــورد  التــزام  إلــى  تشــير 
واالهتمــام  اإلنســانية  بالمشــاراكت  والمســاهمة  والقوانيــن  باألنظمــة 

بالنشاطات العالمية .

تواصــل المــورد واللقــاء الــدوري ووضــع الخطــط المســتقبلية ورســم وتوزيــع 
خطــط اإلنتــاج ومواعيــد التســليم وفتــح قنــاة اتصــال مباشــرة فــي الحــاالت 

المستعجلة أو خالل األزمات .
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ــار  ــم واختي ــي تقيي ــات ف ــذه النظري ــق ه ــن يطب ــآت م ــراكت والمنش ــن الش ــل م ــبق قلي ــا س مم
المورديــن ولعــل مــا حــدث خــالل فتــرة جائحــة كورونــا  مــن تأخيــر الشــحنات وإغــالق المصانــع يعيــد 
ترتيــب وحــدة إدارة المورديــن لتقــوم بواجباتهــا اكملــة مــن بدايــة التأهيــل والتقييــم وحتــى إتمــام 

.(Partnership) الشراكة الفعلية

ليــس لك المورديــن المســجلين لديــك والذيــن بينــك وبينهــم 
ــت  ــودة - الوق ــعر - الج ــة (الس ــر المطلوب ــون المعايي ــود يحقق عق
ــورد  ــه الم ــا يقدم ــك وم ــن حاجات ــق بي ــدم التواف ــوب)، وع المطل
ــاف  ــر أو ايق ــبب تأخي ــدة أو يس ــة زائ ــك تلكف ــف علي ــن أن يضي يمك

عمليات التشغيل.
وضح Ray Carter نظرية العشرة أشياء تبدأ بالحرف C او ما تسمي

ــئ  ــار الخاط ــب االختي ــي تجن ــاعد ف ــورد وتس ــم الم  C’s 10 لتقيي
للمورد وهي اكلتالي: 
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