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 فت إنجاز يذا العلل

 لا أتتقد بالشكر العلهي إلل  ل  
أ عاا لجهن اللها شن الذيم  رفونا  

بتقوا اللها شن  
 
 
 

 

 



 

                                 اإليقاا
 

 ب أ ز هت أأ أ كر نعلست الست أنعلم  عت    عل  " قاا اا تعالل  
 القد   أأ أ لل  اللا ترراو   أودعهت بررلست فت  قاود  

". الصاللهم
 

فقالللق لت رسل تررلى   الللق لت إاا  رهمى   الللق لت بعق الررا  
: أ   فتسهت إلتلاد يذا العلل اللسوارع الذد أيقد ثلرتى إلل
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. اللهاةىأألأا اا أأ ير اياى أ ت اللقهقن
الل  م نارل  م أجعت ا تاا   يهأ لت أألقاب الهجاا  الذد ألعل  
جايقا الل تربهست   تععهلت أبت العزيز أألأا اا أأ يلحفى   ير او  

 
بعتقاأللى رهاأى : الل الهجود الست أيسقد بًا   أألعق برؤيسًل إدوتت

لويزةى ونها  
الل  ل  م  ا  هت يذا الجًق   الل  ل  م  م  قعقت   لل يتعى  

 قعلتى الل  قا ئ ااأللر    ل  م أ رفًل  
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 :مقدمت عامت 

ت العشمت للنهىض بإميانها و  ت الظسوٍز حظعى أغلبيت املسطظاث الاكخصادًت إلى جحليم الىزبت الخىمٍى

حظطير أَدافها و جحليم طمىحاتها، إذ حعخبر الخىميت حخميت حيث  حظعى املسطظت للىصٌى إليها 

لخحليم الاهطعكت املسحىة،و باعخباز حعدد الىعائف املسطظت باألاخعف وشاطاتها املمازطت جبعا 

لللطاع الري جيخمي إليه فهي حعخمد على الظياطاث املثلى و املىاهج العلميت و الطاكت املادًت و 

ت إلهخاج الظلع و جلدًم الخدماث الىفيلت بخحليم ألاَداف املظطسة و مً زم الىصٌى الى  البشٍس

ادة زكم أعمالها مع طمان طيروزة وشاط املسطظت و  خهإٍش . طخمساٍز

فاليشاط الاكخصادي للمسطظت ٌعخبر السهيزة ألاطاطيت ليل جطىز و جحليم ألاَداف املظطسة، 

ادة فعاليتها . ًخمثل َرا اليشاط في حل العملياث التي جلىم بها املسطظت و الىفيلت بسفع مسدودَا و ٍش

م و بالىغس الى  ً ، إلاهخاج، البيع و الدظٍى و ًدشيل أطاطا في وعائفها ألاطاطيت املخمثلت فيي الخخٍص

& ً ليىنها أطاطيت في  (حظيير املخصوهاث)أَميت َرٍ الىعائف في املسطظت هرهس وعيفت الخخٍص

ا  سدي طلبا على طيَر ًِ ت عمل املسطظت فأي جلصير في جأدًت َرٍ الىعيفت فإهه حخما  طمان اطخمساٍز

و مً زمت ًسديها إلى جحمل مخاطس أهبر، و لخفادي الخأزير على الىطعيت املاليت للمسطظت و إحدار 

ً و ذلً لخحليم الدظيير ألامثل  الخىاشن بين مخخلف وعائفها و هرا وطع إطتراجيجيت للخخٍص

ت عمل املسطظت . للمخصون  و الري ٌعمل على طمان اطخمساٍز

و هغسا ألَميت املىطىع طيخطسق الى معنى حظيير املخصون و هيف هلىم بخخطيطه و هيف هساكبه 

ت لهرا طىحاٌو في َرٍ الدزاطت إعهاز  ً داألال املسطظاث الجصائٍس و هيف جطبم وعيفت الخخٍص

ا عمليت أطاطيت في حظيير املسطظت و اهدشاف الدوز الري  ً باعخباَز ألاَميت البالغت لىعيفت الخخٍص

جلعبه َرٍ الىعيفت في طمان اطخلساز املسطظت و مصاولت وشاطها  

ً في واكع  مسطظت  س الظىس)زم هحاٌو إطلاط الجاهب الىغسي لعمليت الخخٍص . (مسهب جىٍس

طزح إلاشكاليت    

ا و جحليم أَدافها  هيف  ًمىً للمسطظت جحليم الدظيير ملخصونها لظمان اطخمساَز

 سئلت اللزعيت 

  و ماهي أَدافه؟ما مدا أَميت املخصون و املخاشن. 

 ماهي أَميت حظيير املخصوهاث في املسطظت إلاكخصادًت؟. 

 ماهي ألاطاليب املخبعت في  جلييم حظيير مخصون املسطظاث. 

 هبف جلىم املسطظت بمساكبت مخصوهاتها. 

 

 

 

 



 

 اللزضياث 

  ًوعيفت حظيير املخصوهاث حظمح باملظاَمت بفعاليت في جحليم أَداف املسطظت م

 .حهت و أن جحلم لها كيمت مظافت مً حهت

  ًلخت ي حظيير املخصون وحىد جىغيم مظبم للمخاشن. 

  ًخطلب حظيير املخصون معسفت وافيت بالطسق املظخخدمت في حظيير املخصون التي جخخلف

 حظب الغسوف و ألاحىاٌ

 :أهميت البحث

لفذ الاهدباٍ الى وعيفت حظيير املخصون و التي حعخبر مً الاججاَاث الحدًثت لإلدازة، اذ ٌعخبر 

م أو الىلل،و  مً َىا  حعطي لإلدازة  املخصون بمثابت املحسن ليل مً عملتي الاهخاج و الدظٍى

و جىفير املعسوض اليافي ، أَميت هبيرة لخىفير مظخلصماث املسطظت و احخيجاتها مً مىاد ججهيزاث

ة، وي جخمىً املسطظت مً اطخغعٌ حميع الفسص التي جخاح و املطلىب مً الظلع و الخدماث النهائي

 .أمامها و جحليم أهبر حصت لها في الظىق 

 :أسباب األاخيار البحث

 ،ععكت البحث بمجاٌ الخخصص 

 السغبت في إزساء و إلاطعع في َرا املىطىع 

  إزساء املىخبت بمسحع عً حظيير املخصون 

  ت مً طىء حظيير إدازة املخاشن  . معاهاث املسطظاث الجصائٍس
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 3لإلحابت على  إشياليت بحثىا و إلاملام بجميع عىاصس املىطىع كمىا بخلظيم الدزاطت الى 

، حيث في،  فصٌى

جطسكىا إلى ول ما ًخعلم بماَيت املخصون و املخاشن و هرا  مظسولياث إدازة : اللصل  وو 
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س الظىس الري جطسكىا فيه الى :أما اللصل الثالث :  ًخمثل في دزاطت ميداهيت حٌى معمل جىٍس

خيت عً املسطظت  الى  و هغام العمل املطبم في املسطظتو  ،SORASUCREهبرة جاٍز

أَم الىزائم املظخعملت في حظيير ألاصىصياث  حظيير املخصوهاث في املسطظت و الخعسف على 

  .املخصون
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 :تمهيد

ًمثل اإلاخصون كىصس ؤطاس ي مً كىاصس ألاص٘ى  في اإلاؤطظت، و مً الؼبُعي ؤن جخخلٍ جلٗ 

ِا إلاجمىكت مً اللىامل ؤهمها ػبُلت وشاغ  اليظبت مً مؤطظت إلى ؤخسي و ذلٗ ًو

اإلاؤطظت، و دزحت ؤلاطخِساز في الؼلب و حجم ألامىا٘ اإلاخاخت لدحها لإلطدثماز في اإلاخصون ، و 

ص كلى هرا الٌصل كلى ماًلي  :طجٓر

ماهيةث اخزألانثألاث اخازنث:  املبجث ألاو 

 

 ممسألاليااث إ ارث اخازنثألاث عالقتاث ااإ ا اث ألاخر : املحجث لثانيث

 

 ثسياسااث لتخزينثفيث اسسمةثالاالتصاإًة: املحجث لثالج
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ماهيةث اخزألانثألاث اخازنث:  املبجث ألاو 

 ثألاثأهميتهمث اخزألانيه مف:  املطلث ألاو 

   :و الري ؤوضخها   لِد حلددث مٌاهُم اإلاخصون:مث اخزألانثيه مف  1

اإلاخصون كبازة كً ؤصىاي مدخٌف بها للبُم في ؤلاػاز اللادي للمل اإلايشإة و في كملُت ؤلاهخاج 

مً ؤحل البُم، ؤو في صىزة مىاد ؤو جىزٍداث طِخم اطتهالٓها في كملُت ؤلاهخاج ؤو في ؤداء 

 .1الخدماث

 _Zermati   Pier الري ًِ٘ى بإن اإلاخصون هى كبازة كً مجمىكت مً البظاةم ؤو اللىاصس

ذ الخّ ؤي جِىم  اإلاخخلؼت و اإلاىـمت داخله و هي مىحهت داخله و هي مىحهت لالطخخدام في ُو

 .2بخِدًمها إلى مظخخدميها كلى خظب اخخُاحاتهم

هى اإلاٖان الري جخصن ًُه اإلاىاد و اإلاظخلصماث، و ًخخلٍ كدد اإلاخاشن مً مىـمت إلى ؤخسي، _ 

لها و الٕمُاث التي جدخاحها اإلاىـمت ولٖل مخصن  وذلٗ كلى خظب هىكُت اإلاظخلصماث و جىَى

شخص مظؤو٘ به ٌظمى بإمحن اإلاخصن ٌظاكده مجمىكت مً اللاملحن، و مهمت اإلاخصن اطخالم 

مرٓساث صسي اإلاىاد و ججهحز مدخىاها و إزطالها للجهاث الؼالبت، واطخالم الؼالبُاث الجدًدة 

 . 3و اطخخدامها

ٌاث ًمًٕ ؤن ولسي اإلاخصون كبازة كً مٖان جىطم ًُه البظاةم و  و مً خال٘ هره الخلٍس

 .الظلم اإلاشتراة ؤو اإلاىخجت بشٖل مىـم و مسجب بدُث جٖىن حاهصة لالطخلما٘

 :ثأهميةث اخزألان2

إن دوز و ؤهمُت اإلاخصون ًٕمً في اإلاداًـت و الظحر الخظً للمؤطظت و التي هلخصها ًُما 

 :ًلي

  ت للملُت طمان اطخمساز وشاغ اإلاؤطظت خُث ٌظمذ بخدًّ اإلاىاد ألاولُت الظسوٍز

ل إلى ُظم ؤلاهخاج في خالت اإلاؤطظت ؤلاهخاحُت ٓما ٌظمذ بئشباق ػلباث  الخدٍى

ت  .الصبابً باليظبت للمؤطظت الخجاٍز

  لمل كلى ججىب ٔل ً َو ٌظاهم اإلاخصون في مىاحهت الىِص الري ًددر في الخمٍى

س اإلاىاد في الظَى جلجإ اإلاؤطظت  ً ؤو كدم جًى ؤلاخخالالث ًٌي الخإخس في كملُت الخمٍى

 .إلى إخساج اإلاخصون إلجمام وشاػها

                                                           
1

 .467،ص2006طارق عبد العال حماد، دلٌل المحاسبً تطبٌق معاٌٌر التقارٌر المالٌة الدواٌة الحدٌث، مصر،الدار الجامعٌة، 
2
MOUHAMED SAID BELACEL.. la gestion des stocks / édition Gestion.                                                        

3
الطبعة  (الشراء و التخزٌن من منظور كمً)عمر وصفً عقٌلً، منعم زمزٌم الموسوري، قحطان بدر العبد لً، إدارة المواد  

 .274، ص2004الثانٌة، عمان، دار وائل للنشر والتوٌع،
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  حظخؼُم اإلاؤطظت الاخخٌاؾ باالخخُاػي مً اإلاىاد و البظاةم لوسض اإلاظازبت

باطخٌادتها مً الـسوي الجُدة للشساء و البُم ًِد حظخول الـسوي الاُخصادًت ٓإن 

جِىم بشساء اإلاىاد بإزمان مىخٌـت و حلُد بُلها بإزمان ملخدلت ؤو مسجٌلت كلى خظب 

اث الظِئت  .الظَى في ألاُو

 :1ٓما ان اإلاخصون ٌظاكدها في جدُِّ بع ألامىز الهامت الخالُت

 الدجم )الخص٘ى كلى ؤًظل حجم اُخصادي لؼلبُت الشساء ؤو للملُت ؤلاهخاج

 .(الاُخصادي

  لت في الشساء ؤو ؤلاهخاج ؤو البُم  .(مخصون ألامان)مِابلت الخِلباث الوحر اإلاخُى

 م)مِابلت الخِلباث الىاُلت في الشساء ؤو البُم  .(مخصون الخُى

 ت اللملُت ؤلاهخاحُت، ؤي اطخمساز جدًّ ؤلاهخاج  طمان اطخمساٍز

  حوؼُت ألاخؼاز الىاحمت كً كدم ُدزة اإلاىزدًً في بلع الخاالث كً جلبُت

ذ اإلاىاطب  .اخخُاحاث اإلاؤطظت في الُى

  ٍالخِلُل مً كدد الؼلباث ؤي الشساء بٕمُاث ملخبرة لالطخٌادة مً مخخل

 .الامخُاشاث

 أنو عثألاإألااث اخزألانااث:  املطلث لثاثي

 01ثأنو عث اخزألاناا 

ت، و ًمًٕ  جىحد كدة ؤهىاق مً اإلاخصوهاث جدبم ػبُلت اإلاىاد و الوسض و الؼلب و ٓرلٗ الخٓس

 2:خصسها ًُما ًلي

٘  الري اإلاخصون هى  : إنى  لحد مخزألان -1  ًِل ؤن ًمًٕ الدجم هرا و، زابذ بذجم ًخداو

ٍ كلى الخصابص و، للمؤطظت الٌللُت الاخخُاحاث كً  جِىم ألادوى خدها في الىِل مصاٍز

٘  هى اللملُت هره مً اإلاِصىد و، ألاولُت اإلاىاد مً هابلت ٓمُاث بشساء اإلاؤطظت  الخصى

 .الشساء ؤوامس إصداز جٖلٌت جخٌُع ٓرلٗ و اإلاشتراة الٕمُت حجم كلى

م خظب لالطتهالْ اإلالدة البظاةم مً اإلاخصون هى  :متوالع مخزألان -2  خُث الاخخما٘ و الخُى

  ًٖىن 
ًا
ِت الخوحراث هره جخٌُع في ٌظخخدم و، الظىت خال٘ مخوحرا  ؤو اإلاخصون جسآم بؼٍس

  الاطخٌادة
ًا
 اخخُاحاث ؤو اللما٘ مخؼلباث في اإلاخمثلت ؤلاهخاج ملداث مً الخوُحر مً بدال

 .اإلاا٘ زؤض و الصابدة الؼاُت

                                                           
                                                    

1
Zirmati. P, Pratique de la gestion des stocks, Dunod, France, 1997,p13.    

                      
2

 .323 ص، الجامعٌة المطبوعات دٌوان، سنة بدون، المؤسسة اقتصاد، عدون دادي ناصر 
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 في جِلباث لىحىد إما ألاولُت اإلاىاد ؤو اإلاىخجاث مً الىىق هرا ٌظخلمل و: لتقطملاا مخزألان -3

 ػلباث في مىخـسة الوحر الخِلباث إلاىاحهت ؤو، ألاولُت اإلاىاد ؤو اإلاىخجاث ؤطلاز بلع

 اإلاظتهلٕحن ػلباث إلاِابلت مخاشجها في البظاةم مً بٕمُاث اإلاصاوم جدخٌف لرا اإلاظتهلٕحن

  لِع ًهى الخِلباث مخصون ؤهمُت زهم، الظسوزة كىد
ًا
ا  حظخؼُم إذ مؼلِت طسوزة طسوٍز

 اإلاىاد ػلب لخحن باالهخـاز واللمالء اإلاظتهلٕحن إُىاق مً جمٕىذ إذا كىه الاطخوىاء اإلاؤطظت

 .جىزٍدها و

ادة ؤو هامش وهى، الظمان مخصون ٌظمى و : مان مخزألان- 4 سها التي اإلاىاد مً الٍص  جًى

 :منها اإلاخصون مظخىي  حجم كلى جؤزس التي الخوحراث بظبب اإلاخصون هٌاذ مشأل لخجىب اإلاؤطظت

ادة ً؛ إكادة ًترة الاطتهالْ؛ ملد٘ في الٍص صها ؤو اإلاؤطظت إمٖاهُاث الخمٍى  في ؤخؼاء اإلاالي؛ مٓس

. الخِدًساث

٘  ًلىدما  مخاػس إلى اإلاؤطظت جخلسض اإلاِدز الاطتهالْ ملد٘ ازجٌاق ؤو لخىشَم إهخـاز ًترة جؼى

ِدان ؤلاهخاج في صلىباث إلاىاحهت كدًدة  كلى وحب لرا، اإلاخصون هٌاذ كً الىاججت الصبابً ًو

 ؟ جددًـده ًخم بمخصون ألامان  ًٍُٕ الاخخٌاؾ اإلاؤطظت

ت ٌظخدعي ألامان مخصون جددًد إن          التي الٌترة مخىطؽ و، الُىمي الاطتهالْ مخىطؽ ملًس

ها ٘  بظسي  و الؼلبُت حظخوُس . ألادوى اإلاخصون كلى لىدصل الثاوي في ألاو

 
ًال
 ًُٖىن % 25 بيظبت الاهخـاز الٌترة خال٘ اللادي اإلالد٘ كً الاطتهالْ ازجٌاق اخخما٘: مثع

[ 1.   ]0.25 × ألادوى اإلاخصون = الظمان مخصون

 ًترة و ؤلاهخـاز ًترة ٌوؼي ؤن ًجب و، اللشىابُت طد اخخُاػي مخصون هى ألامان مخصون

. لألمان مخصون و ؤلازطا٘ ًترة بحن اللاػلت الٌترة هي الاهخـاز ًترة العجص؛

:  اختطفة  اسسماا في  مان مخزألان

ً كبر ألامان مخصون ًبنى:  لصنا ية  اسسمة في -1  بجمُم مسبىغ ًٖىن (، cv,cf )مخوحًر

، مخوحرة البدًلت الٌسصت جٖلٌت، مخوحرة جٖلٌت العجص جٖلٌت(، مخوحرة و زابخت)الخٖالٍُ

 و الداخلي العجص جٖالٍُ جخٌادي ؤن اإلاؤطظت كلى ًجب. زابخت جٖلٌت مدِّ الوحر السبذ

 ، جلويها بالخالي
ًا
 الوحر السبذ جٖالٍُ جخٌادي ؤن لها ًمًٕ و، اإلاىزدًً في جخدٕم ال: مثال

 .جسصٌها و وجصىلها مىاد ًدشتري  مدِِت

. مدِِت الوحر السبذ جٖالٍُ ؤطاض كلى ًبنى: تبااية مسسمة-  2
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اإلاِدمت الخدمت ؤطاض كلى:  لخدمية  اسسمة_3
1. 

 اإلاخصون ز دو  

 :ًللب اإلاخصون دوز مهم في جدُِّ ؤهداي اإلاؤطظت خُث ًمًٕ جلخُصها ًُما ًلي

ادة :  او زنةث ينث لعخضثألاث لملطل- ٌلخبر اإلاخصون وطُلت إلاىاشهت اللسض و الؼلب ًٌي خالت ٍش

ّ اإلاخصون ، و ًددر اللٕع في خالت إذ ما  الؼلب كً اللسض ًلجإ إلى طد العجص كً ػٍس

اهخٌع الؼلب كً اللسض خُث ًلجإ إلى خالت الٌابع كلى اإلاخصون و ٌظخول في مساخل 

 .الخِت

بظبب الخىاحد اإلاظخمس للظلم في الظَى و بإطلاز ملِىلت، ٓرلٗ باحخىاب : إزطاء اإلاظتهلٗ-

ٍ، هرا ما ًىلٕع مً حهت كلى  الاهخـاز و ؤلاشكاج للمظتهلٕحن و جإخس مدة ؤلاهخاج ؤو الخُى

 .طملت اإلاؤطظت و مً حهت ؤخسي زاخت زطا اإلاظتهلٗ

ؤحىز مدددة و ذلٗ لالطخوال٘ ألامثل  مِابل: تقدًيثألادمااثتخزيييةثاسسمااثأألاخر - 

 .إلاخاشجها

ت ؤلاهخاج- الٕثحر مً الظلم جٖىن ملمسة و بالخالي ًهي مخىاحدة في :الخٌاؾ كلى اطخمساٍز

ذ حشاء ، هحر ؤن بلع الظلم ألاخسي  الظَى باطخمساز ًمًٕ إلدازة ؤلاهخاج ؤن جِخىيها في ؤي ُو

لت الخلٍ و البلع ألاخس منها ًٖىن مىطمي خُث جـهس بٕمُاث ضخمت خال٘  جٖىن طَس

مىطم الجني زم ًدىاُص جىاحدها في الظَى ، و لظمان جصوٍد اإلاصىم باطخمساز ًلجإ إلى 

نها في ؿسوي حظمذ بالخٌاؾ كلى خىاصها  شساءها بٕمُاث ٓبحرة  في مىطم الجني و جخٍص

 .الطخلمالها كىد الؼلب ، مما ٌظمذ باللملُت ؤلاهخاحُت كلى مداز الظىت 

ً الىاجخت حظمذ للمؤطظاث ؤلاهخاحُت بئهخاج : تخفيعثتكاليفثإلانتاج- طُاطت الخخٍص

ٔان الؼلب ؤُل مً ؤلاهخاج ، و هرا ما ًخٌع ٓمُت إهخاج الىخدة  ٓمُاث ٓبحرة ختى و إن 

ً مً الشساء بٕمُاث ٓبحرة و هرا ما ًخٌع مً طلس  اإلاىخجت الىاخدة ٓما ٌظمذ الخخٍص
الىخدة اإلاشتراة هدُجت للخصىماث بظبب الشساء بٕمُاث ٓبحرة ، إطاًت إلى اهخٌاض جٖالٍُ 

 ً  .الىِل و مخخلٍ الىٌِاث اإلاخللِت بالخخٍص

 :ثإألا فعثألاثمخاطخثالاحتفاظث ااخزألان03 املطلث 

 مجمىكاث3ًمًٕ إحمالها في : إألا فعثالاحتفاظث ااخزألان - ؤ
2:  

                                                           
1

 .324 ص، الجامعٌة المطبوعات دٌوان، سنة بدون، المؤسسة اقتصاد، عدون دادي ناصر 
2

 .177 ص 1993عبد العزٌز جمٌل مخٌمر، ادارة المشترٌات و المخزونات ، الدار الجامعٌة ، المملكة العربٌة  السعودٌة ،  
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جـهس الخاحت إلى الاخخٌاؾ باإلاخصون هدُجت زهبت اإلاؤطظت : لتأمينثألاث لحماًةثطدث اخاطخ

لت ؤو التي لم جإخر في الخظاب كىد إكداد خؼؼها ؤلاهخاحُت  في الاخخُاغ للـسوي الوحر مخُى

ُِت  .و الدظٍى

جخمثل في اإلاسوهت في الخخؼُؽ و حدولت اللملُاث ؤلاهخاحُت مً خال٘ : الاستقخ اثألاثالاستمخ ا

حر اإلاىاد الالشمت إلاِابلت الخىطلاث اإلاسجِبت بالِدز اإلاىاطب ، اإلاىاشهت بحن ملدالث ؤلاهخاج بحن  جًى

ّ الاخخٌاؾ بالٕمُاث اإلاىاطبت مً اإلاىاد جدذ  اإلاساخل ؤلاهخاحُت اإلاخخلٌت و ذلٗ كً ػٍس

 .الدشوُل 

 حلخبر هره اإلاجمىكت كً ؤطباب زهبت اإلاؤطظت في جدُِّ بلع :تحقيقثألافخ اث التصاإًة

اإلاىاًم الاُخصادًت طىاء في شٖل ؤزباح ؤو في صىزة جخٌُع الخٖالٍُ و ألاطساز اإلاسجبؼت 

باإلاخصون مثل الاطخٌادة مً خصم الٕمُت و الاطخٌادة مً جِلباث ألاطلاز و ٓرا الاطخٌادة 

ساث الىاججت مً جدظحن مظخىي الجىدة  .مً الًى

 :1مً ؤهم اإلاخاػس ماًلي : مخاطخثالاستثمااثفيث اخزألان ب  -

ًخمثل في كدم الخىاًّ اإلاىاد اإلاخصوهت مم الاخخُاحاث و السهباث هدُجت ؿهىز مىاد :  لتقاإم

 .بدًلت جدـى بِب٘ى ؤٓبر مً حاهب اللمالء ؤو وخداث ؤلاهخاج

ت و جدًئت و :  لتطفثأألاث دمث لصعحية- ً مً تهٍى حر مخؼلباث الخخٍص و هرا هـسا للٌشل في جًى

د    و هحرها، ٓما ًددر هدُجت ػ٘ى الٌترة لبلع ألاصىاي و هىا جخدمل اإلاؤطظت جٖالٍُ  جبًر

 .هره ألاصىاي

ت بلع ألاصىاي ؤو الٌِدان ؤزىاء :  لمخالة باإلطاًت إلى الخظابس اإلاالُت الىاججت كً طُس

ً و هىا اإلاؤطظت جخدمل حلىض ألاصىاي اإلاٌِىدة و كلُه ًترجب هٌاذ  كملُت الىِل ؤو الخخٍص

 .اإلاخصون و ًِدان الثِت بحن اللمالء

 

 

 

 

                                                           
1
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 ممسألاليااث إ ارث اخازنثألاث عالقتاث ااإ ا اث ألاخرث:  املحجث لثانيث

ً و كالُتها بالىؿابٍ ألاخسي و ٓرا  طىي هِىم بخىطُذ ٔل مً ماهُت اإلاخصون وؿٌُت الخخٍص

 :ماهُت اإلاخاشن 

  إ ارث اخازنثألاثأنو  ها:  املطلث ألاو 

مٖان جسد إلُه اإلاىحىداث مً مصادز مخخلٌت لُخم خٌـها بشٖل مىـم : ث عخيفث اخزن 1

نها بشٖل مالبم واُخصادي إلى خحن الخاحت إلى  ت وجخٍص ومسجب وخماًتها مً الخلٍ ؤو الظُس

ُِت ػلبها مً ُبل حهاث مخخلٌت ٔاهذ إهخاحُت ؤو حظٍى  في اإلايشإة طىاء 

 :  ًىحد كدة حلاٍزٍ مً بُنها:مفهومث إ ارث اخازن 

ً داخل الهُٖل الخىـُمي حلسي م الري جدخله وؿٌُت الخخٍص  إدازة اإلاخاشن اإلاُى

 وزُابت وجىٌُر وجىـُم وجخؼُؽ اإلاخصون كلى بالخٌاؾ اإلالىُت ؤلادازة  ٓما حلسي ؤًظا هي

ً إحساءاث  ؤو ألاُظام ؤو للىخداث اإلاِسزة والىىكُاث الٕمُاث خظب اإلاخصون وصسي الخخٍص

  .اإلاخصون هرا إلاىاد واإلاظخخدمت الؼالبت ؤلادازاث

ٔاًت ألاوشؼت اإلاخللِت بخِدًس اخخُاحاث اإلاخاشن مً اإلاىاد : مفهومثألاعيفةث لتخزينث ًِصد بها 

و ألاصىاي اإلاخخلٌت ، و اطخالم ألاصىاي الىازدة و ًدصها و جسجُبها داخل اإلاخاشن و  اإلاداًـت 

حر وطابل ألامً و الظالمت في اإلاخاشن ، و  ِا للؼَس اإلاىاطبت لؼبُلت ٔل صىٍ  و جًى كليها  ًو

ِا لإلحساءاث  صسي اإلاىازد و اإلاظخلصماث اإلاخخلٌت إلى حهاث الاطخخدام ؤو إلى اللمالء ًو

 .الىـامُت اإلالخمدة 

ا في حمُم ؤهىاق اإلايشأث التي جمازض  ً جؤدي دوزا خٍُى و مً هىا ًخطر لىا ؤن وؿٌُت الخخٍص

 :هره الىؿٌُت خُث مً خاللها ًمًٕ ؤن ًخدِّ بلع ؤو ٔل ألاهداي ؤو اإلاىاًم الخالُت

جدُِّ الخىاشن بحن اللسض و الؼلب كلى بلع اإلاىاد ؤو ألاصىاي و خاصت باليظبت لألصىاي 

اث ؤو مىاطم ملُىت   التي ال جخىاًس إال في ؤُو
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لت مثل الٖىازر الؼبُلُت ؤو الخسوب و  الخإمحن و الخماًت طد الـسوي ؤو ألاخدار هحر اإلاخُى

ألاشماث الظُاطُت و الاُخصادًت  و ؤلاطساباث اللمالُت و هحرها مً ألاخدار التي ًصلب 

 .  1 الخدٕم ًيها ؤو الظُؼسة كليها

 :أهمية إدارة المخازن

ؤهه ًمثل الجصء ألاكـم مً مجمىق : حظخدعي اهخماما خاصا لألطباب الخالُتإن إدازة اإلاخصون 

، و ؤن الخوحراث في مظخىي اإلاخصون الظلعي و ألاص٘ى الثابخت لها آزازها الاُخصادًت  ألاص٘ى

 .(خال٘ ًتراث ازجٌاق ؤو هبىغ ألاطلاز )

اإلاخصون الظلعي بإهىاكه ًٖىن مىطم اهخمام ؤلادازة هـسا لخإزحره اإلاباشس كلى ؤزباح اإلاؤطظت ، 

اإلالد٘ الري ًخدْس به اإلاخصون خال٘ : ًالسبذ ًخإزس باإلاخصون الظلعي مً كدة حىاهب و هي 

كملُت ؤلاهخاج و الخىشَم ًؤزس ؤًظا كلى جٖالٍُ اإلاؤطظت ، جإمحن خماًت اإلاىاد ٓما حشاْز في 

ً   .2اجخاذ إحساءاث الظحر اإلاظخِبلي للمخصون و في جددًد مٖان الخخٍص

  ثأنو عث اخازن 

 .3كلى خظب الؼبُلت و كلى خظب الىؿٌُت جخمثل في هىكحن 

: ثحيجث لململيعةمن_ أ

 ٌشمل اإلاىاد ألاولُت الالشمت للملُت ؤلاهخاج و لظمان طحروزجه ًجب :مخزألانث او إث ألالية_ 1

حر الٕمُاث الالشمت لخوؼُت اللملُت ؤلاهخاحُت، خُث ؤهه مً الالشم احخىاب حلدي الخد  جًى

 .ألاُص ى للمخصون و مً حهت ؤخسي كدم الجزو٘ جدذ الخد ألادوى للمخصون

ًخٖىن هرا اإلاخصون مً ُؼم هُاز آلاالث اإلاظخلملت في ؤلاهخاج و ُؼم : مخزألانثالملعث لغياا_ 2

ٍ ؤلاهخاج  .هُاز ووطابل الىِل لخٌادي جُى

هي اإلاىخىحاث الجاهصة الى خحن حظلُمها للصبابً اإلاخلاُدًً مم  :مخزألانث انتوجث لنتائي_ 3

ذ الري جؼلب ًُه هره اإلاىخىحاث مً ػسي اإلاظتهلٗ،  اإلاؤطظت و مً الظسوزي اخترام الُى

ىق في مشٖل  ُت ًجب بُله في ًصل الشخاء و ذلٗ ججىبا للُى مثا٘ مىخىج ألالبظت الصًى

 .الخٕدض  و بالخالي ججمد ألامىا٘

                                                           
1
Leurion. J, comptabilité analytique de gestion, ED, Foucher, paris, 1998, p 72.    

2
 .143، ص 2007محمد الصٌرفً ، التخزٌن اإللٌكترونً، دار الفكر الجامعً ،مصر ،  
3

 .270إدارة المشترٌات و التخزٌن، دار الجامعة للنشر،ص : علً الشرقاوي و علً الشرٌف 
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هي اإلاخصوهاث التي لم حظخٕمل كملُت الاهخاج و ُد جٖىن ؿمً  :مخزألانثمو إثاليدث لصنع_ 4

 .هرا إلاخصون مخاشن ًسكُت

 .مخصون ججهحزاث اإلإخب: هجد ًُه :مخزألانثالاحتياجااث لعامة_  5

م  .  مخصون مىاد الاطتهالْ الظَس

 . مخصون ؤلبظت ألامً الصىاعي

هجد هرا اإلاخصون في اإلاؤطظاث التي حظخخدم اإلادسوُاث مً مشخِاث  :مخزألانث احخألاالاا_ 6

 .البترو٘ و الٌدم الدجسي و الواش لدشوُل شبٕت جىلُد الؼاُت الٕهسبابُت الخاصت باإلاؤطظت

 :منثحيجث لوعيفة_ ب

د : اخزألانث لعاإي_ 1 د و ًخِلص باإلاخسوحاث، ًٍص  هى اإلاخصون اإلاظمىن و ألآُد و الري ًٍص

كىد الُِام بلملُت الشساء و ًىِص كىد كملُت البُم ؤو ؤلاطخلما٘ و ًٕصن اطخلماله حازي 

 .زابذ و مخىاصل

 مخصون 

ألاخؼاء في الخىبئاث : هى اخخُاػي ٌظمذ بمىاحهت الخاالث الؼازبت مثل: مخزألانثالاحتفاظ_ 2

 .، و الخإخس في الىص٘ى في البظاكت

 .ٌظاوي هصٍ اإلاخصون الٌلا٘:  اخزألانث لدألااي_ 3

 .اإلاخصون الدوزي+ ٌظاوي مخصون الاخخٌاؾ:  اخزألانث اتوسط_ 4

 (D+G+C+F)ًسمص له باإلالادلت الخالُت :  اخزألانث لجاهز_ 5

_D ًًمثل الٕمُاث اإلادخجصة في اإلاخاشن في اهخـاز سخبها للصباب. 

_Gًمثل اإلاخصون اللادي . 

_Cًًًمثل بِاًا الؼلباث التي لم جسطل مً ػسي اإلاىزد  . 

_F(ًمًٕ ؤن ًٖىن طالبا ) ًمثل اإلاخصون الجاهص. 

 .هى مخصون دابم الدوزان:  اخزألانث لفعاو 6

  .1ًخمحز بجمىد في اإلادخالث و اإلاخسحاث و ًٖىن كبئ كلى اإلاؤطظت:  اخزألانث لعاطل7

 

                                                           
1

 .271إدارة المشترٌات و التخزٌن، دار الجامعة للنشر،ص : علً الشرقاوي و علً الشرٌف 
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 ممسألاليااث إ ارث اخزن :  املطلث لثاني

ً مً ميشإة ألخسي :ممسألاليااث إ ارث اخزن   جخخلٍ اإلاظؤولُاث و اإلاهام  اإلاخللِت بىؿٌُت الخخٍص

ذ آلخس و ذلٗ للدة ؤطباب مً ؤهمها حجم اإلايشإة و ػبُلت ؤكمالها و  بل في اإلايشإة الىاخدة مً ُو

اإلاظخىي الخِني الري جؼبِه و هـام اإلاللىماث اإلاخاح لدحها و الهُٖل الخىـُمي للجهاش اإلاظؤو٘ كً 

ً و الىـم و اللىابذ الخآمت و ألاوشؼت و إحساءاث اللمل بهره الىؿٌُت و زهم  وؿٌُت الخخٍص

 :اخخالي هره اإلاهام و اإلاظؤولُاث  ًوىه ًمًٕ إًجاش ؤهمها ًُما ًلي

 مظؤولُت اإلاخاشن الاولى هي الاخخٌاغ بٕمُاث مً اإلاخصون  : لوفوا ا تحقيق ممسألالية

في خدها الادوى  بما ًخِابل مم اخخُاحاث الاهخاج و ال شٗ ؤن الهدي مً ذلٗ هى اللمل 

جخٌُع اإلابالى اإلاظدثمسة في اإلاخصون ؤو جخٌُع زؤض اإلاا٘  اإلاجمد ؤو اللاػل في اإلاخاشن و 

ً و جخٌُع اخخماالث الخلٍ و البىاز و هحرها مً اإلاخاػس ًهي  جخٌُع جٖلٌت الخخٍص

ّ مظاهمتها في ىزاث  كً ػٍس جخٌُع زؤض اإلاا٘ اإلاجمد في اإلاخاشن : حظاهم في جدُِّ ًو

ً ،جخٌُع اخخماالث الخلٍ و البىاز و الخِادم  إلى ؤُل خد ممًٕ ، جخٌُع جٖالٍُ الخخٍص

 1.،اإلاظاهمت في جخٌُع جٖلٌت الشساء

 ًِصد بها إكؼاء  مىاصٌاث خاصت لٖل هىق مً ؤهىاق : توصيفث اوجوإ اث اخزنية

ٔامل و سجل شامل  اإلاىحىداث اإلاخصهُت في اإلاخاشن و جخـمً جلٗ اإلاظؤولُت إكداد جىصٍُ 

لخلٗ اإلاىاد جثبذ ًُه اإلاىاصٌاث كلى ؤن ًخم مباشسة ألاوشؼت اإلاخصهُت ػبِا لهره 

ٔاهذ هره ألاوشؼت جخللّ اإلاىاولت ؤو الصسي و ُد ًخم إكداد هرا  اإلاىاصٌاث طىاء 

اث  الجىدة اإلاىاطبت في الٕمُاث اإلاشتراة  .الخىصٍُ التي لها  اجصا٘ مباشس بخددًد مظخٍى

 جخـمً هره اإلاظؤولُت ججمُم ألاصىاي اإلاخصوهت في شٖل  و: تصييفثألاثتمييزث صناف

مجمىكاث و ُد ًخم هرا الخجمُم إما كلى ؤطاض الدشابه ؤو الخٖامل ؤو الخِازب كلى ان 

م ٔىدي ممحز لٖل صىٍ ختى ًمًٕ  جمثل ٔل مجمىكت طللُت واخدة ، اكؼاء ُز

اطخخدامه كىد الصسي ؤو الاطخالم ؤو اإلاساُبت ؤو الجسد بىاء كلى الخؼىجحن الظابِخحن ًخم 

إكداد ًهسض ؤو دلُل للمخصون ًمًٕ اللمل بمِخظاه كىد إحساء ؤي كملُاث صسي ؤو 

إطاًت و ُُد الاطخالم ، و ال شٗ ؤن وحىد مثل هرا الدلُلظىي ٌظاكد اإلاظؤولىن كً 

ابت و اإلاخابلت للمىحىداث اإلاخصهُت ٓما ؤهه طىي طاكد في جخؼُؽ  اإلاخاشن في كملُت الُس

 .بسامج الشساء

 جخللّ هره اإلاهمت باطخِبا٘ اإلاىاد الىازدة للمخاشن مً اإلاىزدًً ألاث: إلاستعمثألاث لفحص

دصها و مؼابِتها كلى ؤوامس الخىزٍد الصادزة بشإجها و إزباتها في الدًاجس و السجالث اإلالدة  ًو

 .لرلٗ و بمىحب اإلاظدىداث  و ػبِا  ؤلاحساءاث اإلالخمدة في الشإن

                                                           
1

 .288، ص 1994علً الشرقاوي، كتاب المشترٌات و إدارة المواد و المواد و المخازن، جامعة بٌروت العربٌة ، 
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ُد حظدىد بالٖامل الى الجهاش اإلاظؤو٘  كً اإلاخاشن و ُد ٌلهد بها الى لجىت حشٖل  لهرا :  لفحص

ٔاهذ جبلُت الٌدص ؤو الجهت التي جِىم به ًئن هىاْ طسوزة للسبؽ بحن الاطخالم و  الوسض و ؤًا 

 .الٌدص النهاةي للمىاد الىازدة إال بلد الخإٓد مً مؼابِتها للمىاصٌاث اإلادددة في ؤمس الخىزٍد

 خُث ًجب اللىاًت بالخٌاؾ كلى اإلاخصون مً اإلاىاد و اإلاهماث :   احافغةث لىث اخزألانث

ٔاًت مىصٌاتها زم  والخجهحزاث آلالُت ختى جـل مداًـت كلى شٖلها و حجمها و حىدتها و 

ّ و ألامؼاز و السػىبت وشدة الخسازة ؤو  خماًتها مً ٔل ما ٌلسطها للخلٍ ؤو الظُاق مثل الخٍس

ت  وختى ًمًٕ جدُِّ ذلٗ البد مً الُِام بإكما٘ الخٌخِش مً خحن لرلٗ لُخم الخإٓد  الظُس

ً  .مً طالمت اإلاخصون و الىطابل اإلاظخخدمت في ؤكما٘ الخخٍص

 كادة ما جخلِى اإلاخاشن باطخمساز ػلباث اإلاىاد و اإلاهماث مً :صخفث صنافث اخزألانة 

ألاُظام و ؤلادازاث اإلاخخلٌت في اإلاشسوق ًلىد وزود هره الؼلباث ًجب اللمل كلى ججمُلها و 

مساحلتها للخإٓد مً طالمتها و جمشيها مم الِىاكد اإلاِسزة مً خُث الخصدًّ و ملدالث 

الاطخخدام اإلادددة و بلد الخجمُم جخم إحساءاث الصسي و ذلٗ للمداًـت كلى حظلُم هره 

ألاصىاي إلى الجهاث الؼالبت في اإلاىاكُد اإلاىاطبت خٌاؿا كلى دزحت اهخـام اللمل و الجد٘و 

 .الصمني لللمل

 و ما ًِخظُه ذلٗ مً حسجُل للبُاهاث الخاصت :مخ الملةثحخكةث لو اإثألاث انصخفثألاث لخصيد 

س الالشمت إلى ؤلادازة اإلاظؤولت  م الخِاٍز هرا الىازد و اإلاىصسي في السجالث اإلالدة لرلٗ مم ًز

ت و ؤخسي بؼُئت و زالثت  لت الخٓس كً ملد٘ السخب مً ألاصىاي خُث هىاْ ؤصىاي طَس

ً  .زآدة و ذلٗ ختى ًخم اجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت هدى إكداد الخؼت اإلاالبمت للخخٍص

 ألاصىاي و خٌـها في ألامآً اإلاىاطبت و بالترجِب و الخصيٍُ اإلاىاطبحن : لتخزين ً  ؤي جخٍص

حر و جِظُم اإلاظاخاث و  ِا للخىصٍُ و الخمُحز الظابّ إكداده مً ُبل لألصىاي ٓرلٗ جًى ًو

ً خظب اإلاىحىداث اإلاخصهُت و ػبُلتها  و  (مِداز الٌسان الالشم_ الىشن )اإلاباوي اإلاخاخت للخخٍص

ذلٗ ختى ًمًٕ إكداد الخصمُم الداخلي الجُد لهره اإلاخاشن و ؤخحرا اخخُاز اإلالداث و ألاوكُت 

اإلاىاطبت لخٌف اإلاىحىداث اإلاخصهُت و حظهُل كملُت اإلاىاولت و الدظلُم بما ًدِّ ؤكلى ٌٓاءة 

يُت  .جخٍص

 ٔاًت الاحساءاث و ألاطالُب التي جدبم مً ؤحل الخإٓد مً ؤن :مخ الملةث اخزألان  ًِصد بها 

اإلاظؤولُاث الظابّ الخدبث كنها و الظُاطاث اإلاسطىمت و الخؼؽ اإلاىطىكت و ألاوامس اإلاخخرة 

 1.و الخللُماث اإلاىحهت جىٌر كلى ؤٓمل وحه و جدِّ ألاهساض اإلاسحىة مً إدازة اإلاخاشن 

 

                                                           
1
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 س و ال شٗ ان هره :  د إث لتقاايخ  ًئدازة اإلاخاشن حلخبر مظؤولت كً إكداد مثل هره الخِاٍز

ِها  ابت كلى اإلاخصون كلى جدُِّ ؤهداًها خُث ًدظنى كً ػٍس س حظاكد ؤكما٘ الُس الخِاٍز

ً ٓما ؤجها جسشد  إلدازة اإلاشسوق  الخلسي كلى مدي صالخُت و ٌٓاًت خؼؽ و بسامج الخخٍص

ً كً ؤوحه الىِص و اللُىب و اإلاخالٌاث  التي جِم في اإلاخاشن جمهُدا  اإلاظؤولىن كً الخخٍص

 1.إلُتراح طبل اللالج اإلاالبمت

  لععالةث ينثألاعيفةث لتخزينث الوعائفث ألاخرث:ث املطلث لثالج

 اإلاهام ؤداء في اإلايشإة إدازاث بجمُم جسجبؽ ؤجها خُث اإلايشإة إدازاث جخدم حمُم إدازة اإلاخاشن  إدازة

ٖىن   : ٔالخالي ٍو

اا  إإ ار  عالقتا-1 اث إلدازة ًىمُا اإلاسطلت اإلاخاشن  ؤزصدة خال٘ ًمً:  اشتًر  جخددد اإلاشتًر

 الشساء ػلباث

 ؤلاهخاج ٓمُاث جخددد لإلدازة ًىمُا اإلاسطلت اإلاخاشن  ؤزصدة خال٘ ًمً: إلانتاج  إإ ار  عالقتا-2

يُت اإلاظاخت خُث مً بئهخاحها اإلاصىم ًِىم طىي التي  ألاصىاي ؤزصدة في والىِص الخخٍص

 ؤطاطها التي اإلاخصن  في اإلاخاخت الٕمُاث جخددد السصُد خال٘ ًمً:  امليعاا  إإ ار  عالقتا- 3

رلٗ شسابه اإلاساد اإلاىخج جىاًس بمدي كمالئهم بئخؼاز البُم مظئىلي ًِىم طىي  خؼؽ جددًد ٓو

 .جدُِِها اإلاساد الىدُجت لخدُِّ اإلابُلاث

ً الُِام بلملُت  اإلاخاشن  حظخؼُم ًال:  لجوإر  إإ ار  عالقتا -4  إدازة بمىاًِت إال الخخٍص

 الجىدة

 

٘  وظخؼُم هىا مً*   بدوجها اللمل ؤي إدازة باإلايشإة ال حظخؼُم إدازة اإلاخاشن  إدازة بإن الِى

 .ؤلادازاث حمُم جخدم إدازة ؤجها خُث
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سياسااث لتخزينثفيث اسسمةثالاالتصاإًةثث:  املحجث لثالج

مً واحب ٔل مؤطظت ؤن جدبم الاطتراجُجُاث و الظُاطاث التي حظمذ لها بالخيظُّ بحن 

وشاػاتها و ذلٗ مً ؤحل جدُِّ ؤهداًها اإلاخؼؼت لها و ًِصد ب الظُاطت ٌلني اإلاىهج ؤو 

د اإلاؤطظت إجباكه  .اإلاظاز الري جٍس

:  سياسةث اخكزيةثألاث لعمخكزيةثفيث لتخزين:  املطلث ألاو  

صي واخد ٓبحر ًِىم بمد  :مفهوم مركزٌة التخزٌن ً اإلاىاد في مخصن مٓس هي طُاطت جخٍص

الىخداث الاهخاحُت اإلاخخلٌت و اإلاخاشن الٌسكُت التي جخلامل مم ألاُظام و ؤلادازاث اإلاخخلٌت 

ً صىٍ واخد ًِؽ في مخصن واخد، و ًدبم اإلاخصن السبِس ي لسبِع واخد  للمشسوق، ؤو جخٍص

   1.مظؤو٘ كً إدازجه و اه صالخُت الصسي وخده

ت حلخمد كلى جىشَم : مفهومثالمخكزيةث لتخزين ٍص ً ًئن الالمٓس ت في الخخٍص ٍص كلى كٕع اإلآس

ً اإلاىاد بصىزة مىشكت داخل مىاُم  حزها في مٖان واخد، ؤو هى كملُت جخٍص اإلاهام و كدم جٓس

د ًىحد مخصن في ٔل مسخلت مً مساخل اليشاغ ؤو  د كددها كً مخصن واخد ُو جىشَلُت ًٍص

 .ختى بحن اإلاساخل  ؤلاهخاحُت

 :ثالا تملاا اث اسثخرثفيثتحدًدثسياسةث لتخزين لعو ملثأألا

كىدما جخلدد ألاصىاي اإلاخصهت بٕمُاث ضخمت ًئن وحىد : جىىق ألاصىاي اإلاخصهت -1

صي واخد ًمًٕ مً اطدُلابها بدزحت ؤٓبر مً وحىد مظخىدكاث صوحرة  مخصن مٓس

ً ت الخخٍص ٍص . مخلددة في ؿل ال مٓس

صي في خٌف اإلاىاد؛ ًئهه ًمًٕ : مساُبت اإلاخصون -2 كىدما ًخم اطخخدام ألاطلىب اإلآس

ت، خُث  ٍص ابت كلى اإلاظخىدق بشٖل ؤٓبر بٕثحر مً اطخخدام ؤطلىب الالمٓس إخٖام الُس

 .ًمًٕ آدشاي اإلاىاد السآدة والخالٌت داخل اإلاظخىدق بظهىلت

نها : مظاخت اإلاظخىدكاث -3 جدخاج الٕمُاث اإلاخصهت الطخمت إلى مظاخاث ؤُل كىد جخٍص

في مظخىدق ٓبحر واخد بدال مً خٌـها في ؤٓثر مً مظخىدق، ًللى طبُل اإلاثا٘ لً 

حر مظخىدق  د ًصلب كلى مظدشٌى ما جًى جخٕسز اإلاظاخاث اإلاخصصت للممساث، ُو

 .ٓبحر مما ًجللها جِىم بئوشاء ؤٓثر مً مظخىدق
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ًسجبؽ هرا اللامل بىحىد كدة مظخىدكاث، خُث ًخؼلب ذلٗ : ػَس وملداث اإلاىاولت -4

ً حر ملداث مىاولت بلدد اإلاظخىدكاث اإلاىحىدة مما ًظاكٍ جٖالٍُ الخخٍص  ؛جًى

 .لرلٗ ُد ًخؼلب ألامس الآخٌاء بمظخىدق واخد لخخٌُع الخٖالٍُ

كىد حلدد اإلاظخىدكاث ًئن ذلٗ ًخؼلب وحىد ؤٓثر مً حهت ؤو : الٌدص والاخخباز -5

م جٖالٍُ  لجىت جخىلى كملُاث ًدص واخخباز اإلاىاد اإلاظخلمت، مما ٌظاهم في ًز

 .الٌدص والاخخباز

صي واخد : الخىمُؽ -6  طمان جىمُؽ اإلاىاد اإلاخصهت داخل فيٌظاهم وحىد مظخىدق مٓس

اإلاظخىدكاث، ٓما ٌظاهم في ٓشٍ اإلاىاد اإلادشابهت مما ٌظهل كملُاث جىخُد 

 بِىما ًصلب كلى ؤدازة اإلاىاد ٓشٍ ألاصىاي اإلادشابهت بظهىلت في ،ألاصىاي اإلاخصهت

 .خالت حلدد اإلاظخىدكاث

بشٖل كام ًئن خٌف ألاصىاي واإلاىاد في : جِلُل زؤض اإلاا٘ اإلاظدثمس في اإلاخصون -7

صي واخد طىي ًِلل مً زؤض اإلاا٘ اإلاظدثمس في اإلاخصون بدال مً خٌف  مظخىدق مٓس

 .الصىٍ في ؤٓثر مً مظخىدق

كادة ما جسجٌم جٖالٍُ هِل اإلاىاد وشخنها في خالت وحىد ؤٓثر مً : جٖالٍُ الىِل -8

 .مظخىدق

بالسهم مً الخؼىز الٕبحر في مجا٘ ألامً والظالمت وملداث إػٌاء : ألامً والظالمت -9

ّ كلى طبُل اإلاثا٘  إال ؤن ججمُم اإلاىاد في اإلاٖان ًجللها كسطت ألًت خادزت ؛الخٍس

ّ ُد جىدي بجمُم اإلاىاد اإلاخصهت  مما ٌلني ؤن خٌف اإلاىاد في ؤٓثر مً مظخىدق ؛خٍس

ٔاززت للمظخىدق  ُد ًِلل مً الخٖالٍُ ؤو اإلاخاػس التي ُد جيخج في خالت خدور ؤًت 

صي   .اإلآس

 

 مزاٌا و عٌوب المركزٌة 

ً- 1:  فيتتمثلثمز ًاث اخكزية . جمًٕ مً الاطخٌادة مً خبراث اإلاخخصحن في مجاالث الخخٍص

. جخٌُع زؤض اإلاا٘ اإلاظدثمس في اإلاخصون- 2

ت والخالٌت- 3 . طهىلت آدشاي ألاصىاي السآدة وبؼُئت الخٓس

. الِدزة كلى ًدص واخخباز اإلاىاد بٌٕاءة- 4

 1.إمٖاهُت جىمُؽ اإلاىاد بظهىلت -5
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. اطخخدام ملداث وػَس اإلاىاولت الخدًثت- 6

اطخوال٘ مظاخت اإلاظخىدق إلى ؤُص ى خد ممًٕ  -6

ًمًٕ مً الخصسي بها مما  ججمُم اإلاىاد الخالٌت والسآدة والخسدة في مٖان مددد  -7

. بظهىلت

ٍ الىِل-8 حر مصاٍز  . جًى

  :أماث لعيوبثهيثكالتالي

  ادة اإلابالى اإلاظدثمسة في اإلاخصون مما ًؤدي ادة اإلاىاد و الٕمُاث اإلاخصهت ًؤدي الى ٍش ٍش

ٔان، مثل جد٘ى  ٍ إهخاج صىٍ ملحن ألي طبب  الى ججمُد زؤض اإلاا٘ في خالت جُى

 .طلْى اإلاظتهلٕحن في صالر الظلم البدًلت ؤو اإلاؤطظاث اإلاىاًظت

  يُت و الؼاُت اإلاالُت و حر حمُم اإلاىاد لٕثرتها و مددودًت الؼاُت الخخٍص صلىبت جًى

ى  .ػاُت الىِل و الصخً و الخٌَس

  ت ت داخل اإلاخاشن هٌظها لٕثرة ألاصىاي و ٓثرة خٓس صلىبت كملُت الىِل و الخٓس

 .اإلاىاد و ألاًساد

  و الخٌف هحر كملُت، و ال جىحد مخابلت  ُُدًت ً ٔاهذ ؤهـمت و إحساءاث الخخٍص اذا 

حُدة، ًئن ضخامت حجم اإلاخصون جؤدي الى صلىبت الخلسي كلى الخدود الٌللُت و 

الخُُِِت، و بالخالي ًددر هٌاذ للمخصون في بلع اإلاىاد بظبب طىء اإلاخابلت، و ُد 

 .ًدظبب في جٖالٍُ العجص الداخلُت و الخازحُت

  صلىبت ادازة اإلاخاشن الا بىحىد هـام مللىماحي و هـام اكالم و اجصا٘ و شبٕت

 . مللىماجُت حُدة

  م واخد، و ُد ًٌسض ص اإلاىاد في مُى ازجٌاق ملد٘ الخلسض لألخؼاز بإهىاكها هدُجت جٓس

  1.هرا الىطم ازجٌاق جٖالٍُ الخإمحن
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 مز ًاثألاث يوبث لعمخكزية

ُسب اإلاخاشن مً الىخداث الاهخاحُت ًـمً إمداد هره اإلاسآص بمظخلصماتها في : تتمثلث از ًاثفيث

ذ ممًٕ، مما ًـمً الدًىامُٕت الاهخاحُت  ؤُصس ُو

حر خد مً اإلاللىماث ؤو خد حُد مً اللمل الُدوي   طهىلت إدازة اإلاخاشن بخًى

ت  .طهىلت كملُت الىِل و الخٓس

 .مسوهت الؼاُت اإلاالُت إلاددودًت كدد اإلاىاد و مسوهت كملُت الخىزٍد

 .الخدٕم في مساُبت اإلاىاد و جٌخِشها

 .اهخٌاؾ ملد٘ الخلٍ كىد ألاخؼاز

 : ؤما مً ؤهم كُىبها

ادة الىٌِاث في ججهحز اإلاخاشن و الخدماث و الدظهُالث   ٍش

ادة كدد مً اللاملحن و اإلاظخخدمحن و السجالث و اإلاظدىداث  .ٍش

ت  .الخاحت إلى ؤمىا٘ ٓثحرة، صلىبت ؤلاشساي كلى اإلاساُبت ازجٌاق الخٖالٍُ ؤلاداٍز

ادة كدد اإلاىاد كً الخد الدوى الالشم،ؤي جٌخِد اإلاسوهت اذا  جٌخِد مسوهت الؼاُت اإلاالُت كىد ٍش

 لم جدبم اإلاؤطظت جىمُؽ اإلادخالث و اإلاخسحاث 

ساث الدجم مً خصم و جخٌُع لخٖالٍُ الىِل و الصخً و  ت و خاصت ًو ٍص اًخِاد مصاًا اإلآس

ى و الدًم اإلاؤحل و الدًم بالخِظُؽ  1.الخٌَس

 سياسااث تخاذث لقخ ا اثفيث مطيةث لتخزين:  املطلث لثالجث

إن كملُت اجخاذ الِساز جِىم كلى اخخُاز البدًل ألامثل مً بحن البدابل اإلاخاخت خُث هرا ألاخحر 

 .2ًِىم  كلى جدُِّ الهدي اإلاؼلىب

 :ث تخاذثالخ اثالاحتفاظثأألاث دمثالاحتفاظث ااخزألان1

 إن هره ألاخحرة  حلخمد كلى طُاطخحن 

 جخؼلب هره : طُاطت الاخخٌاؾ باإلاخصون لٖل مسخلت مً مساخل الخصيُم

نها الطخلمالها كىد الخاحت إليها ٓما اللجىء للملُت  الظُاطت شساء اإلاىاد ألاولُت و جخٍص
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ً ًٖىن كادة إلاىاحهت مشٖلت هٌاذ اإلاخصون، و بالخالي ًخؼلب الاخخٌاؾ بٕمُاث  الخخٍص

 . 1مً مخخلٍ ؤصىاي اإلاخصون إلاىاحهت هره اإلاشٖلت

 ً ً و كدم الخخٍص في بلع ألاخُان جِىم اإلاؤطظاث باللجىء إلى الدمج بحن طُاطتي الخخٍص

س لهرا الٕالم  مًٕ جبًر في الخالت اإلاثالُت جخمثل في الخص٘ى كلى : خظب ؤصىاي اإلاخصون ، ٍو

ذ اإلاىاطب و لٖي حظلم في  ذ اإلاىاطب  لخدخل في كملُت ؤلاهخاج في الُى اإلاىاد ألاولُت في الُى

ذ اإلاىاطب للصبابً  .شٖل مىخجاث جامت الصىم في الُى

 جخؼلب هره الظُاطت شساء مىاد ؤولُت ، ؤو : طُاطت كدم الاخخٌاؾ باإلاخصون

جصيُم ألاحصاء الالشمت ٔلما دكذ الخاحت إلى ذلٗ ، و بالخالي ال ًخم اللجىء إلى 

ً، و ًخم اللجىء إلى هره الظُاطت في خالت ٔىن جٖلٌت الشساء ؤو الؼلب ؤُل  الخخٍص

   2. مً جٖلٌت الاخخٌاؾ

ً ؤطاطُحن للمخصون هما : اجخاذ ُسازاث مِداز الٕمُت ووُذ الؼلب2    ًخؼلب ُساٍز

  ٘ ًخللّ بمِداز الٕمُت التي جؼلب دًلت واخدة، ًِد جٖىن ٓبحرو ؤو : الِساز ألاو

صوحرة ٓما هى مللىم ًئن الؼلب بٕمُاث ٓبحرة ًٖىن بهدي جخٌُع جٖالٍُ 

لت، و كلى  ٔاهذ مدة إكادة الؼلب ػٍى ٔاهذ ٓمُت الؼلب ٓبحرة ٔلما  الؼلب، و ٔلما 

ٔاهذ مدة الؼلب صوحرة، و كلُه ًئن  اللٕع مً ذلٗ ًئن الؼلب بٕمُاث صوحرة 

لٖل مً هرًً الاججاهحن ؤزسه  الظيئ كلى الخٖالٍُ الٖلُت للمؤطظت و مً زم كلى 

ألازباح،  و مً هىا ًخىطؽ خل بخمثل في اللجىء إلى مٌهىم الٕمُت الاُخصادًت للؼلب 

ادة ألازباح  التي بدوزها حظمذ بخخٌُع ؤلاحمالي لخٖالٍُ  الٖلُت للمؤطظت، و كلُه ٍش

س هىق مً اإلاظخىي ألامثل للمخصون بىاءا كلى مظحرة ؤلاهخاج و ذلٗ بإخر  و ذلٗ بخًى

ً ؤو ؤجها  د مً الخخٍص اللىامل الاُخصادًت بلحن الاكخباز، ًِد جؤدي باإلاؤطظت إلى مٍص

  . جخٌظه إلى ؤُل مظخىي ممًٕ

 لت : الِساز الثاوي ذ الؼلب ؤي متى جؼلب هره الٕمُت، ًِد جٖىن اإلادة ػٍى ًخللّ بُى

ٔاهذ  ٓمُت ػسدًهؤو ُصحرة، خُث جىحد كالُت   بحن ٓمُت الؼلبُت و مدتها، ًٖلما 

لت و اللٕع صخُذ ٔاهذ  مدة الؼلبُت ػٍى  .الؼلبُت ٓبحرة 

 3ُبل الخاحت إليها ًيخج   إن ُساز ؤلادازة: ث ائدثالخ ا اث لتخزين ً بشساء اإلاىاد للخخٍص

كنها ؤزباح ؤو خظابس ، و هى مؤشس كلى مدي هجاح ؤلادازة ؤو ًشلها في الخيبؤ بإخدار 

لاث و ٓما هى ملسوي ًئن  اإلاظخِبل، ش مدي مِدزتها كلى الاطخٌادة مً هره الخُى
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لجىء ؤلادازة إلى اجخاذ ُساز الاخخٌاؾ باإلاخصون ملىاه ؤلاُساز طمىُا بِب٘ى جدمل 

م ازجٌاق ألاطلاز في اإلاظخِبل لدزحت ؤن ًَس الظلس  ً، و ًٕصن ذلٗ بخُى جٖلٌت الخخٍص

د ذلٗ  .  طُؤدي إلى حوؼُت جٖلٌت خُاشة اإلاخصون كلى ألاُل إن لم ًيخـس ؤن ًٍص

ٌلد الدظُحر الخظً للمهمالث اإلاهام ألاطاطُت : ثسياسااثمعالجةث لفظعاثألاث اهمعا3

ّ البُم ًئجها جٕشٍ كً  إلدازة اإلاخصوهاث إلى حاهب ما جدِِه مً دخل للمشسوق كً ػٍس

بلع حىاهب ؤلاطساي في اطخخدام اإلاىاد ؤزىاء كملُاث ؤلاهخاج مما ٌظخلصم الخصخُذ، ٓما 

ُد جٖىن بدًال كً شساء حدًد خاصت كىد جدظحن الٌٕاءة في اطخوال٘ اإلاىاد، و بالخالي 

ىزاث في جٖالٍُ ؤلاهخاج، و ًُما ًلي  ًمًٕ جىطُذ ملالجت الٌظالث و اإلاهمالث  جدُِّ ًو

 :1بالؼَس الخالُت

ؤزىاء اللملُت ؤلاهخاحُت  الصىاكُت ًخم الخص٘ى كلى ًظالث و : فظعاث لعمطيةثإلانتاجية 1

مهمالث مً اإلاادة ألاولُت ًهىاْ مهمالث مىلدمت الُِمت ًخؼلب اطخخدام وطابل لسميها و 

بالخالي ًإخر بلحن الاكخباز  كىد جددًد  طلس جٖلٌت اإلاىخىج اإلاصىم، و مهمالث ًمًٕ ؤن جباق و 

 .بالخالي ٌلخبر زبدا صاًُا ؤو ًىخٌع مً طلس اإلاىخىج اإلاصىم

ُد جخلٍ البظاكت في اإلاخاشن، و ًدبحن ذلٗ ؤزىاء الجسد ؤو خال٘ : ثمعالجةث لملظا ةث لتالفة2

 . اللملُاث اللادًت التي جددر ٔل طىت و ًىحد هىكحن مً الخلٍ

ت ؤو هدُجت ػبُلت اإلاخصون :  لتطفث لعاإي لت ٓإزس الخِلباث الجٍص هى الىاجج كً كىامل مخُى

هٌظت، و هىا ال ٌلخبر الخلٍ خظازة باليظبت للمؤطظت لٕىه ًخٌع مً اإلاخصون الظلعي في 

جهاًت اإلادة،و ًدمل خظاب اإلاخاحسة بُِمت اإلاخصون الظلعي الصافي ؤي بلد ػسح ُُمت الجسد 

 .الخالٍ

ّ ؤو إهما٘ ؤلادازة، و ٌلخبر هرا الخلٍ خظازة :  لتطفث لغيرث لعاإي ت ؤو خٍس ًٖىن هدُجت الظُس

كلى اليشاغ، ًُدمل خظاب اإلاخاحسة كلى ُُمت اإلاخصون بالٖامل و ًدمل خظاب ألازباح و 

 .الخظابس بُِمت الخلٍ

 

 

 

                                                           
1

 .190، ص1995عبد الحً مرعً، محاسبة التكالٌف ألغراض التخطٌط و الرقابة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  
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 . لتخمليطثفيثمباوث لتخزين: 3 املطل 

ٍ هرٓس منها آلاحي: ث عخيفثتخمليطث اخزألانث1  :هىاْ كدة حلاٍز

إن مٌهىم جخؼُؽ اإلاخصون ٌلني كملُت  الاخخُاز بحن بدابل مخلددة الخخُاز البدًل ألامثل  

الري ًدِّ ألاهداي و مً هرا اإلاىؼّ ًان حلٍسٍ جخؼُؽ اإلاخصون هى جخؼُؽ اليشاػاث 

ؤو ألاكما٘ الىاحب جىٌُرها  في مجا٘ ادازة اإلاخاشن لخدُِّ ؤهداي ؤلادازة  في الٌٕاءة 

 1.اإلاخصهُت

ت و ؤصلبها  و ؤن ؤي اخٌاَ  ٓما اكخبر ًاً٘ى ؤن جخؼُؽ اإلاخصون مً ؤهم اإلاظؤولُاث ؤلاداٍز

في الخخؼُؽ الظلُم ًؤدي الى التردد و اجباق الخؼىاث الخاػئت ، و هالبا ما ًِىد  في النهاًت 

الى حوُحر في الاججاه  إن لم ًؤدي الى الٖاززت ، ٓما ًىـس الى الخخؼُؽ في ؤلادازة بصٌت كامت  

ّ اإلاؤدي الى جدُِّ هدي ؤو ؤهداي ملُىت  2.كلى اليشاغ الري ًخخص بخددًد ملالم الؼٍس

و مً هىا وظخيخج ؤن الخخؼُؽ ٌشٖل إخدي اإلاهام السبِظُت لإلدازة الخدًثت، خُث ؤن ؤلادازة 

ه مً خؼؽ حصبُت دلُال للملها و ؤدائها،  الٌلالت هي التي جخخر مً الخؼت  ما جدخٍى

ًالخخؼُؽ  ٌشمل ألاهداي و الظُاطاث و ؤلاحساءاث و ػَس اللمل و ًِىم بىطم اًتراطاث 

و البدابل التي ًخم مً خاللها الخيبؤ باإلاخوحراث  زم جإحي مسخلت الاخخُاز مً بحن البدابل مً 

ٖىن ٔل ذلٗ بىاءا كل الـسوي و  ألاهداي و الظُاطاث و ؤلاحساءاث و البرامج اإلاخاخت ٍو

 .الامٖاهُاث اإلاخاخت

ٌه: ثأهميةث لتخمليط2 إن كملُت : جخمثل ألهمُخه في طمان و جدًّ ؤلاهخاج و كدم جُى

اث ؤو  ٍ و الٕمُت اإلاىاطبت ٓما جؤدي إلى جٌادي ملُى حر اإلاىاد بالُى الخخؼُؽ جؤدي إلى جًى

ٍ اللملُت ؤلاهخاحُت  ،هِص في بلع ألاصىاي التي ُد جُى

م خدوثها في اإلاظخِبل مً اُخصادًت و  حر اإلاسوهت في الخلامل مم اإلاخوحراث البُئُت اإلاخُى جًى

 احخماكُت و طُاطُت،

إن كملُت جخؼُؽ اإلاخصون بما جخظمىه مً إحساءاث، جؤدي إلى الاطخٌادة الِصىي مً زؤض 

ِت ٌٓؤ مً مسخلت جددًد الخاحت ختى  اإلاا٘ وجِلُل جٖالٍُ اإلاخصون و طمان اطخخدامه بؼٍس

 .خسوج  الظللت بصىزتها النهابُت

                                                           
1

 ،ص 2010ادارة الشراء و التخزٌن مدخل كمً، مكتبة المجتمع العربً، عمان الطبعة األولى،: مهدي حسٌن الزوٌلف، علً لسلٌم 
2

 .22،ص 1998‘ ابراهٌم عباس نتو، الفهٌم االساسٌة فً علم االدارة، المملكة العربٌة السعودي 
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 1.ًؤدي جخؼُؽ اإلاخصون إلى طمان كملُت الخيظُّ و الترابؽ و اإلاخابلت بحن ؤلادازاث اإلالىُت

ٔاآلحي: مخ حلثتخمليطث اخزألان  :جخمثل مساخل 

اث الؼلب و ؿسوي : مخحطةثإلا د إ و جخللّ بخِدًس الاخخُاحاث في خدود ؤلامٖاهُاث و مظخٍى

، بما ًظمً   .اطخوال٘ اإلاظاخاث اإلاخاخت في اإلاخاشن و كدم ججمُد ألامىا٘ في شٖل مخصونالظَى

و جخللّ ب الشساء الٌللي للمىاد و الٕمُاث اإلاؼلىبت بدُث : مخحطةث لحصووث لىث اخزألان

ذ اإلاىاطب و مً مصدز الخىزٍد اإلاىاطب و باألطلاز اإلاىاطبت لخخصن و  جصل إلى اإلاخاشن في الُى

 .جدٌف في اإلاٖان اإلاىاطب

له مً مخصن  مسخلت الاخخٌاؾ باإلاخصون و ًخللّ بلملُت الاطخالم و الصسي للمخصون و جدٍى

ه لإلدازاث ؤو ألاُظام الؼالبت و خظب خؼت  آلخس ؤو مً ُظم آلخس و كملُاث ؤخسي مثل صًس

 .اإلاؤطظت

و جخللّ باطخخدام اإلاىاد اإلاخصوهت في اللملُاث الاهخاحُت ؤو : مسخلت اطتهالْ اإلاخصون

الدشوُلُت ؤو كملُاث بُم اإلاخصون الى اإلاظتهلٗ او اإلاشتري ٓما جخـمً هره اإلاسخلت كملُاث 

اجالي اإلاخصون بلد اطتهالٓه، و كملُاث الخصسي في بىاقي الاهخاج و اإلاخلٌاث الصىاكُت، و هي 

 .اإلاسخلت ألاخحرة  التي جىهي ًيها اإلاخاشن كالُتها باإلاىاد اإلاخصوهت

 :ث لعو ملث اسثخرثفيثتخمليطث اخزألان3

 ٔاهذ مدلُت ؤو دولُت، بِىاهحن الدولت، جددًد الاطخحراد و : و ملثسياسيةث  طىاء 

الظسابب، و خماًت اإلاخىج الىػني ٔلها ُُىد كلى الخخؼُؽ الى حاهب الخوحراث 

ٔاإلاِاػلت الاُخصادًت  .الدولُت، 

 إن هرا ألاخحر ًجلل الخخؼُؽ كسطت للدم الخؼبُّ، :الخوحر في ؿسوي ؤلاهخاج 

حر اإلاىاد، و ٓرلٗ ًئن هبىغ  ادة في جًى ادة الؼلب كلى اإلاخىج جخؼلب الٍص ًٍص

م ؤ حوحر ؿسوي ؤلاهخاج و ؤطالُبه ٔلها جٌسش حوحرا  في ٓمُت اإلاىاد  اإلابُلاث هحر اإلاخُى

 . و هىكها و حوحر دزحت حىدتها

  س اإلاٖان اإلاىاطب ؤو كدم اإلاا٘ الالشم للشساء لـسوي ً ٓخًى س مٖان الخخٍص كدم جًى

ُاهسة ؤو الخوحر في طُاطت اإلاىزدًً، ٔلها  ؤمىز جؤزس في مصداُُت الخخؼُؽ في 

 .جيبؤاجه

  كىامل الظَى التي جؤزس كلى حجم اإلاخصون مثل اللسض و الؼلب كلى اإلاىاد و

اإلاظخخدمت مً   (التروٍج)اخخٖازها مً ُبل اإلاىزدًً ووطابل ؤلاكالن و الدكاًت 

                                                           
1
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الخ، ٔل هره اللىامل ًجب دزاطتها ُبل ؤلاُدام كلى زطم خؼت ..... ُبل اإلاىدًً

 . اإلاخصون

ٌلخمد الخخؼُؽ الظلُم : ث لمليانااث ساسيةث لو جلثمعخفقتاثامكانثتخمليطث اخزألان4

كلى مدي إمٖاهُت إدازة اإلاخاشن و ؤلادازاث ذاث اللالُت ألاخسي في الخص٘ى كل ى البُاهاث و 

ت لخمُٕنها مً ؤداء واحباتها في زطم  الخؼؽ  الظلُمت  ؤلاخصابُاث و اإلاللىماث الظسوٍز

 :للمخصون، و مً بحن ؤهم البُاهاث

 ٌلني ٔل ما جخدمله اإلاؤطظت للخص٘ى كلى اإلاىاد و ألاحهصة : معخفةثتكاليفث لشخ ء

ت اإلاباشسة و هحر مباشس مثل السواجب و ألاحىز و  ؤلاهخاحُت، و حشمل الىٌِاث ؤلاداٍز

 .اإلاٖاًئاث، إبسام اللِىد، مصاٍزٍ ؤلاكالن

 ت كً : معخفةثمقد اثالاحتياجااث لمنوية ت مِداز الاخخُاحاث الظىٍى ًمًٕ ملًس

ّ جِدًس ٓمُت اإلاىاد و ألاحهصة التي طبّ بُلها في الظىت اإلااطُت، و إطاًت ٓمُت  ػٍس

ؤخسي ٓمُت ٓمخصون اخخُاػي و هى كبازة كً  ٓمُت مً اإلاخصون التي ال حظخخدم في 

 .الـسوي الاكخُادًت و لًٕ في خالت الؼىازا 

 التي جخدملها إدازة اإلاخاشن حساء  حشٖل كلى:معخفةثتكاليفث لتخزين ٍ ٔاًت اإلاصاٍز  

اخخٌاؿها باإلاىاد و ألاحهصة داخل اإلاخاشن جىِظم هره الخٖالٍُ إلى جٖالٍُ زابخت و 

ادة ٓمُت اإلاىاد اإلاشتراة في ٔل ػلبُت  جٖالٍُ مخوحرة، خُث جصداد الخٖالٍُ اإلاخوحرة بٍص

 .شساء

 ت طلس الشساء مً ألاطلاز الظابِت ؤو :معخفةثسعخث لشخ ءثلطمو إ  باإلمٖان ملًس

اث في كسض اإلاىزدًً ؤو مً اإلاؤطظاث ألاخسي التي  ألاطلاز الىازدة إلدازة اإلاشتًر

 .جخلامل في مثل هره اإلاىاد

 ٔان الصسي مً اإلاخاشن ًخم بصىزة : معدوثالاستخد مث ليوميثأألاث سملوعي إذا 

ٔان الصسي مً اإلاخاشن ًخم بصىزة  مىخـمت ؤي بٕمُاث زابخت ًاألمس بظُؽ، إما إذا 

ت ملد٘  بي ؤو مخىطؽ خظابي إلالًس ت في الٕمُت، ًئهه ًؤخر بملد٘ جٍِس هحر مدظاٍو

ت هرا اإلالد٘ مهم مً ؤحل جخؼُؽ ٓمُت اخخُاػُت في  الصسي ألاطبىعي و ملًس

 .خالت جربرب ٓمُاث الصسي مً اإلاخاشن 

  ًمًٕ إلدازة اإلاخاشن الُِام الث: معخفةث لفتررث ينثططلث او إثألاألاصولهاث لىث اخازن

حر اإلاىاد التي ػلبتها في الٌتراث الصمىُت  اإلادددة ما لم جصل اإلاىاد إلى  بىاحباتها  في جًى

اث  اإلاخاشن باطخمساز و بدون اهِؼاق، لرا ًئن مً واحباث إدازة اإلاخاشن و إدازة اإلاشتًر
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ت الٌترة التي جمس بحن ػلب اإلاىاد ووصىلها إلى اإلاخاشن ، إن هره الٌترة مهمت  ملًس

 .لدزاطت جخؼُؽ شساء ٓمُت إطاًُت إلاىاحهت الخإخحر في ًتراث الخىزٍد

 ت جٖلٌت هٌاذ اإلاىاد في اإلاخاشن ؤمس طسوزي ختى ًمًٕ : معخفةثتكاليفث لنفاذ إن ملًس

ً و اإلاٌاطلت بُنهما و اخخُاز  مِازهت جٖلٌت الىٌاذ مم جٖلٌت الشساء و جٖلٌت الخخٍص

 .البدًل ألامثل 
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  لخعصةث

ىا إلُه في هرا الٌصل جبحن ؤن اإلاخصون له مٖاهت هامت في اإلاؤطظت، ٓما  مً مجمل ما جؼُس

اجطر ؤن وؿٌُت حظُحر اإلاخصوهاث جللب دوزا هاما  و ؤطاطُا ؿمً الىؿابٍ اإلاخخلٌت 

ٍ كىد خد حظلُم و اطخالم اإلاخصوهاث، بل جخلدي ذلٗ لدشمل  كدة  للمؤطظت ، ًهي ال جخُى

كملُاث جمٕنها مً خلّ مخخلٍ الخىاشهاث الداخلُت و الخازحُت للمؤطظت، كلما ؤن ؤًظا ؤن 

ابت حُدة  ًخلّ كدة حظهُالث  حظُحرها بشٖل حُد و صخُذ و مخابلتها مخابلت دُُِت و ُز

للخىـُم في اإلاؤطظت، بدُث ؤن اإلاؤطظت التي ال حلسي ٌُُٓت جىـُم مىحىداتها  و ال طبؼها 

 جصبذ مهددة بلدة 
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 العىاصس ألاطاطيت لدظيير املخصون: 1ر املبذ

ٌهشع مً خالٌ هزا اإلابدث ماهُت حعُير اإلاخضون ئلى حاهب ئللاء الػىء نلى اإلاشهباث ألاظاظُت 

 .للخيالُف ، جيلفت الاخخفاف، جيلفت الىفار و جيلفت ئنذاد الؿلبُت

 .أهداف حظيير املخصون حعسيف حظيير املخصون و:  1املطلب

ف الدعُير بمفهىمه الشامل  :كبل الخؿشق الى مفهىم حعُير اإلاخضون ال بذ مً حهٍش

ٌهشف الدعُير نلى أهه الخيعُم الفهاٌ للمىاد اإلاخاخت مً خالٌ الهملُاث :  حعسيف الدظيير1

لت  اإلاخياملت للخخؿُـ، الخىكُم، الخىحُه، الشكابت لخدلُم أهذاف الهمل الجماعي بؿٍش

 1.حهىغ الكشوف البُئُت العاةذة و جدلم اإلاعإولُت الاحخمانُت لزلً الهامل

حعُير  اإلاخضون ٌهني ؤلاخخفاؽ و اإلادافكت نلى اإلاخضون و :  حعسيف حظيير املخصون  02

ً و ضشف اإلاخضون خعب الىمُاث و  جخؿُـ و جىكُم و جىفُز و سكابت و ئحشاءاث الخخٍض

الىىنُاث اإلالشسة للىخذاث أو ا أكعام أو  ؤلاداساث الؿالبت  إلاىاد هزا اإلاخضون، و مً هزا 

ت اإلاخهللت باإلاخاصن  مً جخؿُـ و  الخهٍشف هجذ أهه باإلغافت ئلى ما ًخهلم بالهملُت ؤلاداٍس

ً سةِعُين هما  :جىكُم و جىحُه و سكابتن فاهه ٌشمل نىطٍش

ً هفعها بدُث ًخم وغو و جشجِب اإلاىاد في اإلاخاصن مً لخكت : إلاخخفاظ و هي نملُت الخخٍض

 .وضىلها الى اإلاخاصن و خحت لخكت خشوحها مً اإلاخاصن 

و هي نملُت جىكمً ئحشاءاث الخأهُذ مً ظالمت اإلاخضون و الهمل نلى ئبلاء هزا :  املدافغت

لت الحي جم اظخالمه بها، فُيىن بهُذا  اإلاخضون ضالخا و مؿابلا ئلى خذ هبير للخالت أو الؿٍش

م و العشكت  2.نً الخلف و الخٍش

هما ًشهض حعُير اإلاخضون بطفت أظاظُت نلى ألاوشؿت اإلاشجبؿت بخخؿُـ و مشاكبت ألاضىاف 

ت الاهخاج  اإلاخضهت راتها، بما ًىفل جدلُم مجمىنت مً ألاهذاف الحي جدبلىس في غمان اظخمشاٍس

و الخىصَو بشيل ًفي باخخُاحاث اإلاإظعت مً اإلاىاد اإلاخخلفت، و ٌغؿي ؾلباث الهمالء بأهبر 

 .هفاءة و فهالُت ممىىت، و نذم ؤلاظشاف و ئظاءة اظخخذام ألامىاٌ اإلاعدثمشة
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 .36، ص2000عبد الرزاق بن حبٌب، اقتصاد و تسٌٌر المؤسسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  
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 :أهداف حظيير املخصون

حععى وقُفت حعُير اإلاخضوهاث في اإلاإظعاث اإلاخخلفت ئلى اإلاعاهمت في الدعُير الخعً إلهخاج 

 :العلو و الخذماث خُث حععى مً خالٌ هزه الىقُفت ئلى جدلُم ألاهذاف الخالُت

 نها ئال نىذ الخاحت ً و ألاخشي الحي ال ًمىً جمٍى  .اخخُاس العلو الحي جخؿلب الخخٍض

 ت للمبُهاث و الاظتهالن  .الذساظت الخيبٍإ

  اإلادافكت نلى ؤلامذاد الذاةم و اإلاىخكم لىسشاث الدشغُل أو الضباةً باإلاىاد و اللىاصم أو

 .العلو

  اإلادافكت نلى نىاضش اإلاخضون و ضُاهتها مً الػُام و الخلف و جشجُبها و جىكُمها وفم

 .أظغ نلمُت و مداظبُت حعمذ بمخابهت جذاولها و مشاكُتها

 قمان جذفم اإلاىخجاث الى مشاهض البُو بما ًلبي الاخخُاحاث اإلاؿلىبت. 

  اخخُاس ؾشق الدعُير اهؿالكا مً ؾبُهت اإلاىاد و جدلُل للمخضوهاث. 

  الاظخلباٌ الزي ٌشخمل نلى مشاكبت اإلاذخالث هما و هىنا و خحت ؤلاسظاالث ئغافت ئلى

 .جىكُم اإلاخضن  في ألاماهً اإلاخططت لها بعببجطيُف اإلاىاد اإلاعخلبلُت 

 جكاليف املخصون: املطلب الثاوي

ً خُث أن الخيلفت  ئن اإلاشيل ألاظاس ي في حعُير اإلاخضون هى الخللُل مً جيالُف الخخٍض

ت لدعُير اإلاخضوهاث هي مجمىم الخيالُف الخالُت  1: العىٍى

 : جيلفت ؤلاخخفاف باإلاخضون -

 جيلفت انذاد الؿلبُت -

 اإلاخضون (الىفار)جيلفت الاهلؿام  -

 .جيلفت نذم هفاءة الهملُت الاهخاحُت -

 .و نلُه ظىداٌو الخؿشق لهزه الخيالُف بالخفطُل

 ًلطذ بها جلً اليلف  الحي  جخهلم باإلافشداث  : جددًد جكلفت الاخخفاظ باملخصون

اإلاادًت اإلاخضوهت  قي اإلاعخىدناث أو اإلاخاصن، و حشمل هزه اليلف نلى الهىاضش 

 .اإلاخخلفت راث الطلت باإلاخضون

                                                           
 
1

 .مذكرة لنٌل شهادة ماستر اكادٌمً فً علوم التسٌٌر، تقنٌات تسٌٌر المخزون و دورها فً تخفٌض تكالٌف المخزون 
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ت  إلضذاس أمش الششاء    و مً جيلفت الخُاصة مً Aجخيىن جيلفت الاخخفاف مً الخيلفت العىٍى

 :   هلخظ هزه الخيالُف هما ًلي CP=A+D:           أيDاإلاخضون  

 

ت و نملُاث مادًت : الخكلفت الظىىيت إلصداز أمس الشساء_ أ  ٌشمل الششاء نلى الهملُاث ئداٍس

 :ووالخالي

ا مخىاضال، هخدذًذ : العملياث الادازيت .1 ًخؿلب الاخخفاف باإلاخضون نمال ئداٍس

هلؿت اإلاذخالث و هلؿت الخشحاث مً اإلاىاد و العلو و رلً باظخخذام 

احشاءاث مداظبُت للدسجبل الُذوي أو باظخخذام الهلل الالُىترووي ، هزه 

ت جمثل جيلفت هامت ، ألامش الزي ًلضم  ئداسة اإلاخاصن أن جماسط  الهملُاث الاداٍس

م  نملُاث سكابت ئغافُت باظىاد  اإلاهمت ئلى ئؾاساث أهثر هفاءة أو نً ؾٍش

ً بما ًخالءم و أهمُت اإلاخضوهاث   .ئحشاء حهذًالث نلى مطلخت الخمٍى

جبذأ هزه  الهملُاث مً مشخلت اظخالم البػانت في مخخلف : الهملُاث اإلاادًت  .2

غ الشخىاث و مشاكبت الىمُت و  الىىنُت،  أشيالها، و هلطذ باظخالم جفَش

ً اإلاادي الُذوي أو اإلاُياهُيي و غيرها مً الهملُاث اإلاادًت  .  الخخٍض

ت إلضذاس أمش الششاء  ادة نذد Aو مً هىا وعخخلظ مً الخيلفت العىٍى  هى أجها جتزاًذ بٍض

 .الؿلبُاث  و جدىاكظ بىلطاجها

 : نىاضش و هي والخالي5 جخيىن مً :الخكلفت الظىىيت لإلخخفاظ باملخصون_ب 

 و جددعب هزه اليلفت نلى أظاط غشب :كلفت زأض املال املظدثمس في املخصون .1

مخىظـ كُمت اإلاخضون في ظهش الفاةذة العاةذة خالٌ الفترة الحي جددعب ننها  

هزه اليلفت، أو نلى أظاط ولفت الفشضت الػاتهت لى أن اإلاإظعت اظخغلذ 

أمىالها في مجاالث اظدثماس أخشي خاسحُت بششؽ زباث الهىامل ألاخشي اإلاإزشة مثل 

 .مخاؾش الاظدثماس و غيرها

ً مً ئهخالن  اإلاباوي و : جكاليف الخخصيً .2 و جخمثل في جيالُف ئمياهُاث الخخٍض

اإلاهذاث  و ؤلاًجاس و جيالُف اإلاىاولت و الطُاهت و الخذفئت و أحىس الهاملين 

باإلاخاصن، و جخميز هزه الخيالُف بأجها شبه زابخت خُث جكل زابخت في خذود الؿاكت 

يُت للمخضون و جخغير  في خالت الخاحت ئلى مخاصن أخشي   الخخٍض
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  الخمثيل البياوي للخكاليف الثابخت: 01                                       الشكل زكم 

                                                                                                                                     الخيالُف

 

 

                                    جيالُف زابخت 

 

                          الىمُت اإلاؿلىبت  

 

                                               لخخفُؼ  الُمين الفالخت، اداسة اإلاخضون باظخخذام الىمُت الخذًثت :املصدز                              

 .51 ص 2008الخيالُف، للؿبانت و اليشش و الخىصَو ، الؿبهت ألاولى، ظىت 

 

هي جلً الهالواث الحي جذفو لششواث الخأمين نلى اإلاباوي و اإلاهذاث : جكلفت الخأمين .3

و الخجهيزاث و هزا العلو اإلاخضهت غذ ألاخؿاس و جىلعم جيلفت الخأمين الى كعمين 

 .أخذهما زابذ مخهلم باإلاباوي و الخجهيزاث و آلاخش مخغير ًخهلم بذجم اإلاخضون

بت غهُفت حذا: جكلفت الضسيبت .4  .ًخػو اإلاخضون الى غٍش

مهما اجخزث ؤلاداسة مً جذابير و ئخخُاؾاث لخفادي أخؿاس : جكلفت الخلادم و الخلف .5

ش اإلاعخمش في  الخلادم و الخلف فغً كذسا مً الخلادم  ًدذر داةما بعبب  الخؿٍى

اإلاىخجاث و الخغيراث الؿاسةت في اخخُاحاث العىق هما ًخهشع بهؼ اإلاخضون 

ادة حجم اإلاخضون  .للعشكت و الخلف و جضداد اإلاخاؾش بٍض

و مً هزا اإلاىؿلم فان الخدىم في هزه الخيالُف أمش غشوسي ًخؿلب خطش و جمدُظ إلايىهاتها 

و معخىي اهفاكها، الظُما و أجها مً الهىامل الحي جذفو الى الخللُل مً اإلاخضون أو الاظخغىاء 
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نىه، جشجفو كُمتها ولما اسجفهذ الىمُاث اإلاؿلىبت و الهىغ صخُذ، لُأخز اإلاىدنت هزه 

 1:الخيالُف خـ معخلُم، هما هى مبين في الشيل  الخالي

                                 

 .الخمثيل البياوي  لخكاليف إلاخخفاظ : (02): الشكل زكم                             

                                                                                                                         الخيالُف

 

 

 

 

 

 

                     الىمُت اإلاؿلىبت 

الُمين الفالخت، اداسة اإلاخضون باظخخذام الىمُت الخذًثت لخخفُؼ الخيالُف،  :املصدز

 .51 ص 2008للؿبانت و اليشش و الخىصَو ، الؿبهت ألاولى، ظىت 

 اإلاهخمذة و : جكلفت إعادة الطلبيت ً بهذ جدذًذ حجم الؿلبُت خعب ظُاظت الخمٍى

و نلى ئحشاءاث الحي جدذد الىمُاث  (الخيبإ باإلابُهاث )الحي جبنت نلى ماض ي الإظعت 

 :اإلاخىفشة، ًلىم الجهاص ؤلاداسي اإلايلف بالششاء باللُام بجملت مً ؤلاحشاءاث جخمثل في 

 .جدذًذ العلو الؿلىب جىفيرها و الىمُاث الالصمت مً هزه العلو -

 .البدث نً ممىلين -

 .ئنذاد و ئسظاٌ الؿلبُت -

 .اظخالم ا أضىاف اإلاؿلىبت -

                                                           
1

 2008الٌمٌن الفالتة، ادارة المخزون باستخدام الكمٌة الحدٌثة لتخفٌض التكالٌف، للطباعة و النشر و التوزٌع ، الطبعة األولى، سنة  

 51ص 
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ت حملت مً الىفلاث حضء منها زابذ و آلاخش مخغير فالجضء الثابذ ًخيىن  لهزه ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

ت اإلاخجذدة  مً سواجب و أحىس اإلاىقفين، أما الجضء اإلاخغير فُخيىن مً اإلاعخلضماث ؤلاداٍس

 .الالصمت لهملُت ؤلانذاد، و هزلً هفلاث جىلالث و جدشواث ألافشاد اإلاعاهمىن في الهملُت

أما في خالت الخىسٍذ الذاخلي فخخهلم الخيالُف بالجاهب ؤلاهخاجي و جخدٌى ئحشاءاث ئنذاد 

الؿلبُت الى أمش الاهخاج ، وا ججذس ؤلاشاسة  الى أن ئنذاد الؿلبُت بشيئ مً الهللىت  ًإدي الى 

 :ؤلاظخفادة مً بهؼ الخخفُػاث مثل

 .الاظخفادة مً الخطم نلى الششاء بىمُاث هبيرة -

 ،الششاء اإلالذم جىكها إلسجفام ألاظهاس -

 .  جخفُؼ جيالُف الىلل في خالت الشخىاث الىبيرة -

 ذ فيها الؿلب نلى : كلفت هفاذ املخصون هي جلً الخيلفت الىاحمت نً الخاالث الحي ًٍض

الىمُت اإلاخضوهت في اإلاعخىدناث أو اإلاخاصن، و حشمل هزه الخيلفت نلى جيلفت فلذان 

الهاةذ اإلاخىكو مً نملُت البُو و جيلفت فلذان الضباةً، باإلغافت الى  الغشاماث الحي 

 .جذفهها اإلاإظعت بمىحب ؤلاخالٌ بالهلىد اإلابرمت

 ملذاس ولف الىفار حهخمذ نلى الىظُلت الحي حعخخذمها اإلاإظعت في الخهامل مو هزا و أن 

الىىم مً اليلف، ئر ًخم دساظت الخيلفت الحي جكهش هدُجت الى وىن اإلاخضون ًخػل لخالت 

ت فان الىمُاث الحي جخهلم بالؿلباث اإلاشجذة ًجشي  الؿلب اإلاشجذ أو اإلاشججو،فمً الىاخُت الىكٍش

جلبُتها خاإلاا ًخىفش اإلاخضون، ئال أهه ًطهب مً الىاخُت الهملُت جدذًذ جيلفت الؿلب اإلاشجذ، و 

رلً ألن حضءا ضغيرا مً جيلفت الؿلب اإلاشجذ و منها نلى ظبُل اإلاثاٌ  جيلفت اشهاس الضبىن بأن 

 .الىمُت اإلاؿلىبت و اإلادذدة في الؿلب اإلاشجذ ظىف ًجشي جىسٍذها خاٌ جىفش اإلاخضون منها

و هىان خطت أخشي مً جيلفت الؿلب اإلاشجذ الحي مً اإلامىً أن حشمل نلى جيلفت الضمً 

ؤلاغافي و هزلً ألانماٌ اإلاىخبُت الخاضت و اليلف ؤلاغافُت الىاحمت نً الىلل و ان مثل هزه 

الىفلاث ًطهب جدذًذها، و أخيرا فان الخطت الىبري مً جيلفت الؿلب اإلاشجذ ألاظاظُت 

جىمً في جيلفت فلذان الضبىن و حغير سغبخه في الخهامل مو اإلاإظعت و هثيرا ما ًطهب جدذًذ و 

 .كُاط هزه الخيلفت ألجها جمثل اللعم ألاهبر مً الخيلفت

و حهخمذ جيلفت هفار اإلاخضون أًػا نلى الىمُت الىاكطت و الفترة الضمىُت الحي حعخغشكها  نملُت 

 .جىسٍذ الىمُاث الى اإلاخضون
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 جكلفت عدم كفاءة العمليت الاهخاحيت: 

ئن جىفش اإلاخضون ًدعبب في الخهاض ي نً ألاخؿاء الهلمُت ؤلاهخاحُت و نذم جدلُل اإلاشاول 

بجذًت لللػاء نلى حزوسها، فهىذما جدعبب ألاخؿاء في جأخير ؾلباث الهمُل فان هزه 

ألاخؿاء ًخم الاهخمام بها و اإلاداولت اللػاء نليها، أما نىذما ًيىن لذًىا الىثير مً اإلاخضون 

اإلاىاد الخام أو اإلاىخجاث هطف اإلاطىهت و اإلاىخجاث النهاةُت فان مشىالث ؤلاهخاج ال جكهش نلى 

 .العؿذ ألجها جيىن مجشد فىاكذ  لىنها ال حعبب في جأخير ؾلباث الهمُل

ادة جيلفت خفل اإلاخضون و كذ جإدي الى  ادة اإلاخضون نلى الخذ الػشوسي جدعبب في ٍص ئن ٍص

الدعاهل في ألاخؿاء في الهملُاث ؤلاهخاحُت، هزلً فان هلطان اإلاخضون نً الخذ الػشوسي 

 .ًإدي الى فلذ حضء مً اإلابُهاث و الخأزير ظلبا نلى ظمهت اإلاإظعت

ذ جإدي  ادة جيلفت الخىسٍذ بِىما كلت نذد أوامش الخٍى ادة نذد أوامش الخىسٍذ فاجها جإدي لٍض أما ٍص

ادة اإلاخضون هكشا لخىسٍذ همُاث هبيرة  في ول أمش جىسٍذ، و في حمُو ألاخىاٌ  فاهه ولما  الى ٍص

ً الى  صاد نذد و حجم البىىد اإلاخضهت ولما حعبب رلً  في الخاحت الى أهكمت مهلذة  للخخٍض

ذ و ال ًلل  يُت هبيرة، لزلً ًجب أن ًخم الخهامل مو اإلاخضون بدشص ليي ال ًٍض معاخاث جخٍض

 1. نً الخذ اإلاىاظب

 دزاطت الطلب ، الخيبؤ بالطلب: املطلب الثاوي

 : دزاطت الطلب1 

 ًلطذ بذساظت الؿلب الشغبت اإلاصخىبت باللذسة الششاةُت في الخطٌى نلى العلهت أو الخذمت أي 

 اللذسة نلى دفو زمنها أو ما ٌعمت بالؿلب الفهلي،

ئن جىفش اإلاهؿُاث نلى الؿلب ًمىً مهشفت الاهمُت الىلذًت ليل ضىف مً ألاضىاف اإلاخضهت زم 

جطيُفها خعب أهمُتها ،هما ًمىً الخيبإ بالؿلب لفتراث كادمت خُث ٌهخبر الخيبإ غشوسة ال بذ منها 

مً احل حعُير اإلاخضون و لللُام بزلً نلُىا أن هاخز بهين الانخباس ول مً دسحت الخأهذ مً 

اإلاهؿُاث و دسحت اظخلشاس اللىاهين الحي جخدىم في هزه اإلاهؿُاث و مً بين الؿشق الحي حعانذ في 

لت    .ABCدساظت الؿلب  ؾٍش

 

 

                                                           
1

 .مذكرة لنٌل شهادة ماستر اكادٌمً فً علوم التسٌٌر، تقنٌات تسٌٌر المخزون و دورها فً تخفٌض تكالٌف المخزون 
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لت  :ABCطسيلت   هى جدذًذ الىُفُت الحي جخىصم بها اللُمت ABCئن  الهذف مً دساظت  ؾٍش

هت و  الاحمالُت للؿلب نلى مخخلف ا أضىاف اإلاخضهت و هىزا وعخؿُو جدذًذ ألاضىاف العَش

 1:اإلاخىظؿت و الللُلت الخشهت و جخلخظ خؿىاث هزه الخشهت في 

نذد n     و n الى 1جأخز اللُم مً  (i)خُث  (i) خعاب أو جلذًش الؿلب العىىي ليل ضىف1

 .ألاضىاف

 .vi=pi qi:  خعب الهالكت الخالُتi خعاب كُمت الؿلب العىىي    ليل ضىف 2

 ( .i) جمثل الىمُت مً الطىف qiو ( i ) ًمثل ظهش الىخذة الىاخذة مً الطىفpi:  خُث  

3 ٌ  . جشجِب ألاضىاف خعب كُم الؿلب العىىي اليعبي اإلاخجمو الىاص

 ABCًمثل الترجيب  :  (03)الشكل زكم 

 الطلب 

  100% 

 

 

 

 

                           الكمية                                                                              

  100% 

 C B A 

 .50الامثليت إلاكخصادًت في حظيير املخصون ص : مركسة جخسج ماحيظتر: املصدز                     

ًلابل الىطِب ألاهبر مً الؿلب  (  Cالفئت)وعدىج مً الخمثُل البُاوي أن حضء مً ألاضىاف 

ًلابل هطِب مخىظـ مً الؿلب  (B الفئت )العىىي ؤلاحمالي، و أن حضء بعُـ مً ألاضىاف 

 )العىىي ؤلاحمالي أما الجضء الىبير مً ا أضىاف 
َة
ًلابله هطِب ضغير مً الؿلب  ( Aالفئت

 .العىىي ؤلاحمالي
                                                           

1
 .48األمثلٌة اإلقتصادٌة فً تسٌٌر المخزون ص: مذكرة تخرج ماجستر 
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: الؿلب همخغير نشىاتي ًدبو ئخذي الخىصَهاث ا ئخطاةُت الخالُت : دوال الخىشيع الطبيعي 

 .جىصَو ري الخذًً ، جىصَو بىاظىن ، الخىصَو ألاس ي، الخىصَو الؿبُعي

ئال أن الخىصَو ألاهثر اظخخذاما هى الخىصَو الؿبُعي خُث ًمىً مً جمثُل اإلاخغيراث 

الهشىاةُت اإلاعخمشة ، و ًمثل هزلً  اإلاخغيراث الهشىاةُت اإلاخلؿهت في خالت الهُىاث الىبيرة، 

 1. و جىصَو فِششx2هما اهه ًذخل في جفعير بهؼ الخىصَهاث ؤلاخخمالُت  آلاخش ًمثل جىصَو 

ًمثل مىحى الخىشيع الطبيعي :  (04)الشكل زكم                                              

  الخخمالا 

 

 

 

 

 

 

 m الطلب 

. 50ألامثلُت ؤلاكخطادًت في حعُير اإلاخضون ص: مزهشة جخشج ماحعتر: املصدز                             

 

هى جلذًش همي إلاا كذ ًطل الُه الؿلب خالٌ فتراث صمىُت الخلت اهؿالكا :   الخيبؤ بالطلب2

و ًخم .مً مهؿُاث وافُت و مذكلت نً الؿلباث الفهلُت اإلادللت خالٌ فتراث صمىُت ظابلت

 رلً بأخز اإلاشاهذاث اإلاخدطل نليها  للكاهشة اإلاذسوظت بذاللت الضمً 

 

                                                           
1

. 50ألامثلُت ؤلاكخطادًت في حعُير اإلاخضون ص: مزهشة جخشج ماحعتر:  
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ً هما كُم الؿلب الفهلي و الضمً الزي جم  : الظالطل الصمىيت_ أ هي نالكت دالُت بين مخغيًر

 F = Y( T )خالله  جدلُم هزا الؿلب و جىخب هزه الهالكت نلى الشيل الخالي  

 .ًمثل الؿلب : Y: خُث 

  T  :ًًمثل الضم. 

ٌهخبر هلؿت اهؿالق لخدذًذ الفشغُاث ألاولُت إلاهالجت اإلاهؿُاث ، و : الخمثيل البياوي_ ب

هزلً ئنؿاء هكشة شاملت للكاهشة و هُفُت جؿىسها و مً بين الاشياٌ البُاهُت الحي جمثل 

 :العلعلت الضمىُت هزهش منها ماًلي

طسق جمثيل الظلظلت الصمىيت :  الشكل زكم  

 

 Y Y 

 

 

 

  

 T  T  

مىدنى الطلب                                                     ألاعمدة الخكسازيت

 .57ألامثليت إلاكخصادًت في حظيير املخصون ص: مركسة جخسج ماحظتر:            املصدز

 

ئن الخغيراث الحي جؿشأ نلى الؿلب خالٌ فترة صمىُت جيىن دوما جدذ : مسكباث الظالطل الصمىيت- ج 

جأزير نذة نىامل ، و أن أي حغُير ًؿشأ نليها ال ًمىً ال ًمىً أن ًيىن بعبب نامل واخذ مً بين 

هزه الهىامل و غىما ًيىن هدُجت الهىامل مجخمهت و جلىم دساظت العالظل الضمىُت نلى جدلُلها ئلى 

مشهباث ألاسبهت اإلايىهت لها  بغُت مهشفت ملذاس هزه الخغيراث و ئدسان ؾبُهتها و اججاهها خحت ًطبذ 

ت، و رلً اظخهذادا إلاا ًيخكش أن ًدذر   في ؤلاميان  اللُام بالخلذًشاث الالصمت و الخيبإاث الػشوٍس

 :في اإلاعخلبل  و جخمثل هزه اإلاشهباث في
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ادة أو   :T(t)الاججاه العام   ل ألامذ ٌعخمش في اججاه واخذ ظىاء وان بالٍض هى حغير أظاس ي ؾٍى

لت مً الضمً  . بالىلطان مذة ؾٍى

هي الخغيراث اإلادشابهت في معاس ظلىهها و الحي جكهش في فتراث صمىُت : S(t)الخغيراث املىطميت  

 .مىخكمت و مدذدة بطفت مخهاكبت

هي حغيراث مىخكمت راث ؾٌى غير مهشوف بذكت و جكهش هزه اإلاشهبت في : C(t)الخغيراث الدوزيت 

 اإلاذي البهُذ 

هي جلً الهىامل و اإلاخغيراث الحي ال ًمىً كُاظها و الخيبإ بدذوثها ليىجها : E(t)الخغيراث العشىائيت 

 .مفاحئت و نشىاةُت الخذور مثل الخشوب والفُاغاهاث

 

 Y Y 

 

 

 

T           T 

 مركبة االتجاه العام مركبة الموسمٌة 

 Y Y 

 

 

 

T         T 

 مركبة العشوائٌة مركبة الدوران

 .57ألامثليت الاكخصادًت في حظيير املخصون ص :زيمركسة جخسج ماحظذ:                        املصدز
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ئن حعُير اإلاخضون ال ًلخطش نلى جدذًذ الىمُاث الىاحب جىفشها باإلاخاصن : عادة الطلبيتإفترة 

خ الحي جشبـ بين الخذفلاث الخاسحُت و الذاخلُت  فلـ  و ئهما ًخهذي ئلى مخابهت الخىاٍس

 لألضىاف اإلاخضهت 

ً هى اإلادافكت نلى الىمُت اإلاثلى باإلاخاصن أي هى اإلاىاصهت بين اإلاذخالث  ئرا وان الخخٍض

( ً الؿلب،  )، و هزا ال ًأحي  ئال بالخدىم  في هاجين اإلاخغيرجين  (الؿلب)و اإلاخشحاث   (الخمٍى

 ً ،  فالؿلب ًطهب الخدىم فُه في اإلاذي اللطير و نلُه ًخم حهذًل و مىاصهت (ئنادة الخمٍى

ً و  خ ئنادة الخمٍى ً و رلً بمداولت الخدىم في جىاٍس اإلاخضون بىاظؿت  الخدىم في الخمٍى

ً الذاخلي أي أن اإلاإظعت جمىن خالها  الىمُت الىاحب جىفشها  و هزا ممىً في خالت الخمٍى

ً  الزاحي فهىا ًطب الخدىم في هزه  بىفعها راجُا، أما ئرا واهذ اإلاإظعت ال حهخمذ نلى الخمٍى

خ ئنذاد الؿلبُت  حجم و فترة ئنادة الؿلبُت  .اإلاخغيرة وىجها حهخمذ نلى غشوسة جدذًذ جاٍس

 . هزا ما ًجهل فترة ئنادة الؿلبُت مً اإلاخغيراث الشةِعُت في همارج حعُير اإلاخضون 

  الجسد و جلييم املخصوهاث :املبدث الثاوي

 .مفهىم الجسد، أهدافه  أهىاعه: املطلب ألاول 

 1مفهىم الجسد : 

   ئن حشد اإلاخاصن هى نباسة نً ملاسهت اإلاىحىداث الفهلُت باإلاخاصن مً اإلاعخلضماث اإلاخخلفت

بخلً اإلاىحىدة في السجالث، و نملُت الجشد حعتهذف خطش و نذ كُاط اإلاخضون و حسجُل 

 1.هدُجت الخطش و الهذ و اللُاط

الجشد هى نباسة نً مجمىنت ئحشاءاث ًخم خاللها فدظ و كُاط و غبـ حمُو اإلاىاد الحي في خىصة 

و معإولُت السجالث و اإلاعدىذاث و الذفاجش اإلاخضهت ، زم الخأهذ مً مذي مؿابلت ألاسضذة الفهلُت  

ت الشضُذ نلى  ت، و الىشف نً أي فشق بُنهما و البدث نً ظببه، و حعٍى مو ألاسضذة الذفتًر

 2.أظاط الشكم الفهلي

خطش اإلاخضون الفهلي و جذكُم الشضُذ الذفتري و الخأهذ مىه هما و هىنا و حىدة، و قبؿه بطىسة 

 .فهلُت  نلى غىء الىخاةج الفهلُت

                                                           
1

 .187، ص 2007 عبد الغفار حنفً ، ادارة المواد و إمداد المشترٌات و المخازن، الدار الجامعٌة ، مصر، 
2

 .247،ص2006محمد العدوان و آخرون، دار الشراء و التخزٌن، دار الصفاء للنشر، األردن، 
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 : و مً هزه الخهاٍسف  ًمىً أن وعخخلظ ما ًلي

 ًالخهشف نلى مىاؾً الخلل في أهكمت الخخٍض. 

 مهشفت اإلاشهض اإلاالي للمششوم في جهاًت العىت. 

 ادة في الىمُاث اإلاخضهت  .اهدشاف الىلظ أو العجض أو الٍض

 الخأهذ مً ظالمت و صخت ألاسكام. 

 ت  .   مؿابلت ا أسضذة الفهلُت للمخضون مو ألاسضذة الذفتًر

 

 1:ًمىً جلخُظ ألاهذاف ألاظاظُت للمخضون فُما ًلي: أهداف الجسد 

ت لهاجه  الخأهذ مً مؿابلت ألاسضذة الفهلُت للمخضون مً ألاضىاف اإلاخخلفت مو ألاسضذة الذفتًر

ألاضىاف، هما جىضخها سجالث اإلاخضون ، و ًشجبـ هزا الهذف اهدشاف خاالث الخالنب في 

السجالث أو الغش و العشكت و غيرها مً الاهدشافاث، و مً زم ئمياهُت اجخار ؤلاحشاءاث الالصمت 

 .إلاهالجتها

 الخأهذ مً ظالمت السجالث و اإلاعدىذاث اإلاعخخذمت في حسجُل نملُاث الدعلم و الطشف أو جذاٌو 

ألاضىاف اإلاخضوهت بين اإلاخاصن الفشنُت أو حهاث الاظخخذام اإلاخخلفت، و ًشجبـ بهزا الهذف غشوسة 

الخأهذ مً صخت اللُىد اإلاداظبُت، و الخهشف نلى الثغشاث اإلاىحىدة باإلاعدىذاث و الىمارج 

 .اإلاعخخذمت و الهمل نلى جؿىسها بما ًخفم مو ا ئحشاءاث  اإلاخبهت في جذاٌو ألاضىاف اإلاخضوهت

 .جىغُذ أي غهف في هكام الشكابت نلى اإلاخضوهاث

ادة الزي ًخم الخىضل ئلُه بىاظؿت الجشد، مما ًىضر هفاءة ؾشق  ًبين نذد و حجم الىلظ أو الٍض

ً و الىكم اإلاؿبلت بىحه نام  .الخخٍض

 .ملاسهت أسكام الحي جىضر سضُذ اإلاخضون   بالىاكو الفهلي اإلاىحىد في اإلاخاصن 

 .اهدشاف هلاؽ اللىة في هكام اإلاخاصن أو في ئحشاءاث  العُؿشة اإلاخضهُت

 .خطش نذ و كُاط اإلاخضون و حسجُل هدُجت الخطش و الهذ و اللُاط

 

                                                           
1

 .271سعد الدٌن عشماوي، الشراء و التخزٌن، دار الزهراء، السعودٌة بٌروت، بدون سنة نشر، ص 
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 هما: أهىاع الجسد ً  :ًمىً جلعُم حشد اإلاخاصن الى خمعت أهىام سةِعُت  وفلا إلاهُاٍس

 .ًخمثل في الجشد الذفتري و الجشد الفهلي: دزحت مطابلت ألازصدة _ 1

 .الجشد الذوسي، الجشد اإلاعخمش و الجشد اإلافاجئ: جىكيذ إحساء الجسد_ 2      

مجمىنت ؤلاحشاءاث الحي جدىاٌو مشاحهت أسضذة اإلاخضون مً واكو السجالث  ًلطذ به: الجسد الفتري 

و اإلاعدىذاث اإلاىحىد ة كعم مشاكبت اإلاخضون مو مثُالتها في سجالث اإلاخاصن الخابهت للميشأة، و رلً 

 .بهذف الخأهذ مً مؿابلتها أو اهدشاف الاهدشافاث فُما بُنها هدُجت الخؿأ في اللُذ أو الدسجُل

 ًلطذ به الخطش اإلاباشش للمخضون مً ألاضىاف اإلاخخلفت اإلاىحىدة باإلاخاصن  في وكذ :الجسد الفعلي

مدذد، و كذ ًأحي الجشد الفهلي بهذ الجشد الذفتري، بمهنت اللاةم بالجشد ًلىم باإلؾالم نلى الشضُذ 

الذفتري ليل ضىف مً ألاضىاف اإلاخضوهت، زم ًلُه نملُت سضذ أو خطش فهلي للىمُاث اإلاىحىدة 

ً  .باألسفم و غيرها مً أماهً الخخٍض

 هى الجشد الزي ًخم في فتراث مدذودة و مهشوفت ، و نادة ما ًخم في جهاًت الفترة :الجسد الدوزي

اإلاالُت، خُث ًخم خطش وحىد وافت الىخذاث و ألاضىاف  في وكذ مدذد في الغالب، و ًخم ئنذاد 

اللىاةم الخاضت، و بزلً ًخم جدذًذ الهاملين في نملُت الجشد، و ئضذاس الخهلُماث الالصمت لهم 

 .بشيل معبم بما ًػمً ظهىلت جىفُز الجشد

 بمىحبه ًخم الجشد خعب بشهامج مهذ بشيل معبم جدذد فُه الفتراث الضمىُت :الجسد املظخمس

ً ،  )اإلاىخكمت الحي ججشي فيها نملُت الجشد  و ًخميز بأهه ال ًدخاج لىكف  (.... أشهش3شهش ، شهٍش

الهملُاث أزىاء الجشد لهملُت بُو و ضشف و اظخالم، هما ال ًدخاج ئلى ئنذاد كىاةم الجشد اإلاعبلت، و 

 .هزلً ٌعانذ  في ئنذاد الخعاباث الخخامُت في الىكذ اإلاىاظب، ورلً ألن السجالث كذ نذلذ أوال

 ًدبو فُه هفغ أظلىب الجشد الذوسي، باظخثىاء أن الجشد اإلافاجئ ًمىً أن ًخم في أي :الجسد املفاجئ

لخكت، و مً مضاًا هزا الجشد أن ٌعانذ نلى اهدشاف ألاخؿاء في وكذ مبىش، هما أهه ًجهل أمين 

اإلاخضن في خالت جأهب و اظخهذاد داةم، مما ًللل مً وعبت ألاخؿاء، أما العِئت الشةِعت له هي 

 .ضهىبت جىفُزه نملُا، و بالخالي فان هزا الىىم مً الجشد مالةم لجشد مىاد خاضت مهُىت

 كذ ًىشف هخاةج الجشد الفهلي نً اإلاخضون نً أخذ الاخخمالين هما العجض أو : هخائج الجسد

ادة في الشضُذ الفهلي للمخضون  نً الشضُذ الذفتري، هما جىضخه سجالث اإلاخاصن ، و  الٍض

ادة ، ًمىىىا اللٌى أهه ال بذ مً  هىا ًيىن الدعاٌؤ خٌى هُفُت الخطشف في العجض أو الٍض
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فشوق هدُجت الجشد، ولما كام به أفشاد مخخلفىن أو ولما اظخخذمذ أدواث أو وظاةل كُاط 

 .مخخلفت

ادة في الجشد كبل الشحىم الى أمىاء اإلاخاصن  ش وحىد عجض أو ٍص و بطفت نامت فاهه ًفػل نذم جلٍش

 : أظباب سةِعت3و رلً ٌ 

كذ ًخؿئ اللاةم بالجشد في جمُيز ألاضىاف، و مً زم ًجب ئنؿاء أمين اإلاخضن الفشضت _ 1

 .لخصخُذ رلً ألهه أهثر الهماٌ مهشفت باألضىاف اإلاخضهت

كذ ًيىن الطىف مخضوها في أهثر مً ميان أو حهت، و لم ًدىاٌو الجشد الىمُاث اإلاىحىدة _ 2

 .ببهؼ هزه ألاماهً أو الجهاث، و هى ألامش الزي ًمىً جذاسهه مً خالٌ أمين اإلاخضن 

ت ٌهخبر بمثابت اتهام أو ؾهً في أماهت _ 3 ئن ئقهاس الفشوق بين ألاسضذة الفهلُت و ا أسضذة الذفتًر

ش العجض أو  و هضاهت أمين اإلاخضن، و مً زم ًجب ئنؿاءه الفشضت إلبذاء و حهت هكشه كبل جلٍش

ادة  . الٍض

 طسق و جلييم املخصوهاث: املطلب الثاوي

 الهدف مً جلييم املخصون

ئن جلُُم اإلاخضون ًىهىغ مباششة نلى ول مً هدُجت الذوسة و هزا اإلاشهض اإلاالي للمإظعت و لزلً 

 :فان أهذاف  الخلُُم جخمثل فُما ًلي

مداولت اإلاإظعت ئحشاء ملابلت بين ئًشاداث الفترة  و الخيالُف اإلاشجبؿت بها و رلً بغشع الخدذًذ 

 .(سبذ أو خعاسة)العلُم لىدُجت الذوسة 

 .جلذًم بُاهاث مفُذة نً خشهت اإلاخضون للمهخمين باللىاةم اإلاالُت للمإظعت

ئن آلازاس اإلاترجبت نً وحىد أخؿاء في جلُُِم اإلاخضون نلى جدذًذ هدُجت الاظخغالٌ  ًمىً جىخها في 

 :الجذٌو الخالي
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 .جأزير أخطاء جلييم املخصون  على هديجت الاطخغالل: 01حدول زكم      

 .(ضافي الشبذ أو الخعاسة )ؾبُهت الخأزير  نلى كىاةم الذخل هىم الخؿأ

 جلُُم اإلاخضون أخش اإلاذة بأكل 1

 مً كُمخه

جلُُم اإلاخضون آخش اإلاذة بأهبر 2

 مً كُمخه

قهىس ضافي الشبذ أكل مً كُمخه أو ضافي الخعاسة أهبر مً _

 .كُمتها

قهىس ضافي الشبذ أهبر مً كُمخه أو ضافي الخعاسة أكل مً _

 كُمتها

 جلُُم اإلاخضون أٌو اإلاذة بأكل 1

 مً كُمخه

 جلُُم اإلاخضون أٌو اإلاذة بأهبر 2

 مً كُمخه

قهىس ضافي الشبذ أهبر مً كُمخه أو ضافي الخعاسة أكل مً _ 

 .كُمتها

قهىس ضافي الشبذ أكل مً كُمخه أو ضافي الخعاسة أهبر مً _ 

 .كُمتها

.عبد الفخاح مدمد الصحً:                      املصدز  

ًخهين نلى اإلاداظب  جدبو خشهت الخذفم اإلاادي للمخضون و رلً كطذ جدبو جيلفتهى مً زم 

جدذًذ جيلفت البػانت اإلابانت و جيلفت اإلاخضون آخش اإلاذة و هزا ما ٌعهل كُاط  هدُجت 

 .الاظخغالٌ

ً ٌعانذ نلى جىصَو ئحمالي  الخيالُف بين الىخذاث اإلابانت و  ئن جدبو جيلفت الخخٍض

ً أو ؤلاهخاج زابخت  الىخذاث اإلاخبلُت آخش اإلاذة باإلاخاصن، و خاضت ئرا واهذ جيلفت الخمٍى

ً أو ؤلاهخاج جؿشح مشيلت جخطُظ الخيالُف  و لىً في خالت اخخالف  جيلفت الخمٍى

ً  .  نلى الىخذاث اإلابانت و الىخذاث اإلاخبلُت و جذفم الخيلفت لىخذاث الخخٍض

 : طسق جلييم املخصون

لت واخذة  ًإزش جلُُم اإلاخضون نلى ول مً هخاةج أنماٌ اإلايشأة و مشهضها اإلاالي، و ال جىحذ ؾٍش

للخلُُم ًخفم نليها اإلاداظبىن، و ئهما ًىحذ نذة ؾشق مداظبت مخاخت، للميشأة أن جخخاس واخذة 

 .منها الظخخشاج جيلفت مخضون آخش مذة
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  أطلىب مخىطط الخكلفت املسجح   CUMP : 

ًخم اظخخشاج مخىظـ الخيلفت اإلاشجر بلعمت جيلفت البػانت للبُو نلى نذد الىخذاث اإلاخاخت  

للبُو، و بهذ رلً ًخم غشب بهذد الىخذاث اإلاخبلُت آخش الفترة الظخخشاج جيلفت مخضون آخش 

 :الفترة، و ًمىً الخهبير نً رلً والخالي

 نذد الىخذاث اإلاخاخت للبُو/ جيلفت البػانت اإلاخاخت للبُو=مخىظـ الخيلفت اإلاشجر

 :FIFO أطلىب الىازد أوال صادز أوال  

لت ًخم جىصَو جيلفت اإلاخضون اإلاخاح بين ول مً اإلاخضون اإلابام و اإلاخضون اإلاخبلي آخش  ؾبلا لهزه الؿٍش

الفترة نلى أظاط الدعلعل الضمني للىضٌى البػانت ئلى اإلاخاصن، و بافتراع أن اإلاإظعت جلىم 

 ٌ خ وضىلها ئلى اإلاخاصن ألاٌو فاألو  .بطشف اإلاخضون نلى أظاط جىاٍس

 .جيلفت الىخذة مً آخش همُت جم جىسٍذها* سضُذ مخضون آخش مذة= كُمت مخضون آخش مذة

 :LIFOأطلىب الىازد أخيرا الصادز أوال   

لت الىاسد أوال ضادس أوال، خُث ًخم جلُُم  لت  في جلُُم اإلاخضون مخالفا  لؿٍش جأخز هزه الؿٍش

اإلاخشحاث  نلى أظاط جيلفت  أخذر ؾلبُت الحي جم حعلُمها مً كبل في غىء الىمُت اإلاخىفشة  مً 

هزا اإلاخضون ، سغم أن هزا الخلُُم  الىاسد أخيرا ًخشج أوال ٌهىغ الخيلفت الخلُلُت للمخشحاث  

  1.فاهه ٌهاب نلُه نذم ئقهاس ا أسباح الخلُلُت للمإظعت في خالت حغُير ألاظهاس

 : أطلىب الخميز املددد

لت نلى غشوسة فطل  ول همُت جشد ئلى اإلاخاصن بعهش  مخخلف نً الىمُاث  حهخمذ هزه الؿٍش

ألاخشي، و مإدي رلً ألهه ؾاإلاا ًمىً جدذًذ الخيالُف الخاضت بمىخجاث مهُىت، ظىاء واهذ مشتراة 

أو مىخجت بمهشفت اإلايشأة، فُجب جلُُم اإلاخبلُين هزه الىخجاث في جهاًت الفترة بخيلفخه الفهلُت 

لت مىاظبت في خالت كلت نذد بىىد اإلاخضون  هما هى الخاٌ في  اإلادذدة، و ًمىً أن جيىن هزه الؿٍش

ىن مثال  .ججاسة  العُاساث و الثالحاث و أحهضة الخلفٍض

 
                                                           

1
الجزء الثانً الطبعة األولى،مكتبة المجمع  (االصل العلمً و   العملٌة)مصطفى ٌوسف كافً و آخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة  

 .285،ص2012العربً، األردن 

نذد الىخذاث اإلاخضون اإلاخبلُت آخش ×مخىظـ الخيلفت اإلاشجر = جيلفت مخضون آخش الفترة

 فترة
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 أهغمت حسد املخصوهاث: املطلب الثار

 :هغام الجسد الدائم: أوال

حهذف ئلى جدذًذ سضُذ اإلاخضون بهذ ول نملُت ئدخاٌ او نملُت ئخشاج  ئلى مهشفت كُمت اإلاخضون  في 

أي وكذ مً ألاوكاث، هما ًخم ئغافت جيلفت البػانت اإلاشتراة لخعاب اإلاخضون نىذ الششاء، و نىذ 

البُو جخدٌى جيلفتها مً خعاب اإلاخضون ئلى خعاب جيلفت البػانت اإلابانت، و بخىشاس هزا ؤلاحشاء 

اظخمشاس اإلاإظعت ًخم حهذًل سضُذ خعاب اإلاخضون، و لهزا فخطمُم هزا الىكام و ئداسجه ًيىن 

 .أهثر جيلفت مً هكام الجشد الذوسي

لت الجشد اإلاعخمش جمىىىا مً اإلاخابهت الُىمُت و الذوسٍت للمخضوهاث، هزلً ًمىىىا في خالت  و ؾٍش

 :اإلاىخىج الخام جلذًم الخيالُف و ملابلتها بالهىاةذ اإلاىخكشة، و مً مضاًاه هزهش

 الجشد اإلاعخمش ال ًدخاج ئلى ئنذاد كىاةم معبم. 

  الجشد اإلاعخمش ٌعانذ نلى ئنذاد الخعاباث الخخامُت في الىكذ اإلاىاظب ألن السجالث كذ

 .نذلذ معبلا

 :هغام الجسد املخىاوب أو الدوزي: زاهيا

جخدذد كُمت اإلاخضون بطفت دوسة نادة ول ظىت، و هى الىكام ألاهثر جذاوال، ئر ًدىاظب  مو 

اإلاإظعاث الحي جبُو بػاتو مخىىنت و مخهذدة، هما ًيىن ظهش الىخذة فيها مىخفؼ، و هزه خالت 

معاخاث بُو اإلاىاد الغزاةُت أو الطُذلُاث، فلذ جبُو اإلاإظعت لضبىن واخذ نذة أهىام مً 

البػاتو، و بانخباس أن هزه الهملُت جخىشس في الُىم لهذة مشاث ، فال ٌهلل أن هشحو للسجالث  في ول 

مشة إلاهشفت و حشىُل جيلفت ول وخذة مبانت، لهزا نادة ما ًيخكش خحت جهاًت الذوسة اإلاداظبُت 

 1.لخدذًذ جيلفت البػانت اإلابانت

 :و مً مضاًا الجشد اإلاخىاوب

 العهىلت في الخؿبُم. 

  ًخم الخطش الفهلي بمىحىداث اإلاخاصن كبل ئنذاد الخعاباث الخخامُت، مما ٌعانذ في

 .جلُُم و جدذًذ اإلاىاد اإلاخضهت في جهاًت الفترة

  هزا الجشد مىاظب للمششوناث الطغيرة و اإلاخىظؿت و الحي ًمىً أن جخم نملُاث حشد

 .مدخىاة مخاصجها خالٌ فترة كطيرة

 

                                                           
1

 .مصطفى ٌوسف كافً و آخرون، مبادئ المحاسبة المالٌة، مرجع سبق ذكره 
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ٌهخبر اإلاخضون أهثر ألاضٌى اإلاخذاولت : معالجت الخفاوث الري ًغهس هديجت عمليت الجسد: زالثا

أهمُت في مهكم الششواث، و هكشا لىبر كُمت هزا ألاضل وعبُا، فان الخؿأ في جلُُمه كذ 

 .ًإدي الى نذم ظالمت  اإلاشهض اإلاالي و نذم الذكت في كُاط ضافي الذخل

 : عىد عهىز جفاوث هديجت عمليت الجسد الدوزي أو املظخمس1

  في هزه الخالت ًجب الاهخمام بالخفاوث الشةِس ي أو الخفاوث اإلاإزش نلى اإلاإظعت، اما

الاخخالفاث البعُؿت فُمىً ئهمالها ئر لم ًىً هىان شهىس بالخلطير مً كبل أمين 

اإلاخضن، و بفػل كبل سفو هخاةج الجشد لإلداسة الهلُا في خالت وحىد جفاوث ئنؿاء أمين 

 :اإلاخضن فشضت لذساظت هزا الخفاوث و مداولت جذبيره، و رلً لهذة أظباب منها 

  أمين اإلاخضن هى ألاكذس نلى ئًشاد اإلاهلىماث الحي جبرص الخفاوث و الاخخالف مً خُث

ادة  .الىلطان أو الٍض

  أمين اإلاخضن هى اإلاعإوٌ نً هزا الخفاوث أو الاخخالف بشيل مباشش، و بالخالي فمً باب

ش، و ئن لم ًخم رلً ًخخز ؤلاحشاءاث الالصمت حشاء هزا الىلظ  .أولى أن ٌهؿي فشضت للخبًر

 :ليي جإدي نملُت الجشد فهالُتها البذ مً مشاناة الششوؽ الخالُت: ملىماث فاعليت الجسد 2

 ئًلاف نملُت الاظخالم و الطشف جماما لخين اهتهاء نملُت الجشد. 

  أن ٌشمل الجشد حمُو مىحىداث اإلاخاصن وفم الخلعُماث اإلاعخخذمت ظىاء في جلً اإلاىاد

 .و العلو الجذًذة أو اإلاعخهملت أو اللذًمت أو الخالفت مو حشد ول هىم نلى خذي

  أن جدذد اخخطاضاث اللاةمين بهملُت الجشد الالصمت الحي حشمل خطش اإلاعخلضماث الىاسدة

و اإلاىحىداث جدذ الاظخالم و الفدظ الحي دخلذ اإلاخاصن و لم جخم ئغافتها، أو جلُُذها في 

سجالث اإلاخاصن الحي أسظلذ لإلضالح و لم جشد ئلى اإلاخاصن بهذ، أو جلً اإلاهاسة، أو جلً الحي 

 .جىحذ باإلاخاصن و لىنها لم جلُذ في السجالث

  ئجبام أظغ نلمُت ظلُمت في نملُت جلُُم الجشد، و رلً مً خُث جلُُم اإلاىحىداث

 اإلاخاصن  الفهلُت اإلاىحىدة في نهذة

 .السكابت على املخصون: املبدث الثالث 

ًمىً حهٍشف الشكابت نلى اإلاخضون بأجها رلً اليشاؽ الزي ٌهني  :مفهىم السكابت على املخصون

ذ يبمخابهت ظير ألانماٌ اإلاخضهُت والخأهذ مً أن ما ًخم أو جم في الىاكو الهملي مؿابم إلاا   جمامه وئٍس

حهذف هزا اليشاؽ بشيل نام ئلى الخأهذ مً ظالمت وغو وجىفُز الخؿـ والبرامج والعُاظاث 

ً وظالمت ئحشاءاث الاظخالم والطشف وغمان  ت جذفم اإلاىاد بما ًلبي ااإلاخهللت بالخخٍض ظخمشاٍس

ً نىذ أدوى خذ لها وأن اإلاخضون ال ًخهشع للخلف ا خخُاحاث اإلاششوم والخأهذ مً أن جيالُف الخخٍض

 للىكام اإلاهذ لزلً
ً
 .أو العشكت أو الخلادم وأن خفل اإلاىاد جخم وفلا
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 :أهميت السكابت على املخصون

ً أنماٌ مخابهت خاللها مً ًمىً الحي الفهالت ؤلاداسة وىجها مً الشكابت أهمُت وجيبو   وغبؿها آلاخٍش

مها  وجصخُذ ، اإلاىاد اظخخذام في وؤلاظشاف والاخخالط والعشكت العلبُت الكىاهش ومهالجت وجلٍى

 غبـ خالٌ مً ألاهذاف جدلُم في واإلاعانذة الهمل أزىاء فيها الهادي ؤلاوعان ًلو كذ الحي ألاخؿاء

 الهمم وجثبـ حهشكل كذ الحي الاهدشافاث و الدعِب أشياٌ جخلف ومهالجت معاسها وجدذًذ الجهىد

 اإلاشاول و جالفي اللاةمت اإلاشاول لخل الخذًثت وألاظالُب البذاةل وجىفير ، الهاملين بين التراخي وجيشش

 مدل أجها مً والخأهذ ممىىت ضىسة بأفػل وجىفُزها اللشاساث اجخار ظالمت وغمان خذوثها اإلاخىكو

ش الخاحت اهدشاف في دوس  مً للشكابت ما ئلى باإلغافت هزا الجمُو اخترام  أو ألافشاد أو الهمل لخؿٍى

 .اإلاخضوي باليشاؽ اإلاخهللت ؤلامياهاث

 :أهذاف الشكابت اإلاخضهُت في آلاحي ًمىً جلخُظ: أهداف السكابت على املخصون

خعاب الدجم ألامثل لىمُت اإلاخضون و نذد دفهاث الششاء و فتراث الخىسٍذ و ششاء  .1

ً و اخخُاؾي الؿىاسب  ً و مخىظـ الخخٍض الاخخُاحاث  راث الاظتهالن اإلاخغير و مهذٌ الخخٍض

 .الخ....و سضُذ ألامان 

 .الخأهذ مً ؤلاهخاج ال ًخأزش أو بخغير أو ًخىكف هكشا لىلظ في اإلاىاد أو ألاحهضة .2

الخأهذ مً وحىد همُاث وافُت مً اإلاىاد اإلاخضوهت إلاىاحهت الؿلب غير الؿبُعي نليها، مثل  .3

اصدًاد الؿلب نلى مادة ما فجأة، أو خذور خالت ؾاسةت حعخىحب مىاد و أحهضة و مهذاث 

 .فىسٍت و بىمُاث وافُت لعذ الخاحت، لم ًىً مخؿؿا لها معبلا

م الاخخفاف بسجالث وافُت و دكُلت جبين ميان ول مخضون  .4  العُؿشة نلى اإلاخضون نً ؾٍش

 . و هُفُت الخطٌى نلُه بالعشنت الالصمت و بأكل ولفت ممىىت

اإلاىاد الالصمت للخىسٍذ خُث ًخخلف جأزير ؾٌى هزه اإلاذد أو كطشها نلى كُام مشاكبي اإلاخضن  .5

 .بخدذًذ الخذ ألادوى و الخذ ألاكص ت و هلؿت الؿلب

الخأهذ مً ا ئمياهُاث و الدعهُالث اإلاخىفشة حُذة خحت جطبذ نملُت الشكابت اإلاخضهُت ظهلت  .6

و الىخاةج حُذة، مو مالخكت ئن نذم  وحىد أماهً مخططت لخضن بهؼ اإلاىاد الخاضت أو 

سداءة قشوف الهمل أو الىلظ في نذد الهاملين في اإلاخضن، ول هزا ًأزش ظلبا نلى وشاؽ 

 1.الشكابت اإلاخضهُت في أداء اإلاهماث اإلاىولت ئليها

 

 

 

                                                           
1

 .183،ص 2002األردن _ د محمد الصٌرفً، د بشٌر عباس العالق ،ادارة المخزون السلعً، عمان 
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 مجاالث و مظؤولياث و مداخل السكابت على املخصون: املطلب الثاوي

 مجالث السكابت على املخصون :  الفسع ألاول 

 1:حشمل الشكابت نلى اإلاخضون اإلاجاالث الخالُت

 :الشكابت نلى نىاضش ؤلاهخاج مثل اإلاىاد ألاولُت، و غيرها مً اإلاىاد الحي جذخل في ئهخاج العلو

ىث و غيرها -  .الشكابت نلى اإلاىاد اإلاعانذة لإلهخاج مثل الىكىد و كؿو الغُاس و الٍض

الشكابت نلى اإلاىاد هطف اإلاطىهت، و حشمل هزه اإلاىاد جلً الحي ًخم ششاءها مً أحل ئنادة  -

 .جطيُهها و مً زم بُهها

الشكابت نلى ألاحضاء اإلاطىهت أي جلً اإلاىاد ًخم ششاءها واملت الخطيُو دون وحىد خاحت  -

نها لخين الخاحت الظخخذامها  .إلخذار أي حغُير نليها أو جخٍض

 .الشكابت نلى العلو جامت الطىو -

ً و ما ًخهلم بها مً أنماٌ، و بطفت نامت  ًمىً  اللٌى أن  الشكابت نلى هفاءة وقُفت الخخٍض

مجاٌ نملُت الشكابت نلى اإلاخضون ٌشمل مشاكبت ول ألاضىاف الحي ًدخىحها ول اإلاخضن، ئغافت 

ً وهزا لِغ بهذف حشخُظ حجم الاهدشافاث فلـ، بل جخهذاه ئلى  ئلى مشاكبت وقُفت الخخٍض

مهشفت جلً الاهدشافاث  و مهالجتها لػمان نذم جىشاسها، و مً خالٌ هزا الؿشح جدبين لىا 

الىىاحي ألاظاظُت  الىكام ألاظاس ي الزب ٌعخخذمها هكام الشكابت نلى اإلاخضوهاث، خُث ٌشمل 

 :ألامىس الخالُت

نها أي الشكابت نلى ألاضىاف و ألاهىام مً اإلاىاد  - جلذًش ألاضىاف و ألاهىام الىاحب جخٍض

 .اإلاخضهت

نها مً ول هىم مً اإلاىاد نلى خذي، و هزلً اإلاجمىم ؤلاحمالي  - جدذًذ الىمُاث الىاحب جخٍض

نها  .أو العلهت النهاةُت مً اإلاىاد الحي ًجب جخٍض

 .جىكُم اظخالم اإلاىاد الذاخلت الى اإلاخاصن و ئغافتها الشضُذ العابم -

 .جىكُم الهملُاث الخاضت بطشف أو سخب اإلاىاد مً اإلاخاصن  -

نها هي نملُت جخؿُؿُت، و هي هزلً،  فالبهؼ كذ ًلٌى أن جلذًش ألاضىاف و ألاهىام الىاحب  جخٍض

لىً الشكابت و الخخؿُـ ٌعيران حاهبا الى حاهب،ألن الشكابت نملُت مالةمت ليل نىطش مً نىاضش 

ت فهىذ الخخؿُـ هىان سكابت و نىذ الخىكُم ًىحذ سكاة و نىذ الخىحُت ًىحذ سكابت  الىقُفت ؤلاداٍس

                                                           
1

هٌثم الزعبً،محمد العدوان،إدارة المواد مدخل حدٌث للشراء و التخزٌن، دار فكر للطباعة و النشر و التوزٌع،عمان، االردن، طبعة  

 221، ص2001/2002
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و نىذ الشكابت جىحذ سكابت، و بالخالي فالشكابت جذخل في جطيُف ألاضىاف و اإلاىاد ألن هىان مىاد ال 

ً و لِغ بالػشوسة  أن جخضن ألهه ًمىً جىفيرها في أي لخكت مً اللخكاث و هىان  جخدمل الخخٍض

ادة  ل و بالخالي ال داعي بٍض مىاد ًىحذ منها في اإلاخاصن ما ًىفي اإلايشأة و نملُاتها اإلاخخلفت لىكذ ؾٍى

   1.الىمُاث  مً هزه اإلاىاد

 : مظؤولياث السكابت على املخصون2

معإولُت الشكابت نلى اإلاخضون باخخالف حجم اإلاإظعت و هىم اليشاؽ الزي  جخخلف معإولُت

 :جماسظه، فاجها كذ جيىن معإولت نً أو بهؼ أو ول ألاوشؿت الخالُت

لها فىسا الى مشاهض ؤلاهخاج -   .اظخالم اإلاىاد ظىاء للمخاصن أو لخدٍى

 .فدظ همُاث و خالت اإلاىاد و مشاحهتها نلى اإلاىاضفاث الغير الفىُت -

ً و ئضذاس اإلاىاد و ألاحضاء و مهماث الدشغُل و العلو الجاهضة -  .جخٍض

 .خفل سجالث اإلاىاد -

 .الخخلظ مً الجشد و الفاةؼ و اإلاىخجاث اإلابُهت -

الخخؿُـ لفترة معخلبلُت، باإلنخماد نلى دوسة ؤلاهخاج، و بشهامج البُو و الكشوف  -

 .العىكُت

جشحمت جخؿُـ اإلاخضون العلعي الى بشهامج ششاء نملي، بشهامج ششاء الششُذ، لِغ  -

فلـ الخطٌى نلى اإلاىاد، في الىكذ و اإلايان الصخُدين و لىً أًػا العماح بىحىد 

 .وكذ واف للخطٌى نلى الجىدة الصخُدت ال لعهش الصخُذ

 : مداخل السكابت على املخاشن 3

 :و كبل أن هخؿشق الى مذاخل الشكابت نلى اإلاخاصن  ال بذ ان وشير الى

 2: و ًخمثل في:إوشاء هغام السكابت

 .نذد مشاث الششاء/ الاخخُاحاث اليلُت = حجم الذفهت -

 .مهذٌ الاظتهالن الُىمي* الىكذ الزي ًمش كبل  وضٌى الؿلبُت = هلؿت انادة الؿلب -

الىمُت الحي أن ال ًىخفؼ مىحىد اإلاخاصن مً اإلاىاد ننها في أي = الخذ الادوى للمخضون -

 .لخكت مً اللخكاث

                                                           
1

 .هٌثم الزعبً،محمد العدوان، مرجع سبق ذكره  
2

 .310-309، ص 1997أحمد راشد الغدٌر،إدارة الشراء و التخزٌن، دار زهران للنشر، عمان، األردن،  
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 :خدود السكابت على املخصون

ذ الخأهذ مً أهه  معخىي مهذٌ الاظخخذام خالٌ العىت و الزي جخم مشاكبخه بأهمُت، خُث هٍش

 .ًدىاظب مو الىخاةج و اإلابُهاث و ؤلاًشاداث و اإلاىاد اإلاىسدة ئلى اإلاخاصن 

ً نً الىكذ الالصم للخجذًذ، فارا وحذها أن بهؼ اإلاىاد ًلل اظتهالهها نً  ادة مذة الخخٍض ٍص

 .اإلالشس فاجها جذٌ أجها ظخطبذ مىاد ساهذة

أن جيىن اإلاىاد اإلاىسدة الى اإلاخاصن في أي دفهت أو مجمىنت الذفهاث حغؿي فترة الاظتهالن أو أن 

اإلاىاد الحي جم جىسٍذها ها هي واملت في الهذد و اإلاىاضفاث نملُا و هخابُا لزلً ًجب أن جيىن 

 .ئحشاءاث الشكابت واملت و ظلُمت

الخأهذ مً اإلاىاد الخاسحُت مً اإلاخاصن و أجها مؿابلت للؿلبُت الىاسدة في الهمالء، و هي ما حعمت 

 .بالشكابت اإلاادًت، و لزلً ًخم جفخِش همُاث اإلاىاد اإلاطشوفت مً اإلاخاصن 

و جخمثل هزه اإلاذاخل في ول ؤلاحشاءاث و اإلاىاهج و الؿشق الهلمُت و الهملُت و رلً للعير الخعً 

 1:و ألامثل للمخضون بذاخل اإلاخضن و جخمثل في

اغُت مهذة خطُطا ألغشاع الشكابت : مدخل املعداث السياضيت  و ٌعخخذم مهذالث و همارج ٍس

 .واإلايىهاث الشةِعُت إلوشاء هكام الشكابت

 .مً خالٌ مشاحهت السجالث اإلاداظبُت و اللىاةم اإلاالُت: املدخل املداطبي أو املالي

خُث ًخم ئنذاد حذاٌو جبين أهىام و همُاث و خالت اإلاىاد اإلاخضهت و أي    :      املدخل الجدولي

 .مالخكاث خٌى رلً، بدُث حهخبر هأداة للمشاكبت و الدعُير

و ًخم مً الشظىم البُاهُت للمىاد اإلاخضوهت خالُا ملاسهت باإلاىاد لفتراث ظابلت و : املدخل البياوي

 .اإلالاسهت بالخؿت اإلاهخمذة بدُث حهخبر هذلُل أو حضء مً هكام الخخؿُـ اإلاخضوي

و ٌهخمذ نلى ألافشاد الهاملين في اإلايشأة و مذي كذستهم نلى اإلاالخكت و اهدشاف : مدخل الخبرة 

الاهدشافاث، و نلُه هزه اإلاذاخل جمثل الؿشق الهلمُت و الهملُت الحي حعاهم في العير الخعً 

 .للمخاصن و وىظُلت جدبهها ئداسة اإلاخاصن للشكابت نلى اإلاخاصن 

 

 

                                                           
1

 .أحمد راشد الغدٌر، مرجع سبق ذكره 
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 :في مجال الخخصيً  و مساخل جلييم ألاداءأطع :املطلب الثالث

ًىكش لهملُت جلُُم ألاداء ميشأة ألانماٌ نلى أهه نملُت مشاكبت و لىً في الخلُلت أن نملُاث جلُُم 

ألاداء هي حضء مهم في اإلاشاكبت اليلُت و الغاًت مً الخلُُم جدذًذ اإلاشيلت الحي كذ حهترع أداء 

 .اإلايشأة

ًلطذ به هى شيل مً أشياٌ الشكابت ًشهض نلى جدلُل الىخاةج الحي ًخم : مفهىم جلييم ألاداء

اث بهذف الىكىف نلى جدلُم  الخىضل اليها مً خالٌ الجهىد اإلابزولت نلى مخخلف اإلاعخٍى

أهذاف وخذاث ألانماٌ في اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت أفػل اظخخذام  و جششُذ الاداسة في 

  1.انذاد الخؿـ اإلاعخلبلُت

جلُُم ألاداء هى دساظت و جدلُل أداء الهاملين لهملهم و مالخكت :  حهٍشف ضالح نبذ الباقي

ظىههم وجطشفاتهم أزىاء الهمل رلً للخىم نلى مذي هجاخهم و معخىي هفاءتهم في اللُام 

 2.باألنماٌ الخالُت و أًػا للخىم نلى ئمياهُاث الىمى و الخلذم للفشد في اإلاعخلبل

جلُُم ألاداء هى اإلالُاط الزي ًىشف مذي الخؿىس و الخلذم في خعً فهالُت الهملُت 

يُت، مً خالٌ الىكىف نلى الىخاةج اإلادللت و ملاسهتها بالبذاةل اإلاخاخت مً حهت،و  الخخٍض

ألاهذاف اإلاخؿؿت مً حهت أخشي، و بالخالي الخهشف نلى الاهدشافاث  و أظبابها  و مً زم 

 .ئًجاد ؤلاحشاءاث الىفُلت للخذ منها و اللػاء نليها
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 .10،ص 2013-2013، مجموعة العربٌة للتدرٌب والنشرتقييم أداء المؤسسة في ظل معايير األداء المتوازن، محمود عبد الفتاح رضوان 
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 .285،ص1999صالح عبد الباقً، إدارة المواد البشرٌة، كلٌة التجارة، االسكندرٌة، 
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                                               مخؿـ خٌى جلُُم ألاداء اإلاإظس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 إعداد مدمىد عبد الفخاح زضىان، خبير الخدزيبى الخىميت الادازيت،  : املصدز

 أطع جلييم ألاداء

 : أطع جلييم ألاداء1:  الفسع الثاوي

 : حعدىذ نملُت جلُُم ألاداء لخدلُم ألاهذاف الى نذد مً ألاظغ أهمها

 .جدذًذ ألاهذاف الشةِعُت و الفشنُت ليل وخذة ئهخاحُت -

جدذًذ مشاهض اإلاعإولُت، ئر أن جذاخل اإلاعإولُاث مً شأهه أن ًدذ مً ظالمت جلُُم  -

 .ألاداء و ًطهب مً مهمت جدذًذ اإلاعإولُاث و جصخُذ الاهدشافاث

 جلُُم ألاداء اإلاإظس ي

دساظت جدلُلُت و مخهملت 

 للىخاةج الفهلُت
 ملاسهت

 

ش اًجابُا  فشص الخؿٍى

 الىخاةج  اإلاخؿؿت

 :خطة عمل و فقا لآلتً

 .معرفة نقاط الضعف .1
 .تحلٌل أسبابالضعف .2
اتخاذ اإلجراءات  .3

التصحٌحٌة و 
 المتابعة

 :خطة عمل و فقا لآلتً

 .معرفة نقاط القوة .1
تحلٌل كٌفٌة الوصول  .2

 .إلى األهداف المخططة
تقدٌر و مكافأة القائمٌن  .3

 بتحقٌق األهداف

الخلفٌة التارخٌة لتقدٌم األداء داخل 
 المؤسسات 
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 .جدذًذ مهاًير واضخت و مىاظبت لخلُُم ألاداء -

 .جىفير هكام فهاٌ للمهلىماث -

جدذًذ الجهت اإلاعإولت  نً جلُُم ألاداء خحت ًخم جأمين البُاهاث الالصمت لهزه الجهت  -

 .بالىكذ اإلاىاظب

 : جمش ب زالر مشاخل و هي: مساخل جلييم عمليت ألاداء2

مشخلت حمو البُاهاث الالصمت لهملُت الخلُُم مثل اللُمت اإلاػافت، معخلضماث  -

ً ألاحىس و نذد الهاملين  .الخ...الخخٍض
مشخلت الخدلُل الفني و اإلاالي، و فيها جخم دساظت الجىاهب الفىُت و الخدلم مً هفاءة  -

 .الخىفُز

 .مشخلت الخىم نلى هخاةج الخدلُل إلاهشفت مذي جدلم هذف اإلاإظعت مً نذمه -

 :و هزا ًخكمً نذة مإششاث هزهش منها:  جلييم أداء إدازة املخصون1 _2

ٌعمذ بمهشفت فُما ئرا واهذ همُت اإلاخضون مبرسة أم ال بالىكش الى : معدل الخغطيت -

ً  .الخاحاث اإلاخىكهت مو ألاخز بهين ؤلانخباس لطهىباث الخمٍى

خعب  )ٌعمذ بخلذًش أهمُت اإلاخضون، و أًػا جلُُم هخاةج مإشش الخغؿُت : كيمت املخصوهاث -

 .(الجشد اإلاعخمش

ئن هزا اإلاخضون ًػانف بطفت غير نادًت مً مهذٌ الخغؿُت : كيمت املخصوهاث امليخت -

الجشد  )لزلً فمً الػشوسي مخابهت جؿىسه كبل اجخار أي كشاس  لخغُير مإششاث الدعُير  

 .(الذوسي

حهخبر ؾلبُت ناحلت في خالت ئرا ما وان الىكذ الفاضل : اليظبت املئىيت للطلبياث العاحلت -

خ اإلاهخاد، و في هزه الخالت  خ الدعلُم اإلاؿلىب أكل مً الخاٍس خ ؾلبُت الششاء و جاٍس بين جاٍس

خ الفاضل في الدعلُم ًذخل قمً معإولُت حعُير اإلاخاصن   .فان  الخاٍس

ً بمذي كذستها نلى جلذًم اإلاىاد و : جلييم أداء وعيفت الخخصي2ً_2  جلاط هفاءة وقُفت الخخٍض

ً،و وهشع فُما ًلي بهؼ اإلاهاًير الحي ًمىً اظخخذامها في جلُُم أداء وقُفت  جخفُؼ جيلفت الخخٍض

ً  :الخخٍض

حهذف هزا اإلاهُاس الى ئقهاس مذي الاهخفام مً العلهت : وظبت الاهخفاع مً الظلعت املخصهيت -

 .اإلاخضهُت و مً زم ئقهاس العلهت اإلاخضهُت غير اإلاعخغلت 
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ًكهش هزا اإلاهُاس الى ئقهاس  وعبت الخلف مً : وظبت الخلف مً املىاد خالل فترة الخخصيً -

اإلاىاد خالٌ خضجها،هدُجت نذم مؿابلت اإلاىاضفاث الفىُت الىاحب جىافشها في اإلاخضن 

للمدافكت نلى ؤلاهخاحُت الزاجُت للمىاد اإلاخضوهت مً حهت أو نذم مىاولتها بشيل ظلُم 

 .داخل اإلاخضن 

ً بالخيالُف : وظبت جدليم ألاهداف - حهذف هزا اإلاهُاس الى  كُاط التزام وقُفت الخخٍض

ً خالٌ فترة مهُىت  .اإلاخؿؿت  للخخٍض

 

ً مً هاخُت جيالُف : وظبت الىمى في جكاليف الخخصيً - حهذف الى مخابهت وشاؽ الخخٍض

ً للىكىف نلى مذي الىمى خالٌ فترحي اإلالاسهت  .الخخٍض

ً هى مشاحهت الىخاةج : مساحعت الىخائج الفعليت3_2  مً اإلاكاهش ألاخشي لخلُُم ألاداء في مجاٌ الخخٍض

ت للؿلبُاث اإلاخأخشة نلُىا أن  الفهلُت مو الخؿت اإلاشظىمت ، فلبل أن هيخلذ ئسجفام  اليعبت اإلائٍى

هدذد أوال هل الخؿأ في الخؿت هفعها أو في الخىفُز؟ و بالخالي ًيبغي نلُىا مشاحهت جلذًشاث الؿلب 

 . جدعين الخلذًشاث اإلاعخلبلُت1خحت هخمىً مً جدلُم هذفين 

 .   حهذًل خؿـ اإلاخضون في غىء ؤلاخخالفاث الفهلُت في اإلابُهاث2

جىظ هزه الخؿـ نلى همُاث مخىىنت مً اإلاخضون في غىء ؤلاخخالفاث الفهلُت في اإلابُهاث نىذ 

اإلاشاخل اإلاخخلفت لخذفم البػاتو مً اإلاىاد ألاولُت الى أن جطل للعلو الجاهضة، فارا أسدها جلُُم 

هجاخىا في ئداسة اإلاخضون و بالخالي جدعين أداء هزه ؤلاداسة معخلبال،فمً الػشوسي حذا أن جيىن 

 .الشكابت فهالت

 العالكت بين السكابت و جلييم ألاداء: املطلب الثالث

 : دوس الشكابت واضخا في جلُُم ألاداء في نذة هىاحي منها ماًليًخمثل

و رلً بملاسهتها بالىخاةج اإلادللت فهال، لىً ئرا واهذ ألاهذاف وعبُت : جلُُم ألاهذاف  -

 .فان الشكابت نليها جخم باإلالاسهت و اظخخذام الخىم الشخص ي

م جلعُم الهمل الى مشاخل فُخم خعاب مهذٌ ألاداء  - جخم الشكابت نلى ألاداء نً ؾٍش

 .ؾبلا للمهذٌ الضمني اإلالشس ليل وخذة

م الخأهذ مً  - م جىغُذ الىخاةج، و ًخم رلً نً ؾٍش ًخم مشاكبت مهذٌ ألاداء نً ؾٍش

 .أن الىخاةج اإلاخؿؿت حاسي جىفُزها ؾبلا للمهاًشس اإلاىغىنت لهزه الىخاةج

ًخم مشاكبت ألاداء هزلً بالخخؿُـ الجُذ، و الشكابت ظىاءا واهذ معخمشة أو نلى  -

مشاخل تهذف لىشف الاهدشاف و جىكهه مما ًإدي ألى ئنادة الخخؿُـ و نلُه فان 
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الشكابت حهمل نلى ئنادة جخؿُـ مهذالث ألاداء ئرا وان ؤلاهدشاف نً جدلُم الهذف 

 .هبير و ال ًمىً جذاسهه

  

 الخالضت 

مً خالٌ ما ظبم  حهشفىا نلى حعُير اإلاخضوهاث بشيل نام و مذي أهمُتها باليعبت  للمإظعت 

الاكخطادًت هما وضخىا ؾشق جلُُم و حشد اإلاخضوهاث و مذي أهمُت الشكابت في حعُير  

 اإلاخضوهاث و نالكتها باألداء
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دزاطت : الفصل الثالث 

ميداهيت حىل معمل جكسيس 

الظكس بمظخغاهم 
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 .SORASUCREنبذة تاريخية عن المؤسسة : المبحث األول 

ش العٌش:ؤلاطم الكامل للمؤطظت  SORASUCREمعخؿاهم - سام العٌش- مؤظعت جٌٍش

 .معخؿاهم- سام العٌش-ا-ر-ػ:الاطم اإلاخخصس للمؤطظت

 : /الاػاس الهاهىوي للمؤظعت

 خاصت: الطابع القاهىوي

 وهشان: اإلاقس ؤلاحخماعي

 .إهخاحُت:هىع الخدماث

 . دج164000000 :زأض اإلاال ؤلاحخماعي للمؤطظت

 Tèl +213/ 045-30-86-80/81:  أزقام الهاجف

 Fax +213/045-30-86-80 :أزقام الفاكع

 Email: raffine-mosta@yahou.fr :البريد الالكترووي
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 :اإلاىقع الجغسافي 

و مضؾشان ًدذها مً الؽماُ مباوي ظٍاهُت و مً الؿشب ؾابت صؿيرة و مً  مهشها بمعخؿاهم ػٍش

و جؤدي إلى ؾليزان و وهشان  .الؽشم مدؼت الخاقالث و مباوي ظٍاهُت و مً الجىىب ػٍش

 :إلاحت جازيخيت عً اإلاؤطظت

خ  ش العٌش بخاٍس  DI/115/69/355 باإلاشظىم الىصاسي سنم 1967 ماي 16أوؽأ قشع معخؿاهم لخٌٍش

خ  خ 1969بخاٍس  و Fivescail و ظاهم في إهجاص ؼشيت قشوعُت 1970 و جم وطؼ حجش ألاظاط قحها بخاٍس

ش العٌش  Rengieneالؽشيت ؤلاًؼالُت   مً بين ؤلاهجاصاث الانخصادًت في الجضابش إهجاص ؼشيت جٌٍش

خ  ًاهذ حؽمل هزه الؽشيت غذة 45/ 72 بصذوس اإلاشظىم الىصاسي سنم 1972 هىقىمبر 09بخاٍس  و 

 :نؼاع اظتراجُجُت مجها

  نؼاع خاص بالعٌشsucare 

  نؼاع خاص بالخبىب الصلبت و اإلاىاد الذظمتCorps Gros 

  نؼاع خاص باإلاؽشوباث و الخػلُبJustconserve 

بػذ مجيئ ؤلاصالخاث الانخصادًت إلغادة بيُت هزه الؽشيت خبث نعمذ غلى زالر مؤظعاث وػىُت 

خ   :و هي454 بمشظىم وصاسي سنم 1981 دٌعمبر 11بخاٍس

  اإلاؤظعت الىػىُت للخبىبENA CG 

 اإلاؤظعت الىػىُت للمؽشوباث و الخػلُب ENA JUC  

  اإلاؤظعت الىػىُت للعٌشENA SOCRE 

خ  ،  جأخز الؽشيت حعمُت  هكخاز11 معاختها 1974 أوث 18اهؼلهذ الػملُت ؤلاهخاحُت بها بخاٍس

ش العٌش  بمعخؿاهم"، "ؼشيت راث أظهم"،  "اإلاؤطظت الاقخصاديت الخاصت" و ًجب أن " ؼشيت جٌٍش

 .جظهش هزه الدعمُت معبىنت أو مخبىغت بػباسة ؼشيت راث أظهم

كُت  تBADRجخػامل اإلاؤظعت مؼ البىَ الخضابشي للخىمُت الٍش  .  بالخيعُو مؼ ؤلاداسة اإلاشيٍض

 : و خعب اإلاادة الشاهُت ًأخز إهخاج  العٌش في أؼٍاُ مخخلكت
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  يـ2ظٌش نالب 

  يـ بهاًا العٌش 1ظٌش نؼػت  

  يـ50ظٌش أبُع مبلىس  

 ظٌش سػب. 

  يـ1ظٌش مبلىس غادي . 

  يـ2ظٌش نؼػت مػلب. 

ًان هىاى حػذًل وصاسي قاظخهلذ ًل مؤظعت لىخذها و  خعب إخصابُاث 2000 قُكشي 2في   

 : م، وصلذ الهذسة ؤلاهخاحُت للمؤظعت إلى2001

  ػً في الُىم330مػالجت العٌش ألاخمش جهذس ب . 

  ػً في الُىم330مخىج العٌش ألابُع جهذس ب  . 

  ػً في الُىم100مخىج العٌش نؼػت جهذس ب . 

  ػً في الُىم10 ًهذس ب 50مخىج العٌش اإلابلىس في أيُاط حجم . 

ً باإلاىاد ألاولُت التي حعخىسد بأيملها مً الخاسج و بعبب  (العٌش ألاخمش )و هظشا لصػىبت الخمٍى

ل راتها أصبذ مً الىاضح طشوسة البدث غً  الىطػُت اإلاالُت للؽشيت التي ال جملَ الهذسة غلى جمٍى

ًاث لخلل الخجاسة  َ ًمُى الؽشيت باإلاادة ألاولُت، حػاملذ اإلاؤظعت مؼ ؼش  و الخػامل LICؼٍش

ًان مؼ مؤظعت ؼشقاوي للخجاسة أما اإلاخػامل الشالث قهى ؼشيت   و مؼ بذاًت CIVITALالشاوي قهذ 

َ حذًذ و هى العُذ 2008 الزي أصبدذ الؽشيت ملٍا له أي  (بشخاُ نادة ) باد الخػامل مؼ ؼٍش

 .جابػت للهؼاع الخاص
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 .أهداف معمل جكسيس الظكس:  اإلاطلب الثاوي 

 أهداف اإلاؤطظت: 1

اظدشماس  و حعُير و جىمُت وؽاػاث إهخاج العٌش  و ًل اليؽاػاث الصىاغُت ألاخشي التي لها غالنت 

 .بيؽاػها ألاظاس ي

ً لخخمًٌ مً جدهُو اإلاخؼؼاث اإلاخػذدة قُما ًخص ؤلاهخاج  .طمان الخٍٍى

طمان بُؼ بظاغتها غبر إػاس ألاهذاف اإلاعؼشة و الخذابير اإلاخخزة مً نبل الخٍىمت قُما ًخص 

و  .الدعٍى

ش هُاًل الصُاهت بدُث جشجكؼ اإلاشدودًت  .جىظُم و جؼٍى

الػمل غلى الاظخكادة مً الخٌىىلىحُتو ألاظالُب  الخذًشت في الػمل مما ٌعهل غملُاث ؤلاهخاج  و 

ب و الخىمُت  .الدعُير خالُ غملُاث الخذٍس

 : هظام العمل في اإلاؤطظت2 

غامل مجهم غماُ دابىىن و مؤنخىن، و هظام الػمل في الؽشيت هى 254جىظل الؽشيت 

 ظاغاث  ناهىهُت و 8ظا لزلَ قئن الػماُ مهعمين الى أسبؼ أقىاج ًل قىج  ٌػمل 24/ظا24

ًالخالي  :جٍىن قتراث الػمل بالخىاوب 

و ٌػمل مً  العاغت العادظت صباخا  الى الشااهُت صوالا  .قٍش

و ٌػمل مً الشاهُت صوالا إلى الػاؼشة لُال  .قٍش

و ٌػمل مً الػاؼشة لُال الى العاغت العادظت صباخا  .قٍش

أما الكىج الشابؼ قٍُىن في خالت ساخت و هٌزا ًٍىن الػمل ػىاُ أًام ألاظبىع دون جىنل إرا 

 .جىقشث اإلاادة ألاولُت
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 .البييت الخىظيميت إلاؤطظت جكسيس الظكس بمظخغاهم: اإلاطلب الثالث

 :و جخمشل في الهٍُل الخىظُمي للمؤظعت مً أنعام و مصالح مبِىت في الؽٍل آلاحي

 الهيكل الخىظيمي إلاؤطظت جكسيس الظكس بمظخغاهم :()الشكل زقم                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ش العٌش  معخؿاهم  : اإلاصدز   .2019مً وزابو  داخلُت ، مػمل جٌٍش

 

ت الػامت  اإلاذًٍش

مصلخت 

 البُؼ

مصلخت 

الىظاقت 

 و ألامً

       ألاماهت

ت الاظخؿالُ ت ؤلاداسة اإلاالُت  مذًٍش ت الخجاسة مذًٍش  مذًٍش

 الىناًت

 و ألامً 

 الخذخالث

مصلخت 

 نالخمىي 

نعم 

 ؤلاهخاج

نعم  

 الصُاهت 

مصلخت 

 اإلاخابش

نعم 

 اإلاداظبت 

  اإلاالُتو

مصلخت 

ت  ؤلاداٍس

 اإلاخاصن 

مٌخب 

 ً  الخٍٍى

ىت   الخٍض

مٌخب 

 اإلاعخخذمين

اإلاداظبت و 

 اإلاالُت

مداظبت 

 اإلاىاد

اإلاخضن 

 الػام 

نعم 

ً  الخٍٍى

مصلخت 

 االٌهشباء

الخدلُل و 

 اإلاشانبت 

نعم 

 المكانيك

مصلحة 

 التصنيع

مصلحة 

 خظيرة  االتوجيه

 العُاساث
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 :شرح مصطلحات الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 :و التي جخكشع إلى زالر مصالح: مديسيت الخجازة 

 ًحػخمذ بؽٍل يبير غلى ألامً  الذاخلي و جىظُم مجمىغت مً : مصلحت الىظافت و ألام

الكشم اإلاخىاولت خاصت و إن الػملُت ؤلاهخاحُت ال جخىنل ختى اللُل  و غلُه هىاى معؤوُ 

 .واخذ غً ألامً

 و أو بُؼ اإلاىخىج:مصلحت البيع  .خاصت بدعٍى

 ًاإلاؤظعت: مصلحت الخمىي ً  .جمٍى

 :و التي جخكشع إلى: مصلحت ؤلادازة و اإلااليت 2

 خُث جخٍىن مً: اإلاصلحت ؤلادازيت: 

ت، ؤلاحاصاث، الخٍلُل  مٌخب اإلاعخخذمين الزي جخمشل صالخُخه في الخىصِب، دظترة اإلاىاطُؼ ؤلاداٍس

 .باإلاهمت،و الاهخهاُ و الترنُت و الخهذم، ظاغاث إطاقُت و اإلاٍاقأة

ً بهم غلى الػمل: مٌخب الخٍٍى ً الػماُ الجذد و جذٍس  .يهخم بخٍٍى

 .مٌخب اإلاصالح و خظيرة العُاساث

 جىهعم إلى اإلاداظبت اإلاالُت التي قحها غملُاث اإلاداظب غامت و : قظم اإلاحاطبت و اإلااليت

جظم مٌخب اإلاداظب، مٌخب خاص باإلايزاهُت اإلاػمُى بها في اإلاؤظعت مداظبت مىاد 

ىت  .الخٍض

 :و التي جخكشع إلى:  مديسيت الاطخغالل3

 ىن باإلاخابػت : قظم اإلاخابس خُث ًخم قُه مػاًىت غُىاث مً العٌش ألاخمش يما ًهىم اإلاخبًر

ش العٌش بصكت خاصت مشانبت و جدلُل العٌش  .اإلاعخمشة و الػُىت إلاخخلل مشاخل جٌٍش

 بصُاهت الخجهيزاث و صُاهت نؼؼ الؿُاس  ؤلاهخاج  و هي اإلاعؤوُ غً طمان: قسم الصيانة

ػت و في هزا  ت لآلالث، قكي خالت حػؼل أي آلت ججذ اإلاهىذظين في الخذمت العَش الظشوٍس

 .الهعم هىاى معؤولين  إزىين غلى مجمىغت اإلاٍُاهَُ

 و جظم هزه ألاخيرة نعمين، ؤلاهخاج و الخصيُؼ و التي جمش باإلاشاخل الخالُت: قظم ؤلاهخاج: 

 :و حؽمل غذة غملُاث و هي:الخطهير
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غصير الخىهُت مؼ العٌش  +  EGOUT R3خلؽ يمُت مً غصير العجين اإلاخٍىن مً  غصير : الخعجين

 .الخام

غُض بلىساث العٌش غً الػصير بػذ غملُت الكصل ًمش الػصير  اإلاىهى الى الخضان و العٌش : الخىقيت

 .اإلاىهى ًمشس الى مخلؽ ؼبه ؤلارابت

ب ب : شبه ؤلاذابت ت75جخم في مخلؽ الخزٍو  . دسحت مئٍى

 . وهي مخممت للمشاخل العابهت:ؤلاذابت

ش العابل العٌشي غبر ؾشباُ و دلَ لػُض اإلاىاد:الغسبلت  .مشل الخبىب، الههىة، العٌش:  ًخم جمٍش

 جخميز بئدماج خلُب الجير  إلى خضان الخٍلِغ أًً ًظاف إلُه الػصير الزي جدصل غلُه :الخكليع

 .مً مشاخل ؤلارابت لػُض الؽىابب و ألامالح اإلاػذهُت

 CO2ًظاف الى اإلادلُى العٌشي : الكسبىت

ت خُث جيخهل الى اإلاشخلت الصلبت مً :البلىزة  مً خالُ هزا الهؼاع هدصل غلى البلىساث العٌٍش

خالُ الػبىس بمشخلت الؼبخ و الخصُى غلى يخلت هاضجت ًخم اًهاف غملُت الؼبخ بٌعش الكشاؽ ختى 

 :جمشس يخلت العجين لُخم قصلها بين هىغين مً اإلاىخجاث

 . و هي ظٌش مبلىس ٌصخً إلى وسؼاث الخٌُل و ٌعخخلص مىه ظٌش نؼؼ:اإلاىخجاث العاليت

ش و ههل العٌش الزي ًباع و ٌعخػمل في صىاغت الخميرة :اإلاىخجاث اإلاىخفضت  جخمشل في جٌٍش

 .  الٌُمُابُت  و اإلاؽشوباث الٌدىلُت، و مىاد الخجمُل

 :الحالت اإلااليت  للمؤطظت

هىغُت الخىظُل الػذد الكػلي للػماُ 

 غذد الػماُ غذد الزًىس غذد الاهار 

الذابمين 

غذد الػماُ    

اإلاؤنخىن 

 غمل 64 غامل 185 غامل 240 غامالث 09

 غامل 249: مدمىع الػماُ

 دج 164000000:  سأط ماُ اإلاؤظعت
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 دراسة مخزون المؤسسة : المبحث الثاني

ش العٌش   و مً خالُ الهٍُل rame sucreبػذما خاولىا أن وػؼي هظشة ؼاملت خُى مػمل جٌٍش

الخىظُمي جبين للىا أن اإلاصالح الخابػت لها مشجبؼت ببػظها البػع قػلى ظبُل اإلاشاُ نعم حعُير 

ً و هزه ألاخيرة لها غالنت بهعم اإلاداظبت و هزه  اإلاخضوهاث له غالنت مباؼشة بهعم مشانبت الخمٍى

 .الانعام ًلها جخظؼ الى نعم سبِس ي و هى الخخؼُؽ و اإلاشنابت

 إر جخابؼ هزه ألاخيرة  rame sucre دابشة الخخؼُؽ و اإلاشانبت همضة وصل في مؤظعت خُث حػخبر 

 :حعُير مخخلل اللىاصم و العلؼ و اإلاخشحاث، و هي جىهعم الى اإلاصالح الخالُت

 مً مهامها حعلُم اإلاىادو اللىاصم، جأيذ مً أن الٌمُت اإلاعلمت مىاقهت لعىذ :مصلحت  ؤلاطخقبال

ً ختى ًخم الخأيذ مً مؼابهت اإلاىاسد  الؼلب، وطؼ بشهامج مؼ الخيعُو بين مصلخت الخمٍى

 .للمىاصكاث اإلاؼلىبت، جدذًذ وصل ؤلاظخالم

ل: مً مهامها ماًلي:مصلحت الخخصيً  .إداسة خشيت اإلاخضون مً دخُى و خشوج و جدٍى

 يخابت ًل خشيت اإلاخضون باإلغالم آلالي. 

 ًاث اإلاخضون في سجالث  .يخابت ًل خش

  ت و رلَ نبل هت مشاحػت لٍل اإلاعدىذاث الؽهٍش ا لخشيت اإلاخضون بؼٍش جدلُل الىطػُت ؼهٍش

 .أن جدُى الى نعم اإلاالُت و اإلاداظبت

  ل ػلب اإلاىاد، وصل  )طمان الىطؼ الجُذ للىزابو اإلاداظبُت وصل الاظخالم ، وصل جدٍى

 .(الخشوج

ت:  مصلحت اإلاساقبت و الخمىيً  .جهعم  اإلاخؼؽ الػام الى بشامج ؼهٍش

  حعؼير اخخُاحاث للمىاد و اللىاصم اإلاعتهلٌت و الؿير اإلاعتهلٌت مً خالُ البرامج اإلادصل

 .غلحها

 إصذاس أمش بئػالم غملُت مخابػت ًل الىسؼاث. 

 إصذاس ػلبُت الؽشاء ًل اإلاىاد التي جذخل بصكت مباؼشة و ؾير مباؼشة في غملُت الدعُير   . 
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إن سبِغ مصلخت الخخؼُؽ و اإلاشانبت باليعبت للمؤظعت : مهام زئيع مصلحت الخخطيط و اإلاساقبت

 :هى سبِغ اإلاخضن  و جٌمل مهامه قُماًلي

 و هزا مً أحل جدهُو البرامج اإلادصل غلحها ً ت للخمٍى  .حػُين،و جخؼُؽ الخاحاث الظشوٍس

 الخشص الجُذ و الػهالوي لدعُير اإلاخضوهاث. 

  (ػلب الؽشاء )اغذاد ظىذ الؼلب. 

 ًافي لعذ خاحُاث ألانعام و الىسؼاث بذون اههؼاع  ً  .الخأيذ مً أن الخمٍى

 مشانُت خالت اإلاخضون. 

 الهُام بالجشد الذوسي بمعاهمت اإلاداظبت اإلاادًت. 

 شها  .جدلُل الكشوم اإلاىحىدة في اإلاخضون و مداولت جبًر

 طمان اظخهباُ الكػلي للمىاد اإلاعخػملت مً ػشف مصلخت الؽشاء. 

مخطط يبين مظلك الىثائق و الاقظام اإلاخعلقت بدظيير اإلاخصوهاث في :  اإلاطلب الثاوي

 اإلاؤطظت

 

  وصل الؼلبُت                                        ػلب ؼشاء   

 قاجىسة 

  

                     وصل اظخالم                                                                قاجىسة                                                                              

 

بؼانت الخجُل +قاجىسة            

 

   

 وصل اظخالم                                                                                         فاتورة+ وصل استالم+ بطاقة التسجيل 

 .من اعداد الطالبة:  المصدر 

 

 المشتريات  المستعمل

 األمر بالدفع قسم االستقبال 

 المورد

 الخزينة

 اإلاداظبت الػامت
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 باالخخُاج الى العلػت أو اإلاخضون خُث ًدشس اإلاعخػمل ػلب الؽشاء و ًبػشه  الى ًبذأ هزا اإلاعلَ

ش الؼلبُت بالعلػت و الٌمُت اإلاؼلىبت لُبػتها للمىسد اث قُهىم هزا ألاخير  بخدٍش  .نعم اإلاؽتًر

 .ًهىم اإلاىسد بٍئظاُ العلػت مشقهت بعىذ  شخً البظاغت و الكاجىسة

قىس وصُى العلػت جىطؼ في نعم مخصص في نعم الاظخهباُ خُث جخم غملُت مشانُت العلػت مً 

ػشف اإلاعخهبل زم ًخبر اإلاػني أو اإلاعخػمل  بىصُى العلػت لُخم اسظالها الى اإلاخضن اإلاػني و رلَ 

بدظىس اإلاعخهبل و اإلاعخػمل و اإلاخضوي أًً جخم غملُت قخذ الصىادًو و مشانبت العلػت مهاسهت مؼ 

 .ما هى مؼلىب مً خُث الٌم الىىع الدجم اإلاميزاث، و الخأيذ مً ظالمت هزه العلػت

إر جم الخؼابو ًدشس وصل الاظخهباُ  مً ػشف نعم الاظخهباُ و حعلُم وسخت مىه الى اإلاخضن 

ًام لها بػملُت =إلغادة الخأيذ مً العلػت غىذ وطػها في اإلاٍان اإلاخصص لها في اإلاخضن و الهب

ا  زم ًخم اسظاُ وصل اظخهباُ مً ػشف نعم الاظخهباُ الخهني الى اإلاعير خُث  الخدذبث  ًذٍو

 .ًهىم بػملُت الخدذبث آلالي قي البرهامج الخاص به

غىذ ادخاُ اإلاىاد اإلاعخلمت الى اإلاخاصن و جىظُمها و جشجُبها في أمايجها الخاصت، مؼ جخصُص لٍل 

 هزه البؼانت حعهل غملُت مشانبت و مخابػت اإلاخضون بصكت  fiche de stock صىل بؼانت مخضون

 .معخمشة باإلطاقت الى دوسها في غملُت الجشد

اث لُبػثها بذوسه الى نعم اإلاداظبت  ًاهذ مشقهت بالعلػت قخخجه لهعم اإلاؽتًر أما الكاجىسة التي 

الػامت للهُام بجمُؼ الخعاباث اإلاخػلهت بالعلػت ة الخأيذ مجها لُخم بػثها مؼ بؼانت الدسجُل  الى 

ألامش  بالذقؼ و اإلاذًش هى اإلاٍلل غلش اإلاصادنت غلحها و الخخم و الامظاء غلحها لُبػثها مشقهت بالكاجىسة  

ىت للدعذًذ  .الى الخٍض

ش يخابي بزيش الىهابص و ًمض ى مً ػشف اإلاعخهبل   .في خالت غذم الخؼابو ًخم جدٍش

 .غىذ الخاحت لعلػت أو مخضون ما ًخم إخشاحها بىصل خشوج مً اإلاخضن 
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 .الخعسيف بأهم الىثائق اإلاظخعملت في حظيير اإلاخصون

ذ العلػت في اإلاؤظعت : Demande d'achatطلب الشساء  هي وسعهت ًبػثها اإلاعخػمل الزي ًٍش

ذها اإلالخو اث بىىع و يمُت العلػت التي ًٍش  .لهعم اإلاؽتًر

هزه الىزُهت جصل مً خاللها ًل اخخُاحاث اإلاؤظعت مً بظاةؼ و :  Demandeوصل الطلبيت 

مىاسد و ولىاصم مً خُث جدذًذ الٌمُت و الىىغُت و الجىدة و بأظػاس مػهىلت لخبػث للمىسد مً 

اث  .ػشف نعم اإلاؽتًر

هي غباسة غً وسنت ًبػتها اإلاىسد للمؤظعت جدخىي غلى اظم و غىىان اإلاىسد، :  Factureالفاجىزة 

 . وسخ خاصت بٍل نعم6البظاغت، أو العلػت و غذد و ظػش الىخذة و جدخىي غلى 

جدشس مً ػشف اإلاىسد جشبذ اًصاُ العلػت لهعم الاظخهباُ : Bon de livraisonوصل الخىشيع 

 .الخاص باإلاؤظعت 

 وزُهت حػبر غً خشوج البظاغت مً اإلاخضن و ًدخكظ بها : Bon de sortie magazinوصل الخسوج

 .أمين اإلاخضن في ألاسؼُل

 هي وزُهت جدبؼ جؼىساث البظاةؼ و اإلاىاد في لخظت وصىلها الى ؾاًت : Fiche de stockبطاقت اإلاخصون

خشوحها مً اإلاخضن خُث ٌسجل قحها ًل اإلاعخلضماث اإلاخػلهت بالذخُى و الخشوج،الٌمُت و 

 .الخ...الشمً،

 وصل ًبين وصُى العلػت ًبػشه نعم الاظخهباُ لؤلمش بالذقؼ :Bon de receptionوصل اطخالم 

ىت،و ًدخىي غلى   وسخ وسخت جبهى لذي أمين 5للخأيذ مً اظخالم العلػت لُػؼي ألامش بالذقؼ للخٍض

 . وسخ البانُت قخزهب الى آلامش بالذقؼ3اإلاخضن و وسخت غلى معخىي الاظخهباُ أما 

للمؤظعت جدخىي  هي وزُهت ًدشسها اإلاداظب الػام: Fiche danregistrementبطاقت الدسجيل 

غلى ًل اإلاػلىماث الخاصت  بػملُت الؽشاء و يُكُت الدعذًذ و الهُمت ؤلاحمالُت للؽشاء لُبػثها لآلمش 

 .بالذقؼ

 .ًخم قحها حشد اإلاخضوهاث: Fiche d'inventaire بطاقت الجسد 
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 أنظمة الجرد في المؤسسة: المطلب الثالث

حػخبر غملُت الجشد مً أهم الػملُاث التي جهىم بها اإلاؤظعت و راى في مجاُ طبؽ مخضونها 

 :ومشانبخه، و جٍىن غملُت الجشد في اإلاؤظعت جٍىن بمشخلخين

عمى أًظا بالجشد اإلاداظبي و ًخم ًل ؼهش  و رلَ : اإلاسحلت ألاولى الجشد الذابم للمخضوهاث َو

باإلاشانبت لٍل اإلاىاد الذاخلُت و الخاسحُت و اإلاخبهُت  بالٌمُت و الهُمت، خُث أهه ًل ما جٍىن غملُت 

دخُى أو خشوج  مادة مً أو مً خشوج إُ اإلاخضن، إال و مصلخت اإلاداظبت جهىم بدسجُلها، و رلَ 

بخجمُؼ ًل الىزابو التي جبين خالت اإلاخضون اإلاهذمت و رلَ  بالخػاون مؼ مصلخت حعُير اإلاخضوهاث و 

 ًخم حسجُل و جهُذ ًل اإلاػلىماث و الخعاباث الخاصت بعير  خشيت اإلاخضون اإلاخضوهاث

اةي: المرحلة الثانية ن الى -12-20 في نهاًت العىت بذاًت مًجبذأ هزه الػملُاث : مشخلت الجشد الكيًز

 و . و رلَ بئناف ًل الػملُاث الخاصت بعير اإلاخضوهاث مً مذخالث و مخشحاث1+ن-1-1ؾاًت 

رلَ لخدذًذ الٌمُت الخهُهُت  لهزه اإلاخضوهاث و مهاسهتها بالجشد الذابم و حسجُل الكشوناث إن 

 .وحذث

اث مؼ مصلخت اإلاداظبت  و يزا غمالها  ً لجىت ًترأظها مذًش اإلاؽتًر خُث جهىم اإلاؤظعت بخٍٍى

ً غلى ؼٍل مجمىغاث و رلَ لخعاب ما هى مىحىد في اإلاخاصن و حسجُل  و مىطكحها اإلاخخاٍس

 .رلَ في وزُهت الجشد

 :دوز ؤلاعالم آلالي في اإلاؤطظت: اإلاطلب الثالث

ً و حعُير اإلاخضون بشهامج ؤلاغالم آلالي، و هزا لدعهُل غملُت اإلاخابػت   حعخػمل مصلخت الخمٍى

 .و الدعُير و جذغُم الشنابت غلى اإلاخضوهاث مً هاخُت الٌمُت و الهُمت

ت، يما ٌعاغذ في  ش  هخخلل اإلازيشاث و الىزابو الظشوٍس يزلَ ًدُذ البرهامج إمٍاهُت جدٍش

ش الؽهشي لئلدخاالث و ؤلاخشاحاث، و الهُام بػملُت الجشد اإلاداظبي العىىي،  إغذاد الخهٍش

 أًظا يما ٌعمذ البرهامج بخيبُه اإلاعخػمل له غىذ وصُى  اإلاخضون الى خذ أدوى 
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 :خاتمة الفصل

ش العٌش بمعخؿاهم خُث في بادا ألامش حػشقىا  جمذ الذساظت اإلاُذاهُت لىطىغىا بمؤظعت جٌٍش

الى غشض غام للمؤظعت زم غلى مػظم مصالخها  التي جلػب دوسا هاما  خاصت مً الىاخُت 

 . الانخصادًت و ألاهذاف التي حععى الحها اإلاؤظعت   و حػشقىا غلى يُكُت حعُير مخضونها

 اإلاخضون واخذة مً بين الىطابل التي مً ؼأنها معاغذة اإلاؤظعت في غملُت حعيرو بمأن 

جدهُو ألاهذاف غلحها أن جخص بالػىاًت و الخىظُم الجُذ، ظىاء مً خُث جهعُم الػمل و 

ت  ً ، أو مً خُث وحىد مخاصن مخىقشة غلى الؽشوغ الظشوٍس اإلاعؤولُاث داخل وظُكت الخخٍض

ً مً خُث العلػت ووظابل الىهل ووظابل الىناًت و ألامان  .للخخٍض

يما ال ًمًٌ دساظت غملُت حعُير اإلاخضون في اإلاؤظعت دون الخؼشم الى غملُت جهُُم اإلاخضون و 

  .الجشد و رلَ لخدذًذ  مىحىداث و يمُت اإلاخضون
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 :خاتمة

لػملُت حعُير اإلاخضون خُث جؼشنىا في اإلابدث ألاُو الى غشض جدلُلي لىظُكت مً خالُ دساظدىا 

اإلاخضوهاث داخل اإلاؤظعت  مً خالُ ؼشح غام إلااهُت اإلاخضون و اإلاخاصن و يزلَ الخخؼُؽ و 

ً إطاقت الى غىاصش  الاظاظُت لدعُير اإلاخضون اإلاخمشلت في الخٍالبل  العُاظاث اإلاخخلكت للخخٍض

الؼلب و الخجذًذ خُث نمىا بخدلُل الخٍالُل  اإلاخػلهت بالخكظ و الاغذاد و الخٍالُل الىاحمت غً 

هت    للبدث غً اإلاخضوهاث ABCالكهذان و الخلل، أما دساظت الؼلب قؽمل جدلُل الؼلب بؼٍش

ًا، زم جؼشنىا الى الجشد و جهُُم اإلاخضوهاث و أخيرا الى الشنابت و جهُُم ألاداء في مجاُ  ألايثر اظتهال

ً و التي حػخبر بمشابت أدواث هامت لدعُير اإلاخضون  .الخخٍض

 مً خالُ دساظدىا لدعُير اإلاخضون جىصلىا الى الىخابج الخالُت 

 اإلاػشقت اإلاخٍاملت لؼلبت الدعُير ً  .مىطىع حعُير اإلاخضون ٌػخبر مً أظاظُاث جٍٍى

  أهم وظابل اإلاؤظعت هظشا للذوس التي جهىم به هكغ الؽيئ  لىظُكت ً حػخبر وظُكت الخخٍض

 .اإلاداظبت و اإلاالُت 

 ت اإلاؤظعت و اجخار احشاءاث اإلاداقظت غلى اإلاخضون  .إداسة حعُير اإلاخضوهاث  جظمً اظخمشاٍس

  ،اغخماد اإلاؤظعت غلى الجشد اإلاكاجئ و الهذف مىه هى الشنابت اإلاباؼشة غلى خشيت ألاصىاف اإلاخضهت

 .نذ ًهىم به سحاُ الىطابل الػلُا غلى غُىت مً اإلاىاد الخخُاس ألاصىاف ألايثر  أهمُت في اإلاؤظعت

  هت و مجمىغت مً البرامج حسجُل في  FIFOًخم جهُُم ؤلاخشاحاث وقو ػٍش   و هزا غً ػٍش

 الٌمبُىجش

و غلُت هىصح اإلاؤظعت  باخخُاس العُاظت و الىمىرج اللزان ٌعمدان لها بخدهُو الىقشة اإلاىاظبت مً 

اإلاىاد، يزلَ هظشا ألهمُت اإلاخضون قئن إحشاءاث دخىله و خشوحه مً اإلاخاصن جخظؼ إلاػاًير و مهاًِغ ال 

ًيبػي إهمالها في أي لخظت يما ًجب اخترام الىنذ اإلادذد لصشف اإلاىاد للجهاث اإلاعخخذمت و جدذًذ 

 .الؼشم اإلاشلى لصشف اإلاىاد مً أحل طمان أيثر قػالُت و أيثر مشدودًت

يما ال ًمًٌ وطؼ ههؼت نهاًت لهزه الذساظت ألن حعُير اإلاخضون مىطىع ًدخاج الى حػمُو خاصت مؼ الىظام 

 اإلاداظبي اإلاالي الجذًذ  
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 :اإلالخص

جىاولىا في هزا البدث مىطىع حذ مهم أال و هى حعُير اإلاخضوهاث في مؤظعت انخصادًت مما لذًه مً أهمُت 

يبيرة  في اإلاؤظعاث الانخصادًت للخدٌم في ظيروسة الػمل و ٌػبر غلى اإلاعخىي الخهُهي للمخاصن و لخدهُو 

 .رلَ ًجب أن ًٍىن هىاى جىظُم و جخؼُؽ حُذًً

و ًٍىن رلَ باجخار إحشاءاث مً خُث خماًت اإلاخضون اإلاىحىد في اإلاؤظعت و سصه في ألامايً اإلاخصصت 

ت و الىظاقت و هزا ًله ٌعهل غملُت الجشد الُىمي التي  ًالتهٍى لزلَ دون إجالقه بخىقير الىظابل اإلاخصصت 

 .جهىم به اإلاؤظعت

ش العٌش و  يما ٌػالج اإلاىطىع الؼشم اإلاخبػت لدعُير اإلاخضون في اإلاؤظعت ؤلانخصادًت يٍل و مؤظعت جٌٍش

 .يُل حػالج مخضوهاتها مداظبُا

و مً هىا هٌدؽل مذي جدهُو اإلاؤظعت للىزبت الانخصادًت يما سبِىا الىطػُت الخهُهُت إلاخاصنها مؼ وطؼ 

 الخلُى اإلاىاظبت للمؽاًل التي حػاوي مجها هزه اإلاخاصن 

 . مؤظعت انخصادًت،اإلاخضون، اإلاخضن، مػالجت مداظبُت:الكلماث اإلافخاحيت

  

Nous avons abordé danc ce thème de revherche est très important et fonctionne actions soit  a 

unegrande importance dans les institutions économoques de la lutte dans le processus de travail 

et exprime le véritable niveau des magazins et pour y parvenir il doit y avoir une bonne 

organization et de planification. 

Et  faites le prendre les mesures en matière de protection stock existant dans l'institution et dans 

les lieux affecter à empiler et sans loucher détruit en fournissant les moyens  alloué a cette 

travaille et tout ce qui facilite le processus d'inventaire quotidienne menée par l'institution. 

Aborde également la question des méthodes de gestion des stocks utilisés pour évaluer 

l'inventaire économique à l'organisation  SORASUCRE et comment la comptabilité  ses stocks   

Et à partir de là nous découvrons à quel point il y-a des problèmes dans ses magasins à la 

recherche de solutions appropriées  aux problèmes rencontre par ces magasins pour environ sans 

aucun problème perturbent  l'activité  économique . 

Les mots clés : stock, magasin, gestion, entreprise, traitement, comptabilité . 
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: نابمت اإلاشاحؼ

 :اإلاركساث

ًادًمي في غلىم الدعُير، جهىُاث حعُير اإلاخضون و دوسها في جخكُع جٍالُل   مزيشة لىُل ؼهادة ماظتر ا

 .اإلاخضون

ألامشلُت الانخصادًت غي حعُير اإلاخضون مً اغذاد : مزيشة جخشج لىُل ؼهادة اإلااحعتر  في الػلىم الانخصادًت

 .الؼالب صدون حماُ

  :الٌخب

ED SAID BELACEL.. la gestion des stocks / édition Gestion 

MOUHAM Leurion. J, comptabilité analytique de gestion, ED, Foucher, paris, 1998 

Zirmati. P, Pratique de la gestion des stocks, Dunod, France, 1997,p13.             

              

  ،ألاسدن، داس الصكاء للؼبؼ و اليؽش ،ً  2002خُذس صادم مجُالن، إحشاءاث الخخٍض

 2002ألاسدن _ د مدمذ الصيرفي، د بؽير غباط الػالم ،اداسة اإلاخضون العلعي، غمان 

 اد غبذ الخلُم هظم اإلاػلىماث في الشنابت و الخذنُو، داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَؼ و الؼباغت، : ٍص

 ،2011غمان الؼبػت ألاولى، 

  داس الضهشاء، العػىدًت بيروث، بذون ظىت وؽش ،ً ظػذ الذًً غؽماوي، الؽشاء و الخخٍض

  ش اإلاالُت الذواًت الخذًث، مصش،الذاس ػاسم غبذ الػاُ خماد، دلُل اإلاداظبي جؼبُو مػاًير الخهاٍس

 2006الجامػُت،

  ،غبذ الحي مشعي، مداظبت الخٍالُل ألؾشاض الخخؼُؽ و الشنابت، مؤظعت ؼباب الجامػت، مصش

1995 

 لُمين الكالخت، اداسة اإلاخضون باظخخذام الٌمُت الخذًشت لخخكُع الخٍالُل، للؼباغت و اليؽش و ا

 2008الخىصَؼ ، الؼبػت ألاولى، ظىت 

  ،2000غبذ الشصام بً خبِب، انخصاد و حعُير اإلاؤظعت، دًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، الجضابش 

 

 ،اث و اإلاخاصن، الذاس الجامػُت ، مصش . ،2007غبذ الؿكاس خىكي ، اداسة اإلاىاد و إمذاد اإلاؽتًر

 داس الجامػت لليؽش: غلي الؽشناوي و غلي الؽٍشل ،ً اث و الخخٍض  إداسة اإلاؽتًر
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  م اإلاىظىسي، ندؼان بذس الػبذ لي، إداسة اإلاىاد ً )غمش وصكي غهُلي، مىػم صمٍض الؽشاء و الخخٍض

 ٌؼصالؼبػت الشاهُت، غمان، داس وابل لليؽش والخى (مً مىظىس يمي

 ،داس الصكاء لليؽش، ألاسدن ،ً ، 2006مدمذ الػذوان و آخشون، داس الؽشاء و الخخٍض

  ًافي و آخشون، مبادا اإلاداظبت اإلاالُت الجضء الشاوي  (الاصل الػلمي و   الػملُت)مصؼكى ًىظل 

 2012الؼبػت ألاولى،مٌخبت اإلاجمؼ الػشبي، ألاسدن 

  داس قٌش للؼباغت و ،ً هُشم الضغبي،مدمذ الػذوان،إداسة اإلاىاد مذخل خذًث للؽشاء و الخخٍض

 2001/2002اليؽش و الخىصَؼ،غمان، الاسدن، ػبػت 

  م اإلاىظىسي، ندؼان بذس الػبذ لي، إداسة اإلاىاد ً )غمش وصكي غهُلي، مىػم صمٍض الؽشاء و الخخٍض

  ٌؼصالؼبػت الشاهُت، غمان، داس وابل لليؽش والخى (مً مىظىس يمي

  ض حمُل  1،دًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت، بذون ظىت، انخصاد اإلاؤظعت، هاصش دادي غذون غبذ الػٍض

اث و اإلاخضوهاث ، الذاس الجامػُت ، اإلاملٌت الػشبُت  العػىدًت ،   1993مخُمش، اداسة اإلاؽتًر

 اد غبذ الخلُم هظم اإلاػلىماث في الشنابت و الخذنُو، داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَؼ و الؼباغت، : ٍص

 2011غمان الؼبػت ألاولى، 
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: كائمت املزاحع

 :املذكرات

 مذكزة لىُل شهادة ماضتر اكادًمي في علوم الدطُير، جلىُاث حطُير املخشون و دورها في جخفُض جكالُف 

 .املخشون

ألامثلُت الاكخصادًت غي حطُير املخشون مً اعداد : مذكزة جخزج لىُل شهادة املاحطتر  في العلوم الاكخصادًت

 .الطالب سدون حمال

  :الكخب

ED SAID BELACEL.. la gestion des stocks / édition Gestion 

MOUHAM Leurion. J, comptabilité analytique de gestion, ED, Foucher, paris, 1998 

Zirmati. P, Pratique de la gestion des stocks, Dunod, France, 1997,p13.             

              

  ،ألاردن، دار الصفاء للطبع و اليشز ،ً  2002حُدر صادق مجُالن، إحزاءاث الخخٍش

 2002ألاردن _ د محمد الصيرفي، د بشير عباص العالق ،ادارة املخشون الطلعي، عمان 

 اد عبد الحلُم هظم املعلوماث في الزكابت و الخدكُم، دار املطيرة لليشز و الخوسَع و الطباعت، : ٍس

، 2011عمان الطبعت ألاولى، 

 

  دار الشهزاء، الطعودًت بيروث، بدون ضىت وشز ،ً ضعد الدًً عشماوي، الشزاء و الخخٍش

  ز املالُت الدواًت الحدًث، مصز،الدار طارق عبد العال حماد، دلُل املحاضبي جطبُم معاًير الخلاٍر

 2006الجامعُت،

  ،عبد الحي مزعي، محاضبت الخكالُف ألغزاض الخخطُط و الزكابت، مؤضطت شباب الجامعت، مصز

1995 

 لُمين الفالخت، ادارة املخشون باضخخدام الكمُت الحدًثت لخخفُض الخكالُف، للطباعت و اليشز و ا

 2008الخوسَع ، الطبعت ألاولى، ضىت 

  ،2000عبد الزساق بً حبِب، اكخصاد و حطُير املؤضطت، دًوان املطبوعاث الجامعُت، الجشائز 

 



 ،اث و املخاسن، الدار الجامعُت ، مصز . ،2007عبد الغفار حىفي ، ادارة املواد و إمداد املشتًر

 دار الجامعت لليشز: علي الشزكاوي و علي الشٍزف ،ً اث و الخخٍش  إدارة املشتًر

  م املوضوري، كحطان بدر العبد لي، إدارة املواد ً )عمز وصفي علُلي، مىعم سمٍش الشزاء و الخخٍش

 ٌعسالطبعت الثاهُت، عمان، دار وائل لليشز والخو (مً مىظور كمي

 ،دار الصفاء لليشز، ألاردن ،ً ، 2006محمد العدوان و آخزون، دار الشزاء و الخخٍش

  الجشء الثاوي  (الاصل العلمي و   العملُت)مصطفى ًوضف كافي و آخزون، مبادئ املحاضبت املالُت

 2012الطبعت ألاولى،مكخبت املجمع العزبي، ألاردن 

  دار فكز للطباعت و ،ً هُثم الشعبي،محمد العدوان،إدارة املواد مدخل حدًث للشزاء و الخخٍش

 2001/2002اليشز و الخوسَع،عمان، الاردن، طبعت 

  م املوضوري، كحطان بدر العبد لي، إدارة املواد ً )عمز وصفي علُلي، مىعم سمٍش الشزاء و الخخٍش

  ٌعسالطبعت الثاهُت، عمان، دار وائل لليشز والخو (مً مىظور كمي

  ش حمُل  1،دًوان املطبوعاث الجامعُت، بدون ضىت، اكخصاد املؤضطت، هاصز دادي عدون عبد العٍش

اث و املخشوهاث ، الدار الجامعُت ، اململكت العزبُت  الطعودًت ،   1993مخُمز، ادارة املشتًر

 اد عبد الحلُم هظم املعلوماث في الزكابت و الخدكُم، دار املطيرة لليشز و الخوسَع و الطباعت، : ٍس

 2011عمان الطبعت ألاولى، 

 


