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 المحاضرة االولى
 االسبوع االول 

  تعريف المخزون:
ىو  صطووطعح  ووفم لطووئ صوالووفد   صولوو صت  صوتوو   صوفووا لخووف ظ ايووف عووا صول ووفزن  صولتووف ت فت 
 صوتفخفت.  صوغرض لن صالخف فظ ايف ى  صتف تصليف عا صألنشطة  صوعل لفت صإلنففجلة  صالططعح أللوف  

صوطفوخة  صولشط اة  صو رتة صوفوا لغطا صول صت  صوت   صوجفىزة و ال   صوفت لم كلف لشلل أللف  صول صت غلر 
 لخف ظ ايف وفطنلعيف لرة ثفنلة  صالتف فتة لنيف عا فط لح صول صت أ  العيف.

عووفول ز ن ىوو  جللوو  صولوو صت  صوتوو   صوفووا فخوووف ظ ايووف صولنشوولة توو صة كفنووت لوون تص وول صولنشووولة أ   
عظة   ليف وخلن فت لليف  فرجيف  كفنت ل صت أ ولة أ  ل صت نطئ لطنعة أ  ل صت لطنعة صوفا لفم صولخف

 صوى صوجيفت صوطفواة ويف.
ترصتة  ف طلط  فنظلم جلل  صألنشطة صوفا فتفيتئ فتعق   نىا ف ك صإلتصرة صولتؤ وة إدارة المخازن: 

صول صت  صوت   افوكللفت  صون  لفت صولط  اة. كذوك صتوفعم  عخوص صولو صت  صوتو   صوو صرتة و لنشولة  ف زلنيوف 
لفلفيف لن صوللفع  صوترقة  صوف ئ  صوفش لو ثم طرعيف و جيفت صوفا فط ايف عا تص ل عا ألفكن لعدلة وخ

   فرج صولنشلة.
 :ةمفهوم عملية التخزين في المنشأ

اعوووت صالنفيووفة لوون  ل لوووة صإلنفووفج لافشوورة خلوووث فتووفي ك أ لفويوووف  ةفاووتأ ليلووة صوف وووزلن عووا صولنشوول
 لن صوط ب.افتفعم صول صت  صوت   صولشفرصة  صوخ فظ   ليف وخ

 التخزين: 
صولنشوو ت فيووفم اعل لووة    تص وول صول ووزن وخوولن صوخفجووة إوليووف إن جللوو ىو  صالخف ووفظ اووفول صت  صوتوو 

 .ةف زلن صول صت ليلف كفنت طالعلة أ لفويف نظرص  ألىللة صوف زلن عا صتفلرصر أ لفل صولنشل
أ ولوووة إوووى أن فطووواح جوووفىزة لشوولل صوف وووزلن ل ف ووئ صولرصخووول صوفوووا فلوور ايوووف صولوو صت لنوووذ أن كفنوووت لوو صتص  

 وعتفعلفل أ  صوال .
 لون أجول صو طوو ل إووى ف ووزلن جلوت الاووت لون ص فلوفر صول ووزن كوذوك لرصقاووة صوف وزلن لوون  وعل صوعل لووفت 
صولتوفلرة   وى صوخركووة لو  إفاوفع نظووفم جلوت و فطونلئ  صوفرللووز وفتويلل  لول ألوولن صول وزن كوذوك فجيلووز 

 عا صنجفز صوعلل. صول زن افولعتصت صولنفتاة صوفا فتف ت
 



 أغراض التخزين:
ىنوفك أغرصلوف   تلووتة وعل لوة صوف وزلن علجووب أن نعورئ تصدلوف  صوخووتلن صأل  وى  صألتنوى صولط وو الن  

لن كل لفتة كا ال لختث عفدض كالرص  أ  نقص  ون صوخوت صولط و ب عفالخف وفظ ا وزلن أكاور للوف فخففجوو 
فىلك  ن صخفلفالت صوف ئ  صأللرصر صوفا قت فطلاو لعنا  ج ت رأس لفل  فطل ال فتف لت لنو صولنشلة ن

 عا ن س صو قت عفن صونقص عا صول ز ن أ  ن فذه ت ئ لعطول صوعلول عوا صولنشولة صإلنففجلوة  لجع يوف ال 
فتوفطل  صإلل وفة افوفزصلففيوف فجوفه صوغلور للوف لوؤتن إووى صنعووتصم صوثقوة عليوف لون قاول صي ورلن  ىوذص لوؤتن إوووى 

 عش يف عا صولتفقال.
 
 ظائف إدارة المخازن:و 

 ف جت ىنفك  تة  ظفدئ ردلتلة إلتصرة صول فزن  لن ىذه صو ظفدئ:
فعفاور  ظل ووة صو خوص  صالتووفعم أ ل  ظل وة لوون  ظوفدئ إتصرة صول ووفزن خلووث وظيفةةة الفحةة :  -1

فقوووو م إتصرة صول وووووفزن ا خووووص جللووووو  صولووووو صت  صوتوووو   صولشوووووفرصة  صوفلكوووووت لوووون لطفاقفيوووووف و ل صطووووو فت 
 فتة لنت ب لن شركة  وشرصة لن خلث صوكللة  صون  لة.  فلم وجفن صو خصصولط  اة عا ألر ص

صوفولللن كووا لقو م افثالووت صونو صقص  صوف ووئ إن  جوت.  عووا اعوض صوخووفالت لفط وب إرتووفل اعووض 
صولو صت إووى صول فاوور إلجورصة صو خ طووفت صول فارلوة   ليوف و فلكووت لون لطفاقفيووف و ل صطو فت كترجووة 

وتوو صدل  صوخوو صلض  عووا اعووض صألخلووفن صأل وور  لفط ووب  لوول صوفركلووز لووثع   نووت ط ووب اعووض ص
 فولوة ألوف عوا صوخوفالت صال فلفتلوة علوفم  قلفليوفعخص كفلل و لو صت صولشوفرصة   فطوة  نوتلف فكو ن ص

جوورصة صو خووص   ليووف و فلكووت لوون لطفاقفيووف و ل صطووو فت  أ ووذ اعووض صوعلنووفت لوون صولوو صت صولشووفرصة  صع
ت صولشووووفرصة ذصت إ وووتصت أ  كللووووفت كالووورة لطووووعب  لجووورن ىووووذص صو خوووص  ووووفتة  نوووتلف فكوووو ن صولووو ص

 تعر صو ختة صو صختة ق لل نتالف . لك ن عخطيف عخطف  كفلع   كذوك  نتلف
اعوووت إجووورصة  ل لووووة صو خوووص  صوفلكوووت لووون أن صولوووو صت  صوتووو   صولتوووف لة لطفاقووووة  وظيفةةةة االسةةةةت م: -2

و وفرج  فوفم إت فويوف عووا و ل صطو فت فوفم  ل لوة صتوفعم صولو صت تو صة كفنووت لشوفرصة لون صووتص ل أ  ص
صتوووفعم أطووو ولة فاوولن عليوووف كللوووة صولوو صت صولتوووف لة  ن  يوووف صوتووجعت صول زنلوووة  صع وووتصت لتووفنتصت 

 فووفرلا صالتووفعم  أتووم لجيووز صولوو صت  أتووم ف قلوو  صوشوو ص صولتووف م   ووفتة لووفم إرتووفل نتوو ة لووون 
فعفقووتت   وووى  لتووفنت صالتوووفعم إوووى صولشوووفرلفت كووا فكووو ن   ووى   وووم اوولن صولووو صت صوفووا تووواق  أن

شرصديف قت فم  ط ويف إوى ل فزن صولنشلة كذوك لفم إ افر إتصرة صولشفرلفت  ن أن نقص أ  ف ئ 
 افول صت صولتف لة.



 فزن افولخفعظة   ى صول صت  صوت   صولتوف لة  ذووك لفق م إتصرة صووظيفة المحافظة على الخزين:  -3
صورط اوووة  خلفلفيوووف لووون صوتوووورقة  ووون طرلوووق  زنيوووف عوووا ألووووفكن لعدلوووة لووون خلوووث ترجوووة صوخوووورصرة   

  صوللفع  صوف ئ  صوخرلق كلف لجب أن فق م اعل لة صوف فلش صولتفلر و فلكت لن تعلة صو زلن.
لوووفم طووورئ صألطووونفئ صول ز نوووة لووون صولووو صت  صوتووو    عقوووف  أل صلووور صةةةرف ااصةةةناف المخزونةةةة:  -4

جيوة صوطفواوة أللوف  ولن خلوث لوفم صوفلكوت لون طوخة صوط وب صوو صرت  صوؤ  صوطورئ صولعفلوتة لون صولتو
 اعوتىف لووفم فيلدووة صولوو صت وغورض فتوو لليف إوووى صوجيووة صوطفواوة  فقوو م إتصرة صول ووفزن افنظوولم لتووفنت 

 طرئ لذكر علو صتم صوجية صوطفواة  كللة  ن  لة صول صت صولط  اة  ففرلا صوفجيلز.
ت صوووو صرتة إووووى فقووو م إتصرة صول وووفزن الرصقاووة خركوووة صولووو صمراقبةةةة حراةةةة المةةةواد الةةةواردة والصةةةادرة:  -5

صول ووفزن  صولوو صت صوطووفترة لوون صول ووفزن  صع اووفر صإلتصرة صوع لووف  وون لعووتل صوتووخب و لوو صت صول ز نووة 
ذووك كا فق م صإلتصرة افف فذ صوعزم فجفه صول صت تورلعة صوخركوة  اطلدوة صوخركوة  صولو صت صورصكوتة  أ وذ 

 انظر صال فافر عا  ل  صو طة صولعدلة و  زلن.
فقوو م إتصرة صول وفزن الرصقاووة صو ووزلن  صولو صت  فخووتت أنو صع  كللووفت صولوو صت  ين:وظيفةةة مراقبةةة الخةةز  -6

صو صجب ف زلنيف ل  لرصقاة صوخت ت صوع لف  صوخت ت صوتنلف و ل صت صول ز نة  صف فذ صوعزم  نت  ط ل 
 لتف   صو زلن إوى نقطة إ فتة صوط ب.

 فزن افرفلب ل فزنيف اطرلقة فتلح فق م إتصرة صول وظيفة االستغ ل اامثل للمساحات المخزونة: -7
افالتووفغعل صأللثووول و لتوووفخة صول زنلوووة ألننووف نع وووم اووولن لتوووفخة صول ووزن ثفافوووة لووون خلوووث صوطووو ل 
 صوعرض  صالرف فع  وكن ترجة صالتفلعفب فعفلت   ى ختن فرفلوب  فنظولم صول وزن كوا فتوفطل  

 إتصرة صول فزن أن فتفغ و صتفغعال  ألثع .
فق م إتصرة صول فزن افختلت صولعتصت صوعزلة وف زلن صول صت اعت صالطعع  نية:تحديد المعدات المخز  -8

   ى طالعة صول صت صول ز نة  ذوك و خت لن فعرض صول صت و ف ئ إثنفة  ل لة صوف زلن.
فقو م إتصرة صول وفزن افختلوت لعوتصت صولنف ووة صوتص  لوة اعوت لعرعوة  تحديد معدات المناولة الداخلية: -9

 ل ز نة  ن  يف  صولتفعفت صوفا ففخرك عليف ىذه صولعتصت تص ل صول زن.كللة صول صت صو
 نوت صالنفيووفة لون صوعل لووة صإلنففجلوة فقو م إتصرة صول ووفزن اف وزلن ل   ووفت  تخةزين عةةوادم اانتةةا : -11

عللف لفم إ فتة فطنلعيف لرة ثفنلة أ  العيف  ،صإلنففج    صتلو  ذوك الف فذ صإلجرصة صولنفتب اشلنيف
 أ ر  أ  إفععيف. إوى لنشلة

فقو م إتصرة صول وفزن اف وزلن صوتو   صوففلوة صوطوون   صةةنعة:متخةزين السةلت تامةةة الصةنت والنصةف  -11
 صونطئ صولطنعة وخلن ل  ت العيف إوى صولتفي كلن.  صوت  
a.  :فقو م إتصرة صول وفزن افختلوت خجوم صوقو   وظيفة تحديد حجم القةو  العاملةة فةي المخةزن

خجلوووو  صتووووفلعفاو لوووون صولووو صت  أنوووو صع صولوووو صت   ول ووووزن عوووا تص وووول صول ووووزن ختوووب أىللووووة ص
 صول ز نة علو.



 
 



 أهمية وظيفة التخزين المالية واإلنتاجية:
 إن لمتخزين أهمية كبيرة من الناحيتين المالية واإلنتاجية تظهران كما يمي:

سمع تامة الصنع يمثل الخزين من المواد األولية والسمع نصف المصنعة والهمية المالية للتخزين: األأواًل: 
والمواد االحتياطية نسببة كبيبرة جبدان مبن رأس مبال المن بقة ال يثبل ربن ثمبا رأس المبال لبتا يجب  أن نتقكبد 
دائمان بقننا نحتفظ بنسبة معينة من الخزين ال يتجاوز الحد األرمى المثرر منه ألن الخزين يسبتنزف نسببة 

تعبر  الخببزين ألخطبار الحريبس والسبرتة والتمببف إضبالة إلبى  ةراليبة مبن رأس المبال المسبتثمر لببي المن بق
كمما زاد رن الحد المثبول. كتلك إن تكاليف التخزين تزداد كمما توسعنا لي تخزين المواد ورمى الرغم مبن 
كببل هببتا تبببر  إن كببل من بببقة تحبباول دائمبببان االحتفبباظ بخببزين ال يثبببل رببن حبببد األمببان المسبببمو  بببه كبببي ال 

التوتبف ممببا يبإدى إلبى وتببوع خسبائر ماديبة كبيببرة لهبا حيبا إن توتببف ن باط المن بقة إلببى ال بمل و يتعبر  
بن باطها أو توتفببة دلبع جميببع التكباليف الثابتبة سبواا إن تامببة المن بقة  ىلبي العمبل يعرضببها إلب المن بقة 

رن العمل لالمن قة تحاول أن ال تفرط لي التخزين كما تطمح لي االحتفاظ بحد مثبول له لمزاولة ن اطها 
توسع المن قة لي التخبزين سبتحاول أن تبنبي أو تبإجر مخبازن جديبدة أو تثبوم بتوسبيع المخبازن ولي حالة 

الحالية وبهتا ستحتاج إلى جميع الموازم والمعداة الضرورية مما يإدى إلى استثمار أمواالن جديدة ولكن لو 
ثة ستتمكن من تثميل رممة المن قة واحتبسة كمياة الخزين المطمو  االحتفاظ بها بالطرس العممية الحدي

االستثمار بقموالها مما يجعمها أن تستثمر األموال الفائضة لي مجاالة أخر  تحثس ليها األربا  من جهة 
وتخدم االتتصاد الوطني من جهة أخر . ويج  أن ال تنسى كما تكرنا سابثان بقن االحتفاظ بكمياة كبيرة 

لي بع  األحيان حس  طبيعة المادة المخزونة وهتا  تمفه ولثدانه لثيمته وتثادمه من الخزين سيإدى إلى
خف  الثيمة الحثيثية لممواد المخزونة وبهتا تخسر جزاان من األموال المستثمرة لي الخزين مما  يإدى إلى

ينعكس رمى الميزانية المالية لممن بقة إضبالة إلبى إن المن بقة ستضبطر إلبى  براا مبواد جديبدة كبي تعبو  
الخبزين كنبا لبي غنبى رنهبا إن ربدم متثادمبة ممبا يبإدى إلبى اسبتثمار أمبواالن جديبدة لبي رن المواد التالفة وال

تولر الخزين من المواد رند احتياجه من تبل المن قة يإدى أيضان إلى خسائرها حيا يعرضها إلى التوتف 
يمبا لبو سبتحثثه ل ةكانبالبتى  ربن اإلنتباج إتا كانبة المن بقة إنتاجيبة أو يعرضبها إلبى خسبارة لرصبة البربح 

 تولر خزين مناس  لمثيام بن اطها.
 

 األهمية اإلنتاجية للتخزين:
يمكن أن تثول بقن التخزين هبو جبزا مبن العمميبة اإلنتاجيبة لالمن بقة ال تسبتطيع لبي اإلنتباج دون 
تبولر الخببزين مبن المببواد األوليبة والمببواد االحتياطيبة الئزمببة لممكبائن والمعببداة اإلنتاجيبة لببتا لبقن التخببزين 

 ع  دوران مهما لي العممية اإلنتاجية يمكن توضيحها:يم
 
 زين لغرض الحماية من توقف اإلنتاج:التخ -أ



تولير تدر مئئم من الخزين لضبمان اسبتمرار اإلنتباج لمحيمولبة دون توتفبه. لبتا إن من الضرورى  
واد الضببرورية لبببي تحببتفظ المن ببقة ببببالمواد األوليببة واألدواة االحتياطيبببة ومعببداة الصببيانة وغيرهبببا مببن المببب

العمميبببة اإلنتاجيببببة ألن لثبببدان بعضببببها يبببإدى إلببببى ررتمبببة اإلنتبببباج وتوتفبببه ممببببا يزيبببد مببببن تكببباليف المن ببببقة 
لئحتفببباظ بنسبببببة معينببببة مبببن الخببببزين الببببئزم لمصبببيانة والتصببببميح لتفببببادى التوتفببباة أو تثميمهببببا يعتبببببر مببببن 

ك يجبببب  رمبببى العبببباممين لببببي إدارة اإلجبببراااة الضببببرورية التبببي تتخببببتها المن بببقة لضببببمان سبببير رممهببببا كبببتل
المخببازن معرلببة مواصبببفاة المببواد المخزونببة والظبببروف المئئمببة لكببل خبببزين ألن أى ت يببر لببي مواصبببفاة 
المبببواد األوليبببة سبببيإدى إلبببى تعثيببببد العمميبببة اإلنتاجيبببة وتوتفهبببا لبببي بعبببب  األحيبببان لبببتا يبببتم لحببب  المببببواد 

ل خزنهببا وصببرله إلبى خطببوط اإلنتبباج. توجببد لببي المسبتممة والتقكببد مببن مطابثتهببا لممواصبفاة المطموبببة تببب
أغم  المن اة اإلنتاجية مختبراة خاصة لمثيام بقرمال لح  المواد من الناحيتين الكيمياوية والفيزياوية 
ويثوم المسإولون ربن هبتا المختببراة ببرل  المبواد التالفبة وغيبر المطابثبة لممواصبفاة التبي سببس وأن تبم 

 تحديدها رند ال راا.
توجببد بعب  المبواد التبي ال يمكبن بيعهببا مبا برة إلبى المسبتهمكين نظبران الحتياجهببا خززين اإلنتزاج : الت -ب

إلببى لتبببراة حضببانة خاصبببة حسببب  نوريببة المبببادة كببي تصببببح جببباهزة لئسببتهئك ومبببن جممببة هبببتا المبببواد: 
 )الصابون والخمور والخل وبع  أنواع الجبن والتبغ والعطور(.

خزنيببة التببي تحتبباج إلببى رمميباة تحضببيرية تثتببرن بتجهيزهببا إلببى كمبا أنببه هنبباك بعبب  المبواد الم 
إربدادها لبي بعب  األحيبان الور باة اإلنتاجيبة كعمميباة الفبرز والبربط والتزييبة والخمبط والتخميبر ليجبرى 

ليتم استئمها من تبل المخازن  ئتهبالمخازن من أجل تسهيل العممية اإلنتاجية، أما مخمفاة اإلنتاج ولض
ا لبببي حالبببة وجبببود إمكانيبببة إربببادة تصببنيعها أو بيعهبببا إلبببى من ببباة أخبببر  تبببد تحتاجهبببا لبببي ل ببر  تخزينهببب

 عمميببببةالرممياتهبببا اإلنتاجيبببة أو الببببتخم  منهبببا إت ال توجبببد اإلمكانيببببة مبببن االسبببتفادة حتببببى ال تعرتبببل سبببير 
 الصنارية. ةالمن الي  جراا تراكمها  اإلنتاجية

 



 اإلجراءات المخزنية
ميع المن اة وضع مجمورة من اإلجراااة التي تتناول تنظيم رمميباة يتعين رمى اإلدارة لي ج

االستئم والفح  والصرف بهدف انجاز تمك العممياة بسهولة وبكفااة رالية وأن تمزم جميع العاممين لي 
بهبم بارتببار إن ال بحناة الببواردة  ناطببةلألرمبال الم مإدارة المخبازن بتطبيبس تمبك اإلجببراااة خئلهبا تبقديته

ازن وحتبببى تجهيزهببا لمجهببباة التببي تطمبهبببا سبببواا أكانببة تمبببك الجهبباة مبببن ضببمن تنظيمببباة المن بببقة لممخبب
 )كاألتسام اإلنتاجية، اإلدارية، أو المخازن األخر  التابعة لنفس المن قة( كما يحصبل لبي بعب  الحباالة

المن بقة او   التبي يبتم خئلهبا تحويبل بعب  المبواد والسبمع مبن احبد المخبازن إلبى مخبازن اخبر  تابعبة لبنفس
لمعمئا داخل وخارج الثطر. وتتناول إجراااة  تكون تمك الجهاة غير تابعة لممن قة كما لي حاالة البيع

التخببزين جميبببع اإلجببراااة المتعمثبببة بتنظببيم رمميببباة االسبببتئم والفحبب  وأسبببالي  المحالظببة رمبببى المبببواد 
د والسمع من المخزن إن إرداد إجراااة والسمع خئل لترة بثائها لي المخازن وكتلك إجراااة صرف الموا

ضبببورة لبببي ضبببوا دراسبببة  ببباممة ومسبببتوربة جميبببع الظبببروف التبببي تبببإثر لبببي رمميببباة االسبببتئم مرنببة ومو 
والصرف والتي من أهمها طبيعة وحجم ن اط المن قة وكتلك كمية ونورية المواد والسبمع التبي تتعامبل بهبا 

دد العباممين لبي المخبازن ومبإهئتهم الفنيبة واإلداريببة ومعبدل سبررة حركبة المخبزون السبمعي لبي المن بقة ورب
يساهم لي تسهيل انجاز األرمال المتاحة بإدارة المخازن ويظهر مما تثدم أن رمى اإلدارة لي المن قة تببل 
إرداد وتطبيس إجراااة االستئم والصرف دراسة المت يراة التالية حتى تجعل من تمك اإلجبراااة ربامئن 

 الوتة المطمو . يساهم لي اختصار
النجباز رمميباة السبتئم والصبرف ويعمبل لببي نفبس الوتبة رمبى تخفبي  تكباليف أداا العمميبباة 

 المخزنية إلى أتل مستو  ممكن:
 طبيعة وحجم الن اط التى تمارسه المن قة لي الوتة الحاضر ولي المستثبل. -1
األرمببال التبببي يمكبببن أن حجببم وطبيعبببة الن بباط البببتى تثبببوم بببه إدارة المخبببازن لببي المن بببقة حاليبببان و  -2

 تمارسها إدارة المخازن لي المستثبل.
 ها.نكمية ونورية المواد والسمع ومعدل دورا -3
 مد  تولر الكفاااة اإلدارية والفنية لمعمل لي إدارة المخازن. -4

 



 الفحص
ي بير مفهببوم الفحب  إلببى جميبع اإلجببراااة التبي تمارسببها إدارة المخبازن بهببدف معرلببة  مفهززوا الفحززص:

ونورية البضائع الواردة لممخازن من جميبع المبوردين وتحديبد االنحرالباة الكميبة والنوريبة ببين المبواد كمية 
، وكببتلك تحديببد كميببة ونوريببة البضبببارة ةوالسببمع الببواردة وبببين المببواد والسببمع المتفببس رمببى تجهيزهببا لممن ببق

المبواد والسبمع الببواردة  مطابثبةالناتصبة والتالفبة لبي ال بحناة البواردة لممخبازن ويبتم تلببك مبن خبئل مثارنبة و 
أو مطابثتهببا مببع العينببباة  مببع المواصببفاة المثبتببة لببي رثببود ال ببراا التببي أبرمتهببا المن ببقة مببع المجهببزين 

لد  المن قة لي تاريخ توتيع رثد ال راا، ويئحظ إن رممية الفح  والنماتج الموزرة من تبل المجهزين 
 رحمة الفح  النهائي.تتم لي مرحمتين هما مرحمة الفح  األولي وم

 
يثبوم تسببم االسبتئم رنبد وصبول البضبارة لممخبازن بمطابثبة المعمومبباة  مرحلزة الفحزص األولز : -1

المثبتببة لببي أوامببر ال ببراا والتببي تبببين كميبببة ونوريببة البضببارة المتعاتببد رميهببا مببع المجهببزين مبببع 
ربداد تثريببر ربن نتبائت الفحبب  يثببة ا السبتئم األولببي المظهبر الخبارجي لمبضبائع الببواردة لثبط وات

لمبضارة وتبين ردد الصناديس، العبواة، الباالة، البراميل...الخ الواردة لممن بقة ويوضبح كبتلك 
مثدار التمف والنث  الظاهر لي تمك العبواة أو الصناديس بهدف تحديد مسإولية الجهاة التي 

ولي ال يك ف بتها بدلع التعوي  رن تمك األضرار إن تثرير الفح  األلتسببة لي تلك ومطا
إال رن التمف والنث  الواضح من المظهبر الخبارجي لم بحناة البواردة لممخبازن بسبب  ته بم أو 

األولببي أساسبببان تسببهيل تفريبببغ   رمميببة الفحبببتحطببم أو تمببف الصبببناديس أو العبببواة، وتسبببتهدف 
م التفريبغ بسبررة وبكفبااة راليبة بهبدف تمكبين المن بقة مبن اسبتخداوانجباز رمميباة   وسبائط النثبل

وسبائط النثبل المتاحبة لهببا اسبتخداما اتتصباديان وتخفبي  الخسببائر واألضبرار التبي تصبيبها نتيجببة 
تبقخر انجباز رمميباة تفريبغ وسبائط النثبل إلبى أتبل مسبتو  ممكبن أو تتئلبى دلبع غرامباة تبقخير 
تفريبببغ ال ببباحناة إتا كانببببة ال ببباحناة مسببببتقجرة مبببن ال يببببر وتثبببع رمببببى إدارة المخبببازن مسببببإولية 

تسم التقمين لي المن بقة ربن البنث  والتمبف البتين تك بف رنبه رمميباة الفحب  األولبي أخطار 
بهدف تحديد حجم الخسائر واألضرار الناتجة رن تلك تمهيبدان لممطالببة ببالتعوي  المناسب  مبن 

 الجهاة التي تثع رميها مسإولية دلع التعوي .
كميببة ونوريبة المبواد والسببمع تسبتهدف رمميباة الفحبب  النهبائي معرلبة  مرحلزة الفحززص النهززا  : -2

لمخببازن المن ببقة مببن خبببئل مطابثتهببا مببع المواصببفاة المحبببددة لببي أوامببر ال ببراا وتحديبببد الببواردة 
كمية ونورية البضارة التالفة والناتصة أو المخالفة لممواصفاة لي ال حناة الواردة ومد  التزام 

المطموبة منهم لعئن من الناحيتين المجهزين لي تنفيت العثود المبرمة معهم حيا تجهيز البضارة 



الكمية والنورية ويتعين رمى المن بقة انجباز رمميباة الفحب  النهبائي بدتبة وبقتصبر وتبة ممكبن 
 وتلك بهدف تحثيس ما يمي:

 تخفي  تكاليف التخزين التي تتحممها المن قة خئل رممياة الفح  النهائي. -1
 تجهيز المواد والسمع لطالبيها لي الوتة المناس . -2
يسباهم اكت باف االنحرالبباة الكميبة والنوريببة لبي ال ببحناة البواردة بسببررة لبي تمكببين المن بقة مببن  -3

مطالبببة الجهبباة المسبببإولة رببن تمبببك االنحرالبباة بببدلع التعبببوي  لببي الوتبببة المناسبب  أو ضبببمن 
 الوتة المحدد لممطالبة بالتعوي .

 تولير مساحاة الستثبال ال حناة الثادمة. -4
 

 للمواد والسلع الواردة:أساليب الفحص النها   
 :والسمع الواردة لممخازن التابعة لممن قة همالممواد هناك أسموبان لمفح  النهائي 

 الفح  الكامل لجميع الوحداة المستممة. - أ
 الفح  الع وائي أو كما يسمى الفح  باستخدام العيناة الع وائية.  -  

 
 وامل منها:إن اختيار أى من هاتين الطريثتين يعتمد رمى مجمورة من الع

 تكاليف رممياة الفح  النهائي. -1
 حجم المبالغ التي تخصصها المن قة لي ميزانيتها النجاز رممياة الفح  النهائي. -2
طبيعة المواد والسع الواردة لممخازن. لهناك مواد وسبمع يجب  أن تفحب  ر بوائيان كمبا هبو الحبال  -3

تفحب  كبل واحبدة منهبا لحصبان  بالنسبة لمحبو ، السكر... البخ بينمبا هنباك مبواد وسبمع يجب  أن
 هدف التقكد من نوريتها وسئمتها.بدتيثان وكامئن كما هو الحال بالنسبة لألجهزة الطبية 

 درجة الثثة بين المن قة والمجهزين والتي يمكن تثديرها من خئل التعامل السابس مع المجهزين. -4
المرسبببمة مبببن األتسبببام التابعبببة الجهببة التبببي أرسبببمة البضبببارة لممخبببازن بارتببببار أن المبببواد والسبببمع  -5

 لممن قة تختمف إجراااة لحصها رن المواد والسمع المرسمة من تبل المجهزين.
وتعتببر المبال بة لبي نفثباة الفحب  النهبائي إسبرالان ي بابه المبال بة لبي تخفبي  تمبك النفثباة إلببى  

ر كبيببرة خاصببة لببي الحبدود التببي تببإدى إلبى رببدم دتببة نتبائت الفحبب  النهببائي حيبا تتحمببل المن ببقة خسبائ
لبي الوتببة البتى يبببدأ ليببه الحباالة التببي تك بف ليهببا االنحرالبباة الكميبة والنوريببة لبي البضببارة المسببتممة 

صببرلها إلببى العمميبباة بالنسبببة لممن بباة اإلنتاجيببة والخدميبببة أو تجهيزهببا لمعمببئا كمببا هببو الحببال بالنسببببة 
مارسها المن قة وتد تفوة رميها لرصة مطالبة لممن اة التجارية حيا يتقخر تنفيت جميع العممياة التي ت
 الجهاة التي كانة وراا تمك االنحرالاة بدلع التعوي .

 



 الجهات الت  تقوا بعمليات فحص المواد والسلع الواردة للمخازن
متخصصبة بفحب  مسإولية لح  المواد والسمع الواردة لي بع  المن اة بإدارة مسبتثمة تناط  

مبن المجهبزين وكببتلك لحب  السبمع التببي تثبوم األتسبام اإلنتاجيببة بتصبنيعها ويفضببل المبواد والسبمع الببواردة 
ة اإلنتاجية ولي الحاالة التي تكون ليها المواد والسمع تاة مواصفاة لنية لي المن آإتباع هتا األسمو  

ة اة لحبب  متخصصبة وتبد تسبتعين المن ببآوتتطمب  رمميبة لحصبها خبببراة وكفباااة ومسبتمزماة ومعبد
ن ببببآة أخبببر  متخصصببببة بفحبببب  المبببواد والسببببمع تمتمبببك معببببداة ومختبببببراة ومبببن أمثمببببة تلببببك بخبببدماة م

مختبراة لح  المواد ال تائية واألدوية وغيرها من المواد والسمع التي تحتاج إلى لح  دتيس متخص  
وتبببد تتبببولى إدارة المخبببازن مهمببببة لحببب  األصبببناف الببببواردة لهبببا والتبببي ال تتطمبببب  رمميبببة لحصبببها خبببببراة 

تإلبببف لجنبببة خاصبببة تسببمى لجنبببة الفحببب  ي بببترك لبببي نيبببة متخصصبببة كمبببا أن هنبباك من بببآة ومعببداة ل
دارة التببقمين.  رضبويتها مهندسببين ولنيببين متخصصبين باإلضببالة إلببى ممثبل رببن كببل مبن إدارة المخببازن وات

 ويمكن الثول أن الجهاة التي يمكن أن تناط بها مهمة لح  المواد والسمع هي
 جهاة خارج المن قة. -1
 المن قة.جهاة داخل  -2

 

 أواًل: جهات خارج المنشأة
 إن الجهاة الخارجية التي تثوم بعممية الفح  تد تكون:

المكاتبب  المتخصصبببة بقرمببال الفحببب  وتمتمببك هبببتا المكاتبب  الخببببراة والمعببداة الئزمبببة  - أ
 لمفح .

 المنتجين: تعتمد بع  المن آة رمى  هاداة الفح  الصادرة من منتجي األصناف. -  
 

 المنشأة ثانيًا: جهات داخل
 وتكون هتا الجهاة احد األنماط التالية

 وجود إدارة مستثمة متخصصة بقرمال الفح . - أ
 تكميف إدارة المخازن بقرمال الفح . -  
 تقليف لجنة خاصة تناط بها مسإولية لح  األصناف. - ج

إن رلب  أو تببول ال بحناة البواردة والمطالببة  ببالتعوي  أمبر تثبررا الجهبة المسبإولة ربن الفحب  والتبي 
. تباريخ الفحبب . اسبم المببورد. رتبم أمببر تتبولى إربداد تثريببر ربن نتببائت الفحب  يوضببح المعمومباة التاليببة

ال راا كمية ونورية البضارة الواردة. كمية ونورية الوحداة التالفة أو الناتصبة أو أى بيانباة ومعمومباة 
اة الفحبببب  واسببببتئم أخبببر  تسببببتفاد منهببببال إدارة المن ببببقة لببببي معرلببببة نتبببائت الفحبببب . وبعببببد انجبببباز رمميبببب



ربببداد مسببتنداة اسبببتئم أصبببولية يببتم خبببزن المببواد والسبببمع المسببتممة لبببي مخبببازن  البضببارة ب بببكل نهببائي وات
ة تجهببز المببواد أو تتناسب  وكميتهببا ونوريتهببا ومعببدل حركتهببا ل ايببة تجهيزهببا لطالبيهببا ولببي بعبب  الحبباال

لخبزن المبادى نظبران لحاجتهبا المسبتعجمة مبا رة لمجهاة التي تطمبها دون أن تمبر بمرحمبة ا السمع المستممة
لهبا ويسباهم الصبرف مبا ببرة لبي هبتا الحباالة لببي ربدم تبقخر تنفيبت العمميبباة المختمفبة التبي تمارسبها تمببك 

 الجهاة.
البضارة الواردة لممخازن حيا ترسل البضارة المطابثة لممواصفاة لي وال كل التالي يوضح سير حركة 

هدف خزنها. أما البضارة غير المطابثة لممواصفاة لثد تعباد لممجهبز ضوا نتائت الفح  إلى المخازن ب
أو مخزن لي مخازن البضارة التالفة أو يجرى رميها رممياة إنثات ولي ضوا نتائت رممياة اإلنثات ترسل 
البضارة التي تم إنثاتها إلى مخازن البضارة السميمة والبضارة التي ال يمكن إنثاتها ترسل إلى مخازن 

 رة التالفة.البضا
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 المحاضرة الثالثة : االستالم 
 

 مفهوم االستالم:
يشيييمفهومييالسفالم ييى سفولييلفواييالافاللهييالالافالالل ييازفاللييالالما فلهجييع افاللهتشييت فهيياف هيييزفالل مييع فاللىيي ف

اللقطييمفاميياهعفيييىسف   ييمعفىىييالللفىالميييافاللا ييعنزفلاهتشييت ف ييالالكفالعتيي فىاييخفالل مييع فهييافاالجييافاالفجييعم ف
فالى ايافلهيىمعفالتالعيىمع.

اللهتشييييع فالللاييييم فاق ييييسفهىج ييي فاعم ييييى سفي يييهلفو ييييسفيةفالم يييى سف يييي فا اييي فطفه يييي اللىتيييعالف
الت يييع ف هييييزفاللمهاييييع فاللهىماقيييةفاع يييى سفالم يييى سف يييهافواالم فاللهجيييع افاليىيييالللفاللميييعهاياف ييي ف ييي الفاللق يييسف

عييياالافالىتتييييسفالله يييىتاال فالالل ييي   فاللىييي فىاييييافلهييييةفالتالعييييةفاللهيييالف افالالل يييازفالال  ييي فاللشييي تع فالليييالالما فالالظ
الهمم يييةفالل ميييع فاللىييي ف م ىميييعفالىيييعمينفال ييياللمعفلاهجيييع اففىميييعلهجيييع افاللهتشيييت فامييياحفهىعاميييةف ملفالليييالالما 

لى ايييافهيياتفاللىيي السفالله ميي يافاعمالوييع فالله يياا فلمييسفالاللىيي فىم يي فاللهتشييت فج لمييعفاع ييى سفاللا ييعنزفاللىيي ف
عيياسفىمعوييا فعاييلفشييمالك عف يييلفىوييمففاللهتشييت ف يي فامييففالل ييعم ف مالهييع فعاييلفاللهييالماياف يي ف علييةف

ى مي  سفاللهالالافالالل ازفاللهىمعوافعايمعف هافاللوىم فالله اا فلمسفلى ايسفاللا ععةفلاهتشت فال  ف عم فاجمتف
فىم ففواالافاللهالالافالالل ازفو الفلسفى م فلمعف  فاللها فالله اا .

ف
 توفير البيانات والمعلومات:

فى امف فاللى  فاللشمالك فاالالهم فا الم فالم ى س فو س فاى اليا فاللهشىميع  فواالم  فيىممحفىقالس ف ىل  ع
اللمعهاالاف  ف  الفاللق سفه اقًعفالاشلافىو يا فعالفاللطاايع فاللى فيىالوزفال اللمعفاماحفىجطيطفالامه ةف

عاالافالله ىتاال فالالم ىماالافم ىقاعافاللش تع فاللالالما . فعهايع فالم ى سفالالظ
فو سفالم ى سفا المفهافالجطعمال فالل فى اليا فيىس فاللهم اةفهافواافالله م يافوللفواالىلهع م فالميا

فوااف فها فش تمع فىس فاللى  فالاللتالعية فالللهية فى اا فالمجطعمال  ف  ه فاتا فالي  ت فاللهتشت  ف   اللهشىميع 
الله م يافالل لخفطميقةفىغايومعفالتقامعفالىعمينفال اللمعفاعإل ع ةفوللف لخفىىال مفلق سفالم ى سفهماالهع ف

فهافج افه ىتاال فاللش افاللى فىم افهافواافالل مع فاللهىعفعا فتقافاللش تع فاللالالما  فعهاية فامع  ة
فاللا ععةفاللهىمعوافعايمع.

ف
 عمليات التفريغ:

فاللش تع ف  فلىوميغ فلاىج يا فاللهىع ة فالممال   فها فهميتة فاللهتشع فىج ي فه ع ة يىميافعال
فالاافى م ف فاللهجع افهافه ع ع فاللىوميغفماا فاللى فىى اهمع فاللا ععة فالتالعية فىىتع  فهزفلهية اللالالما 

الت ع فعهايع فاللىوميغفا معةفالالوعك فععليةفاماحفالجى عمفالل هافالل يفاعمم وةفالاللهماال فاللى فى ماف
ى ىغموهفعهايع فاللىوميغفالل لخفلىجويففىلعليحفاللىوميغفوللفاوافه ىالتفههلا.فالل هعيةفاللا ععةفاللالالما ف



فىاخف فها فالم ىوعا  فاماح فاللماالال  فالى طيس فل م فل لخ فالىى  ل فالاللل م فالاللىشاليه فاللىاح فها لاهجع ا
فالالل  الافعالففاللماالال ف   فاللايممع ف  فاللهمال فاللقعاهة فاالفم ىمهعلمع فعالفاللا ععة فالله ع تة عهاية
فهالالمافهعلية.
فهف فهماال  فال ىجاالس في ع س فىوميغفىطلهع فعهايع  فالت ع  ف   فاللهتشع  فواا فها فىلتاللال يًع الم 

اي ًعفعالففاللش تع فاللالالما فالالله ع تةفعالفاللقالتفاللمعهاةفالالل افهافىمم معفلا الالالفالالإل عاع فاليمها
الل لخفاالمالافاللمهافم زفمالحفاللهمتاليةفلامعهاياف  فاللهجع افالي ايف  فتوسفاللالو فوللفىجويففهمااف

فىجويففىلعليحف الالالفالالظ عاع فاللمهافوللفاوافه ىالتفههلا.
فىىهثافف فاللهتشت  فىى هامع فج عم  فيهثا فاللهتشت  فلهجع ا فاللالالما  فاللشع تع  فىوميغ ف   فاللىتجيم اا

فيا فاللى  فلااعلغمالهع  ف م ةفوعت ممع فعايمع فى يز فاال فهتمس فالله ىت م  فاللشع تع  فىوميغ فا ا فىتجيم ايا
فاليىمى فعالف فلاهتشت . فهاليىمع فلعت فىاخفاللشع تع فىمالا فهع فو ال فالوى عايًع فاللشع تع فال ىجاالهًع ال ىجاالس

ت فالي ايفاللمهايع فاللى فىهعم معفاللهتشالفىتجيمفىوميغفاللشع تع فاي ًعف  الال فالالجىتعوع ف  ف هيزفالمتشطةف
فوللفجوففالللوعك فالإلتىع يةف  فاللهتشت .

 
 وظائف قسم االستالم:

فلهمعسفاللىعلية:الالللايم فىتايةففاللهتشآ يىالللفاللمعهاالاف  فاو عسفالم ى سف  فهجع افف
 ال ى سفال   ف هيزفاللش تع فاللالالما . .1
 وعاالافىقعميمفالللشحفعافاللا عنزفاللالالما . .2
 ى  يمفه ىتاال فالم ى س. .3
 هافه ىتاال فالم ى سفلإلاالمال فاللىعلية:فاللهشىميع ،فالإلتىع ،فاللهايمع ،فالل  عاع .وم عاف المف .4
  وتف هيزفالله ىتاال فالالل    فاللى فلمعفع وةفامهايع فالم ى سفالاللو  . .5
امعفالإلاالمال فاللهجىاوةفالجع ةففىقالسفىت يقف هيزفاعهعافو سفالم ى سفهزفالمتشطةفالمجمتفاللى  .6

 الاللتقا.لةفاللاالجايةفالفواالم فاللهتع
ف

 ما هي مصادر توريد المواد والسلع:
 الله م يا. .1
 المو عسفالإلتىع يةفاللىعامةفلاهتشت . .2
 هجع افاللهتشت (.ايافاللا عنزففهتعواةاللهجع افالمجمتفاللىعامةفلاهتشت ف) .3
 )ال ى سفاللا ععةفاللهمعا (.ف كاللمه .4
 المو عسفالإلاالميةفالاللجاهيةفالمجمتفاللىعامةفلاهتشت . .5

ف



 أواًل: المجهزين
فالالم  الكفف فالم ىيعطية فالالماالال  فالماللية فاللهالالا ف هيز فاع ى س فاللهتشت  ف   فاللهجع ا فواالم  ىقالس

اللىلهيايةفالاللهلعنافالاللهماال فالاللماافال يم عفهافالله ىا هع فالل اميةفالمجمتفاللى فيىسفشمال  عفهافالله م ياف
فالل  فعايه ف ال فلهع فالإلتىع ية فاللمهايع  ف   فى ىجاس فالاللى  فاللقطم فالجعم  فاالجا فلاهتشع فها فاعلت اة عا

الإلتىع يةفالاللجاهيةفاماحفوتىع ف ازفاالفجاهع فاللهعفى ىاسفاللهتشع فاللى عميةفهافالله م يافا عنزفىعهةف
فلى عم ف فاللمعهة فاللهتشت  فاللممالوية، فاللهجع ا ف لخفشملة فاهثاة فالها فلاه ىماليا. فايممع فاماحفوععا  الل تز

فالم م  فاللاويقة...اللن.
ف

فالتابعة للمنشأة: األقسام اإلنتاجيةثانيًا: 
ىىالللفواالم فاللهجع افال ى سف هيزفاللهتى ع فاللى فيىسفى تيممعفهافواافالمو عسفالإلتىع يةفاللىعامةفف

 لاهتشت فال وتمعف  فهجع افالل ازفىعهةفالل تزفلغعيةفى مي  عفلامه ك.
االف يم عفاعإل ع ةفوللف لخف عافاللىغييمف  فاللامالهجفالإلتىع يةفاالفالجى حفهمام فال ىجاالسفاللهالالاف

اف ع ةفالإلتىع فالل لخفمفىو افعهافالم اع فالمجمتفي ايفوللفتمالمفهالالافاله ىا هع ف اميةف عن ةف
اف ع ةفالإلتىع فوللفواالم فعواالم فالإلتىع فالم ىوعتفامع.فال  ف  هفالل علةفيىسفوععا فاللهالالافالالل ازفاللوعن ةف

ف فاللوعن ة فالالل از فوافعهايع فوم ععفاللهالالا فالإلعاللهجع ا. فاهال  فه ىتاال فاف ع ة فالاافىىس تىع فماا
ا الليةفه ىتاال فوم ععفاماحفالل يطم فعالف ملةفاللهالالافالالل ازفايافاللهجع افالالمو عسفالإلتىع يةفالى اياف
الم اع فاللى فى ايفوللفهثاف  هفالل علةفلهتزف االثمعف  فالله ىقاافاالفىقايافىلمالمف االثمعفاماحفىجويفف

ت فوللفاوافه ىالتفههلافهزفالل وعتفعالفلهيةفالتالعيةفالإلتىع فاالافىلعليحفاللمهايع فالإلتىع يةف  فاللهتش
فىغييم.

الىقالسفواالم فاللهجع افاي ًعفاع ى سفهجاوع فالإلتىع فهافواالم فالإلتىع ف يلفى افوللفاللهجع افهاف
الو فمجمفهجاوع فاللمهايع فالإلتىع يةفاماحفج تمعف ىلفالو فايممعفامافىماللهمعفالهيع فهتع اةف يلف

اللهتشت فعافايزفهجاوع فاللمهايع فالإلتىع يةفال  فا يعافاجمتفيىسفال ىمهعافهجاوع فالإلتىع ف  ففىماافواالم 
فالي  ت فالإلتىع ية، فاهال  فه ىتاال فجع ةفاللمهايع  فالإلتىع ية فاللمهايع  فهجاوع  فىى اس فاللهجع ا فالا

فالله فواالم  فعال فالىقز فالاللتالعية، فالللهية فاللتع يىيا فها فاللهجاوع  فهالال وع  فالال ح فاشلا جع افىممف
ى نسفالطايمىمعفل يافاللىجا فىه  الليةفىال يمفالله ع ع فالل  هةفلج افهجاوع فالإلتىع ف  فتمالحفج اف

فهتمعفاعلايزفاالفوععا فالم ىمهعا.
فاليتممفههعفىقاسفاافواالم فاللهجع افىى اسفهافواالم فالإلتىع فهعفيا :

 اللهتى ع فاللىعهة. .1
 ع .اللهالالافالالله ىا هع فالل اميةفاللوعن ةفعاف ع ةفالإلتى .2
 هجاوع فاللمهايع فالإلتىع ية. .3



 
 



 
 المحاضرة الرابعة : تكممة مصادر توريد المواد والسمع

 ناقمة البضائع بين مخازن المنشأة(مثالثًا: المخازن التابعة لممنشأة )
يحصل في كثير من األحيان خاصة في المنشات الكبيرة والتي تدير مخازن متعددة وفي مناطق  

المخازن التابعة بعض األخر من المختمفة أن يتم تحويل جزء من المواد والسمع من بعض المخازن إلى 
لممنشأة حيث تقوم المخازن باستالم بضائع محولة ليا من مخازن أخرى تعود لممنشأة وتحدث ىذه 
الحاالت خاصة عندما توجد مواد وسمع من أصناف معينة بكميات كبيرة في بعض المخازن في الوقت 

مك األصناف ولذلك يتم الذي تعاني منو مخازن أخرى من عجز واضح في الكميات التي تحتفظ بيا من ت
تحويل جزء من ىذه األصناف بيدف الحد من تراكميا في بعض المخازن ونفاذىا في البعض اآلخر من 

 المخازن.
ويتطمب تنظيم عمميات التحويل بين المخازن المختمفة التابعة لممنشأة وضع إجراءات معينة  

ية وتستيدف أيضًا متابعة حركة المخزون تستيدف تنظيم عمميات التحويل وانجازىا بسيولة وبكفاءة عال
بين المخازن المختمفة بيدف معرفة كمية ونوعية األصناف الصادرة من المخازن المحولة منيا والمخازن 

 المستممة ليا.
 

 رابعًا: العمالء الستالم البضاعة المعادة
ل البضائع تقوم إدارة المخازن باستالم مردودات المبيعات عندما يرفض بعض العمالء قبو  

مخالفة الء المجيزة ليم من قبل المنشأة خاصة في الحاالت التي تكون مواصفات البضاعة المباعة لمعم
 لممواصفات المتفق عمييا.

نسخ ترسل منو نسخة لمعميل  ةويتم تنظيم مستند أصولي لضبط حركة مردودات المبيعات بعد 
 رة المخازن.وأخرى لمحسابات لتسوية الحسابات وأخرى تبقى لدى إدا

ويتعين عمى إدارة المنشأة دراسة أسباب رد البضاعة المباعة بيدف إيجاد الحمول السميمة  
مستوى ممكن باعتبار أن نى لمعالجة ىذه الحاالت وتجاوزىا في المستقبل أو تقميل تكرار وقوعيا إلى أد

عمالئيا ويؤثر عمى بقية  ويؤدي إلى إرباك عالقات المنشأة مع الءرد البضاعة المباعة من قبل العم
وقوع  تتالفىالمنشأة أن  ا المنشأة ويؤدي إلى خسائر كبيرة يتعين عمى إدارةياألنشطة األخرى التي تقوم ب

قدر اإلمكان باعتبار  الءمعملتمك الخسائر في المستقبل. وتحد أيضًا من عمميات رد البضاعة المباعة 
قع عمى إدارة المخازن مسؤولية التأكد من تسويقية في المنشأة و أن ذلك يعرقل تنفيذ البرامج اإلنتاجية والت

وافقت فعاًل قبل استالم مردودات المبيعات  قدأن الجيات التي ليا حق الموافقة عمى قبول رد البضاعة 
المخازن تقارير دورية  من العمالء ويفضل خزن البضاعة المعابة في مخازن خاصة بيا وأن تقدم إدارة

 تقرير ما يجب اتخاذه لمتخمص من البضاعة المعابة. دفالعميا بي عنيا لإلدارة



 
 خامسًا: األقسام األخرى والعاممين في المنشأة:

تتولى إدارة المخازن استالم المواد والسمع المستيمكة من األقسام األخرى التابعة لممنشأة  
..الخ( باإلضافة إلى المواد والسمع )الحسابات، المشتريات، المبيعات، القوى العاممة، العالقات العامة..

التي تتسمميا من األقسام اإلنتاجية كما تم إيضاح ذلك في الفقرة المتقدمة، حيث تقوم بتخزين المواد 
 والسمع التي تتسمميا من تمك األقسام لغاية بيعيا.

المستيمكة  ويالحظ أن إدارة المخازن تقوم باستالم آالت الطابعة والحاسبات والمستمزمات السمعية 
 وتخزينيا في مخازن متخصصة )مخازن المستيمكات( لغاية بيعيا والتخمص منيا.

كما تتسمم إدارة المخازن من العاممين في جميع األقسام المعدات والعدد واألدوات التي سبق وأن  
مك العدد تمت إعارتيا ليم بعد انتياء الغرض الذي استخدمت فيو أو نتيجة نقل العاممين المعارة ليم ت

واألدوات إلى أعمال أخرى ال تتطمب استخدام مثل تمك العدد واألدوات أو ترك بعض العاممين العمل ألي 
حالة العامل عمى التقاعد اسبب كان كما يحصل مثل في حاالت االنتقال إلى منشات أخرى أو نتيجة 
المستمزمات السمعية التي ألي سبب كان ففي ىذه الحالة عمى ىؤالء العاممين إعادة جميع المواد و 

 استعاروىا من المنشأة قبل تركيم العمل فييا إلى المخازن.
 

 حاالت إرجاع األصناف والعهد الشخصية:
 تتمخص حاالت إرجاع األصناف والعيد الشخصية لممخازن بما يمي:

األصناف غير الصالحة في األغراض التي تستخدم فييا أو التي ال فائدة في إصالحيا مثل  .1
 ثاث والمعدات واآلالت المكتبية المستيمكة وما في حكميا.األ

 المواد والسمع الفائضة عن حاجة األقسام التابعة لممنشأة. .2
 جميع المواد والسمع المعارة والتي تطمب المنشأة إرجاعيا. .3
 األصناف المعارة والتي انتيى الغرض الذي تستخدم فيو أو التي انتيى الوقت المحدد إلعارتيا. .4
 االحتياطية وما في حكميا واتاألد .5

 
 



 
 المحاضرة الخامسة

 المركزية والالمركزية في االستالم:
يشير مفيوم مركزية االستالم إلى وجود قسم واحد في المنشأة متخصص باستالم المواد والسمع  

الواردة لممنشأة، ويتولى ىذا القسم انجاز جميع األعمال المتعمقة باستالم البضائع الواردة وكذلك يقوم 
تندات والسجالت الخاصة باستالم المواد. ويفضل إتباع أسموب المركزية في االستالم إذا بإعداد المس

كانت المخازن التابعة لممنشأة متقاربة بحيث يقوم قسم االستالم باستالم الشحنات الواردة مركزيًا وتوزيعيا 
تصادية المتحققة من ار ىذا األسموب حجم ونوع الوفورات االقيعمى تمك المخازن عمى أن يراعي عند اخت

 تطبيقو.
مركزية االستالم إلى وجود عدة أقسام لالستالم في المنشأة كل واحد منيا مفيوم البينما يشير  

االستالم عندما تكون المخازن التابعة لممنشأة  المركزية بضائع معينة ويفضل إتباع أسموب يقوم باستالم 
واستالم الشحنات الواردة لو ويساىم ىذا األسموب متباعدة حيث يقوم في ىذه الحالة كل مخزن بفحص 

 في انجاز عمميات الفحص واالستالم بسيولة وبكفاءة عالية.
إن إتباع أي من األسموبين يتوقف عمى طبيعة أعمال المنشأة كمية ونوعية السمع الواردة  
الستالم إعداد جميع المسافات بين المخازن التابعة لممنشأة ويتعين عمى كل قسم من أقسام ا ،لممخازن

 المستندات والسجالت الالزمة لمتابعة البضائع التي تقوم باستالميا بيدف متابعة حركة عمميات االستالم
 في كل قسم من األقسام بشكل دقيق.

 
 مزايا وعيوب المركزية والالمركزية في االستالم:

ن عيوب طريقة المركزية طريقة الالمركزية في االستاللإن مزايا االستالم المركزي ىي عيوب   م وا 
في االستالم ىي مزايا لطريقة الالمركزية في االستالم ولذلك نوضح ىنا مزايا وعيوب طريقة المركزية في 

 االستالم.
 

 أواًل: مزايا طريقة المركزية في االستالم
 كما يمي: يتتمخص مزايا االستالم المركز 

رة في المباني تثمحجم المبالغ المس يساىم في تخفيض تكاليف االستالم من خالل تخفيض -أ 
والمعدات والمستمزمات المادية األخرى المستخدمة في عمميات االستالم حيث تكون المساحات 
المخصصة لتفريغ الشاحنات وفحص األصناف أقل من المساحات المطموبة لمثل ىذه األعمال 

وة العاممة والمستمزمات والمعدات في حالة إتباع الالمركزية في االستالم وكذلك األمر بالنسبة لمق
 األخرى.



 تحقق اإلشراف المباشر من قبل إدارة المخازن عمى عمميات االستالم. -ب 
 ة متطورة في عمميات االستالم.لتزايد إمكانية استخدام معدات مناو  -ج 
سيولة تحديد كمية ونوعية األصناف المخالفة لممواصفات المتفق عمييا وقد يساىم ذلك في  -د 

ن األضرار عدفع التعويض  از األعمال المتعمقة بمطالبة الجيات التي يتعين عمييجانتسييل ا
 الناجمة من تجييز أصناف غير مطابقة لألصناف المتفق عمييا.

 



 ثانيًا: عيوب طريقة المركزية في االستالم
 يرافق تطبيق طريقة المركزية في االستالم العيوب التالية: 

وقت أطول بسبب كثرة األعمال المناطة بقسم االستالم ويؤدي  يستغرق انجاز عمميات االستالم -أ 
ذلك إلى إحداث فجوات واختناقات في تدفق المواد والسمع إلى األقسام األخرى ويؤخر كذلك 

 اكتشاف األصناف المخالفة لممواصفات.
ويتسبب في بعض الحاالت في فقدان فرص رفض األصناف المخالفة لمشروط المتفق عمييا أو 

ن فرص المطالبة بالتعويض من األصناف المخالفة لممواصفات خاصة في الحاالت التي فقدا
 عتراضات.االيحدد فييا المجيزين فترة زمنية معينة يقبمون خالليا 

والنقل خاصة عندما تكون الجيات التي تحتاج لممواد والسمع تقع  ارتفاع تكاليف عمميات المناولة -ب 
 .ن قسم االستالمعفي مناطق بعيدة 

صعوبة تحقيق التنسيق بين قسم االستالم األخرى التي ليا عالقة بعمميات االستالم خاصة إذا  -ج 
 كانت تمك األقسام تقع في مواقع بعيدة في قسم االستالم.

 
 حفظ المواد:

يعتبر توفير درجة عالية من المحافظة عمى المواد والسمع الموجودة في المخازن من بين أىم  
لذلك يتعين عمى اإلدارة وضع إجراءات محددة بشكل واضح ومستوعبة جميع العوامل مسؤوليات اإلدارة و 

كما تقع عمى اإلدارة مسؤولية متابعة ،والظروف التي ليا عالقة بالمحافظة عمى البضائع المخزونة 
 األىداف التي تسعى إلييا من تمك االجراءات من قبل القوى العاممة في المخازن وتقيم مدى تحقق تطبيق

التمف، الضياع، خالل تمك اإلجراءات والتي تتمثل بالمحافظة عمى المواد والسمع وحمايتيا من التشويو، 
السرقة، الحريق، ونقصان الوزن والحجم بشكل غير طبيعي )كما يحدث بالنسبة لبعض السوائل حيث 

ل غير مالئمة وينقص حجميا بشكل غير طبيعي إذا كانت درجات الحرارة أو غيرىا من العوام بخرتت
 لخزنيا(.

 
 وقاية المخزون:

توجد ىناك قواعد ميمة يجب إتباعيا كي تحافظ عمى وقاية المواد المخزونة واحتفاظيا 
 بمواصفاتيا األصمية ومن أىم ىذه القواعد:

عند تخزين المواد يجب التأكد من أن إدارة المخازن قد قامت باتخاذ كافة الوسائل المطموبة  .1
ية و تين أي تمف قد يصيبيا أثناء عممية الخزن من حيث درجة الحرارة والرطوبة واللوقاية المواد م

 غيرىا من العوامل التي تؤثر عمى مواصفات المادة.و 



المحافظة عمى المواد من الكسر والعطب وىذه تشمل جميع المواد القابمة لمكسر والعطب حيث  .2
 رضيا لمكسر وبالتالي لمتمف.يجب أن يتم خزنيا في أماكن خاصة وبطريقة ال تسمح بتع

سبق وأن تم اتخاذ إجراءات  التي يجب عمى أمين المخزن القيام بالتفتيش الدوري عمى المواد .3
م يجب أن يتم القيام بإعادة النظر بإجراءات الوقاية إذا مزو د النوع تياالوقاية ليا لمتأكد من سالم

 ثبت عدم فاعمية اإلجراءات السابقة.
المخزونة سيتم صرفيا في وقت فالمواد  جراءات الوقاية المخزنية عالية نسبيًا إذا كانت تكاليف إ .4

التكاليف ففي ىذه إعالة يتم صرف النظر عمى اتخاذ الوقاية ب تحمل مثل ىذه جقصير ال يستو 
المناسبة لو وجدنا بأن ىناك احتمااًل لتعرض ىذه المواد لمتمف فيتم اتخاذ الوقاية المناسبة حتى 

أخذ بنظر االعتبار األحوال نقبل تقرير نوع الوقاية الالزمة لممواد يجب أن ،تكاليفيا  لو ارتفعت
الجوية السائدة التي سوف تتعرض ليا المواد أثناء عممية التخزين ونوع المواد المطموبة وقايتيا 
والمكان الذي سيتم تخزين المواد فيو سواء كان في المخازن المسقفة أو غير المسقفة وفترة 

 التخزين وأخيرًا قيمة المواد المخزونة.
وتوجد ىناك عدة وسائل مستعممة لموقاية من تمف المواد والمحافظة عمييا وتعتمد ىذه الوسائل  

عمى نوع المادة وطبيعتيا فالمواد القابمة لمصدأ مثاًل يجب أن تحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة وتوجد 
فيفضل أن تحفظ ىذه المواد فييا كذلك يتم حفظ بعض  ىناك بعض الوسائل الخاصة لمقاومة الصدأ

المواد في أكياس من النايمون في حاالت أخرى يتم استعمال بعض الشحوم الواقية لممواد أو بعض 
 الدىون الخاصة من أجل سالمة المواد.

 
 احتياجات الوقاية:

ماية العاممين فييا جراءات الوقاية لغرض حإعند العمل في داخل المخازن البد من توفير بعض  
من مختمف المخاطر التي قد تواجييم أثناء قياميم بالعمل إن العناية والمحافظة عمى الخزين وحده ال 
يكفي بل يجب االىتمام بالكادر البشري وتوفير الظرف المالئمة لمعمل من درجة حرارة مناسبة وتيوية 

ضاءة ووسائل راحة إضافة إلى توفير إجراءات الوقاية م في  ن الحوادث التي قد يتعرض ليا العاممونوا 
 المخازن.
إن استخدام اآلالت والمعدات الحديثة في داخل المخازن نتيجة التطور العممي والتقني الذي  

يشيده العالم اليوم قد زاد من االىتمام بالناحية األمنية عند إنشاء المصانع وبناء المخازن الحديثة كي ال 
 لى المخاطر.يتعرض العاممون فييا إ

 



 ات الواجب اتخاذها:طما هي االحتيا
تجييز المخازن بأجيزة التنبيو عن الحريق والسرقة ففي حالة الحريق مثاًل يدق جرس اإلنذار  .1

عندما تصل درجة الحرارة داخل المخازن فوق المستوى المسموح بو بيدف تنبيو العاممين إلى 
 ثو في المخازن.ضرورة االستعداد إلطفاء الحريق المحتمل حدو 

عمى كيفية استخداميا عند توفير أجيزة متطورة لمكافحة الحرائق وتدريب العاممين في المخازن  .2
 الضرورة.

تصميم المباني المخزنية وفق التصاميم التي تسمح بدخول اليواء والضوء لمبضائع المخزونة  .3
 وحسب حاجتيا لذلك.

 فات.تجييز المخازن بمعدات ومواد مكافحة الحشرات واآل .4
 وطبيعة األصناف المخزونة. الئماستخدام أجيزة التكييف بيدف توفير الحرارة والبرودة التي تت .5
 تجييز المخازن بمواد مانعة الرطوبة خاصة إذا كانت ىناك بضائع تتمف بالرطوبة. .6
 وضع اإلرشادات التي تمنع التدخين داخل المخازن وقرب المواد والسمع القابمة لالشتعال. .7
 واد القابمة لالشتعال في مخازن خاصة بيا.خزن الم .8
تددريب العدداممين فدي المخددازن عمدى كيفيددة اسدتخدام معدددات المناولدة بيدددف حمدايتيم مددن التعددرض  .9

عمددى رغبدددتيم وقدددرتيم عمددى العمددل وكددذلك الحددد مددن تعدددرض  ؤثرلمحددوادث واإلصددابات التددي قددد تدد
 المواد والسمع والممتمكات األخرى لمتمف.

 إلسعافات األولية في كل مخزن بيدف استخداميا خالل أوقات الحاجة.ات ازمتوفير مستم .11
 


