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10 Cs of Supplier Evaluation Evaluating Potential Suppliers 

تجد مورد يقدم سعرا جيدا  تتأكد أن الموردين الذين تتعامل معهم يحققون المعايير المطلوبة؟ يمكنك أن كيف

بين حاجاتك وما يقدمه المورد يمكن أن يضيف عليك  ولكن الجودة أقل أو التواصل معه ضعيف. عدم التوافق

أو يدمر سمعة المؤسسة تكلفة زائدة أو يسبب تأخير . 

  

أشياء تبدأ بالحرف عشرة  C  10او ما تسمي  C's تتجنب مثل هذه المشكالت  لتقييم المورد ، تساعدك في أن

ن أن يحققوها وتحديد المورد الذي وفهم كيف للموزعي . هذه القائمة تساعدك في ان تحدد احتياجات مؤسستك

 .يناسب المؤسسة

هذه العناصر العشرة صاحب  Ray Carter مدير DPSS Consultants البداية العناصر  هو الذي حدد في

 ".Purchasing and Supply Management" السبعة لتقييم المورد في عام 1995 في مقالة بعنوان

 .وأخير اضاف العناصر الثالثة للنموذج

يمكن استخدامه لتحليل  استخدام هذا النموذج في تقييم قدرات الموردين بطرق مختلفة. في البداية يساعد

اعدك في فهم واسع لفعالية الموردين القائمة يس مختلف األوجه ألعمال الموردين. وبفحص العشرة عناصر في

 ايضا القائمة يمكن أن تساعد في المفاوضة على السعر األقل من المورد. على .وقدرتهم على توفير المطلوب

يكون قويا في بعض المناطق  سبيل المثال من المحتمل أن تجد عنصر مميز في العشرة ومع ذلك واحدا ربما

للمساومة على سعر منخفض، وخاصة لو أنك أدركت  دمه في صفقةوضعيف في األخرى ، يمكنك أن تستخ

المؤسسة، ولو أنك أردت أن تفعل اى شيء لتقليل الخطر وتأثيرها على   ضعف المورد . 

حاجات المؤسسة ويحقق  نوضح كيف يمكن تطبيق المعايير العشرة لكي نجد المورد األفضل الذي يناسب هنا

يق هذه المعايير هىالقيمة والنصائح المطلوبة في تطب : 

التحقق والتي تكشف مستوى  عندما توجه األسئلة للمورد أ العمالء يجب أن تكون مستعدا لطرح أسئلة األولى

 .التفاصيل التي تحتاجها لصناعة قرار

تريد أن تكون عالقتك  بالنسبة للموارد المهمة والمواقف التي تنفق عليها الكثير من المال أو التي :الثانية

كبيرة في تقييم المورد أن توجه جهودا   مورد لفترة طويلة إنه من األفضلبال  

  

  Competency األول: الجدارة

المورد وقارنها باحتياجاتك. ولكن  أنظر إلى الجدارة التي يتمتع بها المورد. قيم القدرات التي يتمتع بها اوال

ذا المورد؟ هل واجهوا مشكلة معه؟ ولماذا غير مدى سعادتهم به انظر إلى كيف يفكر العمالء اآلخرون ؟ ما

لكي تتأكد من أن  السابقين المورد؟ أنظر إلى العمالء الذين يحتاجون نفس األشياء التي تحتاجها العمالء

 .المعلومات التي جمعتها تناسب مؤسستك

http://www.emeraldinsight.com/bibliographic_databases.htm?id=1418659&show=abstract


  

  Capacity :القدرة

سرعة االستجابة  ما هى قدرتة علىأن يتمتع المورد بقدرة كافية للتعامل مع متطلبات مؤسستك.  يجب

موارد الموردين ، هل لديها الموارد التي  لمتطلبات مؤسستك وللسوق األخرى ووظائف التوريد. أنظر إلى كل

 تكون ملتزما نحو عمالء أخرين . هذه الموارد تتضمن الموظفين، المعدات   تحقق احتياجاتك وخاصة عندما

 .المخازن، والموارد المتاحة

  

لتزام بالتعهداتاال : Commitment 

مبادرات الجودة في المورد  أن يكون لدى المورد أدلة تدل على أن لديه معدالت جودة عالية ، ابحث عن يجب

. يجب أن يوضح المورد مدى التزامه ناحيتك 6سيجما على سبيل المثال حصوله على شهادة األيزو أو تطبيق

 يها معا. وهذا مهما بصفة خاصة في حالة التخطيط لعالقة طويلة معأن تعملون ف كعميل خالل الفترة المتوقع

عندما تحتاجها حتى لو كانت من  المورد. ايضا أنت تحتاج إلى دليل الستمراره في التعهد بتوصيل متطلباتك

 .عمالء آخرين

  

  Control الرقابة

التأكد من أنه يمكن االعتماد  االستفسار عن السياسات واإلجراءات والعمليات وسلسلة التوريد وهنا يجب يجب

بموارد نادرة، أو مراقبة من مؤسسات أخرى عليه في توصيل المتطلبات وخاصة لو أنها مرتبطة . 

  

 Cash النقدية

أكثر صمودا مع التغيرات  لية الجيدة تكونأن يكون موردك في حالة مالية جيدة الشركات ذات الحالة الما يجب

أو أن موازنته كبيرة؟ وما هى المعلومات    مزيدا من السيوله فهل هذا المورد لديه   او الهزات االقتصادية.

لتوضح قوة موقفة المالي؟ التي يقدمها  

  

 Cost التكلفة

اآلخرين. معظم الناس يعتبرون أن  الموردين لتكلفة المنتج الذي يقدمه المورد وقارنة بالتكلفة التي يقدمها أنظر

ولذلك تم وضع التكلفة في وسط العناصر العشرة لهذا السبب.  .التكلفة عامل رئيسي عندما يختارون المورد

عملك اكثر من التكلفة  مثل اإللتزام بالجودة والحالة المالية الصحية تعتبر قدرات لها تاثير على العوامل اآلخرى

ومستمر لو أنك سوف تعتمد على المورد بشكل اساسيلوحدها وخاصة  . 



  

  Consistencyالثبات

جيد طوال الوقت. ومع  يكون لهذا المورد أن يستمر في تقديم سلع وخدمات بجودة عالية؟ ال يوجد مورد كيف

يتم التأكد من الثبات في تقديم المنتج أو الخدمة  ذلك يجب ان يكون للمورد عمليات أو إجراءات مطبقة لكي

المورد عن منهجه في ذلك واختبر المنتج إذا امكن بجودة عالية. اسأل هذا . 

  

  Culture الثقافة

من لماذا ننظر إلى ثقافة  عالقات العمل هى التي تقوم علي قيم جيدة وقوية في بيئة العمل وهذا إنطالقا أفضل

كانت أهم قيمة في مؤسستك هى الجودة وموردك الرئيسي  ة. على سبيل المثال ماذا لوالمورد على أنها مهم

غير  الوقت المحدد؟ عدم التوافق هذا يعني أن تكون هناك إرادة لكي تغير الطريق يهتم كثيرا بالتسليم في

 .المرغوب بالنسبة لك

  

 Clean السمعة وااللتزام األخالقي

العالمية . ما الذي يمكن القيام به  تمرارية وااللتزام بالقوانين البيئية والممارساتإلى التزام المورد باالس تشير

أسأل لكي تعرف الدليل والشهادات التي تدل على اهتمامه بالبيئة، أيضا  للتخفيف من األثار السلبية على البيئة

األعمال بشكل أخالقي؟ أداءالمورد يتعامل مع الناس من حوله بطريقة جيدة وهل لديه سمعه جيدة في  هل هذا . 

  

 Communication التواصل

يتوافق معك؟  عن خطط المورد أن يكون على تواصل مستمر معك. هل منهجه وأسلوبه في االتصال االستفسار

المهم أن تعرف كيف تتواصل مع المورد  ومن هو الشخص الذي يعتبر نقطة اتصال بينك وبين المورد؟ أنه من

هناك مشكلة في التوريد؟ كيف يتم هذا االتصال؟ كيف يمكنك أن تصل  كيف يخبرك بسرعة لو في حالة األزمات.
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