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 الاهذاء
 

 

ٙها، في والخشٗو ال٣لماث جاَذ مً بلى مشجني خُاحي في ظىذا ١اهذ مً بلى ـو  بّىٙها، ٔو

اَا صختها هللا ؤدام " الٕالُت ؤمي " الخىان مىبْ بلى  . وِس

ت، و الّلم هدى لي مشؼذ خحر و١ان حهلي ٌلمت ؤوٙإ مً بلى  ًىحر ؤن ؤحل مً لخى مً بلى اإلاّ٘ش

ٝي دسبي ض ؤبي " ووٍش  . ِمٍش في هللا ؤوا٥ " الٍّض

عاهذوهني الىٍشٞ لي ًمِئىن  ١اهىا مً بلى دىاصلىن  َو هم ًِ ٍو  . إلسلاجي خٜٝى

م ِاثلتي ؤ٘شاد ١ل بلى م و ٠بحَر  . ـٕحَر

 . بُّذ مً و ٍٜشب مً ألاٜاسب و ألاَل ١ل بلى

ت مً بعُي بٝذس لى و الّلم جدفُل ظبُل في الىٍشٞ لي ؤهاس مً بلى  . ال٢شام ؤظاجزحي اإلاّ٘ش

 . الُىم بلى بذاًخه مً الذساس ي اإلاؽىاس مّهم حمّني مً ١ل بلى

 . مز٠شحي حعّه ولم را٠شحي وظّخه مً ١ل بلى

 ظالم ؤلٚ مني ٘له
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ْ
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ا و ؤبي سخمه هللا و وُب هللا زشاٍ و ؤ٠شم مثىاٍ و حّل  حًرا " امي خٍٙها هللا و اوا٥ هللا ِمَش ِٕ
ـَ

 .الجىت معخٍٝش و مإواٍ

ُٞ و الىجاح في الخُاة ل ل٣ل مً ظاَم  بلى بخىحي مخمىُت لهم الخ٘ى اوحه جدُت خاـت و ؼ٢ش حٍض

 . اثفي زمشة حهذي حضاٍ هللا خحرا و حّل ِىهه في محزان الخعى
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ٞ في الخُاة اإلاهىُت  خَ م٘ى
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 الشكش و الخلذًش

 

 الباوىت، و الٍاَشة وّمه ِلى وؽ٢ٍش و هللا هدمذ ؤلاظالم، بىّمت ِلُىا مً و َذاها الزي هلل الخمذ   

ٝىا الزي هلل الخمذ و  .اإلاز٠شة َزٍ بجمام ِلى ٘و
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 .الّمل َزا بجمام ؤحل

م لىحهه خالفا َزا ِملىا ًجّل ؤن الٝذًش الّلي هللا وعإ٥ وؤخحرا  محزان في ًجّله و مىا ًخٝبله ؤن و ال٢ٍش

 .خعىاجىا

ب ؤو بُّذ و باألخق ؤظاجزحي ال٢شام بً ؼني ٠ما ال هيس ى ١ل مً ظاَم في هجاح  مؽىاسها الذساس ي مً ٍٜش

 ًىظٚ و و بً واوت دمحم ألامحن.
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  : الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى مساهمة و تطبيك الرلابة الداخلية في إدارة مخزونات في مؤسسة ملبنة الساحل  التي 

تسعى إلى حماية أصولها و موجوداتها و مساعدة إدارة للميام بوظائفها بكفاءة و فعالية مع توفير احتياجات مطلوبة من موارد و 

 . تخزينها حتى ولت الحاجة

 . إدارة المخزون -المخزون  -الكلمات المفتاحية : الرلابة  الداخلية  

 

 Abstract :  

This study aimed to shed light on the extent of the contribution and application of internal control in 

the stock management in the dairy company " Giplait " , which seeks to protect its assets and assets 

and assist the administration in performing its tasks efficiently and effectively while providing the 

required resource needs and storing them until the time of need. 

Keywords : Internal control - stock - Inventory management 
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 : العامت لذمتامل

ت ًذّ٘ه للمداٍ٘ت ِلى ما ًمخل٤ مً مىحىداث     ذ الخالي مً هذسة اإلاىاسد اإلاخىِى ما ٌِّؽه الّالم في الٜى

م مً  وخاـت بّن ألاصماث اإلاالُت والاجهُاساث التي حّشلذ لها الؽش١اث ٠ما وّلم ؤن َزٍ ألاخحرة ِلى الٔش

ت ؤو خذماجُت ب لى بلٓى معخىي ِالي مً الخىىس بُٕت لمان الخخالٗ حجمها ووؽاوها ؤلاهخاحُت ١اهذ ؤو ججاٍس

ت  .  جدُٝٞ َذ٘ها الشثِس ي اإلاخمثل في البٝاء والاظخمشاٍس

ابت الذاخلُت في اإلااظعت ورل٤ بهذٗ املخاٍ٘ت ِلى      و مما ال ؼ٤ ؤن  ؤلاداسة هي معاولت ًِ ولْ ؤهٍمت الٜش

ذ مخخلٚ مىحىداث ماظعت وحعهُل الّمل الاداسي و بظهام في ؤداء ب٢ٙاءة ِال ْٝ ِلى ِخٞ ؤلاداسة جضٍو ُت ٍو

ش  ابت التي ًجب بجباِها والخُٝذ بها ومً جم الاواُل ِلى الخٍٝش ألاٜعام في اإلااظعت باإلاّلىماث و ؤلاحشاءاث  الٜش

ابت الذاخلُت  ابت . هٍام الٜش ش مً ؤَم ألاهٍمت الٜش الاداء ٠ما ًجشي ِلى ؤسك الىاْٜ  ورل٤ بُٕت اإلاعاءلت والخىٍى

 . نللمخضو 

ُٙت حععى للخخىُي املخضون بهذٗ الخىٍُم خش٠خه واملخاٍ٘ت ِلُه ولبي جذ٘ٞ اإلاىاد   حّخبر ٌو

ابت ِلى املخضون بلى جىبُٞ  ذ اإلاىاظب دون هٝق ؤو جإخحر وحععى الٜش مً و بلى املخضن  بال٢مُت اإلاىلىبت والٜى

ت و الخدٝٞ مً ؤلاحشاءاث اإلاخبّت في حمُْ اإلاشاخل  مىز دخى٥ مخضون ختى خشوحه والخإ٠ذ مً  الخىي اإلاىلِى

ابت داخلُت ِلى مخضون مً  ت ألاخىاء والاهدشا٘اث  و جخم ِملُت   ٜس ؤن ؤلاحشاءاث املخىي لها  و ا٠دؽاٗ  ومّ٘ش

يُت  خال٥ ِملُت الٙدق والخٙخِؾ واإلاخابّت معخمشة و حمْ اإلاّلىماث في ُٜاط وجىبُٞ حمُْ ِملُاث جخٍض

اث مخخلٚ ال٢مُاث اإلاىل ها اإلاٝعىم حؽخمل ِلى حمُْ ؤوؽىت التي حّلٞ بإٜو ىبت خعب الخىت مىلِى

حر اخخُاحاث اإلاىلىبت مً  بخفمُم ؤو اخخُاس الىٛش وألاظالُب الالصمت للخإ٠ذ مً ظالمت ؤلاحشاءاث الخاـت بخ٘ى

اء  للجهاث الىالب ذ الخاحه اليها بما ًممً اظخمشاس  ال٘ى نها واملخاٍ٘ت ِليها ختى ٜو ت بال٢مُاث اإلاىاسد وجخٍض

 . واإلاىاـٙاث اإلاىلىبت وفي مىاُِذ املخذدة
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 إلشكاليت ا

  : ج٢مً بؼ٣الُت الذساظت في

ابت الذاخلُت في جُّٙل بداسة املخضون في ماظعت اٜخفادًت ؟   ٠ُٚ ًم٢ً ان حعاَم الٜش

ُت الخالُت   :و إلاىاٜؽت َزا ألاؼ٣ا٥ الشثِس ي ٜمىا بخٝعُمه بلى الدعائالث الِٙش

  ابت الذاخلُت وماهي مٝىماث وؤَمُت رل٤؟  ما اإلاٝفىد بالٜش

  ما َى دوس اَمُت املخضون واملخاصن؟ 

  ابت الذاخلُت وإداسة املخضون؟  ُ٘ما جخمثل الّالٜت بحن الٜش

 الفشضياث:

  : إلاّالجت اإلاىلُى ٜمىا بىلْ حملت مً الٙشلُاث ١اهذ ِلى الىدى الخالي

 ِ ابت الذاخلُت هي هٍام ًٝىم لى جدعحن ألاداء و جشؼُذ الٝشاساث و ا٠دؽاٗ هٝاه الٝىة و المّٚ في الٜش

  .اإلااظعت 

  حّخمذ اإلااظعاث ؤلاهخاحُت خاـت ِلى وحىد مخضون ،و ألَمُت َزا ؤخحر ًجب وحىد جىٍُم مد٢م لممان ِذم

 هٙادًه.  

 ابت هٍام ٌّذ ا الىاحب ألاظاظُت الّىاـش اَم مً الذاخلُت الٜش َش  مً َزا و في اإلااظعت، املخضون بداسة في ج٘ى

ُى جٙادي و اإلاالي، اإلاش٠ض ِلى الخٙاً احل ُٙت ؤلاهخاحُت. في الخد٢م ِذم في الٜى  الٌى

  : أهذاف البحث

 : ظٗى جهذٗ مً خال٥ َزا البدث بلى جدُٝٞ هٝاه الخالُت

ابت داخلُت ؤَمُت بالٕت و مذي معاَمتها في خلٞ ُٜمت مما٘ت في خالت ما برا جم اظخٕالله  *مداولت اٌهاس بن للٜش

ت الّامت للماظعت   مً وٗش اإلاذًٍش

 *مداولت الخّٛش وؤلاخاوت باإلاٙاَُم ألاظاظُت اإلاخّلٝت بدعُحر املخضون 

 في حعُحر املخضون وجدعحن الّاملحن في اإلاُذان *مداولت ابشاص ؤَمُت الىٛش والىمارج الّلمُت واإلاىهجُت

  : اهميت البحث

ش مالُت مىزىٛ بها،   ابت الذاخلُت هي ِملُت لممان جدُٝٞ ؤَذاٗ اإلايؽإة بّٙالُت و٠ٙاءة وإـذاس جٝاٍس *الٜش

 .والامخثا٥ للٝىاهحن واللىاثذ والعُاظاث

ن بمثابت املخٟش ل٣ل مً ِملُتي ؤلاهخاج *َىاٟ ِذة حىاهب جبرص ؤَمُت دساظت املخضون. بر ٌّخبر املخضو 

حر معخلضماث اإلااظغ واخخُاحاتها مً مىاد و  ٞ ؤو الىٝل، ومً َىا حّىي ؤلاداسة ؤَمُت ٠بحرة لخ٘ى والدعٍى

حر اإلاّشوك ال٣افي واإلاىلىب مً العلْ والخذماث النهاثُت ١ي جخم٢ً اإلااظعت ًِ اظخٕال٥ حمُْ  ججهحزاث وج٘ى

ٛ  الٙشؿ التي جخاح ؤمامها  . وجدُٝٞ ؤ٠بر خفت لها في العى

 

 

 



 مٝذمت ِامت . 

 

3 
 

 مبرساث اخخياس املىضىع :

 ًم٢ً جلخُق ألاظباب التي دّ٘ذ الباخثحن لخىك في َزا اإلاىلُى ١االحي:  

 :أظباب راجيت

 ."حّلٞ اإلاىلُى بمجا٥ دساظدىا "الخذُٜٞ ومشاٜبت الدعُحر

 .الخّٗش ِلى املخُي إلانهي و الاظخّذاد لخدمل معاولُت الّمل معخٝبال

 أظباب مىضىعيت: 

ض جىا٘عُت اإلااظعت ِلى  ابت الذاخلُت في اإلااظعاث الاٜخفادًت إلاا له مً ؤَمُت بالٕت حٍّض لشوسة جُّٙل الٜش

ت في َزا املجا٥.  اإلاعخىي الذولي المّٚ الزي حّاهُه اإلااظعاث الاٜخفادًت الجضاثٍش

 حذود الذساظت:

 .2020جمذ الذساظت في ؼهش ُ٘ٙشي  الحذود الضماهيت:

ىا في ماظعت ملبىت العاخل ـال مىذس لىالًت معخٕاهم. الحذود املكاهيت:  جمذ دساظت مىلِى

 :البحث مىهج

مىهجحن َما  ِلى اِخمذها اإلاخبىاة، ٘شلُاتها اخخباس و٠زا الذساظت، َزٍ في اإلاىشوخت ؤلاؼ٣الُت ِلى ؤلاحابت ٜفذ

: 

ٙي مىهج ِلى لبدثا ٌّخمذ : الىصفي املىهج  باإلاىلُى الذساظت الّالٜت راث باإلافادس الاظخّاهت خال٥ مً ـو

ابت الذاخلُت و ًخّلٞ ما ١ل ؤي  و لخٙعحر مّلىماث هٍشي  حاهب ِلى اِخمادها لٝذ و بداسة املخضون ، بالٜش

 الثاوي الٙفل و ألاو٥  الٙفل في حاء ٠ما الىخاثج اظخخالؿ

 ملبىت العاخل معخٕاهم و ماظعت في مُذاهُت دساظت خال٥ مً الخدلُلي اإلاىهج ِلى اِخمذها :الخحليلي املىهج

ٚ احل رل٤  مً ابت جُُٝم ِملُت ـو           .الخىبُٝي الجاهب جدلُلها في و املخضون بداسة في الذاخلُت الٜش

 : العابلت الذساظاث

  ابت هٍام جدعحن في الذاخلُت اإلاشاحّت دوس  , ؤًمً الّمشي  في ؼهادة ماظتر لىُل مز٠شة , للمخضون الذاخلُت الٜش

 2016 ~  -2015 بع٢شة خُمش دمحم حامّت الدعُحر ِلىم

ابت جدعحن في الذاخلُت اإلاشاحّت جلّبه الزي ؤلاًجابي الذوس  ؤَمُت الذساظت َزٍ جىاولذ  للمخضون و الذاخلُت ٜس

ى٥  اإلاشاد ألاَذاٗ جدُٝٞ ِلى معاِذتها ِذًذة  ٘ئاث لخذمت ، هجاِت راث هخاثج جٝذًم بالخالي و ، بليها الـى

 ألامثل الخدُٝٞ و هجاخها ِلى معاِذتها في حعاَم بدُث اإلااظعت معخىي  ِلى الٝشاساث  اجخار مً لخم٢ُنهم

ذ وفي اإلاىاظبت ألَذا٘ها  .اإلاىاظب الٜى

ذ  : منها هخاثج ِذة بلى الذساظت َزٍ جىـلذ ٜو

ابت مجا٥ في ؤَذاٗ ؤلاداسة لخذمت والخُُٝم للخ٢م اإلاؽشُو داخل مً حّمل معخٝلت ؤداة الذاخلُت اإلاشاحّت-  الٜش

 .ألاخشي  الدؽُٕلُت والّملُاث واإلاالُت املخاظبُت الّملُاث مشاحّت وٍشٞ ًِ

ذم سئظاء اإلافالر حمُْ ومشاٜبت مشاحّت ِلى الٝىة ٢ًعبه مما الّام للمذًش الذاخلي اإلاشاحْ خمُى-  ِو

ه زا للمذًش بال ظلمُا خمِى  .الدعُحر لخدعحن اٜتراخاث وإِىاء الىٍام في المّٚ هٝاه ٠ؽٚ بلى به ًادي َو
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زا اإلافالر باقي ًِ الذاخلُت اإلاشاحّت مفالخت اظخٝاللُت-  حّخبر.للماظعت اله٣ُل الخىٍُمي خال٥ مً واضر َو

ُٙت الذاخلُت اإلاشاحّت ت مً اإلااظعت خماًت ممخل٣اث بهذٗ اإلااظعت داخل ؤظاظُت ٌو  مً الخالِباثو  العٜش

 .اإلااظعت في العلبُت الثٕشاث بٌهاس وبالخالي الذاخلي اإلاعخىي  ِلى املخخملت ألاخىاء

ش-  .له معاِذًً ؤي ًىحذ وال ِنها اإلاعئى٥  َى واخذ ِامل ِلى الذاخلُت اإلاشاحّت مفالخت ج٘ى

ان مىاخً ماظعت في للمخضوهاث ؤمثل حعُحر في الذاخلُت اإلاشاحّت بحشاءاث حعاَم- زا بع٢شة الٝىىشة الٍض  َو

ّت بًجاد خلى٥  ومداولت والاهدشا٘اث ألاخىاء آلُاتها وا٠دؽاٗ جىبُٞ وٍشٞ ًِ ُى لخجىب لها ظَش  ٘يها الٜى

 .ؤمثل حعُحرا املخضوهاث لدعُحر ألاظاظُت اإلاحزة وهي معخٝبال

 .للمخضوهاث الؽهشي  بالجشد الُٝام ؤزىاء الذاخلي اإلاشاحْ ُٔاب-

  الاٜخفادًت في حعُحر املخضون ،مز٠شة جخشج لىُل ؼهادة اإلااحِعتر في الّلىم الاٜخفادًت صدون حما٥ ،ألامثلت

 . 2010-،2009،حامّت ابىب٢ش بلٝاًذ ،جلمعان 

اِخمذث َزٍ الذساظت ِلى ابشاص ؤَمُت حعُحر املخضون و التي حّخبر بمثابت وظُلت حعاِذ اإلااظعت ِلى ٘شك 

خُاة اإلااظعت و بم٣اهُت لُاُ ٘شؿ العىٛ هدُجت اهٝىاُ  له م٣اهتها فيوحىدَا و بٝائها ورل٤ مً خال٥ ما جمث

ىاٗ اإلاباؼشة جدذ ٌشٗو الىلب الّادي ،٠ما ًامً الاخخُاوي مىه بمىاحهت  ؤلاهخاج ،و٠زا لمان جىا٘ش ألـا

 ن.الاخخُاواث الىاسثت ،٠زل٤ ان ؤَمُت البدث جبرص مً خال٥ جىبُٞ ماؼشاث ألامثلت ِلى همارج حعحر املخضو 

 ٠ما جىـل الى الىخاثج الخالُت 

الدعُحر ألامثل للمخضون َى بًجاد الخىاصن بحن ج٣لٙت الاخخٙاً باملخضون مً حهت ،و ج٣لٙت الىلب ِلُه مً حهت  -

 ؤخشي ؤي وحىد جىٍُم معبٞ للمخاصن .

 ١لما صاد مّذ٥ دوسان ١لما ١ان اظدثماس  ساط اإلاا٥ الّامل ُ٘ه اظدثماس ٠بحر . -

ٞ الٝىاهحن اإلاّمى٥ بها اإلامىلت بها بفٙت مىخٍمت ١ل ؼهش ،باإللا٘ت للجشد حشد باإلااظعت  - ًخم ٘و

ت  .   العىٍى

 صعىباث الذساظت 

ذة ِشاُٜل ؤھما :  ؤزىاء بحشاثىا لهزٍ اإلاز٠شة واحهخىا ِذة ـّىباث ِو

 الاصمت  التي مشث بها البالد خاـت و الّالم ِامت بعبب حاثدت وباء ٠شوها   -     

ذ و ٢٘شة اظشاس اإلااظعت و الاخخٙاً ِليها ؤدث الى ـّىبت الخفى٥ ِلى اإلاّلىمت  -     لُٞ الٜى

 جلعيماث الذساظت 

مً اإلاّلىم ان لىجاح ؤي ِمل البذ مً ولْ خىت واضخت حعمذ بدىٍُم َزا الّمل ،وفي مىلُّىا َزا ٜمىا     

اإلاّلىماث اإلاىحىدة بعهىلت و لهزا اخخىث خىخىا  ببىاء خىت هداو٥ مً خاللها جىٍُم البدث ٌعمذ للٝاست بٙهم

 ِلى ما ًلي: 

ابت الذاخلُت خُث ٜعمىاٍ الي زلث مباخث جمثل  :و حاء جدذ الفصل ألاول  ِىىان الاواس الىٍشي لىٍام ٜس

ابت الذاخلُت ،اما اإلابدث الثال ابت الذاخلُت ،و اإلابدث الثاوي اظاظُاث هٍام الٜش ث اإلابدث ألاو٥ في ماَُت الٜش

ابت الذاخلُت . ىا الى ّ٘الُت هٍام الٜش  ٘ٝذ جىٜش
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ؽمل ِلى اإلابدث ألاو٥ ماَُت املخضون الفصل الثاوي : ابت الذاخلُت في جُّٙل بداسة املخضون َو بّىىان دوس الٜش

ابت الذاخلُت في بداسة  و املخاصن  ،و اإلابدث الثاوي ِمىمُاث خى٥ بداسة املخضون ،اما اإلابدث الثالث ّ٘الُت الٜش

  املخضون.

بّىىان دساظت مُذاهُت إلااظعت ملبىت العاخل خُث ٌؽمل اإلابدث ألاو٥ ِلى   جٝذًم ماظعت  الفصل الثالث:

،و اإلابدث الثاوي هٍشة ًِ حعُحر املخضون في اإلااظعت اما  GEPLAITملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و مؽخاٜخُه 

ابت ِلى بداسة ىا لخُُٝم هٍام الٜش  املخضون . اإلابدث الثالث ٘خىٜش



 الٙفل الاو٥ 
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 جمهيذ

ابت الذاخلُت في اإلااظعت تهخم بخدذًذ العلٟى الّام للدعُحر الزي حهذٗ الى الاخترام الفاسم          ان الٜش

ابت الذاخلُت الى بدساٟ و٠ؽٚ ألاخىاء وجدذًذ  للٝىاهحن، ٠ما ٌّخبر مفذس الثٝت في اإلااظعت، وتهذٗ الٜش

ّت و٠زل٤ الخإ٠ذ مً ؤن الدسجُل الاهدشا٘اث واِىاء وٛش جصخُدها و١ل َزا ٣ًىن بىٛش ِملُت وظَش

 .املخاظبي والجشد ٜذ جم الُٝام بهما مً ؤحل الىـى٥ بلى جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة

ت مً ِملُاث اإلاشاٜبت املخخلٙت،         ابت الذاخلُت الزي ًخممً مجمِى خُث جٝىم اإلااظعت بخفمُم هٍام الٜش

ابت داخل ّ٘ا٥ ٌّخبر ورل٤ لممان خعً ظحر الّمل في اإلااظعت والخُٝذ بالعُاظ ت، ٘ىٍام ٜس اث اإلاىلِى

ُى الاخىاء واملخالٙاث التي جىشؤ ِلى ِىاـش املخضون . اًت مً اخخما٥ ٜو  بمثابت الٜى

ابت الذاخلُت ِبر اإلاباخث الثالزت   ظيخىٛش مً خال٥ َزا الٙفل بلى ؤلاواس اإلاٙاَُم و الىٍشي لىٍام الٜش

ابت الذ  اخلُت .اإلابدث ألاو٥: ماَُت الىٍام الٜش

ابت الذاخلُت.  اإلابدث الثاوي: ؤظاظُاث هٍام الٜش

ابت الذاخلُت.   اإلابدث الثالث: ّ٘الُت هٍام الٜش
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 املبحث ألاول : ماهيت الىؽام الشكابت الذاخليت.

ا حٕشاُ٘ا بلى خاحت ؤلاداسةادي  الّلُا بلى  الخىظْ ال٢بحر في ألاوؽىت الاٜخفادًت واصدًاد حجم اإلايؽأث واهدؽاَس

ابت  حر الٜش اث املخخلٙت داخل اإلايؽاة ، مما ؤدي بلى الخاحت بلى ج٘ى ن ـالخُاتها ومعاولُاتها بلى اإلاعخٍى جٍٙى

ت، وبهزا ٌهشث الخاحت  ٝا للخّلُماث اإلاىلِى ت املخخلٙت بىاحباتها ٘و اث ؤلاداٍس ال٣اُ٘ت للخإ٠ذ مً ُٜام اإلاعخٍى

ابت الذاخلُت حهذٗ ب اثٙها ب٢ٙاءة و ّ٘الُت.بلى وحىد هٍام للٜش  لى معاِذة ؤلاداسة للُٝام بٌى

 الذاخليت.املعلب ألاول: وشأة هؽام الشكابت 

خُا لِعاًش الخىىس ال٢بحر في   ابت الذاخلُت جاٍس ابت الذاخلُت لٝذ جىىس حٍّشٚ الٜش مشاخل جىىس وجبلىس مٙهىم الٜش

ْ والىخذاث الاٜخفادًت، احعاُ هىاٜها ومىا٠بت  اليؽاه الاٜخفادي والخجاسي ومشا٘ٝه مً همى في حجم اإلاؽاَس

ابت الذاخلُت ٠ما ًلي :فىسة ِامت ًم٢ً جلخُق وإٌهاس ابالخىىس في ِلم ؤلاداسة   إلاشاخل التي مشث بها الٜش

ابت الذاخلُت، والزي جىاظب مْ  املشحلت ألاولى : ذ جممىذ اإلاٙهىم المُٞ للٜش ابت الصخفُت ٜو في مشخلت الٜش

ت مً الىظاثل التي  ٙها ِلى ؤجها مجمِى يها اٜخفش حٍّش اث الٙشدًت الفٕحرة التي ظادث ؤهذاٟ، ٘و وبُّت اإلاؽشِو

ت والاخخالط، زم امخذث لدؽمل بّن اإلاىحىداث ألاخشي مثل املخضون.ج٢ٙل الخٙ  اً ِلى الىٝذًت مً العٜش

ادة اليؽىاث َا املشحلت الثاهيت:  ذ في َزٍ اإلاشخلت همى في حجم اإلااظعاث وٍص ذ ؼَى مشخلت المبي الذاخلي ٜو

ابت الذاخلُت ب ملُاتها ٠ما احعْ هىاٜها الجٕشافي، وبمىحب رل٤ اِخبرث الٜش ت مً الىظاثل التي ِو مثابت مجمِى

جخبىاَا اإلااظعت لخماًت مىحىداتها و٠زل٤ لممان الصخت الخعابُت للّملُاث اإلاثبخت بالذ٘اجش والسجالث. سمً 

٣ي للمداظبحن ِام  ابت الذاخلُت ِلى  1936ؤَم حّاٍسٚ َزٍ اإلاشخلت ما ـذس ًِ اإلاّهذ ألامٍش خُث ِٗش الٜش

 ٛ ت مً بحشاءاث و الىش ى٥ ألاخشي  ؤجها مجمِى اإلاعخخذمت في اإلااظعت مً ؤحل الخٙاً ِلى الىٝذًت و ألـا

 بجاهب الخإ٠ذ مً الذٜت. 

ابت الذاخلُت لِؽمل  املشحلت الثالثت ؤظالُب الاسجٝاء 1: هي مشخلت ال٢ٙاءة ؤلاهخاحُت، احعْ ٘يها مٙهىم الٜش

ٞ الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاخاخت والاَخ ت، بلى بال٢ٙاءة ؤلاهخاحُت ًِ وٍش مام بالجىاهب الخىٍُمُت وؤلاداٍس

ش الزي ؤـذٍس  مثل الخٍٝش حاهب الخٙاً ِلى ؤـى٥ اإلااظعت ولمان الذٜت املخاظبُت في حسجُل الّملُاث، ٍو

٣ي للمداظبحن ِام  ابت الذاخلُت ِلى ؤجها حؽمل الخىت  1949اإلاّهذ ألامٍش ألاظاط لهزٍ اإلاشخلت، خُث ِٗض الٜش

ُٞ واإلاٝاًِغ اإلاخبّت في اإلااظعت بهذٗ خماًت ؤـىلها ولبي ومشاحّت البُاهاث الخىٍُمُت ووظاثل الخيع

خماد ِليها والاسجٝاء بال٢ٙاءة ؤلاهخاحُت.             املخاظبُت والخإ٠ذ مً دٜتها ومذي الِا

 

          

                                                             

ابت دوس  خعً، مدعً ؤخمذ خعحن، ١اٌم وّمت 1  مجلت بابل، حامّت جىبُُٝت ظتاس  د اإلاىٍمت، وامىا٥ اـى٥  خماًت في الذاخلُت الٜش

 901ؿ ، 3  2008الّذد ، 51 املجلذ الاوعاهُت الّلىم بابل حامّت
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يها جم  املشحلت الشابعت  ابت الذاخلُت، ٘و ابت الذاخلُت وهي جخممً اإلاٙهىم الخذًث للٜش :مشخلت هٍام الٜش

ذ ولْ  ابت الذاخلُت باِخباس ؤن َزٍ ألاخحرة ؤ٠ثر ؼمىال، ٜو ابت الذاخلُت بىٍام الٜش اظدبذا٥ مفىلر الٜش

ت ت مً العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىلِى ش جإ٠ُذ مّٝى٥  حٍّشٚ حىُذ لها واِخبرث بمىحبه ِلى ؤجها مجمِى بما ً٘ى

ابت الذاخلُت َزا ِلى ؤهه ألداء ؤي وؽاه معاولُاث  شج٢ض مبذؤ الٜش بإن ؤَذاٗ اإلااظعت ظٗى ًخم جدُٝٝها، ٍو

ٝت مُّىت.  1ؤظاظُت ًخدملها اإلاعاو٥ ًِ َزا اليؽاه، وبالخالي ِلُه جإدًت مهامه الخاـت بىٍش

ف هؽام الشكابت الذاخليت وخصائ  صها. املعلب الثاوي : حعٍش

ف هؽام الشكابت الذاخليت.  الفشع ألاول : حعٍش

ابت الذاخلُت ما ـذس ًِ اإلاّاَذ واإلاىٍماث والهُئاث الذولُت  ٚ الخذًثت واإلاّاـشة لىٍام الٜش مً ؤَم الخّاٍس

 اإلاخخففت في َزا اإلاُذان ومنها

ف ألاول:  ٣ي للمداظالخعٍش تها لجىت وشاثٞ الخذُٜٞ اإلاىبثٝت ًِ اإلاّهذ ألامٍش بحن الٝاهىهُت ِلى ؤجها جمثل في ِ٘ش

جل٤ الخىت الخىٍُمُت و ألاظالُب اإلاخبّت مً ٜبل ؤلاداسة في اإلااظعت ، بهذٗ خماًت ؤـىلها و لبي ي مشاحّت 

ادة ال٢ٙاًت ؤلاهخاحُت وحصجُْ الّاملحن  خماد ِليها وٍص البُاهاث املخاظبُت و الخإ٠ذ مً دٜتها و مذي   بم٣اهُت الِا

ت.ِلى الخمع٤ بالعُ ت اإلاىلِى  2اظاث ؤلاداٍس

ف الثاوي ابت الذاخلُت ِلى ؤجها هٍام في اإلااظعت مدذد ومّٗش الخعٍش ها اإلاّهذ الٙشوس ي للمشاحّت والٜش : ِ٘ش

ما٥  ت مً اإلاىاسد والعلى٠ُاث وؤلاحشاءاث وألِا ى ٌؽمل مجمِى ت مً اإلاعاولُاث، َو ه مجمِى مْ جدذ جف٘ش ٍو

ممً ٠ٙاءة التي جدىاظب مْ خفاثق ١ل ماظعت، ٠ما ؤ هه ٌعاَم في العُىشة ِلى ؤوؽىتها بّٙالُت، ٍو

ٝت مىاظبت ١ا٘ت املخاوش اإلاازشة ِليها بما  م٢نها مً ألاخز في الخعبان وبىٍش اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت مً حهت ٍو

 3٘يها الدؽُٕلُت واإلاالُت مً حهت اخشي . 

ف الثالث :  ها اإلاُّاس الذولي إلاماسظت ؤِما٥ الخذُٜالخعٍش م ِ٘ش ىاِذ ؤخالُٜاث اإلاهىت ٜس ،  400ٞ والخإ٠ُذ ٜو

الفادس ًِ الاجداد الذولي للمداظبحن ِلى ؤجها " ١ا٘ت العُاظاث وؤلاحشاءاث التي جخبىاَا اإلااظعت الفىاُِت 

ى٥ بلى ؤَذا٘ها، مْ لمان بداسة مىٍمت و٠ٙاءة ِمل ِالُت باإللا٘ت بلى الالتزام بعُاظاث  ٜذس ؤلام٣ان في الـى

ـى٥ و مىْ الٕؾ و ٠زا ا٠دؽاٗ ألاخىاء و جدٝٞ مً دٜت و ا٠خما٥ السجالث املخاظبُت وتهُئت خماًت ألا 

ذ اإلاىاظب. خت في الٜى  4مّلىماث مالُت مٜا

ف الشابع  تها لجىت خماًت اإلاىٍماث ِلى ؤجها ِملُاث ولّذ مً ٜبل مجلغ بداسة اإلااظعت الخعٍش :٠ما ِ٘ش

حر الخماًت ال ً، لخإمحن وج٘ى ٙحن ؤخٍش  ٣اُ٘ت والخإ٠ذ مً بم٣اهُت جدُٝٞ اإلااظعت ألَذا٘ها واإلاخمثلت في:ومٌى

                                                             
1   

 .902ص  ،نفس المرجع السابك 
   12-11ص ،9طبعة  ،للنشر وائل دار األردن، عمان،،  الحسابات تدليك علم هللا، عبد أمين   2
3 

  . 24ص،1،1999ط ،األردن مؤسسة الورق لنشر :عمان ، أساليب التدليك في  ظل المعايير أمريكية و الدولية ،حسين دحدوح  حسين الماضي،

 

 
4 http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.HTML -10-02-

2020  ; 09: 30 

http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.HTML%20-10-02-2020
http://www.ifaci.com/ifaci/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-du-controle-internes-78.HTML%20-10-02-2020
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ش اإلاالُت الالتزام بخىبُٞ الٝىاهحن والخىٍُماث. ُت في الخٝاٍس  ٠1ٙاءة الّملُاث الدؽُٕلُت اإلاىزٜى

 الفشع الثاوي : خصائص الشكابت الذاخليت .

ش في ؤي هٍا ابي ظلُم ختى ًدعنى جدُٝٞ َىاٟ الّذًذ مً الخفاثق واإلاخىلباث التي ًجب ؤن جخ٘ى م ٜس

 الاظخٙادة اإلاشحىة ومً لمً َزٍ الخفاثق ما ًلي

ها  الفعاليت: ِى ابت حُذ ومخىىس، ًٝىم ِلى ا٠دؽاٗ ألاخىاء والاهدشا٘اث ٜبل ٜو ًٝفذ بها اظخخذام هٍام ٜس

ىب ُ٘ه. ٝت جممً ِذم وحىدَا في اإلاعخٝبل، مً ؤحل جدُٝٞ الهذٗ اإلأش  ومّالجتها بىٍش

ت ول٢ً معاولُت ما برا ١ان اإلاشئوط  املىضىعيت : ال ؼ٤ ؤن ؤلاداسة اإلاالُت جخممً ال٢ثحر مً الّىاـش البؽٍش

يبغي ؤن ال ٣ًىن خالّا ملخذداث واِخباساث شخفُت. ل٣ي ال ًازش رل٤ ِلى  ٝت ظلعت وحُذة ٍو ًٝىم بّمله بىٍش

 الخ٢م وألاداء.

ابي ٜادس ِلالذكت  ى الخفى٥ ِلى مّلىماث صخُدت ودُٜٝت و١املت ًِ ألاداء : ًجب ؤن ٣ًىن الىٍام الٜش

ذ مً مفذس اإلاّلىماث مً خال٥ البُاهاث اإلاسجلت، بالىزاثٞ والسجالث املخاظبُت، و٠زا  والخإ٠ذ في هٙغ الٜى

اإلاخابّت اإلاعخمشة، في ا٠دؽاٗ ألاخىاء والاهدشا٘اث مً احل الخّبحر ًِ خُٝٝت اإلاش٠ض اإلاالي للماظعت في جهاًت 

 ٙترة اإلاالُت.ال

ش اإلاشوهت ؤي الخ٢ُٚ مْ اإلاخٕحراث اإلاعخجذة ِلى  املشوهت:  ابي هاجخا، ًجب ؤن ث ج٘ى ختى ٣ًىن الىٍام الٜش

ٚ اإلاخخز برا  الخىٍُم، ٘ىادسا ما ث حؽابه اإلاؽا١ل وؤظباب الاهدشا٘اث، مما ًخىلبان ٣ًىن الخفٗش مىاظبا اإلاٜى

ت. اظخجذث ٌشٗو ؤملذ حٕحرا في ألاَذاٗ والخىي  اإلاىلِى

ذ اإلاىاظب و ِلُه ًجب الٝاثمحن بمخخلٚ ألاوؽىت الخىكيذ : ال بذ مً جىا٘ش هٍام ظلُم لخلٝي مّلىماث في الٜى

ذ املخذد خُث ؤن اإلاّلىماث  ش ِليهم بًفالها في الٜى ذ خاـت الٝاثمحن بةِادة الخٝاٍس ابُت مشاِاة الٜى الٜش

اثذتها حضثُا ؤو ١لُا.  اإلاخإخشة جٙٝذ مّىاَا ٘و

ابت َى الخذ مً الىٙٝاث الماجّت ؤو الخعاثش اإلاشجبىت به. لزا  لخىفير في الىفلاثا : الهذٗ مً وحىد هٍام الٜش

 ًجب ؤن ٣ًىن مشدود الىٍام ؤ٠بر مً ج٣الُٙه.

ت و املالئمت : ابت   الاظخمشاٍس ابي اإلاٝترح، مْ حجم ووبُّت اليؽاه الزي ث جم الٜش وّني به اجٙاٛ الىٍام الٜش

ابت بعُي، ِلى ٢ِغ رل٤ ِىذما ٣ًىن حجم ِلُه، ّ٘ى ذما ج٣ىن اإلااظعت ـٕحرة، بٙمل لها ؤظلىب ٜس

 اإلااظعت ٠بحر ًخىلب هٍام ؤ٠ثر حُّٝذا ومالثمت.

ابُت بلى لشوسة اظدُّاب َزٍ الىٍم لجمُْ اإلاّاًحر الخاـت ب٣ل الخىي الخكامل  : بؽحر ج٣امل الىٍم الٜش

ابت اإلاعخخذمت. الخىٍُمُت، باإللا٘ت بلى ؤهه ًجب ؤن ٣ً  2ىن َىاٟ ج٣امل بحن الخىي راتها وؤًما ج٣امل بحن الٜش

 

                                                             
ش، بذون وبّت، ألاسدن، 2004 ، ؿ: 7 2. ت للذساظاث و الاظدؽاساث و الخىٍى  1 ؤخمذ خلمي، الخذُٜٞ اإلاعدىذ ِلى املخاوش، ممل٢ت اإلاّ٘ش

ابت هٍام ّ٘الُت وجُُٝم دساظت بىوىسة، ٘مُلت  2 ، في الذاخلُت الٜش ت اٜخفادًت ِلىم ١لُت حعُحر، ِلىم ٜعم ماحِعتر، مز٠شة البىٟى لى وججاٍس   ِو

 ..28ؿ   ،2006_2007ظىت  ،اإلاعُلت حامّت حعُحر،
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 : اهذاف و أهميت هؽام الشكابت الذاخليت . لثاملعلب الثا

 الفشع ألاول : أهميت هؽام الشكابت الذاخليت .

ابت الذاخلُت في الىٝاه آلاجُت:  ًم٢ً جلخُق ؤَمُت هٍام الٜش

ٝت مىٍمت ولمان جىُٙز الخىي اإلابرمجت   زا بالخٙاً ِلى الذوام وإداسة ؤِمالها بىٍش الخد٢م في اإلااظعت َو

ُت اإلاّلىماث  زا بدماًت ممخل٣اتهم الخإ٠ذ مً هِى وجدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة املخاٍ٘ت ِلى ؤـى٥ اإلااظعت َو

زا بممان صخت ومفذاُٜت اإلاّلىماث اإلاسجلت مً خال٥ الخذ مً خذو  حسجُل  .ر ألاخىاء العبّت الخالُت َو

الّملُاث الىَمُت ٠دسجُل دًىن ِلى الّمالء بإجها معذدة ل٢نها في الخُٝٝت لم حعذ د ِذم حسجُل الّملُاث 

الخُٝٝت ٠ّذم حسجُل خشوج البماِت . حسجُل ـٙٝاث ٔحر معمىح بها حسجُل مفلخت البُْ البماِت بُّذ 

ت الّامت و ألاخىاء في اإلابالٖ اإلاسجلت في ٘ىاجحر ِلى الخعاب بُٝمت ؤِلى مً العٝٚ امل خذد مً وٗش اإلاذًٍش

خ الدسجُل املخاظبي ًادي بلى ِذم بخترام مبذؤ اظخٝاللُت الٙتراث اإلاالُت ؤخىاء في  البُْ مثال و ؤخىاء في جىاٍس

 ِشك الٝىاثم ؤو البُاهاث .

ام الخعاباث الخإ٠ذ مً   زا ؤخىاء في الدسجُل املخاظبي حُٕحر ؤٜس الخىبُٞ العلُم لخّلُماث وجىحهاث ؤلاداسة َو

بممان اخترام العُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاّذة والٝىاهحن والىٍام الذاخلي للماظعت الخإ٠ذ مً الاظخخذام ألامثل 

ما٥ بفٙت ّ٘الت. زا بخدعحن ألاداء وإداسة ألِا  1والّٙا٥ إلاىاسد اإلااظعت َو

 يت .الفشع الثاوي : أهذاف هؽام الشكابت الذاخل

 : ؤن الخد٢م في ألاوؽىت اإلاخّذدة للماظعت وفي ِىامل ؤلاهخاج داخلها وفي هٙٝاتها وج٣الُٚ الخحكم في املؤظعت

ىاثذَا وفي مخخلٚ العُاظاث التي ولّذ بُٕت جدُٝٞ ما جشمي بلُه اإلااظعت، ًيبغي ِليها جدذًذ ؤَذا٘ها،  ِو

ٗى ِلى مّلىماث  ها وإحشاءاتها مً ؤحل الٜى راث مفذاُٜت ح٢ّغ الىلُّت الخُٝٝت لها واإلاعاِذة َُا١لها وٜش

ابت ِلى مخخلٚ الّىاـش اإلاشاد الخد٢م ٘يها.   ِلى خلٞ ٜس

 :ابت الذاخلُت َى خماًت ؤـى٥ اإلااظعت مً خال٥ ٘شك خماًت مادًت  حماًت ألاصىل بن ؤَم اَذاٗ الٜش

ى٥ )الاظدثماساث، املخضوهاث الخٝىٛ(. بن َز ٍ الخماًت جم٢ً اإلااظعت مً ؤلابٝاء ومداظبُت لجمُْ ِىاـش ألـا

ى٥ اإلاىحىدة لخم٢ُنها  واملخاٍ٘ت ِلى ؤـىلها مً ١ل ألاخىاس اإلا٢ىت، و٠زل٤ دْ٘ عجلتها ؤلاهخاحُت بمعاَمت ألـا

 مً جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاشظىمت لمً العُاظت الّامت إلااظعت.

 : ُت حّىي ـىسة جممً دٜت البُاهاث ؤن ج دكت البياهاث املحاظبيت وجكاملها ومالءمتها ٣ىن اإلاّلىماث مىلِى

ِادلت ًِ ولْ اإلااظعت لمً بِئت وؽاوها و بن ج٣ىن َزٍ اإلاّلىماث خالشة وحاَضة بالؽ٣ل ال٣امل واإلاالثم 

ذ اإلاىاظب خذمت ألاوشاٗ اإلاعخُٙذة وجشجبي اإلاّلىماث املخاظبُت بالّملُاث الىاججت مً مضاولت  .وفي الٜى

ابت الذاخلُت جخىلذ ِنها مّلىماث ألاوؽىت املخخلٙت باإلااظعت و جل ٤ الّملُاث التي حّبر مجاال لخىبُٞ هٍام الٜش

ذ بالّملُاث جىُٙزَا حسجُلها بالذ٘اجش  مداظبُت و جخم َزٍ الّملُاث ِبر ظلعلت مً خىىاث هي الخفٍش

                                                             
ابت الذاخلُت  ت حامّت اإلاعُلت  2ماظتر ،ِِس ى بذسووي، مدالشاث الٜش   1     .22 ،ص2102 سنة ،جذُٜٞ ومشاٜبت الدعُحر، ٜعم الّلىم الخجاٍس
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املخاظبُت الىاججت واملخاظبت ًِ هخاثجها ٘ةرا ما جمذ مشاِاة َزٍ الخىىاث ًمشبها اجمام الّملُاث اإلاّلىماث 

ذَا دُٜٝت و مالءمت و ١املت.  1ًِ رل٤ ًم٢ً الىزىٛ ٘يها ِو

  : ت ت مً العُاظاث والخىي والاحشاءاث الالتزام بالعياظاث إلاداٍس جم جشحمه اَذاٗ اإلااظعت بلى مجمِى

زي الّملُاث اإلاخ٣املت التي جخىي حىاهب اإلااظعت ١ا٘ت، وجفذس ؤلاداسة بزل٤ ٜشاساث وحّلُماث هىحهها الى مىٙ
ت ٘ةجها جخمْ الى 2 ت وظىاء ؤ١اهذ َزٍ الٝشاساث والخّلُماث ٠خابُت ؤم ؼٍٙى اث الاداٍس املخخلٙت، ِبر اإلاعخٍى

ِملُت الخيبا ؤو الخّذًل بما ٜذ ًادي بلى ِذم ٘هم الٝفذ الصخُذ منها مً حاهب اإلاىٙزًً ألامش الزي ٌعخىحب 

ت واضخت مالثم ل ختى ًم٢ً الخُٝذ بها وجىُٙزَا ٠ما سظمذ مما ؤن ج٣ىن َزٍ الخّلُماث الاداٍس ت ال جدخمل الخإٍو

ت اإلاخممىت في الٝشاساث والخّلُماث  ٌعمذ بالٝى٥ بن دسحت اظدُّاب العُاظاث والخىي والاحشاءاث الاداٍس

 والخمع٤ بها وجىبُٝها جى٢ّغ ِلى مذي جدُٝٞ ؤَذاٗ اإلااظعت.

 : ابت حشجيع العمل بكفاءة الذاخلُت ب٣ل وظاثلها داخل اإلااظعت ًم٢ً مً لمان  اًً اخ٣ام هٍام الٜش

الاظخّما٥ ألامل وال٢ٚء للمىاسد اإلااظعت و مً زم جدُٝٞ ّ٘الُت في وؽاوها مً خال٥ الخد٢م في الخ٣الُٚ 

ٝي بل ٌّىي  ابت الذاخلُت ال ٌّىى لئلداسة بّن المماهاث ٘و بخخُٙمها ِىذ خذودَا الذهُا، ٔحر ؤن هٍام الٜش

 1ودًت اإلااظعت.جدعىا في مشد

 املبحث الثاوي : اظاظياث هؽام الشكابت الذاخليت .

ابت الذاخلُت، املخاٍ٘ت ِلُه و مشاحّت مذي مالءمخه و مذي ٠ٙاًت  جخدمل ؤلاداسة معاولُت ولْ هٍام الٜش

اثٚ اإلااظعت هدى الىجاح و  ُٙت مً ٌو م٣ىهاجه، و رل٤ مً ؤحل الذْ٘ بهزا الىٍام بلى جىحُه ِملُاث ١ل ٌو

 دُٝٞ ألاَذاٗ اإلاشحىة.ج

 املعلب ألاول : مكىهاث هؽام الشكابت الذاخليت.

ابت الذاخلُت  مشاِاة خمغ م٣ىهاث ؤظاظُت ال بذ مً اَخمام بها لممان   ًخىلب جفمُم و جىُٙز ؤي هٍام الٜش

ابُت و جخمثل َزٍ م٣ىهاث ُ٘ما ًلي :  لخدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش

ابي ّ٘ا٥ و  بيئت سكابيت 1  ابُت ألاسلُت التي جٝىم ِليها اإلا٣ىهاث ألاخشي و اظاط جدُٝٞ هٍام ٜس : حّخبر البِئت الٜش

 هي ج٣ىن مً:

ؤ : ِىامل لها ـلت مباؼشة باإلداسة : ِىامل لها ـلت مباؼشة باإلداسة: و جخمثل في مذي هضاَت الّاملحن       

ت املخخلٙت  و الُٝم ألاخالٜ اث ؤلاداٍس ُت لذي الّاملحن و ؤلاداسة و مّاًحر ظلى٠ُت مىبٝت و ٠ُُٙت باإلاعخٍى

 اظخخذامها في واْٜ ِملي 

ب : ِىامل لها ـلت مباؼشة بدىٍُم اإلااظعت هٙعها  : و جخمثل في اله٣ُل الخىٍُمي ال٢ٚء و مذي جدذًذ    

 ظلىاث و معاولُاث و ظُاظاث ألا٘شاد و مذي التزام بعُاظاث ماظعت.

                                                             
1
ابت الذاخلُت،٠بلىحي خمضة، ؤ  ت إلاخىلباث هٍام الٜش شة  مز٠شة ماحعخحر، جخفق: مداظبت، حامّت ؤخمذ زش جىبُٞ اإلااظعت الاٜخفادًت الجضاثٍش بٜى

 .23   ؿ، 2015بىمشداط ظىت  
لم الخعبانِىا 2 ابت الذاخلُت في بِئت هٍم اإلاّلىماث املخاظبُتهللا ؤخمذ ظٍى  .56ؿ، 2009، داس الشاًت، الىبّت ألاولى، ألاسدن،، الخذُٜٞ و الٜش
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مالها بر ال بذ لها مً جدذًذ و جدلُل : جليم املخاظش 2  جخّشك اي ماظعت للّذًذ مً مخاوش ِىذ مضاولتها أِل

اث مٝبىلت. ا بلى معخٍى  2مخاوش و مداولت جخُٙٚ خذة جإزَش

ابت  أوشعت سكابيت : 3 ابُت في ظُاظاث و بحشاءاث و ٜىاِذ التي حّمل ِلى جدُٝٞ الٜش جخمثل في ؤوؽىت ٜس

ٝت مالثمت و  ٝت ّ٘الُت و جخمثل َزٍ ألاوؽىت في :الذاخلُت بىٍش   بداسة مخاوش بىٍش

ابُت ِلى الدؽُٕل : تهخم بمشاٜبت و مخابّت حؽُٕل الّملُاث اإلااظعت.   ؤوؽىت ٜس

ش مالُت ًم٢ً اِخماد ِليها. ش اإلاالُت : تهذٗ بلى اِادة جٝاٍس ابُت ِلى بِذاد الخٝاٍس ابُت ِلى  ؤوؽىت ٜس ؤوؽىت ٜس

  مً التزام بٝىاهحن في ماظعت. الالتزام: و تهذٗ للخإ٠ذ 

جدذًذ مّلىماث مالثمت لخدُٝٞ ؤَذاٗ ماظعت خفى٥ ِليها و حؽُٕلها و جىـُلها  معلىماث و الاجصال :

 1ملخخلٚ ماظعاث .

 املعلب الثاوي: أهىاع الشكابت الذاخليت . 

ٚ العابٝت ًم٢ً            ٝا الخّاٍس ابت الذاخلُت ٘و جدذًذ ؤَم الّىاـش التي مً اظخّشاك جدذًذ مٙهىم الٜش

ابت في الؽ٣ل الخالي :  جدذًذ مٙهىم الٜش

 

م ) ابت الذاخلُت .1-1) الؽ٣ل ٜس  :ًمثل ؤهىاُ الٜش

 

خماد ِلى مّلىماث ظابٝت.  اإلافذس: مً اِذاد الىالبخان بااِل

ابت املخاظبُت: 1     الٜش

ا في اإلاؽشُو  ابت الذاخلُت ِىفشا سثِعُا مً ِىاـَش ابت املخاظبُت الىحه املخاظبي مً احه الٜش وجمثل الٜش

ت وجدُٝٞ دٜت  اث ٔحر مؽشِو ابت وتهخم باإلحشاءاث لخماًت مىاسد اإلاؽشُو مً ؤي جف٘ش وجخممً َزٍ الٜش

خم جدُٝٞ َزا الىُى  خماد ِليها ٍو ٞ الجىاهب الخالُت : البُاهاث واإلاّلىماث التي ًم٢ً الِا  مً الٝشابت ًِ وٍش

ابت املخاظبُت: 1_1   ِىاـش الٜش

 _ ولْ وجفمُم هٍام معدىذي مخ٣امل ومالثم لّملُاث اإلاؽشُو .

                                                             

    56 عطاهللا أحمد سويلم الحسان، مرجع سبك ذكره، ص 1 

ت 
اب

لٜش
ُ ا

ىا
اه

ُت
خل

ذا
 ال

ابت املخاظبُت  الٜش

ت ابت الاداٍس  الٜش

لبي الذاخلي   
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 _ولْ هٍام مداظبي مخ٣امل وظلُم ًخٙٞ ووبُّت وؽاه اإلاؽشُو  .  

 اٗس ِليها _ولْ هٍام ظلُم لجشد اـى٥ وممخل٣اث الؽشُو و ٛ ٥ لٝشاءة املخاظبُت اإلاخّ .

 _ولْ هٍام مالثم و مٝاسهت بُاهاث سجالث مداظبُت اإلاعاولُت ًِ ؤـى٥ اإلاؽشُو مْ هخاثج الجشد .

ً مشاحّت  ذاد مىاٍص الّٙلي لؤلـى٥ اإلاىحىدة في خُاصة اإلاؽشُو ِلى اظاط دوسي و ًدبْ رل٤ لشوسة هٍام إِل

ومّلىماث مالُت  خال٥ الٙترة اإلاذ ِنها محزان بؽ٣ل دوسي )ؼهشي مثال( لخدُٝٞ مً دٜت ما جم حسجُله مً بُاهاث 

 اإلاشاحْ

ابت اإلاالُت : 2_2    ؤدواث الٜش

اث الجشدًت في جهاًت الٙترة مً معاو٥ واخذ ؤو ؤ٠ثر في اإلاؽشُو . خماد هدُجت الجشد والدعٍى  ولْ هٍام اِل

ابت املخاظبُت ًم٢ً اظخخذام الّذًذ مً ألادواث والتي مً ؤَمه  ا ما ًلي:الخدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش

 _اإلاشاحّت  اإلاعدىذًت.

 _اإلاشاحّت الٙىُت.

ابت اإلاالُت.  _الٜش

 _اإلاشاحّت الذاخلُت.

 _المبي الذاخلي.

 _الىٍام املخاظبي.

ت : 2 ابت ؤلاداٍس  الٜش

ا، وجخم  ىفشا سثِعُا مً ِىاـَش ابت الذاخلُت في اإلاؽشُو ِو ت الىحه الاداسي مً احه الٜش ابت الاداٍس وجمثل الٜش

ابت وجممً حمُْ ؤلاحشاءاث الالصمت للخدُٝٞ مً ٠ٙاءة اظخخذام مىاسد ممخل٣اث اإلاؽشُو اظخخذاما َزٍ  الٜش

ؤمثال مً هاخُت ،والخدُٝٞ مً مذي التزام اإلاؽشُو والّاملحن ُ٘ه بالعُاظاث والٝىاهحن واللىاثذ الذاخلُت 

 شي .والخاسحُت ِلى العىاء واإلاىٍمت للّما٥ و ؤوؽىت اإلاؽشُو مً هاخُت ؤخ

اإلاٝفىد بزل٤ الىٍم والٝىاهحن الذاخلُت في اإلاؽشُو ؤو التي ولّها ِلى معخىي الذولت ومّنى رل٤ جدُٝٞ 

ت جشجبي بإٜعام الدؽُٕل ولِغ بٝعم الخعاباث او  ابت ؤلاداٍس ال٢ٙاًت ؤلاهخاحُت اإلاالثمت. خُث هجذ ؤن الٜش

ٔحر خالّت  نى شجبىت مباؼشة بالٝعم اإلاالي بمّالٝعم الّالي باإلايؽاة والعبب في رل٤ ؤن َزٍ ألاٜعام ٔحر م

ابت مً خال٥  خدٝٞ َزا الىُى مً الٜش إلاعاولُت اإلاذًش اإلاالي مما ٌّني ِذم الُٝام مشاحْ اـاباث بخٝذًمها ٍو

 1 الجىاهب آلاجُت :

 

 

 

                                                             
 

ا ، 1 ت :مفش ،الذاس الجامّت ،   اإلاشاحّت الذاخلُتِبذ الٙخاح الصخً، دمحم العُذ ظٍى  .85_ 83،ؿ  2004، ؤلاظ٢ىذٍس
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ت :2_1 ابت ؤلاداٍس  ِىاـش الٜش

ُت ِل ى معخىي ؤلاداساث وألاٜعام والتي حعاِذ جدذًذ الهذاٗ الّامت الشثِعُت للمؽشُو و٠زل٤ ألاَذاٗ الِٙش

 .في جدُٝٞ ألاَذاٗ الّامت الشثِعت  مْ ولْ جىـُٚ دُٜٞ جمثل َزٍ ألاَذاٗ ختى ٌعهل جدُٝٝها

ابت الخىت الخىٍُمُت في اإلاؽشُو لممان جدُٝٞ ماحاء بها مً احشاءاث وخىىاث وبالخالي جدُٝٞ  ولْ هٍام الٜش

ت و ولْ هٍام  الخٝذًش ِىاـش اليؽاه في اإلاؽشُو ِلى اخخالٗ ؤهىاِها بؽ٣ل دوسي في بذاًت ألاَذاٗ اإلاىلِى

 :مالُت لخ٣ىن َزٍ الخٝذًشاث ألاظاط في ِٝذ اإلاٝاسهاث وجدذًذ الاهدشا٘اث العلبُت بفٙت خاـت ومنها ١ل ظىت

  .ٜىاِذ وؤظغ جٝذًش اإلابُّاث -

 ٜىاِذ وؤط جٝذًش ؤلاهخاج. -

اث  -  ألاخشي.ٜىاِذ وؤظغ ِىاـش اإلافش٘و

 :ولْ هٍام خاؿ للعُاظاث وؤلاحشاءاث املخخلٙت الّىاـش الهامت في اإلاؽشُو لالظترؼاد بها ومنها

 .ظُاظاث وإحشاءاث الؽشاء -

 .ظُاظاث وإحشاءاث البُْ -

 ظُاظاث وإحشاءاث ؤلاهخاج. -

ُٚ باليعبت للّاملحن - ٚ و الخٌى  .ظُاظاث الخٌى

 .ؽشُوظُاظاث وإحشاءاث الدعّحر إلاىخجاث اإلا -

ىاِذ جىُٙز العُاظت اإلاالُت في اإلاؽشُو -  .بحشاءاث ٜو

 1.  ولْ هٍام خاؿ لّملُت اجخار الٝشاساث ًممً ظالمت اجخارَا بما ال ًخّاسك مْ مفالر اإلاؽشُو

ت ًم٢ً اظخخذام الّذًذ مً ألادواث والتي مً ؤَمها  2_2 ابت ؤلاداٍس ت : الخدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش ابت ؤلاداٍس ؤدواث الٜش

 ما ًلي: 

ت (.  _  اإلاىاصهاث الخخىُىُت  )الخٝذًٍش

ت .   _الخ٣الُٚ اإلاُّاٍس

 _مىاصهت البرامج وألاداء. 

ذ والخش٠ت  ._دساظاث الٜى

ت. ش الذوٍس  _الخٝاٍس

ب الّاملحن._هٍم جإَُل و   جذٍس

  ._الاخفاثُت والشظىم البُاهُت

 ._خشاثي الخذ٘ٞ

                                                             
.   86_87ؿ     1     هٙغ اإلاشحْ العابٞ،  
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ابت  م٢ً للمشاحْ الذاخلي او الخاسجي اظخخذام ؤي مً َزٍ ألادواث في مجا٥ جُُٝم الجاهب ؤلاداسي للٜش ٍو

 الذاخلُت

 المبي الذاخلُت :3

مت المبي الذاخلي . ٠ما ُ٘ما ًخق المبي الذاخلي ٌّخبر ِمل اإلاشاحْ الخاسجي معاوال ًِ ٘دق وجُٝم ؤهٍ

ابت ِلى الّملُاث الُىمُت للميؽاة و الزي ًادي  َى مّشٗو ؤن هٍام المبي الذاخلي َى اهٍمت المبي والٜش

ٚ ؤخش خُث ؤن رل٤ ًادي الى ا٠دؽاٗ  ٚ ًخم ا٠خماله والخدُٝٞ مً صخخه مً ٜبل مٌى بلى ِمل ؤي مٌى

عاو٥ ًِ ا٠دؽاٗ ألاخىاس والٕؾ والاخخالط ٘ةهه بزل٤ ألاخىاء والٕؾ والاخخالط وبما ؤن اإلاشاحْ الخاسجي م

 ٌّخبر معاوال ًِ ٘دق هٍام المبي الذاخلي

ت مً الاحشاءاث التي ًخم  للمبي الذاخلي ٜىاِذ وؤظغ مداظبُت جد٢مه بدُث جخمثل َزٍ الٝىاِذ في مجمِى

، و خ ابت ِلى ؤوؽىت اإلاؽشُو ادة ّ٘الُت الىٍام املخاظبي في مجا٥ الٜش ى٥ ومً ؤَم َزٍ ولّها لٍض ماًت ألـا

 الٝىاِذ ما ًلي :

خم رل٤ مً خال٥ اإلاعدىذاث العلُمت واإلاادًت لخذور َزٍ الّملُاث في الذ٘اجش  _الدسجُل الذ٘تري للّملُاث: ٍو

ؽتره ٜبل ِملُت الدسجُل َزٍ الخدٝٞ مً :    والسجالث املخخفت بزل٤ َو

ُّاث  ّملُت والتي جمذ وبّذ رل٤ ًخم الدسجُل الذ٘تري بؽ٣ل التي ًخممنها ومً صخت ال:_ صخت اإلاعدىذ والخٜى

ش لهزا اإلاعدىذ  . ٘ىسي، دون الخإخحر جٙادًا الخذور ؤي جالِب ؤو جضٍو

خم رل٤ مً خال٥ اظخخذام ؤظالُب مُّىت مثل : اظخخذام خعاب اإلاشاٜبت  :_المبي الخعابي الذ٘اجش ٍو

ت مً الخعاباث اإلاخجاوعت لفاب مشاٜبت بحمالي اإلاىسدًً خُث ًخم مىابٝت اإلاٙشداث مْ  ؤلاحمالُت ل٣ل مجمِى

 .الاحمالُت

ٙحن مما ًجّل اإلا _ ٙي ١ل ؤظم : اإلاٙاجئ ِلى ؤِما٥ اإلاٌى ما٥ مٌى ت أِل ٚ، داثما ِلى خزس اإلاشاحّت الذوٍس ٌى

 الخٙخِؾ مٙاجئ . لؽّىٍس بةم٣اهُت خذور

ى٥  م٢ً ؤن  :_مىابٝت ألـا ى٥، وفي السجالث الخاـت ٍو ت لهزٍ ألـا ذة الذ٘تًر ٞ اإلاٝاسهت باألـس زا ًخم ًِ وٍش َو

ُذ  لضم جدشي اظباب اخخالٗ الـش ٞ الجشد الّٙلي، او ؼهاداث مً ؤوشاٗ ؤخشي، ٍو جخم َزٍ اإلاىابٝت ًِ وٍش

 1تري و الّٙلي و الخدٝٞ منها و جدذًذ معاو٥ ًِ َزٍ الاخخال٘اث. الذ٘

  مبادئ الشكابت الذاخليت.املعلب الثالث :

ابت داخلُت ّ٘ا٥ ِلى اجفاٗ بمبادت ؤظاظُت جخمثل في :    ًشج٢ض ولْ هٍام ٜس

دق ؤلاحشاءاث، ّ٘لي ١ل ماظعت مهما ١ان وؽاوها  :ؤوال: مبذؤ الخىٍُم ا لىلْ وجىبُٞ ٘و بّذ َزا اإلابذؤ لشوٍس

ؤو حجمها ولْ جىٍُم ِٝالجي مالثم لها، بدُث جىـٚ َُا١لها مخخلٚ الّالٜاث الترحُت اإلاىحىدة بحن مخخٚ 

اثٚ وألا٘شاد في ٣َُل جىٍُمي مّحن.   ،1الٌى

                                                             
ا، هٙغ اإلاشحْ العابٞ ، ؿ88.    1    ِبذ الٙخاح الصخً ، دمحم العُذ ظٍى
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ابت الخلٝاثُت: ٌعمى ٠ز ٗش َزا اإلابذؤ ظىت زاهُا: مبذؤ الٜش ابت اإلاذمجت، ِو مً وٗش اإلاىٍمت  1977ل٤ بّبذا الٜش

اث  الٙشوعُت للخبراء املخاظبحن بإهه ١ل ٘دق مىفىؿ ِلُه بجشي ؤزىاء جىبُٞ ؤلاحشاءاث. وجىٙز الٙدـى

ابت اإلاخبادلت ؤو ١ل الىظاثل الخٝىُت اإلاىاظبت.  ظىاء بخٝىُت مٝاسهت اإلاّلىماث ؤو الٜش

ُت اإلاّلىماث التي حّىها للٕحر زالثا: مبذؤ اإلا ّلىمت الجُذة: جضداد الفىسة الخعىت للماظعت ِىذ اسجٙاُ هِى

ابت الذاخلُت  واإلاخّلٝت بيؽاوها، وولُّت ؤدائها. ولخدُٝٞ رل٤ ًجب ؤن جخفٚ اإلاّلىماث اإلاخذاولت في هٍام الٜش

ابلُت ؤلاًفا٥ والىُّٙت. ُت ٜو  باإلاالثمت واإلاىلِى

مبذؤ الاوسجام بإهه وحىب  1977لٝذ خذدث اإلاىٍمت الٙشوعُت للخبراء املخاظبحن ظىت  سابّا: مبذؤ الاوسجام

ا  ابت الذاخلُت لخفىـُاث اإلااظعت ومدُىها، وؤال ًفبذ َزا الىٍام ِىفشا حامذا م٢َش مالثمت هٍام الٜش

بخّذ بزل٤ ًِ الهذٗ مً وحىدٍ.  وممال ٍو

ابت الذاخلُت ًخق ١ل  اإلاعخخذمحن في خامعا: مبذؤ الؽمىلُت والذًمىمت: ٌّني مبذؤ الؽمى  لُت بإن هٍام الٜش

اإلااظعت في ١ل صمان وم٣ان، ؤما مبذؤ الذًمىمت ًخجلى في املخاٍ٘ت ِلى دوام جىبُٞ اإلاعخخذمحن ؤلاحشاءاث 

ا ٠ثحرا. ابت الذاخلُت في اإلااظعت، ؤي ِذم حُٕحَر  2اإلاؽ٣لت لىٍام الٜش

 خليت .املبحث الثالث : فعاليت هؽام الشكابت الذا

ابت ٜىي  هٍام وحىد بن  مً اإلاّلىماث املخاظبُت لىٍام ٌعمذ ؤن ؼإهه مً املخاظبي الىمىرج ِلى الذاخلُت للٜش

 ًم٢ً حهت زاهُت مً و حهت، مً للماظعت الخُُٝٝت الىلُّت ًِ مّبرة و مفذاُٜت راث مّلىماث جىلُذ

 لها . الّامت الخىت في ؤَذا٘ها جدُٝٞ مً اإلااظعت

 املعلب ألاول : ملىماث هؽام الشكابت الذاخليت 

ابت داخلُت ّ٘ا٥ ومخ٣امل وجخخلٚ اإلاٝىماث هٍام  ابت الذاخلُت البذ مً وحىد هٍام ٜس جدُٝٞ ؤَذاٗ الٜش

ابت الذاخلُت باخخالٗ اإلايؽإة ابت الذاخلُت ٌّخمذ ِلى ١ل مً الىمىرج املخاظبي   الٜش و بن وحىد هٍام ٘ىسي للٜش

ا٥ ٌعمذ بخىلُذ مّلىماث مّبرة بفذٛ ًِ الىلُّت الخُُٝٝت للماظعت مً حهت ، و بم٢نها مً وؤلاداسي الّٙ

ابت الذاخلُت في   جدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاعىشة مً حهت ؤخشي، جخمثل مٝىماث هٍام الٜش

ت |   : اإلاٝىماث ؤلاداٍس

ا لممان ال٢ٙاءة َش ت ًجب ج٘ى ت مً اإلاٝىماث ؤلاداٍس ابت الذاخلُت مجمِى           الّالُت في َزا الىٍام الىٍام الٜش

  : و هي

 

 

                                                                                                                                                                                              
ُتِلي مىفىسي ، 1 ابت الذاخلُت في الخد٢م في مخاوش الٝشوك اإلاف٘ش   ، مز٠شة ماحِعتر، ٜعم ِلىم الاٜخفادًت ٠ُت الّلىم الاٜخفادًت  دوس هٍام الٜش

   

لىم الدعُحر، حامّت ٘شخاث ِباط ،ظىُٚ، ت ِو   92ؿ ،2008والخجاٍس

 

62. ص ،سبك ذكره  مرجع سويا، السيد دمحم ، الصحن الفتاح عبد     2  
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 1: ٣َُل جىٍُمي ٠ٙه -ا

ابت ّ٘ا٥ وخاـت برا ١ان جدذًذ اإلاعاولُاث دُٜٞ و  بن وحىد ٣َُل جىٍُمي ٠ٙه ٌّذ هٝىت البذاًت لىٍام ٜس

ٝا لدجمها واحعاُ ؤِمالها ووبُّت وؽاوها، وختى ٣ًىن  واضر واله٣ُل الخىٍُمي ًخخلٚ مً ماظعت ألاخشي ٘و

لعلىاث واإلاعاولُاث التي جْٝ ِلى َزا اله٣ُل الخىٍُمي ٠ٙه البذ مً مشاِاة حعلعل الاخخفاـاث وجىلُذ ا

ِاجٝها، ٠ما ًجب ؤن جادي الخىت الخىٍُمُت في اإلااظعت بلى اظخٝال٥ ؤلاداساث وجىلُذ خىىه العلىت 

ّني اظخٝال٥ ؤلاداساث الا بخم العُىشة ِلى  ٝت جم٢نها مً جدذًذ اإلاعاو٥ ًِ اسج٣اب ؤي خىا ؤو مخالٙت، َو بىٍش

م واخذ، وؤن ٣ًىن َىاٟ ٘فل واضر بحن ؤلاداسة التي جٝىم بدىُٙز الّملُت ِملُت بإ٠ملها وؤدائها مً ٜبل ٜع

ابت ٜعم مّحن الٝعم ؤخش  زا مً ؤحل خلٞ ٜس ى٥ وإداسة الخعاباث، َو وؤلاداسة اإلاعاولت ًِ الاخخٙاً باأـل

 للخذ مً اسج٣اب ألاخىاء والٕؾ وجدذًذ الّاو٥ ِنها بن وحذث .

اظبت اإلاعاولحن ًم٢ً ؤن ٌعاِذا ِلى جدبْ الّملُاث في ١ل هاخُت مً بن اله٣ُل الخىٍُمي الجُذ ومبذجي مد

ادة اَخمام الّاملحن والّىاًت بما ًْٙ ِلى  اإلااظعت، مما ٌّني سبي الىخاثج باأل٘شاد والزي ًادي بذوٍس بلى ٍص

ٗ ِاجٝهم مً معاولُت، خاـت ِىذما ٌؽّشون بإجهم ظٗى ًداظبىن ِلى ألاخىاء التي ًشج٢بىجها واجهم ظى 

  : ًجاصون في خالت ِذم اسج٣ابهم لهزٍ ألاخىاء. و بالخالي ًم٢ً الٝى٥ بن اله٣ُل الخىٍُمي ال٢ٚء ٌؽمل

ٚ واخذ او بداسة واخذة بالّملُت مً بذاًتها بلى جهاًتها_ ابت الذاخلُت ِلى الّملُاث ورل٤ باال ًٝىم مٌى  الٜش

ى٥ وجذاولهالً جدذد معاولُت حسجُل البُاهاث وجذاولها ومعاولُت املخا_  ٍ٘ت ِلى ألـا

ٞ جدذًذ ظلىاث ١ل بداسة ومعاولُاتها وجىٍُم الّالٜاث بُنها_  الاظخٝال٥ الخىٍُمي ورل٤ ًِ وٍش

ٙحن  : ب ٠ٙاءة اإلاٌى

ٚ اإلاىاظب في اإلا٣ان اإلاىاظب لزل٤ حّخبر  ٙحن وولْ اإلاٌى ابت الذاخلُت ِلى ٠ٙاءة اإلاٌى حّخمذ ّ٘الُت هٍام الٜش

خباس ِىذ جُُٝم هٍام  ٙحن روي ال٢ٙاءة الّالُت وجشبهم مً الّىاـش التي ًجب ؤخزَا بّحن الِا ِملُت اخخباس اإلاٌى

ابت   الٜش

ٙحن الجذد مْ مشاِاة اإلااَالث الالصمت الذاخلُت، وبالخالي ًجب ؤن ٣ًىن للماظعت ظ ُاظت ظلُمت في حُّحن اإلاٌى

ُٙت   ل٣ل ٌو

اث ومّاًحر اداء ظلُمت -ج   : وحىد معخٍى

لى ٠ٙاءة  ابت الذاخلُت ِو اثٚ في ١ل ٜعم ًازش بذسحت ٠بحرة ِلى ّ٘الُت هٍام الٜش بن ظالمت الىاحباث والٌى

ت بٌهاس الخىىاث التي ًخم بمٝخماَا الّملُاث الىاججت ًِ َزا ألاداء، وبالخالي ًجب ِل ى ؤلاحشاءاث اإلاىلِى

اث ألاداء والىظاثل التي جممً  ى٥، ٠ما ًجب ِليها بٌهاس معخٍى اِخماد العلبُاث وحسجُلها واملخاٍ٘ت ِلى ألـا

دلت اجخار الٝشاساث، ٠ما ؤن ٠ٙاءة الّاملحن باإلااظعت ال ٌّني الخخلي ًِ مّاًحر ُٜاط ؤداءَم، ورل٤ مً ؤحل 

داولت اإلاٝاسهت بحن ألاداء الّٙلي و ألاداء املخىي وجدذًذ الاهدشا٘اث وؤلاحشاءاث الىاحب اجخارَا لخصخُذ م

 . َزٍ الاهدشا٘اث

 

                                                             
ابت الذاخلُتالّمشي ؤًمً،  2 ، مز٠شة ماظتر، جخفق: ٘دق مداظبي، حامّت دمحم خُمش، للمخضون دوس اإلاشاحّت الذاخلُت في جدعحن هٍام الٜش

 .  51، ؿ 2015بع٢شة، 



ابت الذاخلُت                                                                                                                                                                                   الٙفل الاو٥ :  الاواس الىٍشي لىٍام ٜس

 

19 
 

ى٥ _د  ت مً العُاظاث وؤلاحشاءاث لخماًت ألـا   1: وحىد مجمِى

ى٥ والسجالث  حر الخماًت ا٥ الصمت ٥ أـل مً الخلٚ ًجب ان ٣ًىن لذي اإلااظعت ظُاظاث و بحشاءاث لخ٘ى

ش صخُدت، ٠ما ًجب ِليها الاخخٙاً بالسجالث واإلالٙاث في  والمُاُ والاخخالط ختى ج٣ىن اإلاّلىماث والخٝاٍس

حر الخماًت اإلاادًت لؤلـى٥  ؤما٠ً جٝل مً اخخما٥ بدخا٥ حّذًالث ِليها و بجال٘ها ، واجباُ ظُاظاث ظلُمت لخ٘ى

هُت لخماًتها، جدذًذ ألاشخاؿ اإلاعمىح لهم بالذخى٥ ٠خخفُق ؤما٠ً خاـت بها، اظخخذام ألاهٍمت ؤلال٢ترو 

بلى َزٍ ألاما٠ً الاخخٙاً باألٜشاؿ اإلاذمجت وؤؼشوت السجالث اإلامٕىىت في ؤما٠ً م٢ُٙت ختى ال جخلٚ ٠ما 

ذ و بزباث لخل٤ مّلىماث ٞ جفٍش   ًجب ؤن ًخم اـذاس و اظخالم جل٤ ألاؼشوت و ألاٜشاؿ ًِ وٍش

 : ُتوحىد ٜعم اإلاشاحّت الذاخل_ٌ 

ابت الذاخلُت وحىد ٜعم جىٍُمي بداسي داخل اإلااظعت ًىلٞ ِلُه اظم ٜعم اإلاشاحّت  مً مخىلباث هٍام الٜش

ابت الذاخلُت .  الذاخلُت مهىه الشثِعُت جخمثل في الخإ٠ذ مً جىبُٞ هٍام الٜش

 : اإلاّلىماث املخاظبُت . 2

ابت الذاخلُت  ت ًٝىم هٍام الٜش ت مً الذِاثم واإلاٝىماثباإللا٘ت بلى اإلاٝىماث ؤلاداٍس  الّٙا٥ ِلى مجمِى

 املخاظبُت واإلاالُت، جخمثل في : 

 : ا هٍام مداظبي ظلُم

ابت  ٌّخبر وحىد هٍام مداظبي ظلُم ًممً لئلداسة جدُٝٞ المبي املخاظبي مً ابشص مٝىماث هٍام الٜش

ت مً العُاظاث هي ّخمذ َزا الىٍام ِلى مجمِى  : الذاخلُت املخاظبُت ، َو

جب ؤن ج٣ىن َزٍاملجمِى ت : وهي جخخلٚ خعب اخخالٗ وبُّت اإلااظعاث وؤوؽىتها ٍو  ت الذ٘تًر

ت مخ٣املت ومشاُِت للىىاحي الٝاهىهُت والؽ٣لُت ت الذ٘تًر  املجمِى

ابت الذاخلُت وحىد دوسة معدىذًت ِلى دسحت ِالُت مً ال٢ٙاءة  - الذوسة اإلاعدىذًت ًخىلب جدُٝٞ هٍام حُذ للٜش

ظاس ي للُٝذ وؤدلت ؤلازباث، وبالخالي ِىذ جفمُم اإلاعدىذاث ًجب مشاِاة  الىىاحي الٝاهىهُت واإلاا جمثل اإلافذس ألا 

 . والؽ٣لُت

الذلُل املخاظبي: ٌّني وحىد ؤظاط ظلُم لخٝذًم بُاهاث بحمالُت لها ؤَمُتها في مجا٥ الخدلُل واإلاٝاسهت الالصمت 

ت ابت، خُث ًخم جٝعُم َزٍ البُاهاث بلى مجمِى شاك الٜش ُت أٔل  مً الخعاباث الشثِعُت جخُٙش منها خعاباث ِ٘ش

  

 ب الىظاثل آلالُت الال٢تروهُت اإلاعخّملت :

اـبدذ الّىاـش آلالُت اإلاعخّملت لمً ِىاـش الىٍام املخاظبي داخل الىخذاث الاٜخفادًت مً وجضاًذ ؤَمُت 

ما٥ خال٥ الذوسة اظخخذام الخاظىب في بهجاص الّذًذ مً الّملُاث الّىاـش الهامت في لبي واهج اص ألِا

 2املخاظبُت وجدلُل البُاهاث واإلاّلىماث ظشاء بٕشك بِذادَا ؤس ؤلا٘فاح ِنها.

 

                                                             
52،ؿ هٙغ اإلاشحْ العابٞ  ،الّمشان ؤًمً   1  

 
 .53نفس المرجع السابك ص 2
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 املعلب الثاوي : خعىاث جلييم هؽام الشكابت الذاخليت 

ابت داخلُت في ماظعت مدل الٙدق مً خال٥ الخىىاث  ًم٢ً ؤن ًٝىم اإلاشاحْ بذساظت و ٘دق هٍام ٜس

 الخالُت:

ابت الذاخلُت٘هم ٣َُل  -ؤ  1 :  هٍام الٜش

ابت الذاخلُت "هٍام مداظبي و ؤظالُب  ت ال٣املت ًِ هٍام الٜش في َزٍ الخىىة ًجب ِلى اإلاشاحْ ان ًدٝٞ  اإلاّ٘ش

اث املخخلٙت داخل ماظعت بةلا٘ت الي الشحُى في  ٞ اظخٙعاس مً اشخاؿ في معخٍى ابت "  ًِ وٍش الٜش

ابت داخلُت  ابت داخلُت و ٌعخىُْ اإلاعدىذاث التي جىـٚ  هٍام ٜس اثٚ للخفى٥ ِلى ٘هم ١اٗ له٣ُل ٜس و ٌو

ا  . اإلاشاحْ اظخخذام الّذًذ مً ؤظالُب ٠خشاثي الخذُٜٞ و ٔحَر

ٚ  ٔحر ؤهه بةم٣اهه  خماد ِليها في ِملُت الخٜى ب اإلاشاحْ الِا بن الهذٗ مً َزٍ الخىىة َى جدذًذ هىاحي التي ًٔش

خماد  ِلى بّن الّىاـش في  ش ِذم الِا ابت داخلُت ألظباب مُّىت ١ىحىد جفمُم ٔحر مد٢م مما جٍٝش هٍام ٜس

   ًترجب ِذم الاومئىان و دٜت بُاهاث مداظبُت

خباس  وبُّت اإلاؽشُو ؛ الاظخخذام ٔحر اإلافشح به ؤو ٔحر اإلاىاظب لؤلـى٥ ؛ :ًجب ِلى اإلاشاحْ ؤن ًإخز بّحن الِا

ابت بفٙت ِامت   . بِئت الٜش

ابت بلى ٜعمحن  :هٝعم بِئت الٜش

ابي؛  الىعي الٜش

ابت باإلاؽشُو  .مذي جىُٙز الٜش

 : ِلى اإلاذٜٞ باليعبت ل٣ل ٜعم مً الٝعمحن العابٝحن ؤن ًٝىم بـ

ابت الذاخلُت، ورل٤ اِخمادا ِلى  لى الٜش ، ِو ٙي اإلاؽشُو الٝعم ألاو٥: ٘دق جإزحر الّامل الاٜخفادي ِلى مٌى

ابي باإلاؽشُو )جدذد مً وٗش اإلاذٜٞ الذ  .اخلي ؤو الخاسجي(مٝاًِغ الىعي الٜش

 : : الخإ٠ذ مً وحىد الٝعم الثاوي

 .٣َُل جىٍُمي حُذ؛ ًدذد العلىاث اإلاعاولُاث؛ وزاثٞ ولىاثذ جىٍُمُت ، جىضر ٠ُُٙت ؤداء اإلاهام

ت)الذ٘اجش املخاظبُت(؛وحىد ٜعم  ( وؤخشي د٘تًر ت معدىذًت )الىزاثٞ اإلاّذة مً وٗش اإلاؽشُو وحىد مجمِى

   . للخذُٜٞ الذاخلي باإلاؽشُو

2  ٞ ابت و ًم٢ً اإلاشاحْ بن ًٝىم بزل٤ ًِ وٍش ابت: ًخم في َذٍ الخىىاث جدذًذ مخاوش الٜش جدذًذ مخاوش الٜش

هٝاه لّٚ و الٝىة و ًجب حسجُلها و جىزُٝها و لمها الاوساٛ مشاحّت  و ٠زل٤ ًجب ؤن هىزٞ مىاوً المّٚ  

الجها جشجبي هخاثج جُُٝم الىٍام  الاحشاءاث  و الٝىة َزٍ في ما ٌعمى بإوساٛ مشاحّت الجعش و ٜذ ظمُذ بزل٤

  الالخٝت للمشاحّت

ٝت  3 ابت في اإلااظعت جىبٞ بىٙغ  الىٍش اخخباساث الالتزام : الهذٗ مً َزٍ الخىىة َى  الخدٝٞ مً ؤظالُب الٜش

ابت و ًجب ِلى بداسة ماظعت ؤن  ٙحن  ملتزمىن بخىبُٞ بحشاءاث و ؤظالُب الٜش جدث التي ولّذ بها، وؤن اإلاٌى

بهم و اداء مهام مخففت ل٣ل واخذ منهم ًٝىم اإلاذٜٞ بهزٍ الاخخباساث للخإ٠ذ  ٙيها ِلى رل٤ مً خال٥ جذٍس مٌى
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ٝت الصخُدت واملخذدة معبٝا. جتٟر وبُّت  ٞ الىٍش ابت جىبٞ مثلما َى مخىي له و٘و مً ؤن بحشاءاث الٜش

ُذ َزٍ الاخخباساث بلى ٌشٗو اإلاذٜٞ والتزاماجه  1. وجٜى

  :خاثج الٙدقجُُٝم ه 4

 : حؽخمل ِملُت جُُٝم هخاثج الٙدق ِلى

ابت الذاخلُت ؛ جدذًذ هٝاه المّٚ ؛ جدذًذ ما برا ١اهذ هٝاه المّٚ َامت.    جدذًذ هٝاه الٝىة في هٍام الٜش

ابُت مُّىت )ؤو دسحت الخىابٞ مْ َزٍ  ابت الذاخلُت هي خالت ج٣ىن ٘يها بحشاءاث ٜس هٝاه المّٚ في الٜش

ذ جدذر ؤخىاء ؤو ؤِما٥ ٔحر ٜاهىهُت ، وال ًخم ا٠دؽا٘ها في ؤلاحشاءاث( ٔح ابي مّحن)ٜو ر ١اُ٘ت لخدُٝٞ َذٗ ٜس

 .الٙترة الخالُت في ٌل الٍشٗو الّادًت(

ا في ؤ٠ثر مً خالت، وفي ِىفش رو ؤَمُت وعبُت  ج٣ىن هٝىت المّٚ َامت، برا خذزذ في الٍشٗو العابٞ ر٠َش

ُُٝم هٝاه المّٚ ًجب ِلى اإلاشاحْ ؤن ًإخز في اِخباٍس ؤن حّذد هٝاه خعب وعبخه بلى الٝىاثم اإلاالُت ، ولخ

 المّٚ الٕحر الهامت ٜذ جادي بلى هٝاه لّٚ َامت

 املعلب الثالث : إحشاءاث الشكابت الذاخليت 

ابت الذاخلُت وظاثل مخّذدة بُٕت بخ٣ام الّمل املخاظبي وجدُٝٞ ألاَذاٗ اإلاخىخاة مىه  ٌعخّمل هٍام الٜش

حر مّلىماث راث  وحّل هٍام اإلاّلىماث املخاظبُت ٌعخجُب لؤلوشاٗ اإلاعخّملت للمّلىماث مً خال٥ ج٘ى

الىلُّت الخُٝٝت للماظعت، لزل٤ وحب ِلى َزا الىٍام ِذة بحشاءاث مً ؼإجها ؤن  مفذاُٜت وحّبر ًِ

بلى ؤلاحشاءاث جذِم اإلاٝىماث الشثِعُت له، وحّخبر بمثابت حجش ألاظاط للمبنى، لزا ظيخىٛش في َزا البىذ 

ابت الذاخلُت مً خال٥ الّىاـش  آلاجُت    :2املخخلٙت لىٍام الٜش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ؿ:                      123اإلافذس: دمحم التهامي وىاَش، معّىد ـذًٝي، مشحْ ظبٞ ر٠ٍش
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 :
ً
ت:اوال جخق َزٍ ؤلاحشاءاث ؤوحه اليؽاه داخل اإلااظعت، ٘ىجذ بحشاءاث جخق  إحشاءاث جىؽيميت وإداٍس

ابت  ت بما ًممً ٘شك ٜس ألاداء ؤلاداسي مً خال٥ جدذًذ الاخخفاـاث، جٝعُم واحباث الّمل داخل ١ل مذًٍش

ت خذود اليؽاه ل٣ل معاو٥ ومذي التزامها  ْ وجدذًذ اإلاعاولُاث بما ًدُذ مّ٘ش ِلى ١ل شخق داخلها، جىَص

ُْ ِلى اإلاعدىذاث مً وٗش باإلاعا  ولُاث اإلاى١لت بلُه وإحشاءاث ؤخشي جخق الجاهب الخىبُٝي ٠ّملُت الخٜى

ٙحن،  ذة ـىس، وإحشاء خش٠ت الخىٝالث بحن اإلاٌى ل ِو ٚ الزي ٜام بةِذادَا، واظخخشاج اإلاعدىذاث مً ألـا اإلاٌى

ذاد ِملُت مُّىت، بدُث ال ًتٟر بلى ؤي   ولبي الخىىاث الىاحب بزباتها إِل
ّ
ٚ الخفٗش الصخص ي بال مٌى

 :بمىا٘ٝت اإلاعاو٥، لزل٤ ظيخىٛش بلى َزٍ ؤلاحشاءاث مً خال٥ الىٝاه الخالُت

جدذًذ الاخخفاـاث: بن جدُٝٞ ؤَذاٗ اإلااظعت الاٜخفادًت، الاحخماُِت والخ٢ىىلىحُت ٣ًىن ِبر جٍا٘ش - 1

دُٜٞ لالخخفاـاث داخل الجهىد داخل ؤحضائها ١ل خعب اخخفاـه لزا باث مً الىاضر اِخماد جدذًذ 

ت مً  ٗى ِلى اله٣ُل الخىٍُمي لها ًجب جدذًذ اخخفاـاث ١ل مذًٍش اإلااظعت في بواس ظُاظتها، ّ٘ىذ الٜى

اث اإلاىحىدة، بما ال ٌعمذ بالخماسب بحن الاخخفاـاث  .اإلاذًٍش

اسبها ؤو جٝعُم الّمل: بن الخٝعُم اإلاالثم للّمل ًذِم جدذًذ الاخخفاـاث داخل اإلااظعت بمىّه لخم- 2

ت والخالِب، ١ىن َزا الخٝعُم اإلاالثم  ُى ألاخىاء، العٜش جذاخلها، ٠ما ؤهه ًٝلل بذسحت ٠بحرة مً اخخماالث ٜو

خباساث الخالُت  :للّمل ًٝىم ِلى الِا

ُٙتي ألاداء والدسجُل املخاظبي مً ؼإهه ؤن  -2-1 الٙفل بحن ؤداء الّمل وظلىت حسجُله: بن الٙفل بحن ٌو

 .حسجُل البُاهاث املخاظبُت وبالخالي هدفل ِلى مّلىماث ـادٜت ًِ الخذر بّذ اإلاّالجت ًمىْ الخالِب في

ت  -2-2 ل وظلىت حسجُله: بن َزا الخٝعُم في الّمل ًٝلل مً اخخماالث ظٜش الٙفل بحن ظلىت الاخخٙاً باأـل

ٚ مّحن، وحسجُل الّملُاث ا ل ٣ًىن لمً اخخفاـاث مٌى ى٥، هٍشا ألن الاخخٙاً باأـل إلاخّلٝت لهزا ألـا

ٚ آخش ل ًذخل لمً اخخفاـاث مٌى  .ألـا

ش الخفى٥  -2-3 ش الخفى٥ ِلُه: بن الٙفل بحن ظلىت جٍٝش ل وظلىت جٍٝش الٙفل بحن ظلىت الاخخٙاً باأـل

ُى الخالِباث والاجٙاُٜاث راث اإلافلخت الصخفُت ل والاخخٙاً به جٝلل مً اخخماالث ٜو  1.ِلى ألـا

هىالٜا مً ِذم بهٙشاد شخق واخذ بالُٝام بّملُت مُّىت مً بذاًتها بلى جهاًتها، جٝعُم الّمل املخاظبي: ا -2-4

ٚ آخش ًٝىم  ٚ مّحن بمٌى ابت داخلُت ًخلٝها َزا الخٝعُم بمشاٜبت ِمل ١ل مٌى ٘ةهه ٌعمذ بةِىاء ٜس

ذ مً ٘شؿ ٍض ش ٍو  بالّملُت بّذٍ، لزل٤ ٌعخىُْ َزا الخٝعُم الخٝلُل مً ٘شؿ ألاخىاء والخالِب والتزٍو

ها ِى  .ال٢ؽٚ ِنها خالت ٜو

ٙحن بر ًم٢ً مً جدذًذ جبُّت  3- ْ اإلاعاولُاث: ًٝىم َزا ؤلاحشاء ِلى الىلىح في جدذًذ اإلاعاولُاث للمٌى جىَص

ذ اإلاعاولحن ًِ املخاٍ٘ت ِلى  اث وألاشخاؿ في راث الٜى ؤلاَما٥ ؤو الخىإ، لزل٤ وحب جدذًذ اإلاذًٍش

لى حسجُل َز ملُاث اإلااظعت ِو ش بالّملُاث واإلاىا٘ٝت ِليها، ألن جدذًذ اإلامخل٣اث ِو لى الخٍٝش ٍ اإلامخل٣اث ِو

شاٜب في خذود  ت خذود ِمله ومعاولُخه والتزامه ججاَها، ُ٘داظب ٍو ٚ مً مّ٘ش اإلاعاولُاث ًم٢ً ١ل مٌى

ابت الذاخلُت ّ٘الُت ؤ٠بر مً خال٥ الخدذًذ وبذٜت إلاشج٢ب الخ ىإ َزا املجا٥، بر ؤن َزا ؤلاحشاء ٌّىي لىٍام الٜش
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ٚ ألهه  ذم اظخىاِخه الخملق مً حهت، ومً حهت زاهُت ًٍٙي الجذًت والذٜت في جىُٙز الّمل مً وٗش اإلاٌى ِو

 .ِلى ًٝحن بإن ؤي خىإ في ِمله ًيعب بلُه مباؼشة ولً ٌعخىُْ ؤن ًلُٝه ِلى ٔحٍر

ها جدٝٞ لىا ؼىش ٠بحر مً وفي ألاخحر جشي وبىلىح الّالٜت الخ٣املُت بحن ؤلاحشاءاث الثالزت العابٝت التي باوسجام

ابت الذاخلُت الّٙا٥  .هٍام الٜش

 :
ً
 :إحشاءاث جخص العمل املحاظبيزاهُا

ابت الذاخلُت الّٙا٥، لزل٤  ٌّخبر هٍام اإلاّلىماث املخاظبُت العلُم مً بحن ؤَم اإلاٝىماث اإلاذِمت لىٍام الٜش

ابت داثمت ِلى  الّمل املخاظبي مً خال٥ الدسجُل باث مً الىاضر ظً بحشاءاث مُّىت جم٢ً مً بخ٣ام ٜس

ذم بؼشاٟ  ت، الُٝام بجشد مٙاجئ ِو الٙىسي للّملُاث، الخإ٠ذ مً صخت اإلاعدىذاث، بحشاءاث مىابٝت دوٍس

ابت  ٚ في مشاٜبت ِمل ٜام به، بن َزٍ ؤلاحشاءاث العابٝت جم٢ً مً دِم اإلاٝىماث التي ًٝىم ِلُه هٍام الٜش مٌى

 :ى ؤَم ؤلاحشاءاث التي جخق الّمل املخاظبي في الىٝاه آلاجُتالذاخلُت الّٙا٥، لزل٤ ظيخىٛش بل

اثٚ املخاظب، بر ًٝىم -1 الدسجُل الٙىسي للّملُاث: ٌّخبر حسجُل الّملُاث التي جٝىم بها اإلااظعت مً بحن ٌو

ت التي  َزا ألاخحر بدسجُل الّملُت بّذ خذوثها مباؼشة، بُٕت جٙادي جشا٠م اإلاعدىذاث ولُاِها، لزل٤ ٘العِش

ت في جشجِب وخَٙ اإلاعدىذاث املخاظبُت التي جم ِلى ؤظاظها  ً مً العِش
ّ
جفاخبها الذٜت في الدسجُل جم٢

 :الدسجُل املخاظبي الزي ٣ًىن بذون 

 .ؼىب -

 .حسجُل ٘ىٛ حسجُل آخش -

ٝت اإلاخمم الفٙشي ؤو ٢ِغ الدسجُل زم بزباث الدسجُل  - ت ٠ىٍش ٞ وٛش مّش٘و ال ًلغى حسجُل مّحن، بال ٘و

 .الصخُذ

لى َزا ًم٢ً الٝى٥ بإن الدسجُل الٙىسي للّملُاث ًازش بًجابا ِلى مّالجت البُاهاث التي ًيخٍش مً وسائها  ِو

 .الخفى٥ ِلى مّلىماث ـادٜت ومّبرة ًِ الىلُّت الخُٝٝت ومالثمت الجخار الٝشاساث اإلاىاظبت

ت مً البُاه-2 اث التي حّبر ًِ ِملُاث ٜامذ بها الخإ٠ذ مً صخت اإلاعدىذاث: حؽمل اإلاعدىذاث ِلى مجمِى

 .اإلااظعت، لزل٤ ًيبغي مشاِاة بّن اإلابادت ألاظاظُت ِىذ جفمُم َزٍ اإلاعدىذاث

 .البعاوت التي حعاِذ ِلى اظخخذام اإلاعدىذ واظخ٢ما٥ بُاهاجه -

حر البُاهاث الالصمت إلاشا٠ض اليؽاه -  .ِذد الفىس الالصمت، ختى ًم٢ً ج٘ى

حر بسؼاداث ًِ  - المان ج٘ى  .٠ُُٙت اظخخذامها وجىلُذ خىىاث ظحَر

ام اإلاعلعلت ِىذ وبْ همارج اإلاعدىذاث.  -  1ًجب اظخّما٥ ألاٜس
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 خالصت الفصل 

ابت الذاخلُت حضء ال ًخجضؤ مً ١ل هٍام حعخخذمه اإلااظعت لخىٍُم و جىحُه ِملُاتها و لِغ        هٍاما  هٍام الٜش

ما٥ ت مً ألِا هٍام  و ألاوؽىت التي جدذر بؽ٣ل معخمش داخلها. ال ٌؽمل معخٝال بدذ راجه، و َى مجمِى

ش اإلاالُت ٘ٝي، بل اثٚ الىٍام املخاظبي و الخٝاٍس ابت الذاخلُت ِلى ألامىس و ؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بٌى ًمخذ  الٜش

ت و الخىٍُمُت، بذاًت مً املخىي و بشامج اإلااظعت مشوسا باله٣ُل الخىٍُمي اهتهاء  لِؽمل الجىاهب ؤلاداٍس

 الىظاثل و ألادواث الالصمت.ب
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 ذ:يجمه 

ا      ت والفىاُِت، وبالخالي ًدخاج جُُٝمها وحعُحَر حّخبر املخضوهاث بىذ مً ؤَم بىىد اإلاحزاهُت في اإلااظعاث الخجاٍس

ابت  ومخابّتها بز٥ الّىاًت ال٣اُ٘ت مً وٗش الٝاثمحن ِلى حعُحر في اإلااظعت، جٝىم اإلااظعت بخفمُم هٍام الٜش

ت مً ِملُاث اإلاش  اٜبت ورل٤ لممان خعً ظحر الّمل في اإلااظعت والخُٝذ الذاخلُت الزي ًخممً مجمِى

ُى ألاخىاء  اًت مً اخخما٥ ٜو ابت داخلُت ّ٘ا٥ ٌّخبر بمثابت الٜى ت ،املخخلٙت ٘ىٍام ٜس بالعُاظاث اإلاىلِى

ابت املخضوهاث مً خال٥ جدذًذ مىاـٙاث املخضون  لُه، جبذؤ ٜس واملخالٙاث التي جىشؤ ِلى ِىاـش املخضون ِو

ّه و ظّخه و ألا٘شاد الّاملحن في اهجاٍص و اإلاّذاث  ٠مُخه و جُُٝم الذاخلي إلاعاخت املخضون و اخخُاس مٜى

ابت ِلى املخضون تهذٗ بلى جىٍُم خش٠ت املخضون و املخاٍ٘ت  اإلاعخخذمت و وٛش جُُٝم املخشحاث خُث ؤن الٜش

ٗى ِلى مذي جىبُٞ ِلُه و لبي جذ٘ٞ اإلاىاد مً و الى املخضون بال٢مُت اإلاىاظبت ٠ما ؤجها حّمل ِلى  الٜى

ت و الخدٝٞ مً بحشاءاث اإلاخبّت إلاشاخل دخىلها و خشوحها مً املخاصن.  الخىي اإلاىلِى

ابت الذاخلُت في جُّٙلُه مً خال٥         وظىداو٥ في َزا الٙفل جىضر الاواس الىٍشي إلداسة املخضون و دوس الٜش

 اإلاباخث الثالث و مخمثلت في :

 املخضون.اإلابدث ألاو٥ : ماَُت 

 اإلابدث الثاوي : ِمىمُاث خى٥ بداسة املخضون .

ابت الذاخلُت في بداسة املخضون.   اإلابدث الثالث: ّ٘الُت الٜش
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 املبحث الثاوي: ماهيت املخضون .

ت  املخضون َى ِفب اي ؼش٠ت و َى مً الّىامل الشثِعُت اإلاازشة مباؼشة في دًمىمت ِمل الؽش٠ت و اظخمشاٍس

ٝت و بإهٍمت و حّلُماث واضخت  الاهخاج و ٜذ ٣ًىن مً اظباب خعاسة الؽش٠ت ارا لم ٢ًً ًذاس بىٍش

ف و أهميت املخضون .  املعلب ألاول: حعٍش

ف املخضون  . الفشع ألاول: حعٍش

ف ألاول :  الخعٍش

ت باخخفاس  ابت ِلى املخضون وؤلاهخاج و مّ٘ش ٢ُت للٜش حٍّشٚ الؽامل للمخضون  والزي ولّخه الجمُّت ألامٍش

APICS   ى:" بحمالي ألامىا٥ اإلاعخمشة في وخذاث مً اإلاادة الخام و ألاحضاء و العلْ الىظىُت و 1984في ِام ، َو

 1اخت للبُْ  .٠زل٤ وخذاث جدذ الدؽُٕل باإللا٘ت بلى مىخجاث النهاثُت اإلاخ

ف الثاوي :  الخعٍش

لى رل٤ ٘ةن املخضون الضاثذ ما َى بال سؤط ما٥ مّىل. ٠زل٤ ٘ةن َزا  املخضون ما َى بال ؤمىا٥ معدؽمشة  ِو

اث املخخلٙت املخضون بما ٘يها ٜىْ  الُٕاس واإلاىخجاث  الخٍّشٚ ًخفٚ بالؽمىلُت هٍشا ألهه ًخممً املجمِى

ٚ ًٝذ خماد ِلُه في ولْ ألاظالُب الىظىُت. وال ؼ٤ ؤن الخٍّش اث املخضون ًم٢ً الِا م جٝعُم ِلمُا  ملجمِى

ذ. ُ٘ٙما ال ؼ٤  ت في هٙغ الٜى ت ؤو ؤ٠ثر مً مجمِى التي تهذٗ بلى جخُٙن ولبي آلُاث املخضون في ١ل مجمِى

اث ٌّىي ؤلاداسة ـىسة  ؤوضر ج٣ىن ؤ ت مً جل٤ املجمِى ظاظا ُ٘ه  ؤن الخّٗش ِلى ألاَمُت اليعبُت ل٣ل مجمِى

اث للجهىد التي جبذ٥ لخخُٙن املخضون .   2لىلْ ؤولٍى

ف الثالث :  الخعٍش

املخضون َى ِباسة ًِ العلْ واإلاىاد التي جمخل٢ها اإلايؽإة بٕشك بِادة بُّها ؤو الظخخذامها في ـىْ مىخجاث 

هفٚ اإلافىّت للبُْ، وبّباسة ؤخشي ًٝفذ باملخضون العلْ التي حعخخذم في ِملُاث ؤلاهخاج اإلاٝبلت والعلْ 

ٞ بلى اإلاؽتري، ٠ما حّذ َزٍ العلْ  والعلْ الجاَضة اإلاىحىدة حمُّها باملخاصن ؤو في ظاخاث الّمل ؤو في الىٍش

 في حُٕحر مّذالث ؤلاهخاج وهمى الذخل 
ً
 مهما

ً
امال ى٥ الشؤظمالُت للميؽإة الفىاُِت ِو  مً ألـا

ً
 سثِعُا

ً
حضءا

جم العلْ اإلاىحىدة في املخاصن واإلاعخىدِاث في بذاًت الٙترة الٝىمي ِلى معخىي الاٜخفاد ١له. ٘ةرا ؤخز ح

ً  الشؤظمالي . ادة بحن الدجمحن هي في الىاْٜ ؤخذ م٣ىهاث ِىاـش الخ٣ٍى  3اإلاذسوظت وجهاًتها ٘ةن الٍض

 الفشع الثاوي: أهميت املخضون. 

 ٌّخبر املخضون  للمخضون دوس بالٖ ألاَمُت في اإلااظعت هٍشا لدجم ألامىا٥ اإلاىدؽشة ُ٘ه ،خُث    

 رو ٘اثذة ٠بحرة في حعُحر اإلااظعاث ل٣ىن الهذٗ الشثِس ي لها الشبذ وجبرص ؤَمُت املخضون في ما ًلي:  

                                                             
1 American production Inventory Control Society .  

  2       دمحم توفيك ماضي، إدارة و ضبط المخزون، دار الجامعة شارع زكريا غنيم االبراهيمي، اسكندرية، مصر، ص 12.
           2020/04 23/بتاريخ   ، /inventory.html https://www.almohasb1.com/2009/09 : ممتبس من االنترنيت على المولع التالي  3

 10: 13على الساعة 
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 .الامخذاد اإلاعخمش لىسؼاث ؤلاهخاج بمعخلضماتها مً اإلاىاد ألاولُت واللىاصم املخخلٙت 

  ذ العىٛ بمخخلٚ اإلاىخجاث و العلْ النهاثُت لخلبُت اخخُاحاث الض  باثً .جضٍو

  ٗىا ذَم أـل ًامً الاخخُاوي مً املخضون إلاىاحهت الٍشٗو الىاسثت او الاخخماالث جإخش اإلاىسدًً بالدعلُم او جضٍو

مها .  مخالٙت للمىـٙاث ُ٘خّحن ٘س

 . نها ْ اسجٙاُ ألاظّاس جلجا اإلااظعت الى اٜخىاء العلْ مٝذما و جٝىم بخخٍض  هدُجت جٜى

  ل الى ٜعم الاهخاج في ت لّملُت الخدٍى لمان اظخمشاس وؽاه اإلااظعت ،خُث ٌعمذ بخذ٘ٞ اإلاىاد ألاولُت المشوٍس

ت.   خالت ماظعت بهخاحُت ،٠ما ٌعمذ بةؼباُ ولباث الضباثً باليعبت إلااظعت الخجاٍس

  .ّمل ِلى ججىب ١ل الاخخالالث ً، َو  ٌعاَم املخضون في مىاحهت الىٝق الزي ًدذر في الخمٍى

  .٠ما حّمل اإلااظعت ِلى حؽ٢ُل املخضوهاث للخٙاً ِلى ظّش بّن العلْ و اإلاىخجاث في اإلاعخىي الثابذ 

  ذ جلّب اإلااظعت دوسا مىٍما في اظتهالٟ اإلاىاد ،راث ؤلاهخاج الٕحر اإلاىخٍم او اإلاى ظمي ،و جلجا اإلااظعاث الى ٜو

   1حؽ٢ُل املخضوهاث لالظخٙادة مً الخخُٙماث التي جدذر في ظّش الىخذة ِىذ ؼشائها ب٢مُاث َاثلت.

 . املعلب الثاوي :أهىاع املخضون

جٝىم بداسة املخضون بىلْ  وجٙفُل ؼامل للمخضوهاث و جدذًذ دُٜٞ للخفاثق اإلامحزة لها ًِ باقي       

ي و مً ؤحل جدُٝٞ رل٤ جٝىم بداسة مخاصن بالخفيُٚ و الخمُحز للّىاـش مً خال٥ خفش و ٘شص املخضوهاث ألاخش 

ام او باأللىان و الشمىص و  ا باألخٗش و ألاٜس اث  و ًخم جمُحَز ألاهىاُ اإلادؽابهت و اإلاخٝاسبت مً مخضوهاث في مجمِى

 رل٤ مً ؤحل :  

 ٗظهىلت الخّٗش ِلى الاـىا .  

 حعهُل ِملُت الجشد . 

   حعهُل ِملُت الخىٍُم داخل املخضن . 

 الخّٗش ِلى مىحىداث  مً مخضوهاث لخٙادي ج٢شاس الؽشاء .  

  ى٥ بلى مخضوهاث داخل مخاصن ت الـى  . ظِش

 خُث جخمثل اهىاُ املخضوهاث في الؽ٣ل الخالي :

 

 

 

 

 

                                                             
2

ْ ،مىخذًاث ُ٘ن الٝلم الخّلُمُت ، جٝىُاث حعحر املخضون،مىحر َاوي   ت بدثُت ميؽىسة ِلى مٜى  . UNV.WWW.TEBESSA.DZ  .2020/3/5وٜس
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م )  اهىاُ املخضون .2-01) :الؽ٣ل ٜس

 
 

خماد ِلى   اإلاّلىماث العابٝت.اإلافذس :مً اِذاد الىالبخحن بااِل

 

ُٙت ألاظاظُت لهزا  batches مً الؽشاء ؤو ؤلاهخاج في ؼ٣ل لىخاثهاجج  مخضون1_ بذال مً وراث في ١ل مشة. والٌى

ىسث الؽشاء ؤو ؤلاهخاج ال٢بحر.   1الجضء مً املخضون َى جدُٝٞ ٔو

ْ و َى مخضون مترا٠م في ٘تراث اهخٙاك الىلب ًِ مّذالث ؤلا 2_ هخاج اإلاىاحهت الىلب مخضون الظخخذام مخٜى

ادة الىلب .  في ٘تراث ٍص

ُٙت ألاظاظُت لهزا الجضء َى جدُٝٞ معخىي ٔحر جزبزب م مً جيبإ معخىي  Smoothie والٌى مً ؤلاهخاج ِلى الٔش

 .الىلب

ادة مّذ3 ذ ؤو ٍص ى اخخُاوي املخضون الزي ًخم اظخخذامه في خاالث جإخش الخىٍس الاظخخذام ًِ ة_مخضون امان َو

ُٙت ّت. والٌى اخخما٥  Service وجٝلُل ألاظاظُت له الخٙاً ِلى معخىي خذمت  مُّىت Levels اإلاخىظىاث اإلاخٜى

 . هٙار املخضون لخٙادي ؤزٍش ِلى اإلاعتهل٤ ؤو ِذم اهخٍام الّملُت ؤلاهخاحُت

ى مخضون الصم لىبُّت الّملُت الفىاُِت التي حعخٕٛش ٜو . Pipeline مخضون جدذ الدؽُٕل -4 خا، ظىاء َو

ُٙت ألاظاظُت َىا َى حّل الّملُت  ٠مىاد خام مخضوهت ؤو جدذ الدؽُٕل ؤو مىٝىلت مً م٣ان آلخش، والٌى

ٝها ؤـال  .ؤلاهخاحُت م م٢ىت. ٘بٕحٍر ًفّب الُٝام بةهخاج العلّت ؤو حعٍى

 

                                                             
  1       دمحم توفيك ماضي، إدارة و ضبط المخزون، مرجع سبك ذكره، ص 16.

اهىاُ 

 املخضوهاث 

مخضون الىاجج 

ًِ الؽشاء و 

 الاهخاج

مخضون 

الاظخخذام 

ْ  اإلاخٜى

مخضون جدذ 

 الدؽُٕل 

 مخضون ألامان
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افع الاحخفاػ باملخضون .   املعلب الثالث: أظباب و دو

 ون. الفشع ألاول : أظباب الاحخفاػ باملخض 

م مً بهىا وّخٝذ ؤن الخٝعُم العابٞ ألهىاُ املخضون ٜذ ؤوضر بلى خذ ٠بحر إلاارا ًخم الاخخٙاً بإهىاُ  ِلى الٔش

 : مُّىت مً املخضون بال ؤهىا ظٗى هلخق ؤَم ألاظباب ُ٘ما ًلي

الخفى٥ ِلى  مىظمُت جىا٘ش اإلاىاد الخام ؤو العلْ ... ٘ٝذ ٣ًىن بهخاج اإلاادة الخام مىظمي بؽ٣ل ًخّزس مّه1 -

 . ١ل ما ًلضمىا لجذاو٥ ؤلاهخاج الضمىُت بعّش مىاظب . ورل٤ مثل بهخاج ألاٜىان الالصمت لّملُت الٕض٥ و اليعُج

خم بهخاحها ِلى مذاس الّام2  . مىظمُت الىلب ِلى العلّت في اإلاؽشوباث مثال ًضداد الىلب ِليها في الفُٚ ٍو

ت والفىاُِت  حعخل 3 ت مً العلْ ؤمام اإلاعتهل٤ ختى وبُّت الّملُت الخجاٍس ت ِشك مجمِى ضم الّملُت الخجاٍس

ًدعنى له اجخار الٝشاساث اإلاىاظب بمٝاسهت الؽ٣ل ؤو الجىدة والعّش ل٣ل َزٍ العلْ ، مما ٌعخلضم الاخخٙاً بما 

ىاٗ پشی بمخضون اإلاّشوك Inventory ٌعمى اإلاعتهل٤ ؤن الزي ًخدمل  display ٠زل٤ ٘هىاٟ ال٢ثحر مً ألـا

ا بؽ٣ل معخمش مثل ؤـىاٗ البٝالت املخخلٙت ؤما في الّملُت الفىاُِت  ْ جىاَ٘ش خٜى نها َى اإلاىُص ٍو ِبء جخٍض

 ٘هىاٟ 

خخمُت وحىد ٘ترة بهخاج ، ووُلت َزٍ الٙترة ٣ًىن َىاٟ ؤمىا٥ معخمشة في املخضون . ٠زل٤ هٍشا الاخخالٗ حذاو٥ 

هخٍاس بّن الىخذاث لٙترة صمىُت حي جفبذ آلاالث حاَضة . ١ل رل٤ بعبب جشا٠م ؤلاهخاج ٜذ ٌعخلضم ألامش ا

لت داخل اإلافىْ هٙعه  1.املخضون لٙتراث وٍى

ً ، ٜذ ٣ًىن رل٤  - 4 ْ السجٙاُ ألاظّاس و١اهذ العلّت ٜابلت للخخٍض الاظخٙادة بٙشوٛ ألاظّاس  برا ١ان َىاٟ جٜى

نها لبُّها في خالت اسجٙاُ العّ ادة ظبا في جخٍض ً راجه ٜذ ًادي بلى مدعً العلّت وبالخالي ٍص ش . ٠زل٤ ٘ةن الخخٍض

 1ُٜمتها ، ومثا٥ رل٤ بّن ؤـىاٗ الجبن.

افع الاحخفاػ باملخضون   الفشع الثاوي  دو

خحن َما     [1] :و جىٝعم بلى مجمِى

ُٝت -1  :الّىامل الدعٍى

ٞ ؤي اإلاشجبي بذجم         اإلابُّاث و مّذالتها و ٌشٗو ؼشوه العىٛ, و  هي الّىامل التي جشجبي بّملُت الدعٍى

ا مً ألامىس التي جخد٢م في معخىي املخضون  .ٔحَر

 :حجم الىلب و مّذ٥ ج٢شاٍس -ؤ

ا و          ت التي ًىجَض ًٝفذ بزل٤ حجم الىلبُاث و الٙتراث الضمىُت التي جىلب و جازش حجم الىلب ِلى العِش

حر الخذمت اإلاالثمت ولخدذًذ َزا اإلاعخىي إلهخاج بالخالي ِلى معخىي الزي ًجب ِلى اإلااظعت الا  خخٙاً به لخ٘ى

حجم الىلب ال٢لي ٘ٝي, و ل٢ً البذ مً دساظت حجم الىلب ل٣ل مىىٝت, و َىاٟ ِالٜت وشدًت بحن حجم 

 .الىلب و معخىي املخضون, ٘اإلااظعت التي جبُْ ؤ٠ثر معخىي مخضوجها ٣ًىن ؤِلى

                                                             
  

 19-20ص ،السابكنفس المرجع  1
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 :ىهاجهدسحت الخإ٠ذ و مذي الدؽابه في م٣ -ب

ْ ٘يها للخٕحراث          و ًٝفذ بها دسحت الثٝت في الخٝذًشاث الخاـت باألظىاٛ, بلى ؤي مذي ًم٢ً للماظعت ؤن جخٜى

املخخملت في الٍشٗو و الّىامل اإلاازشة في الىلب, ٘اإلايؽإة التي جخمخْ بإظىاٛ معخٝشة ًم٢نها ؤن جدخَٙ 

اث ؤٜل مً جل٤ التي حّمل في ؤظىاٛ ٔحر مع خٝشة, و جبحن دساظت ألاظىاٛ ما برا ١اهذ مبُّاث اإلااظعاث بمعخٍى

لت مْ  ت ٜفحرة ؤو وٍى  ٜذ جٍهش مبُّاث اإلااظعت جٝلباث دوٍس
ً
مىظمُت ؤم ؤجها مىخٍمت ِلى مذاس العىت, ؤخُاها

اخخالٗ في همي الىلب و م٣ىهاجه. ٣٘لما ١اهذ َىاٟ ِالٜت وشدًت بحن دسحت الخإ٠ذ مً الىلب و معخىي 

 .املخضون

 :مذي الخإخش اإلاعمىح به ِىذ بِذاد الىلبُاث -ج

ًٝفذ به الٙترة الضمىُت التي ًم٢ً ؤن جىٝط ي بحن اظخالم الىلب و جىُٙزٍ, و َزٍ الٙترة ٜذ جىى٥ ؤو جٝفش         

اث التي ًجب جىُٙزَا, و ٜذ ًخد٢م  اث ؤلاحشاثُت التي جدبّها اإلااظعاث املخخلٙت في جدذًذ ألاولٍى بعبب الخف٘ش

اث بّن المشوساث الاحخماُِت و الٝاهىهُت. ٣٘لما ّٜل الخإخش اإلاعمىح به ؤـبذ املخضون ؤمثل و في  َزٍ ألاولٍى

 1.ال٢ّغ صخُذ

ْ -د  :٣َُل الخىَص

ًٝفذ به الىٛش و اإلاعال٤ التي حعخخذم لخىـُل املخضون مْ اإلاىخج بلى اإلاعتهل٤, ٘بّن اإلااظعاث         

ؼشة, و البّن آلاخش ٌعخخذم واخذ ؤو ؤ٠ثر مً الىظىاء ٠خجاسة الجملت ؤو جخّامل مْ اإلاعتهل٤ النهاجي مبا

 .الخجضثت و اظخخذام الىظىاء, ٌعاِذ اإلااظعت ِلى ألاٜل الاخخٙاً باملخضون بلى ألاوشاٗ ألاخشي 

 :الّىامل ؤلاهخاحُت: و هي ِىامل مشجبىت باإلهخاج و هي_ 2

حن مً ؤهىاُ الخىٍُم في ؤلاهخاج ألاو٥ َى ؤلاهخاج خعب هٍم ؤلاهخاج: ًم٢ً ؤن هٙٛش بفٙت ِامت بحن _ 2-1 هِى

 .الىلب, و ؤلاهخاج اإلاعخمش

 إلاىالب و مىاـٙاث ًمّها الّمالء ؤهٙعهم و لزل٤ ًدخاج بلى ِىاـش بهخاحُت  -ؤ
ً
ٝا ؤلاهخاج خعب الىلب: ًخم ٘و

ل خعاثش ؤو  لها مً ولب بلى آخش دون ؤن ًترجب ِلى َزا الخدٍى ـّىباث, و َىا ال هدخاج بلى ِامت ًم٢ً جدٍى

 .مخاصن ٠بحرة

دخاج ِلى  -ب ؤلاهخاج اإلاعخمش: ًدخاج بلى ٠مُاث ٠بحرة مً املخضون بما ًممً اظخمشاس الّملُت ؤلاهخاحُت, ٍو

 .مخاصن ٠بحرة, مخشحاجه همىُت, و ٜذ ج٣ىن مذخالجه همىُت, ًخم بهخاحه ِلى آالث مخخففت

اإلاشاخل الفىاُِت ِلى معخىي املخضون مً ِذة هىاحي, ألاولى خاـت  ِذد اإلاشاخل الفىاُِت: جازش ِذد _2-2

ا بحن اإلاشاخل الفىاُِت, و الثاهُت هي الاخخال٘اث في ج٣الُٚ الخفيُْ مً  بّذد مشا٠ض الخجمُْ التي ًجب بوؽاَئ

 .مشخلت بلى ؤخشي 
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  .     _ دسحت جخفُق اإلاىخج في اإلاشاخل الفىاعي  2-3  

جاالث اظخخذاماجه مدذودة, برا ١ان اإلاىخج مخخفق بةهخاج ظلّت واخذة ٣ُ٘ىن لذًه اإلاىخج اإلاخخفق ج٣ىن م

في املخاصن مخضون مً اإلاىاد لخٕىُت بهخاج َزٍ العلّت, و بالخالي ٣ًىن معخىي املخضون مً َزٍ العلّت 

 مدذودة, ٢ِغ خا٥ اإلاىخج الّام

 . املبحث ألاول: عمىمياث حىل إداسة املخضون

ُٙت الخخٍض    ً وؽاه خذمي خُث ًممً ؤخذار جىاصن بحن مذخالث و مخشحاث و ًممً جذ٘ٞ اإلاىاد و ٌو

 العلْ و حعُحر الّمل املخضوي و ٠ما ًممً الخٙاً ِلى اإلاىاد املخضوهت و ـُاهتها مً الخلٚ و الٙٝذ .

ف و أهميت إداسة املخضون.  املعلب ألاول: حعٍش

ف إداسة املخضون.   الفشع ألاول: حعٍش

ف    ألاول :الخعٍش

ت لل٢ثحر مً اإلاىٍماث ، بفٗش الىٍش ًِ وبُّتها ، وهي ج٢دعب       حّخبر بداسة املخضون مً الاداساث الخٍُى

ً جازش جإزحرا  ُٙت  الخخٍض ؤَمُت متزاًذة في اإلاىٍماث الفىاُِت ، ٠ما ؤن لها ؤَمُتها في اإلاىٍماث الخ٣ىمُت ٌ٘ى

ش معخلضماث الاهخاج مً مىاد خام ؤو ٜىْ ُٔاس ومّذاث ٠بحر و مباؼشا في الّملُاث الاهخاحُت  و رل٤  ألجها ج٘ى

ٝي  الن  ُٙت جإزحرا في اليؽاه الدعٍى ها بال٢مُاث اإلاىلىبت  ٠ما  ان ٥ لهزٍ الٌى ٞ ـ٘ش ِىذ الخاحت بليها  ًِ وٍش

ً ًخخق باظخٝبا٥ العلْ النهاثُت  الخامت الفىْ و املخاٍ٘ت ِليها لخحن الخاحت بليها ، ٘الخ ً لشوسة الخخٍض دٍض

 1خخمُت ال ٔنى ِنها مهما ـٕش حجم اإلاىٍمت او ٠بر .

ف الثاوي:  الخعٍش

حّٗش بفىسة ِامت ِلى ؤجها ألاظالُب و اإلابادت ، التي حعخخذم في بِذاد خىت  اإلاىاد و الخيعُٞ و العُىشة و    

ذ٘ٞ ال٢لي  للمىاد التي جىسد مشاحّت جذ٘ٞ ؤو خش٠ت اإلاىاد خال٥ اإلاىٍمت ، بٕن الىٍش ُ٘ما برا ١اهذ جخّلٞ بالخ

ت مً الّٙالُاث اإلاىٙشدة . وحّخبر  ُٙت مخ٣املت واخذة ؤو مجمِى اإلاىٍمت ٘جمُْ َزٍ اإلاىاد حّخبر ِلى ؤجها ٌو

 العُىشة ِلى املخضون و بدامخه مً اإلاعاثل اإلاؽتر٠ت و الؽاجّت في حمُْ اإلااظعاث الاٜخفادًت ألن املخضون ؤو 

في اٜخفادًاث اإلااظعاث الفىاُِت و الضساُِت و ججاسة الخجضثت و الجملت و  اإلاىحىداث ًلّب دوسا ٠بحر

ا.  22000اإلااظعاث الصخُت و اإلاشا٘ٞ الخذمُت املخخلٙت ١الجامّاث و اإلاّاَذ و ؤلاداسة املخلُت و ٔحَر

ف الثالث :  الخعٍش

جمخذ بداسة البماجْ واإلاىاد ِبر جخخق بداسة املخضون بّذد البماجْ و ٠مُاث اإلاىاد و م٣ان وحىدَا في املخضن . و 

حمُْ ؤٜعام اإلافىْ ؤو الؽش٠ت لممان ظبر ؤلاهخاج وبٝا للىٍام اإلاىلُى و جٙادي الّؽىاثُت مما جادي بلى 

ذ  خلخلت ِملُت ؤلاهخاج وخذور عجض اإلاىاد و في اإلاىخجاث . وجخخق بداسة املخضون ؤًما بممان جىُٙز ٜو

اث و ججمْ ٜاثم ت البماجْ واإلاىاد. وإداسة اإلامخل٣اث، والخخىُي للىاسداث، وجُُٝم ؤلاهخاج. وخعاب مفش٘و

                                                             
سليمان خالد عبيدات ومصطفى نجيب شاويش، إدارة المواد الشراء والتخزين، دار المسيرة، عمان، الطبعة األولى، 2115 ،ص 023

1 
 عبدالستار دمحم العالي، اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات : إدارة سلسلة التوريد، الطبعة األولى، عمان ،األردن ، 2111،  ص17.
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اإلاىخجاث. وؼٙاُ٘ت ال٢مُاث املخضوهت، وجدذًذ ظّش اإلاىخجاث، والىحىد الّٙلي للمىخجاث واإلاىاد، وجىاحذ 

. ً ىدة اإلاىخجاث الٙاظذة اإلاشدودة مً اإلاؽتًر ً، ِو  ؤما٠ً الخخٍض

ف الشابع:  الخعٍش

ٚ بداسة    ً للمىاد الخام  ًم٢ً حٍّش املخضون ِلى ؤجها اليؽاه الٙشعي ألوؽىت ؤلامذاد اإلاعاولت ًِ الخخٍض

ا و مش٠ض اظتهال٠ها باإللا٘ت بلى ؤجها اليؽاه اإلاعاو٥ ًِ  حَر الىفٚ اإلافىّت والعلْ الخامت ما بحن مشا٠ض ج٘ى

حر اإلاّلىماث ؤلاداسة ًِ خالت املخضون مً العلْ املخخلٙت و ٠مُاث َزا املخ ىه و حعخخذم ج٘ى ضون و ؤما٠ً جخٍض

 1املخاصن للخٙاً ِلى املخضون مً العلْ خال٥ حمُْ ِملُاث ؤلامذاد. 

٣ىن رل٤ بهذٗ املخاٍ٘ت ِليها،        ٙه بإّهه ِملُت الاخخٙاً باإلاىحىداث بلى خحن الخاحت لها، ٍو م٢ً حٍّش ٍو

ى   بلى جدُٝٞ بّن ألاَذاٗ وخماًتها مً الٍشٗو الىبُُّت التي حعبب بّن الخُٕحراث ٔحر اإلأش
ً
ب ٘يها، بلا٘ت

حر اخخُاحاث اإلااّظعت ومعخلضماتها بؽ٣ٍل معخمٍش. ت ١الخىاصن في جىا٘ش اإلاىاد وجىاحذَا، وج٘ى ُّ  ألاظاظ

 الفشع الثاوي: أهميت اداسة املخضون.

اثٚ اإلاعاهذة في اإلااظعاث والؽش١اث ، خُث جخخلق ؤَمُتها  ُ٘ما ًلي:      ً مً ؤَم الٌى ُٙت الخخٍض  حّذ ٌو

 

 . ًمثل ؤَمُت بداسة املخضون :(2-02)الؽ٣ل

 

خماد ِلى اإلاّلىماث العابٝت.  اإلافذس :مً اِذاد الىالبخان  بااِل
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 :ألاَمُت الّملُت والاٜخفادًت 

ال ًم٢ً ألي ماظعت ؤو ؼش٠ت ؤن حّمل بذون وحىد بداسة للمعخىدِاث ؤو املخاصن وبؽ٣ل ًدىاظب وألاوؽىت    

نها في املخاصن بلى خحن ولبها مً ؤلاداسة املخخاحت  التي جٝىم بها، ٘اإلاىاد الذاخلت في ؤِما٥ ؤي بداسة ظٗى ًخم جخٍض

ومىخجاتها ٘مً المشوسي وحىد بداسة تهخم بزل٤، لزل٤؛ وللمداٍ٘ت ِلى ظحر ؤِما٥ اإلااظعت وبُْ ظلّها 

ٝلل مً ألامىا٥  ٝا لل٢مُت الاٜخفادًت ًداَ٘ ِلى اإلاىاد ٍو ً ٘و وباليعبت لؤلَمُت الاٜخفادًت ٘ةن الخخٍض

 اإلاعدثمشة في املخضون.

 :ألاَمُت الخخىُىُت والخىٍُمُت 

اجه الّلُا والذهُا خعب بم٣اهُاث مً اإلاهم ؤن ج٣ىن َىاٟ حهت معاولت ًِ جخىُي املخضون وجدذًذ معخ    ٍى

الؽش٠ت ؤو اإلااظعت. ٠ما ؤن ألاَمُت الخىٍُمُت لها جتر٠ض في لشوسة وحىد بداسة معاولت معاولُت ١املت ًِ 

ها بالخيعُٞ مْ حمُْ ؤلاداساث وألاٜعام داخل الؽش٠ت. ٘ش ً اإلاىاد ـو  ؤِما٥ جخٍض

 :ألاَمُت الخىُٙزًت 

ٜعام داخل الؽش٠ت واإلااظعت في مهامها ب٢ٙاءة ٘مً المشوسي جإمحن مخىلباث لممان اظخمشاس ؤلاداساث وألا    

ش اإلاىاد الالصمت في  ىاٗ، ٘ةداسة الاهخاج ال ًم٢نها ؤن جٝىم بّملُاث الخفيُْ ما لم جخ٘ى جل٤ ؤلاداساث مً اإلاىاد وألـا

٢زا باليعبت لبُٝت ؤلاداساث. ذ اإلاىاظب وبال٢مُاث اإلاىاظبت َو  1الٜى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بُت إلداسة املخاصن ، بشهامج مذسظت الامحر دمحم بً ٘هذ بً      ض الّثمان، الخُٝبت الخذٍس  1  ِِس ى بً خعً الاهفاسي وظّذ بً ِبذ الٍّض

ُٚ الؽباب العّىدي, 10. ض لخإَُل وجٌى ، ؿ8002ِبذ الٍّض   
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  .ً  املعلب الثاوي: ملىماث إداسة املخضون وجكاليف جخٍض

 الفشع ألاول :ملىماث إداسة املخضون. 

م  . :ًمثل مٝىماث بداسة املخضون 01الجذو٥ ٜس

 ً  الاخخياس املىاظب ملكان الخخٍض

 

 

  مشهضي أم ال مشهضي ً  .جخٍض

 .مذي مىاظبت معاحت املخضون 

 ؼشوف التهىٍت ودسحت الحشاسة وإلاضاءة . 

 .الحشاظت وألامً مىعا للعشكت والضياع 

 الخىؽيم الذاخلي للمخضن 

 

 

 م٣ان ١ل ـىٚ بعهىلت . 

 .مىْ ؤلاظشاٗ واإلإاالة  

 .ٗالخَٙ اإلاىاظب والجُذ لؤلـىا 

 ً  الخىؽيم إلاداسي لىؼيفت الخخٍض

 

 

 ىاٗ و املخاٍ٘ت ِلها دق ألـا  . اظخالم ٘و

 .ىاٗ اإلاشججّت بلى املخاصن   اظخالم ألـا

  ٟالسجالث واإلاعدىذاث املخضهُتبمعا . 

 .اث   الُٝام بةحشاءاث الجشد الذوسي والدعٍى

 .جخىُي ومشاٜبت املخضون 

 اللىي العاملت باملخاصن 

 

 

 

  

  جىُٙز بشامج ٞ جىمُت الجاهب الخّلُمي: ًِ وٍش

 . ودساظت مخخفق

  ِٝذ دوساث ٞ جىمُت الجاهب الخىبُٝي: ًِ وٍش

بُت وهٝل خبرة.  جذٍس

  ابت  الزاجُت.جىمُت الٜش

 .جىمُت وحّذًل َُا١ل ألاحىس 

ت   الىؽام العليم لشكابت على املخضون ْ واإلاش٠ٍض ً مثل اخخباس اإلاٜى ابت ٜبل الخخٍض الٜش

ت.  او الالمش٠ٍض

  اخخُاس الّاملحن والخفمُم :ً ابت ؤزىاء الخخٍض الٜش

.ً  الذاخلي وخذوا الخخٍض

  ٔةحشاء الجشد الذوسي ً ابت بّذ الخخٍض الٜش

 وا٠دؽاٗ الخلٚ والٙاٜذ والشا٠ذ.واإلاعخمش 

 38،ؿ2002،الىبّت الثاهُت ،الٝاَشة، مفش،  مشاٜبت و جدلُل املخضوناإلافذس :دمحم اخمذ هفاس ،
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 .ً  الفشع الثاوي :جكاليف الخخٍض

ً في :  جخمثل ج٣الُٚ الخخٍض

ذاد:  1  ج٣الُٚ الىلب وؤلِا

ٞ الخفيُْ الذاخلي،  ٞ مىسد خاسجي او ًِ وٍش   1وجمثل ج٣الُٚ الخفى٥ ِلى املخضون بما ًِ وٍش

حن 2   : ج٣الُٚ الاخخٙاً باملخضون ؤي ج٣الُٚ الخُاصة وحؽمل هِى

ت مىاولت،  السجالث    .ج٣الُٚ الىحىد اإلاادي: بًجاس، ـُاهت، جإمحن، بلاءة وجذ٘ئت وتهٍى

  املخضون: ج٣لٙت الٙشؿ البذًلتج٣لٙت اإلاا٥ اإلاعدثمش في 

 :ج٣الُٚ ِذم الاخخٙاً باملخضون ج٣الُٚ الىٙار 3

و جخمثل في الخ٣الُٚ التي جخدملها اإلايؽاة بعبب ِذم ٠ٙاًت املخضون لُاُ اإلابُّاث الخالُت واإلاعخٝبلُت ٘ٝذ 

ت     الّمالء ظىء ظمّت اليؽإة ج٣لٙت جذبحر املخضون بعِش

ابت ِلى  ُٙت مخضهُت بم٣اهُت جىبُٞ اظلىب مداظبت اإلاعئىلُت في مجا٥ خذماث بم٣اهُت ٘شك الٜش ١ل ٌو

ً  .2الخخٍض
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  2 دمحم اخمذ هفاس ،هٙغ اإلاشحْ العابٞ  ،ؿ40
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 املعلب الثالث :أهىاع و ظشق اخخياس املخاصن .

ٌّٗش املخضن ِلى اهه اإلا٣ان الزي جىدُ ُ٘ه مخخلٚ اإلاىاد ؤو اإلاىخجاث و ًخم ُ٘ه ِملُت الاظخالم و مشاٜبت و 

ْ ٠ما ٌّٗش  تالخىَص  بإهه م٣ان الزي جدَٙ ُ٘ه اإلاىاد بؽ٣ل اٜخفادي لٕشك املخاٍ٘ت مً الاجالٗ او العٜش

 الفشع ألاول: أهىاع املخاصن 

م   :ًبحن جفيُٙاث املخاصن .02الجذو٥ ٜس

 _مخاصن حعب امللكيت .

 

 

 

 . كت  مخاصن مملىهت لىفغ الشٍش

  مخاصن معخأحشة ظىاء مً الذولت أو اللعاع الخاص وجذاس

 مً كبلهما.

 _مخاصن او معخىدعاث حعب املىكع 

 

  ٛ بت مً العى  .مخاصن ٍٜش

 بت مً اإلاىسد  .مخاصن ٍٜش

 .مخاصن في الؽش٠ت ؤو اإلااظعت 

_مخاصن حعب الاظخمشاس في العمل و مذة 

 الاظخخذام 

 

 مخاصن داثمت حعخخذم ِلى مذاس الّام. 

  ٗخت حعخخذم لعذ اخخُاج مّحن في ٘فل ؤو ٌشو مخاصن مٜا

 مُّىت.

 حعب هىع املىاد املخضهت._مخاصن 

 

 

 ىْ الُٕاس  .مخاصن الّذد ٜو

 ىد  .مخاصن الٜى

 )ْمخاصن العلْ الجاَضة )جامت الفى. 

 مخاصن املخلٙاث الفىاُِت. 

 مخاصن اإلاىاد ألاولُت.  

 ت ؤو اللىاصم  .مخاصن اإلاىاد اإلاخٜٙش

 .مخاصن مىاد الخٕلُٚ والخّبئت 

_مخاصن/ معخىدعاث حعب وؼائف أو 

 الكت.أهذاف الششهت امل

 

 اإلاعخىدِاث اإلابردة. 

 في دسحاث خشاسة مخد٢م ٘يها ً  .معخىدِاث الخخٍض

 اإلاعخىدِاث الجمش٠ُت. 

 .معخىدِاث السجالث 

 . 68-67،ؿ  2014،داس امجاد لليؽش ،ِمان :ألاسدن،  بداسة املخاصن ِلُان ٘شاط هاًٚ ، :  اإلافذس
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 الفشع الثاوي :ظشق اخخياس املخاصن .

ا مً الٕحر ٜشاساث  ٌّخبر الٝشاس الخاؿ ً التي حعخإحَش بخدذًذ مىاْٜ املخاصن الخابّت للميؽإة او ؤما٠ً الخخٍض

 ً ً و خاـت مً خُذ الخذ٘ٞ اإلاىاد املخضوهت مً و بلى  ؤما٠ً الخخٍض التي جازش ِلى ٠ٙاءة ألاداء ِملُاث الخخٍض

خباساث الىاحب  ت مً الِا ت و الذٜت اإلاىلىبت و مً زم ٘ةن َىاٟ مجمِى ً بعِش مشاِاتها في اخخباس مىاْٜ الخخٍض

خباساث ما ًلي ً و مً ؤَم َزٍ الِا   : او ؤما٠ً الخخٍض

 الٝشب الٝذس ؤلام٣ان مً وخذاث ؤلاهخاحُت  

  ش مشا٘ٞ و خذماث الاصمت للمخاصن   ج٘ى

  1مشاِاة ٜىاهحن او الىٍم الخا٠مت إلاىاْٜ املخاصن 

 . املبحث الثالث :فعاليت الشكابت الذاخليت على املخضون

ًمم َزا اإلابدث زالر مىالب، خُث جىٛش اإلاىلب ألاو٥ بلى حشد ِىاـش املخضون. وجىاو٥ بالذساظت اإلاىلب 

ابت الذاخلُت  واملخضون.  الثاوي ٘ٝذ وٛش جُُٝم املخضون، وفي ألاخحر خفق اإلاىلب الثالث الٜش

    املعلب  ألاول :حشد املخضون . 

ًٝفذ بجشد املخضون مخخلٚ ألاوؽىت التي جخّلٞ بدفش ؤو ِذ ؤو ُٜاط ال٢مُاث اإلاىحىدة في املخضن ؤو   

اإلاعخىدِاث مً ؤـىاٗ اإلاىاد املخخلٙت وؼُل ٘خذ َزا الخفش ؤو الُٝاط في املجالث والىمارج املخىىت لزل٤، 

ت ُ٘ما ًخّلٞ بالىخاثج التي ح  عٙش ِنها جل٤ الّملُت.مً احل حعهُل اجخار الٝشاساث ؤلاداٍس

ابت ِلى املخضون مً خُث اإلا٣ان والضمً و الُٝذ       ّذ الجشد مً ؤَم الىظاثل و ألاظالُب اإلاعخخذمت في الٜش َو

في السجالث. ٘باليعبت للم٣ان ًُٝذ الجشد في الخّٗش ِلى مذي وحىد الفٚ في اإلا٣ان املخفق له ؤو في املخضن 

لضمً ٘ةن الجشد ًُٙذ في الخّٗش ِلى ٘ترة وحىد الفىٚ  في املخاصن، وما برا اإلاٙشوك ؤن ًىحذ به، وباليعبت ل

١اهذ جل٤ الٙترة ٜذ ججاوصث الخذود اإلاعمىح بها باِخباٍس سا٠ذا او جالٙا ، ؤو مً ؤحل اجخار الٝشاساث الخاـت 

ىه ٜذ اٜتربذ مً ال ت اظخخذامه ارا ١اهذ مذة جخٍض خذود الٝفىي بُّه ؤو بِادة جفيُّه او الخىـُت بعِش

اإلاعمىح بها. ؤما باليعبت للُٝذ في السجالث ٘ةن الجشد ًُٙذ ؤًما في الخّٗش ِلى ما برا ١ان الفىٚ ٜذ جم ُٜذٍ 

ه دون ؤن جخم  ى٥، دون ؤن ًفل ّ٘ال ؤو ملجشد الخفذًٞ ِلى ـ٘ش في سجالث املخضون بىاء ِلى بخىاس الـى

ُٙت اإلاعاولت ًِ مشاٜبت املخضون، ِملُت الفٗش وجْٝ مهمت الجشد لمً الاخخفاـاث الشث ِعُت للجُت ؤو الٌى

ذ الجهاث املخخفت  ُٙت جدذًذ بحشاءاث الجشد ومىاُِذ جىُٙزٍ، وؤًما جضٍو خُث جخىلى جل٤ الجهت ؤو الٌى

 باإلاّلىماث التي جُٙذ في اجخار الٝشاساث الالصمت في لىء الىخاثج التي حعٙش ِنها.  

 

 

 

                                                             
ٙي1 ْ  ،داسة املخضون العلعي ا، دمحم الفٍش  .59ؿ ،2001 ،مفش،داس اإلاىاهج لليؽش و الخىَص
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 الجشد 

الجشد خعب 

ُذ   الخٜى

الجشد 

 اإلاٙاجئ

الجشد 

 اإلاعخمش 

الجشد 

 الذوسي 

دسحت مىابٝت 

ذة   الاـس

الجشد 

 الّٙلي 

الجشد 

 الذ٘تري 

 الفشع ألاول : اهىاع الجشد.

ً َما :ًم ٝا إلاُّاٍس  ٢ً جٝعُم حشد املخضون بلى خمعت ؤهىاُ سثِعُت ٘و

ذة -  دسحت مىابٝت ألاـس

ذ -   1الجشد خعب الٜى

م   :ًمثل ؤهىاُ الجشد .(2_03)الؽ٣ل ٜس

 

تحمِغ بال ١ىسد، : اإلافذس ْ ،ِمان ،الىبّت  البماِت الشا٠ذة في الؽش١اث الخجاٍس شان لليؽش و الخىَص ،داس َص

 71 ،ؿ2010ألاو٥،

حن مً الجشد ٌّٗش الىُى ألاو٥ منهما باظم الجشد  ذة، ًم٢ىىا الخمُحز بحن هِى باليعبت لذسحت مىابٝت ألاـس

ؽاس بلى الىُى الثاوي بالجشد الّٙلي  .الخٙتري، َو

 :الجشد الذفتري 

ذة املخضون مً واْٜ السجالث واإلاعدىذاث اإلا  ت مً ؤلاحشاءاث التي جدىاو٥ مشاحّت اـس ٝفذ به مجمِى ىحىدة ٍو

في ٜعم مشاٜبت املخضون مْ مثُالتها سجالث املخاصن ؤو اإلاعخىدِاث الخابّت للميؽإة، ورل٤ بهذٗ الخإ٠ذ مً 

مىابٝتهما ؤو ا٠خاٗ الاهدشا٘اث ُ٘ما بُنها هدُجت الخىإ في الُٝذ ؤو الدسجُل او الاسجباٟ في الذوسة اإلاعدىذًت 

ا مً ألاظباب. حَر  ٔو

 :الجشد الفعلي 

ذ ًإحي الجشد  ذ مدذد، ٜو ىاٗ املخخلٙت اإلاىحىدة املخاصن في ٜو ٝفذ به الخفش اإلاباؼش للمخضون مً ألـا ٍو

ُذ الذ٘تري ل٣ل ـىٚ مً ؤـىاٗ  الّٙلي بّذ الجشد الذ٘تري بمّنى ؤن الٝاثم بالجشد ًٝىم باالواُل ِلى الـش

ىاٗ او السجالث الخاـت بخذ ذ ؤو خفش املخضوهت ٠ما َى مىضر ببىاٜاث َزٍ الـا اولها زم ًلي رل٤ ِملُت ـس

  ً ا مً ؤما٠ً الخخٍض  ِلي ال٢مُاث اإلاىحىدة باألٗس و ٔحَر

                                                             
  

1     
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ذة و  ذة مخضون ال ٌٕنى ًِ الجشد الّٙلي لهزٍ ألاـس و ٜذ ججذس ؤلاؼاسة في َزا املجا٥ بلى ؤن الجشد الذ٘تري ألاـس

ما ًٙؽل الجشد الذ٘تري في الخّٗش ِليها ،  العبب ًشحْ في بن الجشد الّٙلي ًُٙذ في الخدُٝٞ ِذة ؤٔشاك ٠ثحرا

وبّباسة ؤخشي ٘ةن َىاٟ  ِذدا ٠بحرا  مً ألاخىاء ؤو الاهدشا٘اث التي ٜذ ًخّشك لها املخضون، وال ًم٢ً ال٢ؽٚ 

 ِنها بال مً خال٥ الجشد الّٙلي، ومً ؤمثلت َزٍ  ألاخىاء ما ًلي   : 

م ؤن مثل َزٍ ألاخىاء ؤخىاء الُٝذ والدسجُل في سجالث املخاصن، وما ٜ -1 ذ ًدبّها مً ؤخىاء مداظبُت. ٘ٔش

 ًم٢ً جصخُدها مداظبُا في سجالث املخاصن ٘ةن ألامش ٜذ ال ًگىن ٠زل٤ مً الىاخُت الّٙلُت 

ؤخىاء هاججت ًِ ِملُاث الّذ والىصن ؤو الُٝاط ِىذ بجمام ِملُاث الفٗش ؤو الدعلم ظىاء ١اهذ جل٤  -2

ادة ؤو ظالب  1ت هٝفان ألاخىاء مىحبت ٍص

ى ألامش الزي ًترجب _ 3 ٗش بّمها م٣ان البّن آلاخش، َو ألاخىاء هاججت ًِ ِذم الخمُحز الذُٜٞ لؤلـىاٗ ـو

ت ذتها الذ٘تًر ىاٗ ًِ ؤـس ذة ّ٘لُت لبّن ألـا ادة وهٝق ألاـس  ِلُه ٍص

ىاٗ ؤو ال٢مُاث دون معدىذاث مّخمذة مً حهاث  4 _ألاخىاء الىاججت ًِ حعلم ؤو ـٗش بّن ألـا

م جىا٘ش معدىذ اهتهاءالا  ىاٗ في السجالث ٔس  خخفاؿ ؤو دون ُٜذ خش٠ت جل٤ ألـا

ىاٗ املخضوهت مً حّشلها  5 ت هدُجت لىبُّت بّن مً الـا ذة الذ٘تًر ذة الّٙلُت وألاـس الاهدشا٘اث بحن ألاـس

 للخلٚ او الاه٢ماػ او جٝق الىصن .

ذ الزي ًجشي ُ٘          ه، ٘ةهه ًم٢ىىا الخمُحز بحن زالزت ؤهىاُ سثِعُت هي ؤما باليعبت لخٝعُم الجشد خعب الٜى

 الجشد الذوسي والجشد اإلاعخمش والجشد اإلاٙاجئ

 الجشد الذوسي  : 

خ َى  خ مّحن و ِادة ما ٣ًىن َزا الخاٍس ىاٗ اإلاىحىدة في املخاصن في جاٍس ٝفذ به الخفش الؽامل لجمُْ ألـا ٍو

البا ما ًمعخٕٛش  ٚ خاللها جهاًت العىت اإلاالُت للميؽاة. ٔو حن جخٜى َزا الجشد ٘ترة جتراوح بحن ؤظبُى ؤو ؤظبِى

ذم بسباٟ الّمل.  حمُْ ِملُاث الفٗش والٝلم في املخاصن ورل٤ لماها لذٜت الجشد ِو

ىاظب ؤظلىب الجشد الذوسي املخاصن الفٕحرة ومخىظىت الدجم ؤو جل٤ التي جدخىي ِلى ِذد مدذود ًِ  ٍو

ل حعبُا وما ٌعخلضمه مً حهىد وخبراث في الاـىاٗ، ورل٤ هدُجت ما ًخىلبه الٝ ذ وٍى ُام بهزا الجشد مً ٜو

ت و الّٙلُت بن وحذث . ذة الذ٘تًر ىاٗ املخضوهت جدلُل ؤظباب الٙشوٛ بحن ألاـس  جُُٝم ألـا

  : الجشد املعخمش 

ىاٗ ا اث املخخلٙت مً ألـا خم َزا الىُى مً الجشد ِلى مذاس العىت وبٝا لبرهامج صمني مدذد املجمِى ملخضوهت، ٍو

مخاص َزا ألاظلىب في الجشد  ِلى ؤن ًشاعي الاهتهاء مً حشد حمُْ الاـىاٗ مْ ٜشب اهتهاء العىت اإلاالُت للميؽإة. ٍو

اث الش١ىد ِلى  ًِ الجشد الذوسي في ؤهه ال ًخىلب بًٝاٗ الّمل باملخاصن ؤزىاء الجشد، خُث ًم٢ً اخخُاس ؤٜو

اثبا ما ج٣ ىاٗ لجشدَا. ٔو ذة الىلب مً بّن ألـا ذ ؤمام الٝاثم بالجشد إلاشاحّت ؤـس ىن َىاٟ ٘سخت مً الٜى

ذ مً اخخماالث دٜت الىخاثج والخّٗش ِلى ؤظباب الاهدشا٘اث .  املخضون ؤ٠ثر مً مشة بن اٜخط ى ألامش مما ًٍض

                                                             
42.ص ،نفس المرجع السابك     1  
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 الجشد املفاجئ  : 

و ٜذ ٌّٗش ؤخُاها باظم الجشد الٕحر اإلاّلً ِىه و ٔالبا ما ٣ًىن الهذٗ مً َزا الىُى مً ؤهىاُ الجشد الخٙخِؾ 

ىاٗ املخضوهت وٜذ ًٝىم به مذیش الّىد او سحا٥ ؤلاداسة الّلُا ِلى ُِىت اإلاىاد  ابت اإلاباؼشة ِلى خش٠ت الـا ؤو الٜش

ىاٗ ألا٠ثر ؤَ ا ِؽىاثُا مً بحن ألـا مُت في اإلايؽإة، ؤو جل٤ التي ج٣ىن ل٢ش ِشلت ٥ لخالِب ورل٤ ًخم اخخُاَس

ذ مدذ د إلحشاء َزا  بهذٗ الخإ٠ذ مً ظالمت ِملُاث الفٗش والدعلم واٜذ في سجالث املخاصن. وال ًىحذ ٜو

ا ؤو معخمشا.  1الىُى مً الجشد، بما ِلیه و ًخم ٜبل ؤو بّذ الجشد الؽامل ظىاء ١ان دوٍس

 شد :إلاحشاءاث الخىؽيميت للج

ت الٝىاِذ والخّلُماث لى ؤلاسؼاداث وخىىاث الّمل التي جدخىحها  ًٝفذ باإلحشاءاث الخىٍُمُت للجشد مجمِى

لىاثذ اإلايؽاة لخىٍُم ِملُت الجشد وجدذد اخخفاـاث الىخذاث الخىٍُمُت املخخلٙت في بجمامها، وهٍشا ألن جل٤ 

ُت إلال٢ُت وهُى ؤلاحشاءاث الخىٍُمُت جخخلٚ مً دولت ألخشي، بل وفي الذول ت الىاخذة مً ميؽاة ألخشي هِى

ا مً اإلاخٕحراث، ٘ةهىا ظى٢خٙي و مجا٥ ؤلاؼاسة للبماجْ التي اظخخشحذ لها ٘ىاجحر بُْ  حَر اليؽاه والدجم ٔو

 ول٢ً لم ًخم شخنها بىلی جل٤ التي ظإمذ ّ٘ال للّمالء دون ٘ىاجحر.

ـىاٗ ٥ لجشد لّل و ؤًما بِذاد الٝىاثم الخاـت ) ا(بخىاس ٜعم ؤو بداسة املخاصن بةِذاد وججهحز مخخلٚ ألا 

ىاٗ مىدِت ِلى ظبُل ألاماهت ؤو ؤلاًجاس  ىاٗ اإلاىحىدة باملخاصن، ولِعذ مل٤ اإلايؽإة ظىاء ١اهذ جل٤ ألـا باأـل

ىاٗ ا٥ ملى٠ت للميؽإة ومىحىدة خاسج املخاصن، ؤو  اسة. وباإلاثل ٜىاثم باأـل الح ؤو ِلى ظبُل ؤلِا او جدذ ؤلـا

 ة في مخاصن الٕحر، ٠ما حؽل جل٤ الخّلُماث لشوسة ججهحز السجالث واإلاعدىذاث اإلاخّلٝت بإِما٥ اإلايؽإة اإلاىحىد

ذة الّٙلُت مً ١ل ـىٚ مْ بُان ال٢مُاث الٙاظذة ؤو الخالٙت مً ١ل منها بن وحىذ  والفٗش وألاـس

ُاث الُٝذ والدسجُل )ب( ًٝىم ٜعم املخاظبت ؤو اإلاشاحّت باإلحشاءاث الخاـت بالخإ٠ذ مً ظالمت ِمل

ىاٗ املخضوهت.  واإلاّالجاث املخاظبُت السجالث املخاصن، وجدذًذ ألاظلىب الزي ٌعخخذم في ؼّحر ألـا

 الفشع الثاوي : معدىذاث الجشد . 

مً ألامىس لىاحب ؤلاؼاسة بليها بذاًت ؤن جم الىمارج واإلاعدىذاث بإهىاِها واظخخذاماتها املخخلٙت ًجب ؤن جخماش ى  

شٗو اإلايؽإة.مْ اخخُ  احاث ٌو

ى ألامش الزي ٌّني اهه ال ًىحذ ؼ٣ل زلذ للىمارج واإلاعدىذاث اإلاعخخذمت في بحشاء الخش وجل٤ ظٗى هگئي في  َو

َزا اإلاٝام باإلؼاسة بلى ؤَم اإلاعدىذاث التي بىاَا حشد املخضون مً خُث وبُّت البُاهاث التي جدخىي ِليها 

 دىذاث ؤو الىمارج ؤلاداسة اإلايؽاة.والٕشك مً اظخخذاماتها جفمُم جل٤ اإلاع

ذة  : Bin tag  بعاكاث الصىف 1 م الجضء، ـو جدخىي َزٍ البىاٜت ِلى بُاهاث ًِ اظم الفٚ، والشمض ؤو ٜس

ُذ  ذاس الـش خ ؤلـا خ الدعلم، وال٢مُاث الفادس ٛ وجاٍس ْ في املخاصن وال٢مُاث الىاسدة، وجاٍس الفىٚ، واإلاٜى
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م الخعاب الزي ًجب ؤن ًدمل به الفىٚ وبجاهب ؤٔشاك الجشد ٘ةن بىاٜت الفىٚ جُٝذ في  اإلاخبٝي، وٜس

 الخاالث الخالُت :

خ مدذد . ُذ اإلاخبٝي مً الفىٚ في جاٍس  ا _بٌهاس ال٢مُت ؤو الـش

ذة اإلاسجلت في  ب _اإلاشاحّت ِلى مسجالث املخاصن، خُث ًجب ؤن جخىابٞ ال٢مُاث اإلاىضخت بالبىاٜت مْ ألاـس

 1د٘تر ؤظخار  املخضون.

م اإلاذون   ج _ الفي ؤخىاء ـٗش ؤـىاٗ ٔحر مىلىبت، ورل٤ مً خال٥ مىابٝت سمض الفىٚ او  مْ الشمض ؤو الٜش

 ِلی برن الفٗش مً املخاصن .

ًجب جخشج اإلاىاد مً املخاصن بال بمىحب ظعذ مً ًىلٞ ِلُه اظم برن   : Stores issue _إرن الصشف مىاد 2

دخىي َزا اإلاعدىذ ِلى ِذة ب ، ٍو ٚ اإلاىاد ؤو ألاحضاء اإلاىلىبت ؤو الفٗش م ؤلارن، ـو خ وٜس ُاهاث مً ؤَمها: جاٍس

 ُْ خ الخّلُم، واظم الجهت الىالب، والخٜى م الخعاب الزي ظُدمل باإلاىاد، وال٢مُت اإلاىلىبت، وجاٍس ا، وٜس سمىَص

 او اِخماد اإلاعدىذ  مً حهت الاخخفاؿ .

ِىذما جشد مىاد ٔحر معخّملت بلى املخاصن ٘ةجها ًجب ؤن  Stores credit formن : همىرج سد مىاد إلى املخاص -3

حسجل في َزا  الىمىرج، خُث ًىضر به العب الزي مً ؤحله ظخىلْ َزٍ اإلاىاد في املخاصن. ومً الجذًش 

ا مً مخاصن  بالز٠ش ؤن اإلاىاد اإلاشججّت برا وحذث بّذ جٙخِؾ ِليها مىابٝت للخالت التي ١اهذ ِليها  ِىذ بـذاَس

اب الزي ظبٞ ؤن خمل بها ًفبذ داثىا بهزٍ اإلاىاد بالُٝمت هٙعها ٠ما ًجب ؤن جشظل وسخت مً َزا ٘ان الخع

ٚ املخخق بسجالث املخاصن جباث ِملُت الشد. ؤما برا ١اهذ اإلاىاد اإلاشججّت ٜذ حّشك للخلٚ  الىمىرج بلى اإلاٌى

ذ الفٗش ٘ةجها جشحْ لي املخاصن ِلى ؤجها خشدة وحسجل في همىرج آخش ٔحر  ولم حّذ بالخالت التي ١اهذ ِليها ٜو

 همىرج اإلاىاد اإلاشججّت ٔحر اإلاعخّملت . 

دخىي َزا السجل ِلى بُاهاث ًِ  : Stores record _سجل املخاصن  4 ىلٞ ِلُه ؤًما اظم ؤظخار املخضون، ٍو ٍو

ُذ ا إلاخبٝي ١ل ـىٚ مً اإلاىاد اإلاعخخذمت في اإلايؽإة مً خُث ال٢مُاث اإلاىلت وال٢مُاث الىاسدة والـش

ىضر سجل املخاصن ال٢مُاث اإلاىلىبت ولم ًخم حعلمها بّذ  والاخخُاحاث ؤلاحمالُت مً ١ل ـىٚ. ٠ما ٍو

وال٢مُاث املخخجضة إلاٝابلت ؤوامش ؤلاهخاج ول٢ً لم جفٗش بها مً املخاصن، و ؤًما ال٢مُاث اإلاخاخت لالظخّما٥ 

 معخٝبال. 

ائم و بعاكاث الجشد 5 ذاد ٜىاثم الجشد،   :  count list/cards  _كى حعخخذم بىاٜاث الجشد ٠خىىة جمهُذًت إِل

ىلْ بشحه بىاٜت البُاهاث الخاـت بالفىٚ و٠مُاجه ِىذ  خُث حّلٞ ٥ البىاٜاث ِلى ١ل ـىٚ ًخم حشدٍ، ٍو

 2الجشد، ؤما ٌهش البىاٜت ُ٘ىضر به خش٠ت الفىٚ  . 

( وبّذ الخإ٠ذ مً ؤن  ىاٗ ٜذ حشدث، وؤدسحذ خالتها ازىاء الجشد )برا خذزذ ؤي ِملُت ؼمل ؤو ـٗش حمُْ ألـا

ادة جدخىي ٜىاثم الجشد ِلى  و٠مُتها ِلى البىاٜت ًخم هٝل البُاهاث اإلاذوهت بهزٍ البىاٜت بلى ٜىاثم الجشد ِو
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مه  خ الجشد، وم٣ان الجشد وم٣ان الفىٚ باملخضون، وسمض الفىٚ ؤو ٜس م الٝاثمت، وجاٍس البُاهاث الخالُت: ٜس

ٚ ووخذة الخذاو٥ ؤ ُمت املخضون، وخالت الفىٚ وـو ذ الجشد، ٜو و الُٝاط وال٢مُت اإلاىحىدة باملخاصن ٜو

ُذ الّٙلي  و الُٝمت اإلاالُت لهزا الٙٛش و  -معخّمل  -)حذًذ  ُذ سجل املخاصن ًِ الـش جالٚ( و ٘ٛش ـس

 مالخٍاث الٝاثم بجشد .

 الفشع الثالث : هخائج الجشد .

ُذ الّٙلي  ملخضون ًِ ٜذ ج٢دؽٚ هخاثج الجشد الّٙلي ملخضون ًِ  ادة في الـش ؤخذ اخخمالحن َما العجض ؤو الٍض

ادة و  ت، ٠ما جىضخها سجالث املخاصن و َىا ٢ًمً الدعائ٥ خى٥ ٠ُُٙت الخفٗش في العجض او الٍض ذة الذ٘تًر ألاـس

مذ ادواث بذاًت ًم٢ىىا الٝى٥ بهه ال بذ مً وحىد ٘شوٛ هدُجت الجشد ١لما ٜام به ؤ٘شاد مخخلٙىن او ١لما اظخخذ

 ُٜاط مخخلٙت .

ادة في الجشد ٜبل الشحُى بلى  ؤمىاء املخاصن ورل٤ لثالزت ؤظباب  وبفٙت ِامت ٘ةهه ًٙمل ِذم جٝذًش عجض ؤو ٍص

 سثِعُت هي : 

ت لخصخُذ رل٤ ألهه ؤ٠ثر  1 ىاٗ، ومً زم ًجب بِىاء ؤمحن املخضن الٙـش _ ٜذ ًخىئ الٝاثم بالجشد في جمُحز ألـا

ى ت باأـل  اٗ املخضوهت الىاط مّ٘ش

ٜذ ٣ًىن الفىٚ مخضوها في ؤ٠ثر مً م٣ان ؤو حهت، ولم ًدىاو٥ الجشد ال٢مُاث اإلاىحىدة ب بّن َزٍ ألاما٠ً  - 2

ى ألامش الزي ًم٢ً جذاس٠ه مً ظاا٥ ؤمحن املخضن   ؤو الجهاث، َو

ت ٌّخبر بمثابت اتهام ؤو وًّ في ؤ  -3 ذة الّٙلُت وألاسملت الذ٘تًر ماهت وهضاَت ؤمحن املخضن، بٌهاس الٙٛش بحن ألاـس

ادة.  ش العجض ؤو الٍض ت إلبذاء وحهت هٍٍش ٜبل جٍٝش  ومً زم ًجب بِىاٍئ الٙـش

ت ٘ةن  ذة الذ٘تًر ذة الّٙلُت وألاـس في خالت الاجٙاٛ بحن الٝاثم بالجشد وؤمحن املخضن ِلى وحىد ٘شوٛ بحن ألاـس

ٚ ِلى وبُّت َزٍ الٙشوٛ و رل٤ ِلى الىدى الخالي :   ألامش ًخٜى

ٝت  باليعبت للٙشوٛ البعُىت ؤو املخذودة ٘ةن َزٍ الٙشوٛ ٜذ ج٣ىن مٝبىلت لىدُجت الىبُّت الفىٚ جٙه ؤو وٍش

حر دُٜٝت مً ٠مُاث  ه، مثا٥ رل٤ خاالث الاوع٣اب ؤو الترب والصخش ؤو الفٗش ب٢مُاث ـٕحرة مخ٢شسة ٔو ـ٘ش

ذة الّٙلُت و ٠بحرة مً الفىٚ. ومثل َزٍ ألاظباب وما ٌؽابهها ٔالبا ما ج٣ىن ١  ش وحىد ٘شوٛ بحن ألاـس اُ٘ت لخبًر

ت للفىٚ.   الذ٘تًر

ؤما برا ١اهذ الٙشوٛ ٠بحرة ٘ةن ألامش ٌعخلضم دساظت َزٍ الٙشوٛ وجدلُل ؤظبابها خعب ١ل خالت ِلى خذة. 

م٢ً الاظترؼاد باإلحشاءاث الخالُت في الخّٗش ِلى مفادس َزٍ الٙشوٛ .  ٍو

خ آخش حشد الخإ٠ذ مً ِذم وحىد خىا خعابي مشاحّت سجالث مشاٜبت املخضون  -1 مْ سجالث املخاصن مً جاٍس

 لى ج٢شاس الُٝذ الفىٚ.

 1الخإ٠ذ مً ِذم وحىد خىإ في اظخخذام وخذاث ُٜاط ؤو ـٗش ال٢مُاث املخخلٙت مً الفىٚ  -2
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ا، خُ  3 ث ٜذ ًادي مشاحّت اإلاعدىذاث املخضهُت الخش١اث الخذاو٥ ال٢بحرة مً الفىٚ ظىاء ١ان حعلما ؤو ـ٘ش

  .ِذم حسجُل بخذي َزٍ الخش١اث بلى خذور الٙٛش اإلالخًى

ىاٗ مْ بّمها البّن ؤزىاء  -4 ٘دق املخضون املجاوس للفٚ الزي ًىحذ به الٕٛش للخإ٠ذ مً ِذم جذاخل ألـا

 ِملُاث الخّلم والفٗش بعبب الدؽابه

حشاء اللي ًخل في مشاحّت معدىذاث برا لم ه٢ؽٚ ؤلاحشاءاث العابٝت ًِ ؤظباب الٙشوٛ اإلاىحىدة ٘ةن ؤلا  -5

الفٗش ١ا٘ت ظىذ آخش حشد، مْ مشاحّت هدُجت ؤخش حشد للخإ٠ذ مً ِذم وحىد ٘ٛش ُ٘ه، ٘شبما ١ان الٙٛش في 

ادة مثال ًىاصي العجض في الجشد الخالي ؤو بال٢ّغ .  الجشد العابٞ بالٍض

ل  الشحُى بلى حهاث الاظخخذام املخخلٙت باإلايؽاة للخإ٠ذ مً ِذم - 6 خذور حعلم ؤو ـٗش ؤو اسججاُ ؤو جدٍى

 ال٢مُاث مُّىت مً الفىٚ دون معدىذ مّخمذ .

 املعلب الثاوي :  ظشق جلييم املخضون .

ٝا         افي الذخل خُث ًخم ُٜاط ـافي الذخل ٘و ًى٢ّغ جُُٝم املخضون ِلى جدذًذ ج٣لٙت البماِت اإلاباِت ـو

 للمّادالث آلاجُت :

اث = اإلاؽت اث ـافي اإلاؽتًر اث(. -ًر اث والخفم الىٝذي ِلى اإلاؽتًر  ) مشدوداث ومسخىباث اإلاؽتًر

اث + ج٣الُٚ الىٝل للذاخل. اث = ـافي اإلاؽتًر  ج٣لٙت اإلاؽتًر

اث + مخضون بماِت ؤو٥ اإلاذة.    ج٣لٙت البماِت اإلاخاخت للبُْ= ج٣لٙت اإلاؽتًر

 ِت اخش مذة مخضون بما -ج٣لٙت البماِت اإلاباِت= ج٣لٙت البماِت اإلاخاخت للبُْ 

 ) مشدوداث ومسخىباث اإلابُّاث(-ـافي اإلابُّاث =اإلابُّاث 

 ج٣لٙت البماِت اإلاباِت  -بحمالي ألاسباح = ـافي اإلابُّاث 

ت( -ـافي الشبذ = بحمالي ألاسباح  اث البُْ واإلافشٗو ؤلاداٍس  )مفش٘و

ج٣لٙت البماِت اإلاباِت وبالخالي  مً اإلاّادالث العابٝت ًخطر لىا ؤن جُُٝم مخضون بماِت آخش الزي ًازش جدذًذ

ٝت ٔحر  ًى٢ّغ ِلى ُٜاط بحمالي ألاسباح وظا٥ ألاسباح وبالخالي ٘ةن جُُٝم بماِت مخضون ؤخش اإلاذة بىٍش

صخُدت ًازش ِلى صخت ُٜاط ـافي الذخل ٠ما ًازش ِلى البُاهاث الٍاَشة في ٜاثمت اإلاش٠ض الاي الزي ًازش ِلى 

 ذ٥ دوسان املخضون .اليعب اإلاخّلٝت بشؤط اإلاا٥ ومّ

ا في جُُٝم املخضون ما ًلي:   مً ؤ٠ثر الىٛش ؼُِى

 1الخمُحز املخذد. 1

 مخىظي العّش الخ٣لٙت -2

 اإلاخىظي اإلاخدٟش العّش  الخ٣لٙت3

 الىاسد اوال ـادس اوال -4
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 ظّش العىٛ ؤو الخ٣لٙت ؤحهما ؤٜل. 5

 الىسد ؤخحرا ـادس ؤوال -6

ت 7  ظلُّت(.الىاسد ؤخحرا ـادس ؤوال ) مجمِى

o : لت الخمييز املحذد   ظٍش

ا  ىاٗ التي ٌعهل جمُحَز ٝت في جُُٝم املخضون العلعي مً ألـا  حعخخذم َزٍ الىٍش

خ الؽشاء ؤو ؤي ِالماث آخشا ًم٢ً مً  ًِ بّمها البّن، ظىاء مً خُث الؽ٣ل ، ومفذس الؽشاء، و جاٍس

البا ما ًٝخفش اظخخذام َ ٝت ِلى الؽش١اث التي جخّامل في خاللها الخّٗش ِلى ج٣لٙت ؼشاء الفىٚ ٔو زٍ الىٍش

ٝت ًخم جُُٝم املخضون اإلاىحىد في ٘ترة ما ِلى  ىاٗ راث الُٝمت الّالُت. ووبٝا لهزٍ الىٍش حّذاد مدذود مً الـا

 ؤظاط الخ٣لٙت الّٙلُت لؽشاء الىخذة مً ـىٚ .

o  لت مخىظغ الععش الخكلفت   : Average costظٍش

خم الترحُذ في َزٍ  م املخضون ِلى خعاب اإلاخىظي اإلاشجر لعّش ؤو ج٣لٙت الىخذة، ٍو ٝت في جٍٝى حّخمذ َزٍ الىٍش

الخالت ِلى ؤظاط ٠مُاث املخضون مً ١ل ٘ئت مً ٘ئاث ألاظّاس، بمّنى ؤن مخىظي العّش او الخ٣لٙت والٝعمت 

ا م حَر لى ظبُل اإلاثا٥ برا ١ان املخضون مً ـىٚ ِلى ِذ دَا وإهما ًترحُذ ١ل ظّش بال٢مُاث التي ًخم ج٘ى ىه ِو

ا بإظّاس مخخلٙت ٠ما في اإلاثا٥ آلاحي، ٘ةن جُُٝم املخضون في آخش الٙترة  مّحن ًخ٣ىن مً ِذة ٠مُاث ؼشاَئ

ا خال٥ ١ل ٘ترة.  َش  ًدعب ِلى ؤظاط ٜعمت مجمُى الخ٣لٙت خال٥ الٙترة ِلى مجمُى الىخذاث التي ج٘ى

o لت املخىظغ املخحشن للع    : Moving averageعش  ظٍش

ٝت في جُُٝم املخضون خعاب مخىظي ظّش ج٣لٙت الىخذة ِٝب ١ل ِملُت ؼشاء ؤو  ًخىلب اظخخذام َزٍ الىٍش

ذ الخالُت والتي  ُت الفادسة( ٜبل ِملُت الخىٍس ذ، زم اظخخذام َزا اإلاخىظي في جُُٝم حمُْ ال٢مُاث اإلاف٘ش جىٍس

ُت في جدذًذ ج٣لٙت ٜذ ًترجب ِليها حغي ًش مخىظي ج٣لٙت الىخذ ٝت بالعهىلت واإلاىلِى ة. و جخمحز َزٍ الىٍش

م املخضون..  ٝت في جٍٝى ىضر اإلاثا٥ الخالي ٠ُُٙت اظخخذام َزٍ في الىٍش  املخضون ظىاء اإلاباُ ؤو اإلاخبٝي. ٍو

o  لت الىاسد أوال صادس أوال ْ ج٣لٙت املخ First in first out (FIFO) :  1ظٍش ٝت ًخم جىَص ضون اإلاخاح وبٝا لهزٍ الىٍش

بحن ١ل مً املخضون اإلاباُ واملخضون اإلاُٝي آخش لٙترة ِلى ؤظاط الدعلعل الضمني لىـى٥ البماِت بلى املخاصن 

 وبا٘تراك ؤن اإلايؽإة جٝىم بفٗش 

٢زا. ىلها بلى املخاصن ألاو٥ ٘األو٥ َو خ ـو  املخضون العلعي و٘ٝا لخىاٍس

o  لت ظعش العىق او جكلفت أيهما اكل    : Lower of market or costظٍش

ّت  تراٗ وألاخز في الخعبان بالخعاثش اإلاخٜى ًترجب ِلى جُُٝم املخضون وبٝا للخ٣لٙت ؤو العىٛ احهما ؤٜل الِا

ٝت الخ٣لٙت ؤو العىٛ ؤحهما ؤٜل ٣ًىن ِلى :  تراٗ بها و  جىبُٞ وٍش جب الِا  ٍو

 )ؤ( ِلى معخىي ِىاـش املخضون 

اث   )ب( ِلى معخىي املجمِى
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ت َزا ألاظلىب خى٥ اإلابذؤ املخاظبي اإلاّشٗو باظم مبذا الخُىت و الخزس بهذٗ ِذم بٌهاس ما ٘خذوس الٙلعٙ

 جدٝٝه اإلايؽإة مً ؤسباح بإ٠ثر مً خُٝٝت  .

o  لت الىاسد اخيرا صادس أوال    : Last in first out LIFOظٍش

ٝت الىاسد ؤوال ًفٗش ؤوال ٝت في جُٝم املخضون اججاَا مخالٙا لىٍش  خُث ًخم جُُٝم املخضون جإخز َزٍ الىٍش

ا ِلى  اإلاىفٗش ِلى اظاط ج٣لٙت ؤخذر ولبُت حعلمتها اإلااظعت  اما املخضون اإلاخبٝي في جهاًت الٙترة ُ٘خم حعّحَر

م ؤن الخُُٝم ِلى  اظاط ج٣الُٚ الىلبُاث التي جم حعلمها مً ٜبل في لىء ال٢مُت اإلاخىا٘شة مً َزا املخضون ؤس

ذ اظخخذامها ٘ةهه ٌّاب ِلُه  ؤظاط مىاسد ًفٗش ؤو ال ٢ٌّغ ت  ؤو اإلاباِت ٜو ج٣لٙت الخُُٝٝت ٥ إلاىاد اإلاىف٘ش

 ِذم بٌهاس ألاسباح الخُُٝٝت للميؽإة في خالت حٕحر ألاظّاس َبىوا ؤو اسجٙاُ. 

o  لت الىاسد اخيرا الصادس أوال مجمىعاث ظلعيت    :  LIFO  pool approachظٍش

ٝت الىاسد اخحرا ـادس ؤوال  و اإلاؽاس بليها ظابٝا، ورل٤ ٔالبا ما ًىاحه ال٢ثحر مً ميؽأث ـّىبت ف ي جىبُٞ وٍش

ى ألامش  ت التي حّٝذَا، َو بعبب حّذد ؤهىاُ املخضون الزي جخّامل ُ٘ه ووؽإ بعبب ٠ثرة ِذد الفٙٝاث الخجاٍس

ٝت معخدُال في ٠ثحر مً ألاخُان. ولهزا جلجإ مثل َزٍ الؽش١اث في جف يُٚ الزي ٜذ ًجّل الّمل بهزٍ الىٍش

خم  ا مً ؤظغ الدعىٍٞ. ٍو حَر اث ظلُّت خعب اإلاٝاط ؤو اإلاىدًل والىشص ٔو املخضون اإلاخاح لذحها بلى مجمِى

ت ظلُّت  ت ظلُّت ِلى خذة وفي لىء ؤن حمُْ وخذاث ١ل مجمِى خعاب مخىظي ج٣لٙت الىخذة ل٣ل مجمِى

ا في الٙترة هٙعها والخ٣ا٘ت هٙعها، ومً ؤَم ممحزاث َزٍ الىش  حَر ٍٝت في جُُٝم املخضون ؤجها حّالج ٜذ جم ج٘ى

ت مُّىت مً العلْ کىدة ظلُّت راث ج٣لٙت مىخذة، ومً زم ٘ةجها حعخىُْ  اث الٙترة اإلاالُت ١ا٘ت املجمِى مؽتًر

ٝت الىاسد ؤخحرا ـادس ؤوال حر هٙٝاث بِذاد حذاو٥ املخضون العلعي مْ الاظخمشاس في اظخخذام وٍش  1ج٘ى

 على املخضون . املعلب الثالث :الشكابت الذاخليت

ابت ِلى املخضون الّمل ِلى جىا٘ش بّن اإلاخىلباث الشثِعُت ؤَمها:   جخىلب الٜش

ت خب  -1 ابت اإلاىلىبت ل٣ل مجمِى اث ختى ًم٢ً جدذًذ ظُاظاث الؽشاء وهٍم الٜش ىاٗ بلى مجمِى جٝعُم ألـا

 دسحت ؤَمُتها

ىاٗ املخخلٙت مْ جدذ -2  )ًذ دُٜٞ ا لذسحت الخىإ في ِملُت الخيبا هٍام دُٜٞ للخيبا بالىلب )الاظخخذام ألـا

ذ ال٣ل ـىٚ {  -3 ّت في ٘ترة الخىٍس ذ وم٣ىهاتها املخخلٙت ودسحت الخباًً اإلاخٜى ت ٘ترة الخىٍس ا مً  -مّ٘ش وحىد هِى

الخٝذًش اإلاٝبى٥ ألهىاُ الخ٣الُٚ التي ظٗى مد٢م ٜشاساث املخضون ، ومنها ج٣لٙت الاخخٙاً ج٣لٙت العجض ، 

 ابخت في ١ل مشة ؼشاء .والخ٣لٙت الث

ذٍ. -4 ذة املخضون ظىاء منها اإلاخاح لذي الؽش٠ت ؤو الزي جم الخّاٜذ ِلى جىٍس  2وحىد هٍام الخدبْ خش٠ت وؤـس
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 الفشع ألاول  :أهىاع الشكابت على املخضون 

ابت ِلى ؤظاط الضمً بلى   جفىٚ الٜش
ً
ابت ٘مثال  إلاا تهذٗ بلُه الٜش

ً
ٝا ابت ِلى املخضون ٘و جخّذد وجخخلٚ ؤهىاُ الٜش

ابت  ابت داخلُت وٜس لى ؤظاط اإلافذس بلى ٜس ابت بّذ الخىُٙز ِو ابت ؤزىاء الخىُٙز وٜس اثُت وٜس ابت ٜبلُت ؤو ٜو ٜس

ابت ابت ظلبُت وٜس لى اظاط ألاَذاٗ بلى ٜس ابت  خاسحُت ِو ت وٜس ابت بداٍس ابت بلى ٜس لى ؤظاط مجا٥ الٜش بًجابُت ِو

ابت ٘ىُت ول٢ً ما حهمىا َىا في الؽ٣ل الخالي:   مالُت وٜس

م  ابت ِلى املخضون. (2-04) الؽ٣ل ٜس  :  ؤهىاُ الٜش

 

  post_9.html-https://ibrasolutions.blogspot.com/2018/01/blogاإلافذس : 

 

ىاٗ التي ًخم اظخالمها ؤو الشكابت الىىعيت :  -1 ابت بلى الخإ٠ذ مً ؤهىاُ ومىاـٙاث ألـا حهذٗ َزا الىُى مً الٜش

ها ؤو خٍٙها في املخاصن ومذي مىابٝتها للمىاـٙاث التي ًخم الاجٙاٛ ِليها واملخذدة في الّٝىد ومدالش  ـ٘ش

ىاٗ وجبعُىها وجىمُىها بٕشك لبي الىُى ومشاٜ ادة ما ًخم جشمحز ألـا ابت الىُى الٙدق ، ِو بخه وجخم ِملُت ٜس

مً خال٥ الٙدق الّٙلي والخإ٠ذ مً ِذم الخىإ ؤزىاء الاظخالم ؤو خذور جلٚ ؤو اظدبذا٥ ؤو اخخاله ؤو خىإ 

ؤزىاء الخَٙ ؤو مً وحىد ؤـىاٗ ١اظذة ؤو سا٠ذة ؤو منهُت الفالخُت ؤو ال جفلر لئلهخاج ؤو مىخٙمت الجىدة ال 

 1في العىٛ . جفلر إلهخاج ظلّت ؤو خذمت مىا٘عت

ابت اإلاباؼشة ِلى مٝذاس الىخذاث اإلاعخلمت ؤو املخضهت مً ١ل الشكابت الكميت :  -2 ٌؽمل َزا الىُى ١ل مً الٜش

ذ في خالت الاظخالم ؤو بىاٜت الفىٚ ؤو السجالث املخضهُت في خالت الجشد  هُى ورل٤ مً خال٥ بما ِٝذ الخىٍس

ىاٗ  ت الؽاملت إلاٝادًش ألـا ابت الذ٘تًر  ؤو خعب والٜش
ً
ا ابت ؤلاداسة الّلُا دوٍس ابت مً خال٥ الجشد ، وٜس املخضهت والٜش

ً املخذدة  اث الخخٍض ىاٗ املخخلٙت ومذي مىابٝتها إلاعخٍى ُم املخضون مً ألـا الٍشٗو والخإ٠ذ مً مٝادًش ٜو
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 اإلاشخلت ألاو٥ 

 جدذًذ مّاًحر ألاداء 
 اإلاشخلت الثاهُت 

 ُٜاط ألاداء 
 اإلاشخلت الثاهُت

 جصخُذ الاهدشا٘اث

ذٍ للمخاصن  ىاٗ املخخلٙت وما جم جىٍس ت مْ ما َى مخاح في الىاْٜ الّملي مً ألـا ذة الذ٘تًر ه منها  وألاـس ؤو ـ٘ش

ابت ًم٢ً ا٠دؽاٗ ؤي س١ىد ؤو اخخالٗ ؤو هٝق في ِذد الىخذاث ظىاء ؤزىاء  ومً خال٥ َزا الىُى مً الٜش

 اظخالم اإلاىاد ؤو ؤزىاء خٍٙها زم مّالجت رل٤ وجالفي خذوزه في اإلاعخٝبل .

ابت ِلى الخ٣لٙت والّاثذ الخاؿ ب٣ل ـىٚ مسكابت الكلفت :  -3 ً املخضون خُث حهذٗ ًش٠ض َزا الىُى مً الٜش

َزا الىُى بلى لبي ِملُت الاظدثماس في املخضون وجخُٙن ج٣الُٚ الؽشاء واإلاىاولت والخإمحن والىٝل والاظخالم 

ت  ش اإلاىاد وما ًىجم ًِ رل٤ مً خعاثش مادًت ومّىٍى والٙدق والخإلٚ والّادم والخ٣الُٚ الىاججت ًِ ِذم ج٘ى

خم رل٤ مً خال٥ الخّٗش ِلى  حجم الاظدثماس والخ٣الُٚ املخخلٙت اإلاخّلٝت باإلاىاد املخضهت ومذي للمىٍمت ٍو

 ومىْ ؤي اهدشاٗ ًدذر في َزا املجا٥ .
ً
 اجٙاٛ الخ٣الُٚ الّٙلُت مْ ما خذد معبٝا

ً للفىٚ ختى ال ًخلٚ بمط ي اإلاذة وصمً الشكابت الضماهيت :  -4 ادة الؽشاء وصمً الخخٍض ِادة ما جدذد ٘ترة إِل

ىاٗ  ومىاُِذ الجشد وصمً بهجاص ١ل ِىفش مً ِىاـش الّمل والزي ًترحم ِلى ؼ٣ل بشهامج صمني اظخخذام ألـا

....بلخ خُث جمثل َزٍ الٙتراث ألاظاط الزي ًخم ِلى لىثه مخابّت ظحر الّمل في املخاصن وجالفي جإخحر الؽشاء 

لي ججىِب اإلاىٍمت اإلاؽا١ل الىاحمت ًِ وجٝادم اإلاىاد ؤو اهتهاء ـالخُتها ؤو ججاوص الٙترة املخذدة الظخخذامها وبالخا

 1رل٤ .

 الفشع الثالث :مشاحل الشكابت على املخضون 

ابت ِلى املخضون بثالر مشاخل سثِعُت هي  : جمش ِملُت الٜش

م   ابت ِلى املخضون.  (2-05)الؽ٣ل ٜس  :  مشاخل الٜش

 

خماد ِلى مّلىماث ظابٝت .: اإلافذس   مً اِذاد الىالبخحن بااِل
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 جدذًذ اإلاّاًحراملشحلت ألاولى :  -أ 

ت معخىي ؤداء   والتي حعخخذم في مّ٘ش
ً
ُت ؤو َما مّا ًٝفذ باإلاّاًحر ؤدواث ُٜاط الّمل الّٙلي ال٢مُت ؤو الىِى

ادة ما جخّذد َزٍ اإلاّاًحر وجخخلٚ باخخالٗ اليؽاه اإلاشاد ُٜاظه ومْ رل٤ ٘اهه  اإلاىٍمت ؤو ؤلاداسة ؤو الٙشد ِو

خحن سثِعِخحن َما : ًم٢ً بحما٥ َزٍ  اإلاّاًحر في مجمِى

ً املعاًير الكميت :  -1 جخمثل ؤَم اإلاّاًحر ال٢مُت التي ًم٢ً اظخخذامها في مشاٜبت املخضون بمُّاس معخىي الخخٍض

الزي ًدذد بّذد الىخذاث اإلاىلىب الاخخٙاً بها ٠دذ ؤدوى وخذ ؤِلى للمخضون وهٝىت بِادة الىلب ومُّاس 

ً ١ل ـىٚ والتي ِادة اإلابالٖ اإلاعدثمشة  ذ ١الٙترة الضمىُت اإلاخّلٝت بةِادة الؽشاء وبخخٍض في املخضون ومُّاس الٜى

 ومُّاس الخ٣لٙت والّاثذ ظىاء 
ً
ٞ بشهامج مدذد معبٝا ما ج٣ىن مدذدة بالُىم ؤو ألاظابُْ ؤو الؽهش ؤو العىت ٘و

ا مً الخ٣الُٚ  ً ؤو الؽشاء ؤو الىٝل ؤو الخإمحن ؤحَر  والتي جفآ ِلى الخاـت بالخخٍض
ً
التي ًخم جدذًذَا معبٝا

ً في َزا الجاهب ومُّاس الجىدة الزي ٌعخخذم في جدذًذ  ت جترحم ألاَذاٗ اإلاخّلٝت بالخخٍض ؼ٣ل محزاهُاث جٝذًٍش

نها ومً ؤمثلت َزٍ اإلاّاًحر معخىي الجىدة اإلاىلىبت  ىاٗ التي ًخم ؼشائها وجخٍض مىاـٙاث وخفاثق ألـا

ت الٝابلت للُٝاط و اإلاٝاًِغ وؤلاهخاحُت وال٢ٙاءة و  ىاٗ والخفاثق الىبُُّت وال٢ُماٍو ؤبّاد وم٣ىهاث ألـا

ش الٙدق  وألاوصان ١اإلاتر والىً وال٢ُلىحشام واللتر والدجم والؽ٣ل .....بلخ والتي ًخم جدذًذَا في الّٝىد وجٝاٍس

ىاٗ  وبىاٜاث الفىٚ املخضهُت ، َزا باإللا٘ت بلى اإلاّاًحر ألاخشي مثل مّذ٥ الخالٚ والٕحر ـالر مً ألـا

 واإلاىاد اإلاخٝادمت ؤو اإلاّاًحر اإلاخّلٝت بمعخىي ؤداء الّاملحن في بداسة املخاصن .

ُت جخمثل في مىاـٙاث املعاًير الىىعيت :  -2 ال ٢ًٙي ؤن جدذد اإلاّاًحر ال٢مُت وإهما ال بذ مً جدذًذ مّاًحر هِى

حت الخٙمُل مً ٜبل اإلاعخخذم ؤو اإلاؽتري واإلاىّٙت مً الفىٚ مثل اإلاٍهش الّام للعلّت واللىن اإلاىاظب ودس 

ْ الاظخخذاماث َزا باإللا٘ت بلى  ىة الخدمل واإلاشوهت في جىَى العلّت وظهىلت الاظخخذام وال٢ٙاءة في ألاداء ٜو

ىاٗ اإلاىلىب الاخخٙاً بها مً ١ل ظلّت ؤو مادة مً اإلاىاد ؤو  بّن الفٙاث ألاخشي مثل ساثدت ومزاٛ بّن ألـا

الٜاتهم مْ الشئظاء اإلاّا ت ِو ًحر اإلاخّلٝت باإلوعان اإلاخّامل مْ املخاصن ٠شلاء الّاملحن ًِ الّمل والشوح اإلاّىٍى

واإلاخّاملحن مْ املخاصن ومّاًحر اإلاعئىلُت الاحخماُِت مثل م٣ا٘دت جلىر البِئت ومؽاس٠ت املخاصن في ججمُل 

ُٙي ومذي جىبُٞ الٝىاهحن الخ٣ىم  1ُت في َزا اليؽاه .اإلاىىٝت والاظخٝشاس الٌى

 لذٜتها وظهىلت 
ً
ومً الجذًش بالز٠ش بإن اإلاّاًحر ال٢مُت هي ؤ٠ثر اإلاّاًحر اظخخذاما في الىاْٜ الّملي ورل٤ هٍشا

ْ وهي التي  ٝت جدذًذ معخىي ألاداء اإلاخٜى ادة ما حعخخذم ِذة وٛش في ولْ اإلاّاًحر منها وٍش اظخخذامها ، ِو

م الىخاثج  حّخمذ ِلى جدلُل الخجاسب العابٝت ٝت ولْ اإلاّاًحر ِلى اظاط جٍٝى وحعمى باإلاّاًحر ؤلاخفاثُت ووٍش

ٝت اإلاّاًحر الهىذظُت التي حعدىذ ِلى الخدلُل ال٢مي لّمل ؤو وؽاه مّحن .  ووٍش

 ُٜاط ألاداءاملشحلت الثاهيت :  -ب 

اث واملخاصن وبىاًء ِل  في خىي وبشامج بداسة اإلاؽتًر
ً
ت ظلٙا  للمّاًحر اإلاىلِى

ً
ى وخذاث الُٝاط املخخاسة جخم وبٝا

 ِملُت ُٜاط ألاداء الّٙلي مً خال٥ اظخخذام ؤخذ ؤو بّن ألاظالُب ألاجُت :

                                                             
ً مً مىٍىس ٠مي(، داس واثل لليؽش، ه 2،ألاسدن،2008، ؿ.325 1  ش، ٜدىان بذس الّبذلي، بداسة اإلاىاسد )الؽشاء الخخٍض ٙي ُِٝلي، مىّم صمٍض  ِمش ـو
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 الجشد :  -1
ً
 وجىاحذا

ً
ا  وهِى

ً
ُذ الذ٘تري والخإ٠ذ مىه ٠ما وّني بّملُت الجشد خفش املخضون الّٙلي وجذُٜٞ الـش

ُذ رل٤ ِلى لىء الىخاثج الّٙلُت للجشد  وحىدة وجـش
ً
ُخا ، ؤو بمّنى ؤخش َى ِباسة ًِ مشاحّت ٠مُاث  وجٜى

 ، وتهذٗ ِملُت الجشد بلى الخإ٠ذ 
ً
 وواُّٜا

ً
ا ٝت مىخٍمت ؤو ٔحر مىخٍمت د٘تًر ىاٗ املخخلٙت بىٍش املخضون مً ألـا

ت ؤو الاخخالط ُذ الذ٘تري مىابٞ للمخضون الّٙلي ومً ا٠دؽاٗ ؤي مداولت للٕؾ ؤو العٜش  مً ؤن الـش

ادة مً هٝاه الٝىة وجٝلُق هٝاه المّٚ واجخار باإللا٘ت بلى ا٠دؽاٗ ه ٝاه الٝىة والمّٚ والّمل ِلى الٍض

ٚ ِملُت  ىاٗ وؤن جخٜى الٝشاساث الشؼُذة في َزا املجا٥ ول٣ي جىجر ِملُت الجشد البذ ؤن حؽمل حمُْ ألـا

لجشد ، وؤن ٣ًىن الفٗش والاظخالم وؤلابذا٥ والاسججاُ ختى جيخهي ِملُت الجشد و ؤن جدذد الجهت اإلاعاولت ًِ ا

َىاٟ جىـُٚ دُٜٞ ألهىاُ املخضون ووخذاث ُٜاط ألهىاُ املخضون وظُاظت مشاٜبت املخضون وحعخخذم في ملُت 

الجشد ظىاء ١ان مٙاجئ ؤو دوسي ؤو معخمش معدىذاث ًثبذ ٘يها هخاثج الجشد ومً ؤمثلتها ٜىاثم الجشد التي جبحن 

ٙه وم خ بىاٜت الجشد وسمض الفىٚ وـو م وجاٍس ّه في املخضن ووخذة الفٗش وال٢مُت اإلاىحىدة باملخاصن ٜس ٜى

اثمت  ُمت املخضون وخالت الفىٚ ، ٜو وبالسجالث ، والٙٛش الزي ٢ٌّغ الٙاثن ؤو العجض وظّش الىخذة ٜو

م الىلْ الخاؿ باملخضون وجصخُذ ؤي  ش ًخممً مّلىماث ًِ الىاْٜ الّملي ًم٢ً جٍٝى الجشد حّخبر بمثابت جٍٝش

ً بما ًخالءم مْ الخٕحراث التي جدذر في َزا املجا٥ خُث جمثل اهدشاٗ ٢ًدؽٚ  ش هٍام الخخٍض والّمل ِلى جىٍى

حر اإلاّلىماث ًِ الىاْٜ  ت ؤو بفىسة مٙاحئت الىظُلت التي جخم مً خاللها ج٘ى ِملُت الجشد الزي جخم بفٙت دوٍس

ساث اإلاخّلٝت بخدعحن الّمل في الّٙلي لعحر الّمل والىـى٥ بلى الىخاثج التي ًم٢ً ِلى لىئها اجخار الٝشا

 1 .املخاصن 

حّذ ِملُت الٙدق ؤخذ وظاثل الُٝاط التي حعخخذمها بداسة املخاصن ، وتهذٗ ِملُت الٙدق بلى الفحص :  -2

ىاٗ لالظخخذام ومىابٝتها للمىاـٙاث املخذدة في  ابت ِلى الجىدة والخإ٠ذ مً مذي ـالخُت اإلاىاد ؤو ألـا الٜش

ذ وبىاٜت الفىٚ ، والٙدق ٜذ جٝىم به حهت خاسحُت مخخففت ؤو الٝعم املخخق في اإلاىٍمت ؤو  ؤوامش الخىٍس

لجىت ٘ىُت م٣لٙت بزل٤ وجخم ِملُت الٙدق مً خال٥ جدلُل اإلاىاد في املخخبراث والخّٗش ِلى م٣ىهاتها ومدخىاَا 

ٞ بحشاء الخجاسب ِلى ألاالث و  اإلاّذاث والخّٗش ِلى ومذي ـالخُتها ومىابٝتها للمىاـٙاث املخذدة ؤو ًِ وٍش

٠ٙاءتها في ألاداء وظالمتها مً الخذػ ؤو ال٢عش ؤو الُّىب ؤو الىٝق في بّن ؤحضائها ؤو الاخخالٗ في مىاـٙاتها 

التي ظبٞ جدذًذَا ، وحعخخذم في ِملُت الٙدق ؤحهضة ومّذاث خاـت بزل٤ وجخم ِملُت الٙدق ٜبل اظخالم 

بل خشوحها مً املخا ىاٗ في املخاصن ٜو  صن بلى ؤلاداساث الىالبت لهاألـا

ً ١ل ما ًخّلٞ بخ٣الُٚ اإلاىاد ؤو ج٣الُٚ الؽشاء الخكلفت :  -3 جخم ِملُت مشاٜبت الخ٣الُٚ مً خال٥ جذٍو

خم رل٤ مً خال٥ بحشاء  ادة ؤو هٝفان ، ٍو ً ومخابّت ؤي جىىس ٜذ ًدذر ِلى معخىي الخ٣الُٚ ٍص والخخٍض

خُت التي حّني بخد  مً مداظبت الخ٣الُٚ الخاٍس
ً
اث وسبىها وجدمليها ِلى الىخذاث بذال لُل ؤلاًشاداث واإلافش٘و

ادة  ابت ِلى الىٙٝاث وجالفي خذور ؤلاظشاٗ وجٝلُل الخعاثش وٍص سبىها في ٘ترة مُّىت ورل٤ ختى ًم٢ً جدُٝٞ الٜش

 الشبذ .
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ٞ مداظبت الخ٣الُٚ الىمىُت التي جخم مً خال٥ بحشاء البدىر ابت ًِ وٍش الّلمُت وإِذاد  ٠زل٤ جخم ِملُت الٜش

 ًِ ٘ترة صمىُت مدذدة 
ً
اث املخخلٙت لجمُْ ؤوؽىت املخاصن مٝذما ت التي ًدذد ٘يها اإلافش٘و اإلاحزاهُاث الخٝذًٍش

ابت ِلى   ، وتهذٗ مداظبت الخ٣الُٚ بلى الٜش
ً
ت مٝذما ومشاٜبت الفٗش و٠ٙاءجه ِلى لىء َزٍ اإلاحزاهُاث اإلاىلِى

الؽشاء والاظخالم والٙدق والاخخٙاً باملخضون وؤلامذاد والىٝل الذاخلي ِىاـش ١لٙت اإلاىاد اإلاخمثلت في ج٣الُٚ 

ىاٟ ِذة وظاثل ملخاظبت الخ٣الُٚ في  ا مً الخ٣الُٚ ، َو حَر ت والخذمُت ٔو والخاسجي والخإمحن واإلافاٍسٚ ؤلاداٍس

ي السجالث ومً الىاْٜ الّملي منها اإلاعدىذاث الذالت ِلى الىاسد واإلاىفٗش التي حعخخذم للُٝىد املخاظبُت ف

ذ ومعدىذاث الاظخالم والٙىاجحر ومعدىذاث اإلاىاد وإؼّاس الخفم ومعدىذ الفٗش ...بلخ  ؤمثلتها ؤمش الخىٍس

ابت خعاب  ابت املخضون الزي ًخفق ُ٘ه ـٙدت ؤو بىاٜت ل٣ل ـىٚ وسجل خعاب ٜس وسجالث ٜس

ابت الشثِس ي للمىاد واملخاصن ) ألاظخار ( الز اث وسجل خعاب الٜش ادة املجمِى ي ًخممً حمُْ مىاد الىخذة ، ِو

 1ما جدبْ ِذة ؤظالُب في ُٜاط ؤداء املخاصن ومً َزٍ ألاظالُب :

ما٥ بداسة املخاصن . ت أِل  * خعاب الىٙٝاث الّٙلُت ومٝاسهتها بالىٙٝاث الخخىُىُت في اإلاحزاهُت الخٝذًٍش

ت الخٕحراث التي جدذر مً ً مً ؤحل مّ٘ش ؤحل اجخار ٜشاس بالترؼُذ ولبي ؤي  * مّذ٥ الىمى في ج٣الُٚ الخخٍض

 اهدشا٘ه.

ً خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت .  * ُٜاط مذي التزام بداسة املخاصن بالخ٣الُٚ املخىىت للخخٍض

ت مً ألاظالُب التي حعخخذم في ُٜاط ؤداء املخاصن خال٥ ٘ترة  -4 ألاظالُب ألاخشي لُٝاط ألاداء : َىاٟ مجمِى

 مُّىت وؤَم َزٍ ألاظالُب :

 تًُذ مّذ٥ دوسان املخضون مً خال٥ اإلاّادلت الخال* جدذ

 ِلى مخىظي 
ً
ىاٗ خال٥ ٘ترة مُّىت مٝعىما مّذ٥ دوسان املخضون خال٥ ٘ترة ما = حملت اإلاىفٗش مً ألـا

 ٘األ٘مل ؤن ًدعب مّذ٥ دوسان املخضون ل٣ل 
ً
 ألن َزا اإلاّذ٥ ٜذ ٣ًىن مملال

ً
مخضون اإلاىاد خال٥ الٙترة وهٍشا

ىاٗ ـىٚ ِلى خذة ختى  ىاٗ الشا٠ذة وبالخالي جالفي ججمُذ سؤط اإلاا٥ في ؼشاء مثل َزٍ ألـا ت ألـا ًم٢ً مّ٘ش

 بٝذس ؤ٠بر مً خاحاتها .

ش اإلاىاـٙاث الٙىُت ؤو  * ُٜاط وعبت الخالٚ مً املخضون خُث ًدذر لبّن اإلاىاد جلٚ بما هدُجت لّذم ج٘ى

 اإلاّادلت ألاجُت :لّذم مىاولت اإلاىاد وخٍٙها بؽ٣ل ظلُم وحعخخذم في ُٜاط رل٤ 

 ِلى بحمالي اإلاىاد املخضهت ؤو 
ً
مّذ٥ الخالٚ مً اإلاىاد = اإلاىاد الخالٚ بال٢مُت ؤو الُٝمت خال٥ ٘ترة الخضن مٝعىما

ً في جخُٙن مّذ٥ الٙاٜذ الزي ٌّذ مً ؤَم الّىامل  الُٝمت ، ومً خال٥ َزا اإلاّذ٥ ًم٢ً ُٜاط ٠ٙاءة الخخٍض

 بةهخاج العلّت ؤو الخذمت في اإلاىٍمت . التي جازش ِلى الخ٣الُٚ اإلاخّلٝت

خم اخدعابه  ش املخضون بؽ٣ل ١افي ٍو * ٠ٙاًت املخضون مً اإلاىاد خُث ٌعخخذم َزا اإلااؼش للذاللت ِلى مذي ج٘ى

 خال٥ ٘ترة صمىُت مُّىت ِلى مخىظي الاظخخذام الؽهشي .
ً
 مً خال٥ ٜعمت ٠مُت اإلاىاد اإلاعخخذمت ّ٘ال
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  ذ الاهدشاٗجصخُاملشحلت الثالثت :  -ج 

ا اإلاشظىم  ما٥ وإِادة ألامىس بلى معاَس ب ألِا وّني بخصخُذ الاهدشاٗ ؤن ًخم اجخار ؤلاحشاءاث اإلاخّلٝت بخفٍى

زا ال ًخإحى بال بّذ مٝاسهت هخاثج ُٜاط ألاداء الّٙلي في الىاْٜ الّملي بما جممىخه الخىي والبرامج   َو
ً
معبٝا

ُت وجدذًذ والعُاظاث وألاهٍمت اإلاٝشة في املخاصن با إلاّاًحر التي ظبٞ جدذًذَا ظىاء ؤ١اهذ مّاًحر ٠مُت ؤو هِى

ذاد ؤو  ألاظباب الّٙلُت التي ؤدث بلى خذور َزٍ الاهدشا٘اث والتي ٜذ ج٣ىن هاججت بما ًِ ظىء الخخىُي وؤلِا

في َزا ِذم ظالمت الخىُٙز ؤو لٍشٗو خاسحُت واسثت خاسحت ًِ بسادة وإم٣اهاث اإلاىٍمت والٝاثمحن ِلى الّمل 

ادة ما ًخم بجباُ ؤخذ ؤو بّن ؤلاحشاءاث الخصخُدُت ألاجُت :  اليؽاه ِو

ً مدل الخىُٙز ورل٤ في خالت ما ٣ًىن ظبب الاهدشاٗ َى ِذم ظالمت َزٍ  -1 حّذًل خىي وظُاظاث الخخٍض

 الخىي والعُاظاث .

ا ؤ -2 ٝت الخفى٥ ِليها ؤو اظلىب الُٝام بةحشاءاث حّذًل في املخضون ظىاء ُ٘ما ًخّلٞ بإهىاِها ؤو مفادَس و وٍش

 1خٍٙها .

ً اإلاىاد وحؽُٕل اإلاّذاث اإلاعخخذمت في الّمل املخضوي. -3  بحشاء حّذًل في ؤظالُب ووٛش جخٍض

ُت والىٝل ؤو في هٍام ؤلاؼشاٗ ؤو  -4 ب والخىمُت والتٜر اجخار بحشاءاث حّذًل في هٍام الاخخُاس والخُّحن والخذٍس

 ِىذما ًخطر مً الذساظت ؤن ؤظباب الاهدشاٗ هي ظىء الخىُٙز .هٍام ألاحىس والخىا٘ض ورل٤ 

بِادة الىٍش في ألاهٍمت والٝىاهحن وؤلاحشاءاث اإلاّمى٥ بها في بداسة املخاصن ظىاء ُ٘ما ًخّلٞ بالخَٙ ؤو  -5

 في خذور الاهدشا٘اث 
ً
 .الاظخالم ؤو الٙدق ؤو الفٗش ؤو الفُاهت ؤو ٔحر رل٤ مً ألامىس التي ٜذ ج٣ىن ظببا

ت وؤن ًدذد الٝاثمحن ِلى ِملُت جىُٙز َزٍ  ؽتره ؤن جخم بحشاءاث الخصخُذ بالٝشب مً مىاْٜ الخىُٙز وبعِش َو

ذ ؤلام٣اهاث الالصمت للخىُٙز وؤن جذسط ألازاس التي جىجم ِملُت الخصخُذ ٜبل بحشاءَا .  ؤلاحشاءاث وجـش
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 :خالصت الفصل

ابمم٣ىهاث الٝىاثم اإلاالُت التي جخحّخبر ِىاـش دوسة املخضون مً ؤَم      ت الذاخلُت مً احل     ْ لخُُٝم هٍام الٜش

م مً ١ا٘ت اثٚ، بالٔش ابُت  الخّٗش ِلى الاخىاء واملخالٙاث اإلاهمت التي حؽ٣ل جذاخل في الٌى  اإلاعدىذاث الٜش

ابت ّ٘الت ِلى  ٘مً ،ِىاـش املخضوهاث  الخاـت بّىاـش دوسة املخضون، ٘ةن ١ل رل٤ ال ٌّخبر ١اُ٘ا لخدُٝٞ ٜس

 جذ٘ٞ املخضوهاث ًجب احشاء خابّتإلإن الىٍش ًِ الىظاثل التي جدبّها اإلااظعت في حسجُل، و بحهت ا إلداسة و 

 حشد ّ٘لي دوسي لّىاـش املخضون اإلاىحىدة في اإلااظعت

 

ىا زم ابت هٍام جُُٝم ؤن بلى الٙفل َزا في جىٜش  مّٝذة حّذ الذاخلي اإلاشاٜب وٗش مً ؼامل بؽ٣ل الذاخلُت الٜش

ّبت ى الدجم، ٠بحرة اإلااظعاث في خاـت ـو  بّىاـش الخاـت اإلاّلىماث صخت خى٥  مالثم جإ٠ُذ ٌّىي ال ما َو

ابت هٍام وجُُٝم دساظت ؤَمُت صادث لزل٤ املخضون، دوسة ابت لخدُٝٞ الذاخلُت الٜش  ح٢ّغ ّ٘الت داخلُت ٜس

ابت هٍام في المّٚ وهٝاه الٝىة هٝاه ِلى الخّٗش للمشاٜب ٌعمذ بما املخضون، لّىاـش الّٙلي الىاْٜ  الٜش

وجذاس٠ه الخىش مىاوً جدذًذ ِلى الٝذسة وبالخالي املخضون، لذوسة الذاخلُت
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 جمهيذ

ابت الذاخلُت بفٙت ِامت باِخبا     ت الى الٜش ىا في الذساظت الىٍٍش ا ِىفش مهم باليعبت للماظعت لخدُٝٞ جىٜش َس

 .ؤَذا٘ها ومعاِيها: باإللا٘ت الى املخضوهاث و٠ُُٙت جُُٝم املخضوهاث

 في مُذاهُت بذساظت ٜمىا الّملي الجاهب ِلى الىٍشي  الجاهب إلظٝاه مىا ومداولت الٙفل َزا في ظىٝىم

ابت الذاخلُت في املخضوهاث. مْ  ماظعت ت الا و هي ملبىت العاخل مً احل جُُٝم هٍام الٜش اٜخفادًت حضاثٍش

 دساظت ألاظالُب اإلاىخهجت مً وٗش اإلااظعت لىداو٥ ا٠دؽاٗ واظخخشاج اَم اإلاؽا١ل وجدلُلها. 

 ٜعمىا َزا الٙفل الى :

 .اإلابدث ألاو٥ :جٝذًم ماظعت ملبىت العاخل

 شة ًِ ظحر املخضون في ماظعت .هٍ اإلابدث الثاوي :

ابت الذاخلُت إلداسة املخضون.   اإلابدث الثالث :جُُٝم هٍام الٜش
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 .GIPLAITجلذًم مؤظعت ملبىت العاحل إلهخاج الحليب ومشخلاجه   املبحث ألاول :

ت لخلبُت خاحه الٙشد واملجخمْ ،و باِخباٍس واظْ الاظتهالٟ ٘ةهه       حّخبر مادٍ الخلُب مادٍ ؤظاظُت ولشوٍس

ٗى ِىذ  ًجّل اإلااظعاث راث بّذ اظتراجُجي و خُىي الٜخفاد البالد ،خُث ظىداو٥ في َزا اإلابدث الٜى

ٚ و جدذًذ خفاثفها مً خُث ا ْ و اله٣ُل الخىٍُمي، و ٠زا خفاثق ماظعت مدل الذساظت ،بذءا بالخٍّش إلاٜى

 اليؽاه .

خ إوشاء مشهباث الحليب املعلب ألاول :  .ملحت عً جاٍس

  أوال :وشأة مؤظعاث الاكخصادًت إلهخاج الحليب و مشخاكخيه في الجضائش . 

م     ً ٜاِذة اٜخفادًت ومً بحن رل٤ ما حاء به الٝاهىن ٜس ذ الجضاثش في ج٣ٍى خ بخ 69/ 93بّذ الاظخٝال٥ ؼِش اٍس

خ  مبر  20الفادس جاٍس زا مً ؤحل جدُٝٞ الا٠خٙاء  1969ه٘ى خُث جم جإظِغ دًىان الىوني للخلُب ومؽخٝاجه َو

م  1981الزاحي وفي ظىت  ؤظغ الذًىان الجهىي للخلُب ومؽخٝاجه بالٕشب  81/ 354وبمىحب مشظىم ٜس

ْ اإلاىخىج وجىظُْ الؽب٢ت الفىاُِت ولم ً املخىي الىوني للخىمُت الاٜخفادًت الجضاثشي وفي بواس الخىمُت وجىَى

ذ ١ل وخذة مخخفت في بهخاج مىخىج مّحن وظٗى هٍهش رل٤ خعب ما ًلي ذ جِٙش   :ٜو

  شان مخخفت في بهخاج الخلُب الُأىسث الضبذة  وخذة َو

  وخذٍ ظُذي بلّباط مخخفت في بهخاج ؤهىاُ الخلُب املخخلٙت الخلُب واللبن 

  : خذجان َمااهممذ الى الؽب٢ت و  1986وفي ظىه 

 ًوخذٍ بؽاس مخخفت في بهخاج الخلُب اللبن العم 

  وخذة مّع٢ش مخخفت في بهخاج الخلُب اللبن العمً ٠شام دٌعاس 

  : دِمذ َزٍ الؽب٢ت بثالزت وخذاث حذًذة و هي 1987وفي ظىه 

  وخذة معخٕاهم مخخفت بةهخاج الخلُب الُأىسث ٠شام دٌعاس و اللبن 

  ٗوخذة جُاسث مخخفت في بهخاج اللبن الضبذة والخلُب الجا 

  ًوخذة ظُّذة مخخفت في بهخاج الخلُب اللبن والعم 

 : ؤلُٙذ وخذجان َما 1992وفي ظىه 

  يخج الخلُب اللبن الُأىسث واهىاُ الجبن املخخلٙت  مش٠ب ًلل بٕلحزان ٍو

 شان جخخق في بهخاج ؤهىاُ الجبن املخخلٙت   .وخذٍ العاهُت بَى

 1998املجمْ الفىاعي إلهخاج الخلُب ومؽخٝاجه جم جإظِعه في ظىه  Giplait وؽاٍ ؼش٠ه الام-

ت للخلُب ً حهٍى  .ورل٤ بةدماج زالزت دواٍو

شان   الذًىان الجهىي للخلُب ومؽخٝاجه الجضاثشي ومٍٝش َو
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 الذًىان الجهىي للخلُب مؽخٝاجه بالؽٛش الجضاثشي ومٍٝش ِىابت 

 ُب ومؽخٝاجه للىظي ومٍٝش الّاـمت الذًىان الجهىي للخل

ف املجمع الصىاعي إلهخاج الحليب   : Giplait حعٍش

ه ـىاُِت وووىُت في مجا٥ الخلُب ومؽخٝاجه ١اهذ في ؼ٣ل ماظعت راث ؤظهم بشؤط ما٥ ٜذٍس     ًمثل مجمِى

ُت خال٥ جإظِعها ا مخىاحذة في حمُْ اهداء الىو 20ملُاس دًىاس و جدخىي ِلى 2,5 ً مً الؽٛش الى ماظعت ِ٘ش

 . الٕشب ومً الؽما٥ الى الجىىب

 . ثاهيا :ماهيت مؤظعت ملبىت العاحل لىالًت  معخغاهم

 .وشاة مؤظعت ملبىت العاحل-1

، ؤما الاهىالٜت الّٙلُت  1986ؤما باليعبت وخذة بهخاج معخٕاهم حّىد وؽإتها بلى ظىت      خُث ١اهذ مجشد مؽشُو

ً في بداسة  1997وفي ظىت  OROLAIT: Office Régional Du Lait 1987٘ٝذ ١اهذ ظىت  اهذمجذ حمُْ الذواٍو

بالجضاثش  الىاْٜ مٍٝش بدعحن داي GIPLAIT واخذة جدذ بظم اإلاش٠ب الفىاعي إلهخاج الخلُب ومؽخٝاجه

 .الّاـمت

ف مؤظعت ملبىت العاحل -2  .حعٍش

حّخبر ماظعت ملبىت العاخل لىالًت معخٕاهم، ماظعت ِمىمُت راث ؤظهم مً ؤَم اإلااظعاث ِلى اإلاعخىي      

املخلي ؤو الجهىي للؽما٥ الٕشبي الجضاثشي، وحّىد ؤَمُت اإلااظعت ل٣ىجها جضود ظ٣ان اإلاىىٝت بةخذي ؤَم اإلاىاد 

ىه٤ُ بمعخٕاهم  راث الاظتهالٟ الُىمي و المشوسي واإلاخمثلت في مادة الخلُب و ٞ اـل مؽخٝاجه، الىاّٜت بىٍش

وهي ِباسة ًِ ماظعت راث وابْ ـىاعي ججاسي، جماسط وؽاوها في بواس ٜاهىوي مخمثل في سجل ججاسي، ًٝذس 

ِامل ماٜخحن في  25ِامل داثمحن و  100ِامل منهم  125دج. خُث ًبلٖ ِذد ِمالها  290480000سؤظمالها ب: 

"للعىت الخالُت. ؼّاس اإلااظعت: "الخلُب مهىت و َىاًتبواس ِٝىد ما ٜبل الدؽُٕل 
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 املعلب الثاوي: الهيكل الخىؽيمي ومهام مؤظعت ملبىت العاحل .

 أوال الهيكل الخىؽيمي للمؤظعت 

م  "معخغاهم: اله٣ُل الخىٍُمي ماظعت ملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و مؽخٝاجه. 01  -3الؽ٣ل ٜس

     

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلافذس: الىزاثٞ الشظمُت للماظعت

 ٜعم اإلاشاٜبت والخذُٜٞ

 اإلاذًش الّام

 املخبر مفلخت مشاٜبت الدعُحر

 ألاماهت الّامت

 مفلخت الفُاهت

 

مفلخت ؤلاداسة الّامت وحعُحر  مفلخت الخجاسة

ت  اإلاىاسد البؽٍش

 ٜعم ؤلاهخاج ٜعم الٙالخت

ً وحعُحر املخاصن ٜعم  الخمٍى  مفلخت الىٝل ٜعم املخاظبت واإلاالُت مفلخت الىٍا٘ت وألامً 



 "دساظت خالت ملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و مؽخٝاجه "معخٕاهم                                                                                                                        : الثالث الٙفل .

 
 

59 
 

 ثاهيا :مهام مؤظعت ملبىت العاحل إلهخاج الحليب و مشخاكخيه. 

ْٝ ِلى ِاجٝه املذًش العام: ى ٌّخبر ٜمت الهشم الخىٍُمي ٍو اخب الٝشاساث، َو  َى اإلاؽٗش الّام ـو

 :معاولُت خعً اجخار الٝشاس و َى اإلاعاو٥ ألاو٥ في حعُحر اإلااظعت ولمان العحر الخعً لها، و مً مهامه

  مشاٜبت وؽاه الىخذة 

 سظم العُاظت مً ؤلاهخاج.  

  حعُحر وجىحُه سئظاء اإلافالر.  

 :حّخبر ؤَم مفلخت في اإلااظعت و جخمثل مهامها في اكبت و الخذكيم:كعم املش 

 ش التي جفله مً اإلافالر   .الخإ٠ذ مً صخت الخٝاٍس

 ا ًىمحن ٜبل اإلاشاٜبت   .مشاٜبت مفالر اإلااظعت و رل٤ بةؼّاَس

 جٝذًم اٜتراخاث و جىـُاث لئلداسة الّلُا.  

اكبت الدعيير   :: جخمثل مهامه في كعم املش

 ٣الُٚمشاٜبت الخ.  

 الم ًِ ؤي مؽ٣ل   .مشاٜبت الدعُحر الخعً للّمل وؤلِا

 ت مً سئظاء اإلافالر و مٝاسهتها مْ الخٝذًشاث اإلاعىشة و خعاب ش ؼهٍش   ًٝىم بةسظا٥ جٝاٍس

 .الاهدشا٘اث

ُتألاماهت العامت  اث الِٙش  .: خلٝت الىـل بحن اإلاذًش الّام و اإلاذًٍش

 : ومً مهامها

  اإلاذًشاظخٝبا٥ الضواس إلاٝابلت 

  ذ الىاسد ذ الفادس و البًر  حسجُل البًر

   جدمحر الىزاثٞ الخاـت إلمماء اإلاذًش 

 بوؽاء ملٚ ًجمْ ُ٘ه مخخلٚ ١ل الىزاثٞ و السجالث اإلاىحىدة ِلى معخىي ؤماهت 

 جشجِب و خَٙ اإلاعدىذاث و الىزاثٞ الخاـت باإلداسة لدعهُل ِملُت البدث ِنها 

ان : مهامه جدلُل جش٠ُب الخلُباملخبر ىا ًجشي هِى  ومذي ـالخُخه و الخإ٠ذ مً اإلاٝادًش ، َو

ما ؤظاظُان ل٣ل وخذة بهخاحُت  :مً الخدالُل َو

 خممً الخدلُالث آلاجُت معخىي الخمىلت، ٠مُت اإلاادة الذظمت، ال٢ثا٘ت   .٘حزي ٠ُمُاجي ٍو

 .م٢ُشوبُىلىجي  

ً اإلاىاد ألاولُت ومخابّت مشاخل ؤلاهخاج ٠ما جشج٢ض كعم إلاهخاج:  هي ؤَم مفلخت في اإلااظعت جٝىم بخخٍض

 ؤًما ِلى حسجُل ١ل اإلاّىُاث الُىمُت التي جخق اإلاىاد اإلاىخجت واإلاخمثلت في ٠مُت الخلُب اإلاعخّملت

 .في بهخاج الخلُب اإلابعتر، اللبن، الشاثب، خلُب البٝشة

 :ُ٘ما ًلي: جخمثل مهامه كعم الفالحت

 حمْ الخلُب مً ِذد مشا٠ض للٙالخحن.  



 "دساظت خالت ملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و مؽخٝاجه "معخٕاهم                                                                                                                        : الثالث الٙفل .

 
 

60 
 

 بِادة جدلُب الخلُب اإلاعخلم في الىخذة.  

ت:  .جخ٢ٙل بدعُحر الؽاون الذاخلُت للماظعت مصلحت إلاداسة العامت وحعش املىاسد البشٍش

ا مصلحت الخجاسة: ْ وبُْ الخلُب ومؽخٝاجه ِلى معخىي الىالجي و ما حاوَس  .ومً مهامها جىَص

 :مً مهامها لصياهت:مصلحت ا

 مشاٜبت وؽاه اإلافالر التي حؽملهم معاولُاجه 

 ُاهت مّذاث ؤلاهخاج   .مشاٜبت ـو

 ُى في الخىش اثُت لخجىب الٜى   .جىبُٞ ـُاهت ٜو

 كعم املحاظبت و املاليت :

 باليعبت للمحاظبت :

ت ولُّتها اإلاالُت خُث ًخممً َزا الُٙش املخاظبت الّامت  ٌعاِذ اإلااظعت ِلى مّ٘ش

 ومداظبت اإلاىاد والخاظبت الخدلُلُت، ٠ما حعخخذم اإلااظعت بشهامج لئلِالم ألالي في بداسة وحسجُل الّملُاث

 :الُىمُت ومً بحن اإلاهام التي جٝىم بها

 وإًشاداث ٚ   .مىابٝت الىزاثٞ املخاظبُت مً مفاٍس

 الخشؿ ِلى ؤمالٟ اإلااظعت ومخابّت الّٝىد 

  ت الخُُٝٝت لعحر الىخذةالّمل ِلى اظتهالٟ اإلاىاد في تها واإلاّ٘ش  ٜو

ا بالؽ٣ل ألامثل ؤي ؤهه معاو٥ ًِ ١ل ما  ل الالصمت وحعُحَر باليعبت  اإلاالُت: وحهخم بالبدث ًِ مفادس الخمٍى

 .ًخّلٞ بالعُىلت اإلاالُت

ً وحعير املخاصن : ً الىخذة باإلاىاد التي حعخّمل في بهخاج الخلُب ومؽخٝاج كعم الخمٍى ٞ جمٍى ه، جل٤ مً وٍش

 .اإلاىاد منها املخلُت جيخج مدلُا ومنها اإلاعخىسد مً خاسج الىوً

 :ومً مهامها مصلحت الىؽافت وألامً:

 مشاٜبت دخى٥ وخشوج الّما٥ والبماجْ املخملت.  

 لى وظاثل الّمل   .ألامً ِلى الىخذة ِو

 ٞ   .جامً الفُاهت واملخاٍ٘ت ِلى الىظاثل لذ الخٍش

ْ الخلُب ِلى اإلاىاوٞ : جخمثل مهامها فمصلحت الىلل ي مشاٜبت الؽاخىاث التي جىٝل الخلُب بلا٘ت بلى جىَص

حر وظاثل الىٝل للىخذة. ا في ج٘ى  املخذدة مً وٗش مفلخت الخجاسة، ٠ما ًخمثل دوَس

 املعلب الثالث :وشاط واهذاف  املؤظعت ملبىت العاحل.

 أوال :وشاط املؤظعت ملبىت العاحل . 

  : اظُت الخالُتجٝىم بالّىاـش الثالزت ألاظ

الؽشاء: جٝىم اإلالبىت بّٝذ ـٙٝاث مْ اإلاىسدًً لتزودحها باإلاىاد ألاولُت مً ؤحل مباؼشة ِملُتها  -

ً ؤظاظُحن َما الجىدة والعّش خم الاخخُاس اإلاىسد اإلاىاظب ِلى ؤظاط ِىفٍش  . بهخاحُت ٍو
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اإلاشخلت الثاهُت وهي ؤلاهخاج وحّخبر ؤَم خلٝت في بّذ ؤن جٝىم اإلااظعت بّملُت ألاولُت الالصمت جذخل في  :ؤلاهخاج -

ل اإلاىاد ألاولُت مً خالتها الىبُُّت ألاولى الى مىخجاث جهاثُت ؤو مىخجاث جامت  وؽاه اإلااظعت خُث جٝىم بخدٍى

 الفىْ مخمثلت في الخلُب ومؽخٝاجه

ما - ت خُث َىاٟ خالخحن َو زا اليؽاه حؽٗش ِلُه اإلافلخت الخجاٍس  : البُْ: َو

٘ةن البُْ مممىن و ًبٝى ِىفش الىٝل الزي ًخم اجٙاٛ ِلُه بما ؤن ًخم بالىظاثل الخاـت  :خالت اإلاىخج الىلبيفي 

 للماظعت ؤو بىظاثل الّمُل

في خالت اإلاىخج الٕحر الىلبي : ٘ةن البُْ ٣ًىن ٔحر رل٤ خُث جٝىم به ماظعت باظخخذام بم٣اهُاتها الخاـت 

ذستها البذٌُّت  .ٜو

 ملؤظعت ملبىت العاحل. ثاهيا :اهذاف ا

ٞ اإلاىخىحاث)الخلُب اإلابعتر، الشاثب، اللبن، خلُب البٝشة، الضبذة(،  ملبىت العاخل بمعخٕاهم جٝىم بةهخاج وحعٍى

 :ومً ؤَم ؤَذا٘ها

ت -   .جدُٝٞ ألاسباح ٜبل ١ل ش يء مْ لمان الاظخمشاٍس

  .حٕىُت العىٛ املخلُت بمىخىج مدلي وجدُٝٞ الا٠خٙاء الزاحي -

  .ِلى الخبُّت الاٜخفادًتالٝماء  -

  .جلبُت خاحُاث اإلاعتهل٢حن -

ٞ الخىاؿ )ؤصخاب الؽاخىاث - ٞ مىخجاث الىخذة والتي جخم ًِ وٍش ، ؤو التي جخ٢ٙل بها الىخذة )لمان حعٍى

ذ ٞ الؽاخىاث املجهضة بإحهضة الخبًر   .ًِ وٍش

 املبحث الثاوي هؽشة عً حعيير املخضون في املؤظعت. 

 مخضوهاث مخىاحذة باملؤظعت.املعلب ألاول :أهىاع 

  :ؤهىاُ املخضوهاث اإلااظعت

مخضون اإلاىاد الاولُه ومىاد الخّلُب مخضون  : حّخمذ اإلااظعت ملبىت العاخل ِلى زالزت مخضوهاث سثِعُت وهي   

 .ٜىْ الُٕاس ومعخلضماث اإلا٢خب ولىاصم اخشي ومخضون مىخجاث جامه الفىْ 

ذ 3: َزا الىُى مً مخضون هجذٍ في  مخضون املىاد ألاوليت ومىاد الخعليب .1 ه واخذة للخبًر   : معخىدِاث ٔ٘ش

 معخىدُ خاؿ بٕبرة الخلُب و الع٢ش .

  .معخىدُ خاؿ بمىاد ؤولُت ؤخشي 

 . معخىدُ خاؿ بمىاد الخّبئت والخٕلُٚ

ذ خاـت باإلاثخىاث ت الخبًر  . والٙىا٠ه arômes اإلاّىشاث , ferments ٔ٘ش

 :: هجذٍ في زالزت معخىدِاث ملكخب و لىاصم اخشي مخضون كعع الغياس ومعخلضماث ا .2

 معخىدُ خاؿ بٝىْ الُٕاس 

 معخىدُ خاؿ بمىاد ٠ُمُاثُت 

 معخىدُ ـٕحر خاؿ حُٕحر خاؿ بمعخلضماث اإلا٢خب
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 .َزا الىُى مً املخضون مىحىد في ١ل وسؼت مً الىسؼاث ؤلاهخاحُت : مخضون مىخجاث جامه الصىع .3

 ٠rupture duما َىاٟ مخضون ٘شعي للمىاد ألاولُت في ١ل وسؼه مً ؤحل ؤن ال جْٝ َزٍ ألاخحرة في هٙار املخضون 

stock . 

  : مىخجاث اإلااظعت العاخل

بن ملبىت العاخل جٝىم بةهخاج الخلُب و مؽخٝاجه ، ٘مثال ًفىْ بدبُبي ألابٝاس مىخىج اظمه خلُب البٝشة و َى 

 . 1,5⁰بلى  0.5⁰ا مً خلُب مجزُو الذظم ١لُ

 : و هلخق اإلاىخجاث اإلااظعت ُ٘ما ًلي

 . خلُب مبعتر مّٝم

 . خلُب بٝشة ١امل

 . خلُب ١امل الذظم

 . خلُب مجزُو الذظم

 .اللبن

 . الشاًب

ُت   " الضبذة " الضبذة اإلاضِس

ت) مت  الٝؽذة املخٜٙى  .ت(ؼاهد٠ٍُش

 .ًاًىسث بى٢هاث مخخلٙت

ً .املعلب الثاوي :إحشاءاث ظير   عمليت الخخٍض

ً مً مهام ألاظاظُت الظخمشاس بهخاحُت و جدُٝٞ اَذاٗ اإلااظعت خُث ًٝىم بها امحن  بحشاءاث ِملُت الخخٍض

 املخضن جدذ امش معاو٥ املخاصن.

ً  : ٌعشف آمين مخضن  ِلى اهه الصخق اإلاعاو٥ ًِ الفادس و الىاسد و بـذاس ارون الالا٘ت و الفٗش و جخٍض

ىه و ـالخُخهالعلْ و املخضون و الا    . َخمام بخخٍض

برن َى مً ًٝىم باإلؼشاٗ ِلى املخاصن و بـذاس ارون الفٗش والالا٘ت و٠زل٤ جإمحن املخضن وجىٍُمُت 

ذة املخاصن بفٙت داثمت ومعخمشة. ت ومخابّت اـس ُت والؽهٍش ش املخاصن الُىمُت وألاظبِى  1واـذاس جٝاٍس
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 ؤلاحشاءاث الخاـت بدعُحر مخضون باإلاىاد ألاولُت:  

م )  ( :ًبحن مشاخل ِملُت حعُحر املخضون باليعبت للمىاد ألاولُت والخٕلُٚ.3-02الؽ٣ل ٜس

 

 اإلافذس: مّلىماث مٝذمت مً وٗش امحن املخضن للماظعت  .

 

ً مً وسؼت ؤلاهخاج زم ِملُت الخدُٝٞ ،و  اإلاشخلت ألاولى : جخم في َزٍ اإلاشخلت اسبْ ِملُاث جبذا  بّملُت ولب الخمٍى

 بّذَا ِملُت اخخُاس اإلاىسد ،ولب اإلاىاد الاصمت. 

 

 ظلب الخمىًٍ مً وسشت إلاهخاج : (1

 bon demandeبىـل ولب  في ؤي ِملُت ؼشاء للمىاد ألاولُت او ٜىاُ الُٕاس  ًجب ان ٣ًىن مخبُى    

fourniture   وسؼت ؤلاهخاحُت التي ولبذ اإلاىاد الاصمت إلهخاج اإلاىخجاث اإلاىلىبت ِىذ بداسة اإلابُّاث ً  جمٍى

بت لخلبُت مّحن مىخىج جىلب اإلابُّاث ٘ةداسة ل ٘ترظل الضبىن  ٔس م  (ولب ـو  Bon de commande (1ملخٞ ٜس

 لحري  للمىاد ألاولُت الىسؼت مخضون بخٙٝذ ألاخحر َزا ُ٘ٝىم خاحُتؤلاه الىسؼت سثِغ الفىْ الى جامت مىخجاث

ت، اإلافلخت ولباث إلهخاج الالصمت ألاولُت اإلاىاد ل مُّىت مادة في هٝق ًجذ ّ٘ىذما الخجاٍس ً ولب ًدشس ـو  جمٍى

 .الاهخاج ِملُت إلجمام الالصمت باإلاىاد املخضوهاث إلداسة الىسؼت

 .الخالُت الّملُاث الى املخضوهاث بداسة ٘خمش

 :الخحليم عمليت (2

 املخضون، في مً الىسؼت اإلاىلىبت اإلاىاد وحىد مً لُخدٝٞ املخضن  امحن بةسظا٥ املخضوهاث بداسة معاو٥ ًٝىم

 ِذم ؤو وحىد بّذ بداسة املخضوهاث معاو٥ املخضن  امحن ًخىش الا٠خٙاء ِذم ؤو الالصمت اإلاىاد وحىد ِذم ّ٘ىذ

اث معاو٥ مً املخضوهاث بداسة معاو٥ ًىلب ِىذَااإلاىلىبت  اإلاىاد ا٠خٙاء ل في الالصمت اإلاىاد بؽشاء اإلاؽتًر  ـو

م   Bon demande d’achat(2ولب ؼشاء . )ملخٞ ٜس

 .ر٠ٍش الاحي باإلحشاء ألاخحر َزا ُ٘ٝىم

مشاخل ِملُت حعُحر 

مىاد اولُت و )املخضون 
(الخٕلُٚ  

 اإلاشخلت الاولى

ً  ولب الخمٍى

 ِملُت الخدُٝٞ

 ِملُت البدث ًِ اإلاىاسد

 ِملُت ولب اإلاىاد الاصمت 

 اإلاشخلت الثاهُت

 ِملُت اظخالم

 ِملُت الدسجُل و الاسظا٥ 

 ِملُت اإلاشاٜبت 

ً الىسؼت  ِملُت جمٍى
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 :املىسد عً البحث عمليت (3

اث بالبدث  ًٝىم معاو٥   مىسدًً اإلاادة مً ُ٘ىلب اإلااظعت، اإلاىسدًً الثدت في اإلاىاظب اإلاىسد ًِ اإلاؽتًر

ذٍ اإلاىلىبت دساظت  ِملُت بّذ .اإلاىاظب اإلاىسد اخخُاس ؤظاظها ِلى لُخم  facture prof matؼ٣لُت   بٙىاجحر جضٍو

البا ِشولهم ُت حىدة ِلى الذساظت ج٣ىن  ما ٔو ٝت– الظخالمها آلاحا٥-اإلاادة ظّش-اإلاادة وهِى  ٠ُُٙت -الذْ٘ ووٍش

 اإلاىاظب ًخخاس اإلاىسد زم جُُٝمها و له اإلاعلمت الّشوك بمٝاسهت ُ٘ٝىم العىٛ، في اإلاىسد ظمّت و خبرة  الاظخالم

 اإلاىسد جدذًذ في الخىُٝي لِعاِذٍ حذو٥  باظخّما٥ للمفلخت الخابْ ؼشاء ِىن  به ًٝىم مٝاسهت حذو٥  وٍشٞ ًِ

 .اخخُاٍس الالصم

 :الالصمت املىاد ظلب مشحلت (4

ً ِشله ٜبى٥  جم الزي اإلاىاظب اإلاىسد اخخُاس بجمام ِىذ اث مبحن معاو٥ ًٝىم اإلااظعت، لخمٍى  ٘يها اإلاؽتًر

ها ل بةِذاد Bon de commande MP مفادٛ والعّش، وال٢مُت هِى  وٗش مً ألاولُت ِلُه اإلاىاد ؼشاء ولب ـو

اث معاو٥  .اإلاىسد الى ًشظله زم اإلاؽتًر

ابت ، وهي م٢ملت للمشخلت ألاو٥ و ًخم ٘يها املشحلت الثاهيت : ِملُت الاظخالم ،ِملُت الدسجُل و اسظا٥ ،ِملُت الٜش

ً الىسؼت .  ِملُت جمٍى

 :الاظخالم مشحلت (1

 .واإلااظعت اإلاىسد بحن ِليها اإلاخٙٞ بالؽشوه اإلاىاد اظخالم ِملُت جخم

ابت ِملُت بّذ املخضن  الى العلّت ٘خذخل  العلّت بخٙٝذ ًٝىم بذوٍس الزي مخضن  ؤمحن وٗش مً العلّت ٜس

ل مْ ِليها اإلاخٙٞ و٠مُتها ل الدعلُم الزي Bon de commandeالىلب  ـو  له ٌعلمه الزي بدىصجُه، و ـو

ل ِلى لُفادٛ اإلاىسد وٗش مً اإلاشظلت الؽاخىت ـاخب ٝذم الدعلُم ـو  .للمىسد لحرحّها له ألاخشي  ٍو

 عمليت الدسجيل و الاسظال : (2

ً املخضن  امحن ًٝىم بّذما ل مفادٜت اإلاادة و بخخٍض سجل للمىسد، الدعلُم ـو ت املخضن  فياإلاؽتراث  اإلاىاد َو وٜس

fiche de stock  خ الىاحبت اإلاّلىماث ًمؤل و مادة ب٣ل خاـت  بّذ ال٢مُت اإلاعخلمت، و اإلاىسد اظم الاظخالم، ٠خاٍس

ل ًدشس    logiciel gestion de stockاملخضون   حعُحر بشهامج وٍشٞ ًِ الخاظىب في ٌسجلها رل٤  bonاظخالم  ـو

de rèceptoin م ت وسخت وسخ 9 في اإلاىاد (3)اإلالخٞ ٜس ً إلاذًٍش ت وسخت و الخمٍى  إلافلخت ؤخشي  و املخاظبت إلاذًٍش

ٝت ، مشاٜبت الدعُحر ل الىلب، بىـل م٘ش  . الٙاجىسة و الدعلُم ـو

 :مشحلت الشكابت (3

حن:  جخم َزٍ اإلاشخلت ِلى معخٍى

 بداسة ِىذ مً ؤي البذاًت مً الؽشاء مؽىاس الدعُحر مشاٜبت معاو٥ ا( ِلى معخىي مشاٜبت الدعُحر: ًخابْ

ىلها للىسؼت ٔاًت الى اإلابُّاث ل الىلبُت بحن جٝاسب بّملُت ُ٘ٝىم واظتهال٠ها، ـو  ال٢مُت في الاظخالم، وـو

ٝىم اإلاخٙٞ ِلُه، والعّش اإلاىلىبت  .املخضن  في ٘يها اإلاؽ٣ٟى للمىاد مُذاهُت بمّاًىت ؤخُاها ٍو

ت املخاظبت : جٝىم ب( ِلى ت معخىي مذًٍش  الٝاهىهُت املخاظبُت واإلاعدىذاث الىزاثٞ باظخالم املخاظبت مذًٍش

عم مداظبت لٝعم وجٝذمها  .الّامت املخاظبت اإلاىاد ٜو

 لهم ًٝذم ؤؼهش 9 ١ل جهاًت وفي ومالُا ٠مُا ألاولُت اإلاىاد ومخابّت ادخا٥ مهمخه اإلاىاد مداظبت ٜعم -
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 STOCK RAPPROCHEMENT DEاإلاىاد او ٜىاُ بخٝاسب ًٝىم و املخضون إلاشاٜبت اإلااظعت به جٝىم مادي حشد

ٛ  لالظخخشاج  في البُاهاث ادخا٥  في مهمخه ٢ًمل ِىذما واملخضون، املخاظبي املخضون بحن وحذث بن الٙىاس

لُت ًدى٥  املخضون حعُحر في مخخفق بشهامج بىاظىت الخاظىب  و امتالّ املخاظبت لٝعم اإلاعدىذاث الـا

ل وبٞ بفىسة ًدخَٙ  .للىزاثٞ ألـا

 والخخٍضً الؽشاء ًىمُت في والخخٍضً الؽشاء ِملُت بةدخا٥ الُٝام َى دوٍس الّامت املخاظبت ٜعم -

ثبذ  .للمىسد اإلاالُت الزمت ٍو

 

 جمىًٍ الىسشت : (4

ً ِملُت جخم ، الشثِغ للمخضون  الاولُت اإلاىاد دخى٥  ِىذ  اهخاج اإلاىخجاث في الظخّمالها باخخُاحاتها الىسؼت جمٍى

باث لخلبُت اإلابُّاث بداسة ِىذ مً اإلاىلىبت الفىْ الخامت  .صباثنها ٔس

ٝت بةسظا٥ الّملُت جخم ً ولب بىـل اإلاىاد م٘ش م  جمٍى مفادٜت bon d'identification ( 4الىسؼت )اإلالخٞ ٜس

ىذ املخضن، امحن وٗش ِلُه  مً وال٢مُت  اإلاىلىبت ال٢مُت بمشاٜبت الىسؼت سثِغ ًٝىم الىسؼت مً اظخالمها ِو

 .للىسؼت لذخىلها مفادٜخه ألاخحر في لُّىي اإلاعخلمت

 بحشاءاث الخاـت بدعُحر مخضون ٜىاُ الُٕاس : 

ابت الجزاَت لُممً اإلاشاخل جل٤ ًِ ًمش ان ًجب ألاولُت، اإلاىاد ٠ؽشاء الُٕاس ٜىْ ؼشاء ِملُت    عهل الٜش  في َو

 .ِملُت ١ل

ْ، اإلا٣لٙت والؽاخىاث الاهخاحُت آلاالث حّىل ِذم لمان في املخضون َزا ؤَمُت ج٢مً    جخعش  ال ختى بالخىَص

ت اؼشاٗ جدذ َى الُٕاس ٜىْ ومخضون .واثلت ؤمىا٥ إلااظعت ِملُا بمفلخت  مشجبي اهه خُث الفُاهت، مذًٍش

 الىظاثل الّامت. 

ْ ؼاخىاث اإلااظعت، هٝل مّذاث و وظاثل ِلى معاولت اإلافلخت َزٍ     ؤي ظُاساث اإلااظعت، ّ٘ىذ و الخىَص

ل بةسظا٥ اإلافلخت معاو٥ ًٝىم ِىل  الٝىْ ألاخحر له َزا ُ٘دى٥  الُٕاس ٜىْ مخضن  ألمحن لىاصم ولب ـو

ٝت ل ًشظل و اإلاشظلت الجهت مً ِليها مفادٛ اللىاصم ولب بىـل م٘ش ل مً مْ وسخت اظتهالٟ ـو  ولب ـو

ت لىاصم  ١ل ، الّامت سجل الىظاثل في الّامت الىظاثل معاو٥ ًذون  و ، مداظبُا إلاّالجتها املخاظبت إلاذًٍش

خ مً اإلاّلىماث ش مْ ، اإلاعتهل٢ت الٝىْ العبب، الخذخل، جاٍس ش جدٍش  . الّام مٙفل للمذًش جٍٝش

 بحشاءاث الخاـت بدعُحر مخضون اإلاىخجاث جامت الفىْ : 

 (ظلب املىخجاث :1

ت إلافلخت ملبىت العاخل مىحهتماظعت  صباثً مً الىلبُاث جخم      نهم ٜفذ الخجاٍس احل  خال٥ بمىخجاث جمٍى

ل  وٍشٞ ًِ مّحن  ،  و جخم مفادٛ ِلُه مً وٗش الضبىن   Bon de commandeولب   ـو

ُت ت اإلافلخت ٘خترحم مدذدة، والعّش اًً ج٣ىن ُ٘ه ال٢مُاث  والىِى باث ١ل الخجاٍس  سثِغ الى الضباثً ٔس

ل ولب مىخجاث جامت الفىْ  وٍشٞ ًِ الىسؼت،  . Bon de commandeـو
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 (إلاهخاج و الشحً :2

ت اإلافلخت ولباث الىسؼت سثِغ مع٤ بّذ        إلهخاج املخففت ألاولُت اإلاىاد بتهُئت ًٝىم ، الخجاٍس

 بّذ رل٤  الىسؼت ِما٥ ًٙدق ٠ما بهخاج ِملُت ؤي بذاًت ٜبل ؤلاهخاحُت آلاالث ُ٘ٙدق ، اإلاىلىبت ال٢مُاث

ذ اإلاىخجاث جدى٥  الّملُت بجمام ِىذ لئلهخاج، مّحن صمً جخىلب التي ؤلاهخاحُت الّملُت ببذء ًٝىم  لٕٗش الخبًر

ل وٍشٞ ًِ ج٣ىن  و اإلاىخىج، حىدة ِلى للمداٍ٘ت الىسؼت مخضون داخل ل ـو  ِلُه اإلاىخجاث و ًفادٛ جدٍى

ت للمفلخت الخابْ الخامت اإلاىخجاث مخضون مخابّت ِىن  مْ الىسؼت سثِغ  بىحىد اإلافلخت بةخىاس لُٝىم ، الخجاٍس

 للضبىن  لدعلُمها اإلاىلىبت اإلاىخجاث

 املخففت ل٣ل Registre d’exploitationالاظخٕال٥  سجالث للىسؼت ي الشثِغ اإلاهىذط ًمؤل الّملُت اهتهاء ِىذ

ىاٟ وسؼت  سجل سجل الع٢ش، الخلُب، بىدسة سجل( ألاولُت باإلاىاد خاـت سجالث 4 منها سثِعُت سجالث 6 َو

 الظتهال١اث ا اإلاىاد اإلاذخالث، خش١اث ١ل حسجُل َى سجل ١ل مدخىي  .)ؤخشي  مىاد وسجل الخّلُب، مىاد

ىاٟ والخعاثش ىْ جفلُذ لآلالث مً للىسؼت الذاخلُت الفُاهت بّملُاث خاؿ سجل َو  اإلاعخّملت الُٕاس ٜو

خ  .الّملُت ًِ اإلاعاو٥ واإلاهىذط الّملُت وجاٍس

   الىسؼت بها ٜامذ التي ؤلاهخاحُت الّملُاث ١ل ُ٘ه الفىْ، جامت باإلاىخجاث خاؿ سجل َىاٟ ان ٠ما

ت م اإلاىخجت، ال٢مُت مدخٍى ت ٜس خ بالّملُت ٜامذ التي الٜٙش ُه ؤلاهخاحُت، الّملُت وجاٍس مخضون  خش٠ت ؤًما ٘و

  .مذة اخش ومخضون والخعاثش، للصخً وخشوحها اإلاىخجاث ودخى٥  مذة او٥  مخضون مً :اإلاىخجاث

 ( حسجيل و الاظخالم:3

ىالث، السجالث في الّملُت ١ل حسجُل بّذ   ل بةسظا٥ الىسؼت بداسة جٝىم والـى ٛ  ولب اإلاىخجاث ـو ى  م٘ش

ل ؤلاهخاج بىـل ل وـو م bon de sortie املخضون لخدٍى ل( 5)ملخٞ ٜس ت ألاولُت، اإلاىاد الاظتهال١اث وـو  إلاذًٍش

ت لخٝىم .الدعُحر مشاٜبت املخاظبت ومفلخت  اإلاعدىذاث وٍشٞ ًِ املخاظبُت الّملُاث بدسجُل املخاظبت مذًٍش

ىمُت جامت مىخجاث مخضون في ًىمُت  لٝعم مداظبت باليعبت اما .الّامت املخاظبت ٜعم في ؤولُت مىاد مخضون ٍو

سجل اإلاىخجاث مخضون حعُحر بشهامج في اإلاىخجت ال٢مُت ٌسجل اإلاىاد  مىاد مخضون بشهامج حعُحر في الاظتهال١اث َو

 ج٣لٙتها ظّش لخُُٝمها وإِىائها للماظعت الخدلُلُت باملخاظبت اإلا٣لٚ املخاظبت داثشة لشثِغ ًشظل زم ؤولُت،

 .بعّش ج٣لٙتها بدخالها الّامت باملخاظبت اإلا٣لٚ مداظب او اإلاىاد مداظب مً ١ل لِعخىُْ
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 إلاداساث ألاخشي.املعلب الثالث :عالكت إداسة املخضون مع 

 بحن الٙفل ًىضر الزي الاحي الجذو٥  اهجاص مً جم٢ىامً خال٥ مّلىماث مٝذمت مً ماظعت ملبىت العاخل     

اثٚ  إلداسة املخضون و ِالٜاتها مْ ؤلاداساث ألاخشي .  ؤ٠ثر ٘هم احل مً ورل٤ الٌى

 

م ) ٙي ماظعت ملبىت العاخل (: ًىضر3-01الجذو٥ ٜس ٚ مً مٌى  . معاولُت ١ل مٌى

خماد ِلى مّلىماث مٝذمت مً امحن املخضن إلااظعت ملبىت العاخل:اإلافذس   . مً اِذاد الىالبخان  بااِل

 ؤلاداساث مْت ِالٜلها  ج٣ىن  ؤن ًجب ٘ةهه ب٢ٙاءة، ومعاولُاتها مهامها مماسظت مً املخاصن  بداسة جخم٢ً ١ي    

ً الزي ًمثلها امحن املخضن  اإلااظعت، داخل ألاخشي  و ٠ما ؤوضر الجذو٥ ان َىاٟ جىاظٞ ٠بر بحن ولُٙت الخخٍض

اثٚ ألاخشي  ىْ٘ىجذَا مثال جضود مفلخت ؤلاهخاج باخخُاحاتها مً اإلاىاد ،و الٌى  ِملُت إلجمام الالصمت الُٕاس ٜو

 اظخالماما مْ مفلخت اإلابُّاث جٝىم ب، وخٙمها املخاصن  إلداسة اإلاىخجت اإلاىاد ؤلاهخاج و هي ألاخشي جٝىم بةسظا٥

اثٚ ؤخشي. البُْ لّملُاث وتهُئتها اإلاىخجت البماُ ا مً ٌو  و ٔحَر

 

   

 

 اإلاعاو٥ 

 

ُٙت   الٌى

ت املصلحت سئيغ  الخجاٍس

 

 

 .والٙىجشة الضباثً اخخُاحاث اِذاد-

 ٔٗش( الخامت اإلاىخجاث مخضوهاث ًِ معاو٥-

ذ  (.الخبًر

 وسشت الاهخاج

 

 

 .للىسؼت ألاولُت اإلاىاد مخضون ًِ معاو٥-

 .ؤلاهخاحُت الّملُت ًِ معاو٥-

 ألاولُت. اإلاىاد اظخالم-

 امين املخضن 

 

 

 

 .ألاولُت للمىاد ي الشثِغ املخضون ًِ معاو٥-

ىالث اِذاد + ألاولُت اإلاىاد اظخالم-  الاظخالم ـو

 .املخضون بىاٜاث في الدسجُل-

 .ؤلاهخاحُت الىسؼت اخخُاحاث اظخالم-

ل-  .الىسؼت الى اإلاىاد جدٍى

 .اإلاعخلمت ال٢مُت مْ الؽشاء ؤوامش مشاٜبت-

اث   .الؽشاء ولباث اظخالم- معؤول املشتًر

 .الؽشاء ؤوامش اِذاد-

 .اإلاىسد ًِ البدث-

 .الّشوك دساظت-
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 املبحث الثالث :جلييم هؽام الشكابت الذاخليت إلداسة املخضون .

 اليىميت للمخضون في املؤظعت .املعلب ألاول  :الشكابت 

ابت املخضون مً اَم الاٜعام اإلاىحىدة في اإلااظعت ورل٤ الن املخضون ٌّذ مً ا٠بر و اَم مىاسد       حّذ ٜس

ابت داثمت ،ورل٤ ختى ًخم الخٙاً ِلى الخذ الادوى و الخذ الاٜص ى مً املخضون في  الؽش٠ت التي جدخاج الى ٜس

ا و الُٝام بّمل دساظت  .املخاصن  للمخضون و خل اإلاؽ٢الث التي جىاحهه مثل الخلٚ و الخ٢ذط في املخاصن و ٔحَر

 . مً اإلاؽ٢الث التي جخىلب مً ؤلاداسة الخذخل لخلها

خُث  هجذ في ماظعت ملبىت العاخل مشاٜب الدعُحر َى مً ًٝىم بمشاٜبت ٠مُت اإلاىاد اإلاعخّملت في ؤلاهخاج و     

ً، الى مً البذاًت اإلافىّت واإلاىخجاث ألاولُت اإلاىاد وخعاثش اإلاىخجت ال٢مُت ًشاٜب ٠زا  له حعمذ و٠زل٤ الخخٍض

وحذث، خُث ًٝىم بخخفُق  ًخشج الٙىاٛس ان زم اإلافىّت، اإلاىخجاث مخضون وٍشٞ ًِ اإلابُّاث بمشاٜبت

حذاو٥ ًخممً ١ل حذو٥ مادة معخخذمت او مىخىج مّحن إلاذة ؼهش ًبذا مً مخضون بذاًت اإلاذة الى خحن خشوج 

 مىخىج للبُْ .ظيخىٛش إلاثا٥ ًىضر رل٤. 

 مثال جعبيلي :

شث لذًىا البُاهاث الخالُت مً سجُالث املخضون إلااظعت ملبىت العاخل ظىإخز مىخىج اللبن إلا   ؤًام  ختي  8ذة ج٘ى

ابت ِلي املخضون.  ًخطر لىا ٠ُُٙت الٜش

م )  ( :ًمثل ٠مُاث اإلاىخجت و املخضن مً مىخىج اللبن . 3-03الجذو٥ ٜس

 مىخىج

 اللبن

 

خ    جىاٍس

 

مخضون او٥ 

 مذة

مجمُى مىخج  مىخج مفىّت 

 اإلاخاخت 

مىخىج معلم 

 للضبً 

مخضون اخش 

 مذة 

 5384 5196 10580 0 10580 2020حاهٙي1

 12520 2064 14584 9200 5384 2020حاه2ٚ

 8854 3666 12520 0 12520 2020حاهٙي3

 2113 6741 8854 0 8854 2020حاهٙي4

 7849 3108 10957 8844 2113 2020حاهٙي5

 4270 3579 7849 0 7849 2020حاهٙي6

 9809 3261 13070 8800 4270 2020حاهٙي7

 3848 5961 9809 0 9809 2020حاهٙي8

 45647  88223 26844 61379 مجمُى 

 بمعخٕاهم. Gi plaitاإلافذس : مّلىماث مٝذمت مً وٗش مشاٜب الدعُحر إلااظعت  ملبىت العاخل 

 : 2020حاهٙي 1ِملُاث التي جمذ في 

 

 



 "دساظت خالت ملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و مؽخٝاجه "معخٕاهم                                                                                                                        : الثالث الٙفل .

 
 

69 
 

 10580خعاب مخضون بذاًت اإلاذة )ـباح الُىم( =   -1

 اللبن في َزا الُىمَزا ٌّني ان ماظعت لم جيخج  0خعاب ال٢مُت اإلاىخجت =  -2

 خعاب ال٢مُت اإلاخاخت للبُْ = مخضون بذاًت ًىم + ال٢مُت اإلاىخجت-3

 بمان اإلااظعت لم جفىْ مىخىج البن ٘ان مخضون بذاًت مذة = ال٢مُت اإلاخاخت للبُْ 

ٞ ال٢مُت اإلاعلمت للضباثً الىالبي لها و جٝذس ب -4   5196ال٢مُت اإلاباِت جٝذس ٘و

 ال٢مُت اإلاباِت –ال٢مُت اإلاخاخت  مخضون جهاًت الُىم = -5

                           =10580 – 5196 

                     =5384 

 :2020حاهٙي 2ِملُاث التي جمذ خال٥ 

 5384مخضون بذاًت الُىم = -1

 9200ال٢مُت اإلاىخجت = -2

 9200+ 5384ال٢مُت اإلاخاخت للبُْ = -3

                          =14584. 

 2064باِت =ال٢مُت اإلا -4

  2064-14584مخضون جهاًت الُىم =   -5

                        =12520 

ت العابٝت باليعبت ل٣ل ًىم خُث ًٙفل في الجذو٥ بحن ١ل ؼهش   جخم ١ل الّملُاث بىٙغ الىٜش

اٛس مالخٍت: مخضون جهاًت الُىم ألاو٥ َى هٙعه مخضون بذاًت الُىم الخالي ٘ارا وحذ معحر اإلااظعت ان َىاٟ ٘ى 

شاث الىسؼت سثِغ مً ٠بحر في مخضون ًىلب ش ًشظل رل٤ بّذ مٝىّت، جبًر ت  مٙفل جٍٝش  جهاًت ِىذ الّامت للمذًٍش

 ِملُت. ١ل

 . املعلب الثاوي :حشد عىاصش املخضون

 لؤلَمُت ال٢بحرة التي     
ً
الح، وهٍشا مفىلر املخضون ١ا٘ت العلْ واإلاىاد التي جٝخىيها ؼش٠ت ما لٕاًاث البُْ ؤو ؤلـا

ًدٍى بها املخضون ٘ٝذ اخخق ِلم بداسة املخضون بذساظخه بؽ٣ل مٙفل لخدذًذ الؽ٣ل الزي ج٣ىن ِلُه َزٍ 

ُيُت العلْ واإلاىاد، ووعبت البماجْ املخضهت. ًخمْ املخضون  بلى ِذٍد مً الّملُاث واإلاشاخل بحن حشد وجُُٝم ِو

ؽُْ اظخخذام َزا  ا مً اإلاماسظاث التي جخفٚ به، َو حَر املخضون، والخيبا بعّش املخضون في اإلاعخٝبل ٔو

ت لئلؼاسة بلى البماِت اإلاملى٠ت للميؽإة واملجهضة للبُْ، ؤما في اإلايؽأث  اإلافىلر في مخخلٚ اإلايؽأث الخجاٍس

 جدذ الدؽُٕل الفىاُِت
ً
 ؤم بهخاحا

ً
 جاما

ً
ت لئلهخاج، ظىاء ١اهذ بهخاحا  . ِ٘ؽاس به بلى اإلاىاد المشوٍس

 واملخضون الىسؼت ملخضون اإلاادي الجشد وٍشٞ ًِ ؤؼهش 9 ١ل سوجُيُت مشاٜبت بّملُت اإلااظعت وجٝىم

ٝىم )الفىْ جامت ومىخجاث ُٔاس ٜىْ وحّلُب، ؤولُت مىاد(  الشثِس ي ىاـش ج ب، ؤ، لجان 3 به ٍو لجىت  ١ل ِو

مفلخت  سثِغ َى و الجشد خلُت سثِغ اؼشاٗ جدذ اللجان َزٍ ١ل و اإلااظعت، مفالر مخخلٚ مً ِما٥

 .الدعُحر مشاٜبت

 -اـٙش–ؤوساٛ بجاهبيها ١ل واخذة بلىن )ابُن  3ِىذ ادخا٥ البماِت الى املخضن ًٝىم امحن املخضن بىلْ      

ٚ ت بصخُٙت الخٍّش م  Fiche d'lentificationاخمش(  ل٢ً جدمل هٙغ اإلاممىن جذعى َزٍ الىٜس )اهٍش للملخٞ ٜس
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ٞ ر٠ش) الّاثلت التي ًيخ6 م و وحّٗش باملخضون ًِ وٍش ُْ –اإلاشحْ –مي اليها املخضون (و جدمل ٜس الىخذة ( –الخٜى

خ و زاهُت جمثل الفُٕت اما الخاهخحن الباُٜخحن جمثال  ٠ما جدخىي ِلى حذو٥ مً اسبْ خاهاث خاهت ألاولى جمثل جاٍس

 اإلاذخالث و املخشحاث  مً املخضون 

ً و جدمل صخُٙت الخٍّشٚ التي ج٣ىن بالى      ن ألابُن مً حاهب ١ل مخضون ؤوال جذخل اللجىت )ا( وسؼاث الخخٍض

م ( ًدخىي َزا  7و بّذ رل٤ جشجب ١ل اإلاّلىماث اإلاخدفل ِليها مً صخُٙت الخٍّشٚ في حذو٥ )اهٍش للملخٞ ٜس

ت  5الجذو٥ ِلى  م الىٜس –٠مُت –ـُٕت املخضون –حؽٙحرة املخضون –خاهاث جخممً ١ل الخاهت ِلى جشجِب ) ٜس

ْ( جملئ ١ل َزٍ الخاهاث مً الجذو٥  بّذ اهتهاء اللجىت )ا( مً ِملُت الجشد ًإحي دوس اللجىت )ب( خُث جٝىم اإلاٜى

ٙش )اهٍش  ما٥ التي ٜامذ بها اللجىت )ا( جخخلٚ ٘ٝي في لىن صخُٙت الخٍّشٚ خُث ٣ًىن باللىن ألـا بىٙغ الِا

م  ( 8للملخٞ ٜس

ىذ م  في الجشدًً بخٝاسب ُ٘ٝىم لشثِغ الخلُت، حشدَم ًشظلىن  الّملُت مً اهتهائهم ِو  (9حذو٥)اهٍش للملخٞ ٜس

خشج ٛ  ٍو شظل بُنهم الٙىاس ٝت للجشد )ج( الثالثت اللجىت ٍو ٛ  بها التي باإلاىاد ألاخحر م٘ش  ًٝىم زم مً .٘ٝي ٘ىاس

ٛ  لخدذًذ اإلااظعت مخضون اإلا٣لٚ بمخابّت املخاظبت إلاعاو٥ الخُٝٝي اإلاادي الجشد بةسظا٥  املخضون في الٙىاس

ٛ  برا الخُٝٝي، واملخضون املخاظبي املخضون بحن شاث جٝذًم ٌعخلضم ٠بحرة ١اهذ الٙىاس  ٘حرظل مٝىّت، جبًر

ٛ  جٝذًم مىه ًىلب املخضن  ألمحن سظالت املخاظب شاث الٙىاس ، الّام للمذًش جشظل ووسخت جبًر  ؤمحن ُ٘ٝىم لالواُل

م اإلاعخلمت واإلاعتهل٢ت ال٢مُاث جٝاسب بّملُت املخضن   َزا ١ل .املخاظبي مخضون حذو٥  مْ (10)ملخٞ ٜس

ٛ  وعبت لخخُٙن م  املخاظبُت العىت جهاًت في الٙاس  .( 11)اإلالخٞ ٜس
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 ملعلب الثالث :هلاط اللىة و ضعف لشكابت الذاخليت على املخضون. ا

ت جابّت إلداسة الّلُا ،ٜمىا بالبدث ًِ هٝاه الٝىة و      ابت الذاخلُت الزي ٌّخبر ؤداة بداٍس هٍشا ألَمُت هٍام الٜش

 المّٚ لهزا الىٍام ِلى بداسة املخضون في ماظعت ملبىت العاخل ،خُث لخفىا َزٍ الىٝاه في الجذو٥ الخالي :

م ) ابت3-02حذو٥ ٜس  الذاخلُت ِلى املخضون في ماظعت. ( :ًىحن هٝاه الٝىة و المّٚ لٜش

 هلاط الضعف  هلاط اللىة 

 املخضوهاث حعيير بشهامج املؤظعت جكدعب -

 .املخضون هفار عذم ضمان في ٌعاعذها

 ٌعهل ألاوليت للمىاد املعخىدعاث جخصيص -

اكبت عمليت عليها  .الجيذ والدعيير املش

افلت ٌعخبر واملصادكت الخىكيع -  لعير همى

  .العمليت

 ألامً أعىان كبل مً املىؼفين على سكابت وحىد-

 و الاخخالط لعذم رلك و الخشوج و الذخىل  عىذ

 الحليب جىلل التي الشاحىاث على وخاصت العشكت

 مشخلاجه. و

 وحسجيلها في بشصذها جلىم باملؤظعت عمليت أي -

 .املحاظبيت املصلحت

 املحاظبت مصلحت على املؤظعت حعخمذ -

 .مخضوهاتها لخدبع وإلاحصاء الخحليليت

 املىاد الاسحاع وصل على املؤظعت حعخمذ -

 حالت في املعخىدعاث الى الىسشاث مً ألاوليت

 .)فائض وحىد او( حعخعملها لم ما

 واملىخجاث. املىاد جلف اثباث محاضش حعخعمل -

 .اإلااظعت مفالر بحن اإلاهام بّن جذاخل -

 بحن لالجٙاُٜاث ؤلاهخاحُت اإلافلخت جمخل٤ ال -

 .والضباثً اإلااظعت

 ال ًىحذ باإلااظعت مفلخت للخذُٜٞ الذاخلي 

 ًٝىم الزي َى اإلاىاد اظخالم ِملُت ًخىلى مً -

 .البرهامج في بةدخالها

 ًفّب مما ٘ٝي، للمخضون جدلُلُت مداظبت وحىد-

جدذًذ  ِىذ مهامه املخاظبت ٜعم سثِغ ِلى

 .البُْ ظّش و الخ٣الُٚ

 للخلٚ والٝابلت الٝذًمت اإلاىاد بّن َىاٟ -

 .الجذًذة العلْ مْ مخذاخلت

جذوي  حشاء الخ٣الُٚ بّن في اإلااظعت جخعش -

 .الّما٥ بّن معخىي 

للمفلخت  اإلاعدىذاث بّن بًفا٥ في الخإخش -

 .املخاظبُت

ابت خلُت -  .اإلااظعت في الذاخلُت لُّٙت  الٜش

ال جٝىم بّملُت الجشد الصخُدت خُث ان امحن -

 بّملُت الجشد .املخضن َىا مً ًٝىم 

ٙي ماظعت ملبىت العاخل.   اإلافذس :مً اِذاد الىالبخحن باِخماد ِلى اإلاّلىماث اإلاٝذمت مً مٌى

 

ٙحن و بٜامت مفلخت  ٜعم بخذُِم رل٤ و المّٚ هٝاه مّالجت اإلااظعت ِلى ًجب      للمشاٜبت الدعُحر بمٌى

ً  اإلاشاٜبت ؤحل مً للمشاحّت الذاخلُت  ُٙت الخخٍض ابت هٍام ٣ًىن  بالخالي و باإلااظعت، الُىمُت لٌى  مما ّ٘ا٥ الٜش

ذ  جخىىس  اإلااظعت ججّل ِذًذة ؤ٣٘اس و اٜتراخاث ج٣ىن  ؤن ًم٢ً ،و الجُذ ملخضهيها  الدعُحر بلى ًادي و جضٍو

 الجضاثش. الٜخفاد الاهخّاػ جدٝٞ بالخالي  اهخاحها و
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 خالـت الٙفل 

ٞ اظٝاوا لجضء      ت ؤسدها جإ٠ُذ وجذُِم صخت الىخاثج اإلاخىاـل بليها ًِ وٍش مً خال٥ ُٜامىا بالذاسظت الىٍٍش

ذ جم بخخُاس  ملبىت العاخل إلهخاج الخلُب و  الىٍشي ِلى الىاْٜ ل٣ي جخطر الىخاثج وجدعم بالذٜت والىلىح ٜو

 مؽخٝاجه "معخٕاهم ماظعت للذاسظت الخىبُُٝت. 

خ وؽإة والخىىس الزي ـاخب اإلااظعت و٠زا وبُّت وؽاوها اإلاخمثل في بهخاج هٝل  و خُث جم ا    لخّٗش ِلى جاٍس

٣ُلها الخىٍُمي ْ الخلُب و مؽخٝاجه، ٠ما جم ِشك مخخلٚ ؤٜعام اإلااظعت َو  .جىَص

نها و واوضخىا ِالٜت بداسة املخاص      ىا ؤًما الى ر٠ش ؤهىاُ مخضوهاث اإلااظعت و مشاخل جخٍض ن باإلداسة ٠ما جىٜش

 ألاخشي .

ابت الذاخلُت ِلى بداسة املخضون مً خال٥ الجشد ،و همارج اإلاخبّت ،و      و في ألاخحر ٜمىا بخُُٝم و ٘دق هٍام الٜش

ٙي  ظشد لىٝاه الٝىة و المّٚ التي جىـلىا اليها مً خال٥ مالخٍت ،و ٠زل٤ اإلاّلىماث اإلاٝذمت مً وٗش مٌى

 اإلااظعت .

.الّامت لخاجمتا في ش يء ١ل ظىىضر هخاثج الى جىـلىا الذساظت َزٍ خال٥ مً 



    الخاجمت الّامت.
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 خاجمت ِامت 

م اخخالٗ حجمها و وؽاوها حععى لخماًت ؤـىلها و ممخل٣اتها و٠زل٤ خى٥ البٝاء و    بن حمُْ ماظعاث ٔس

ٚ هجاح اإلااظعاث  ت لزا ًخىحب ِليها ؤن ج٣ىن ِلى دساًت جامت ل٢ُُٙت حعُحر مخضوهاتها . ٠ما ًخٜى  الاظخمشاٍس

ابت الذاخلُت بال٢ٙاءةفي جدُٝٞ اَذا٘ها    . والّٙالُت ِلى هٍام ًذعى بىٍام الٜش

ابت داخلُت و بداسة املخضون اجطر    ت التي ِالجذ مىالُْ ٜس ؤن لجمُْ   مً خال٥ الاواُل ِلى الٙفى٥ الىٍٍش

م اخخالٗ حجمها و وؽاوها حععى لخماًت ؤـىلها و ممخل٣اتها و ٠زل٤ جدُٝٞ ؤَذا٘ها بال٢ٙاءة و  ماظعاث ٔس

حر الّٙالُت  ت حّمل ِلى ج٘ى ً التي ظّيها خى٥ البٝاء و الاظخمشاٍس ُٙت الخخٍض ُُٙت و منها ٌو ِلى مماسظتها الٌى

ٞ الؽشوه اإلاالثمت لزا ًخىحب  ذ اإلاىاظب و ٘و الاخخُاحاث اإلاادًت للماظعت بال٢مُت و الجىدة و العّش في الٜى

ٜٚ هجاح اإلااظعاث في جدُٝٞ اَذا٘ها ِلى ِليها ؤن ج٣ىن ِلى دساًت جامت ل٢ُُٙت حعُحر مخضوهاتها . ٠ما ًخى 

ابت الذاخلُت   . هٍام ًذعى بىٍام الٜش

ابتو مً خال٥ َزا البدث خىلىا ببشاص الذوس الزي جلّبه ال    الذاخلُت مً حعُحر املخضوهاث واداٍس املخاصن و ٜذ  ٜش

ت الاٜخفادًتاخترها ماظعت ملبىت العاخل بمعخٕاهم ٠ىمىرج مً اإلااظعاث  و ؤظٝىىا ِليها دساظدىا  الجضاثٍش

 و جىـلىا الى حملت مً هخاثج.

  : هخائج الذساظت .1

  ابت ّ٘الُت و راث ٠ٙاءة هي الدعُحر الخعً مْ لخٝعُم الّمل و بن مً بحن الؽشوه الالصمت لخدُٝٞ ٜس

ُى في اخىاء ألههاإلاهام   . ًٝلل مً ٜو

 ابت داخلُت جدمي ؤـى٥ اإلااظعت و مىحىداتها في خحن ؤجها ا  ظخّملذ بؽ٣ل حُذ .بن ٜس

 .ابت داخلُت ّ٘ا٥ ٚ هجاِت حعُحر مخضوهاث ِلى وحىد هٍام ٜس  جخٜى

  ذ اإلاىاظب و بال٢مُاث معاولُت حعُحر املخضون ٠بحرة في جامحن الاخخُاحاث مً اإلاىخجاث في الٜى

 .اإلاىاظبت

  جىبُٞ الُاتها و مّاًىت ٞ زا ًِ وٍش ابت الذاخلُت في الدعُحر الجُذ للمخضون في ماظعت َو حعاَم الٜش

ُى ٘يها معخٝبل و هي اإلاحزة .ألاخىاء و الاهدشا٘اث  ّت لها لخجىب الٜى و مداولت بًجاد خلى٥ ظَش

 .ألاظاظُت لخعاباث حعُحر املخضون حعُحرا حُذا 

   ًجب ان جخمْ بحشاءاث دخى٥ و خشوج املخضون مً املخاصن إلاّاًحر و مٝاًِغ ال ًيبغي اظخّمالها في

  .لخٍت
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 الفشضياث :  اخخباس  .2

 اهىالٜا مً الىخاثج العابٝت جم٢ىا مً الخىـل بلى اخخباس الٙشلُاث الخالُت :  

  01الٙشلُت  : 

ابتان  الذاخلُت هي هٍام ًٝىم ِلى جدعحن ألاداء وجشؼُذ الٝشاساث وا٠دؽاٗ هٝاه الٝىة والمّٚ في  الٜش

 اإلااظعت.

ابت الذاخلُت في بداسة مخضوهاث ؤن الٙشلُت ألاولى صخُدت .  جبحن لىا مً خال٥ دساظت جىبُٞ الٜش

  02الٙشلُت  : 

 هٍام لممان ِذم هٙادٍ . حّخمذ اإلااظعاث ؤلاهخاحُت خاـت ِلى وحىد مخضون ولهزا ًجب وحىد

ؤزبدذ لىا الٙشلُت الثاهُت بن ماظعت لها ظحروسة خاـت لممان ظالمت مخضوهاتها لّذم حّشلهم للخلٚ و 

 .  ٔحٍر

  03الٙشلُت  : 

زا مً ؤحل  ا في بداسة املخضون في اإلااظعت َو حَر ابت مً ؤَم الّىاـش ألاظاظُت الىاحب ج٘ى ٌّذ هٍام الٜش

ُى في ِذم الخد٢م في  الخٙاً ِلى مش٠ض اإلاالي ُٙتوجٙادي الٜى  ؤلاهخاحُت.  الٌى

ابت الذاخلُت مً ٜبل آمحن مخضن و سثِغ  مً خال٥ دساظدىا اإلاُذاهُت جىـلىا ؤن اإلااظعت حعخخذم الٜش

 مفلخت حعُحر .

  : الخىصياث .3

ذ ؤن هٝذم بّن الخىـُاث او الاٜتراخاث  لاإلاخىاـمً خال٥ دساظدىا الخىبُُٝت ومً خال٥ الىخاثج    اليها، هٍش

ُى في مؽا١ل خباس ختى جخٙادي اإلااظعت الٜى  . املحن ؤن جاخز بّحن الِا

  .ابي خذًث ٌؽمل حمُْ َُا١ل اإلااظعت مً الذاخل بلى الخاسج  بِادة ولْ بشهامج ٜس

 ُت الّامل ابت وحّله ؤ٠ثر ّ٘الُت؛ ولْ بشامج جِى حن بمشوسة اخترام بحشاءاث جدذًث بحشاءاث هٍام الٜش

ابت الذاخلُت .  الٜش

  ثالاهدشا٘الشوسة ولْ بشهامج جُُٝم هخاثج اإلااظعت مً ظىت ألخشي ٌعمذ ب٢ؽٚ الاخىاء و جصخُذ 

  حر حى مىاظب للّمل ب٣ل اجٝان خلٞ زٝا٘ت ال٣ل ًشاٜب وال٣ل مشاٜب داخل اإلااظعت مً ؤحل ج٘ى

 ظعت ؤَذاٗ ماظعت.واخترام اإلاّاًحر التي جادي بلى جدُٝٞ اإلاا 

  ابت داخلُت و حعاِذ ِلى جثمحن مدشحاتها  .ًجب ِلى اإلااظعت و خاـت اداتها الّلُا ان جبني هٍام ٜس

  ابت حر ١ل اإلاّلىماث الجُذة و املخُىت التي ًىلبها هٍام الٜش ًجب اؼّاس و جىحُه اإلااظعت بمشوسة ج٘ى

.الذاخلُت 



   ٜاثمت اإلاشاحْق
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ؾ .6 ً، داس اإلاعحرة، ِمان، الىبّت  ،خالذ ِبُذاث ومفىٙى هجُب ؼاَو بداسة اإلاىاد الؽشاء والخخٍض

 . 2008ألاولى، 

ت :مفش ،الذاس الجامّت ،   .7 ا ،اإلاشاحّت الذاخلُت ، ؤلاظ٢ىذٍس ِبذ الٙخاح الصخً، دمحم العُذ ظٍى

 . 83،ؿ  2004

ذ، الىبّت ألاولى،  .8 اث : بداسة ظلعلت الخىٍس ِبذالعخاس دمحم الّالي، ؤلاداسة الخذًثت للمخاصن واإلاؽتًر

 .2000ِمان ،ألاسدن ، 

لم الخعبان، الخذُٜٞ  .9 ابت الذاخلُت في بِئت هٍم اإلاّلىماث املخاظبُت، ِىا هللا ؤخمذ ظٍى و الٜش

 .2009داس الشاًت، الىبّت ألاولى، ألاسدن،

 2014ِلُان ٘شاط هاًٚ ،بداسة املخاصن ،داس امجاد لليؽش ،ِمان :ألاسدن،  .10

ً مً مىٍىس  .11 ش، ٜدىان بذس الّبذلي، بداسة اإلاىاسد )الؽشاء الخخٍض ٙي ُِٝلي، مىّم صمٍض ِمش ـو

 .2008،ألاسدن،2واثل لليؽش، ه ٠مي(، داس 

 .2006ٔعان ٘الح اإلاىاسهت  ،جذُٜٞ الخعاباث اإلاّاـشة، ِمان :ألاسدن ، داس اإلاعحرة لليؽش،  .12

  2002دمحم اخمذ هفاس ،مشاٜبت و جدلُل املخضون ،الىبّت الثاهُت ،الٝاَشة، مفش،  .13

14.  ْ ٙي ،ا داسة املخضون العلعي، داس اإلاىاهج لليؽش و الخىَص  ،2001،مفش، دمحم الفٍش

ت،  .15 ا ٔىُم الابشاَُمي، اظ٢ىذٍس ُٞ ماض ي، بداسة و لبي املخضون، داس الجامّت ؼاُس ص٠ٍش دمحم ج٘ى

 مفش.
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 ملاالث و مجالث علميت :

ابت دوس  خعً، مدعً ؤخمذ خعحن، ١اٌم وّمت .1  ساظت د اإلاىٍمت، وامىا٥ اـى٥  خماًت في الذاخلُت الٜش

   3،2008الّذد ، 51 املجلذ الاوعاهُت الّلىم بابل حامّت مجلت بابل، حامّت جىبُُٝت

بُت إلداسة املخاصن، بشهامج  ِِس ى .2 ض الّثمان، الخُٝبت الخذٍس بً خعً الاهفاسي وظّذ بً ِبذ الٍّض

ُٚ الؽباب العّىدي, ض لخإَُل وجٌى  .2008مذسظت الامحر دمحم بً ٘هذ بً  ِبذ الٍّض

ت بدثُت جٝىُاث حعحر املخضونمىحر َاوي ، .3  .،مىخذًاث ُ٘ن الٝلم الخّلُمُت ،وٜس

 محاضشاث :

ابت الذاخلُت ،ماظتر  .1 ت  2ِِس ى بذسووي، مدالشاث الٜش جذُٜٞ ومشاٜبت الدعُحر، ٜعم الّلىم الخجاٍس

 .2015حامّت اإلاعُلت ، ظىت 

 مزهشاث ماحيعتر :

ابت الذاخلُت في الخد٢م في مخاوش الٝشوك  .1 ُت، مز٠شة ماحِعتر، ِلي مىفىسي ،دوس هٍام الٜش اإلاف٘ش

 .2008،   ٜعم الّلىم الاٜخفادًت و الخجاسة و ِلىم الدعُحر، حامّت ٘شخاث ِباط ،ظىُٚ

، مز٠شة ماحِعتر، ٜعم ِلىم     .2 ابت الذاخلُت في البىٟى ٘مُلت بىوىسة، دساظت وجُُٝم ّ٘الُت هٍام الٜش

لى  حعُحر، حامّت اإلاعُلت،ظىت   ت ِو  .2006_2007حعُحر، ١لُت ِلىم اٜخفادًت وججاٍس

ابت الذاخلُت، م .3 ت إلاخىلباث هٍام الٜش ز٠شة ٠بلىحي خمضة، ؤزش جىبُٞ اإلااظعت الاٜخفادًت الجضاثٍش

شة بىمشداط ظىت    .2015ماحعخحر، جخفق: مداظبت، حامّت ؤخمذ بٜى

 مشاحْ بالٕت ألاحىبُت :

American production Inventory Control Society .  

. 

 مً اهترهيذ: 

entory.html https://www.almohasb1.com/ 

http://commerce-logistique.alafdal.t20-topicbecreativesystem .com /program 

https://ibrasolutions.blogspot.com/2018/01/blog-post_9.html 

UNV.WWW.TEBESSA.DZ

https://www.almohasb1.com/
https://ibrasolutions.blogspot.com/2018/01/blog-post_9.html
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