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مقدمة:
يف العصر احلديث أصبح اجملتمع يعتمد بالدرجة األوىل على ادلد ادلعلومايت (بالبيانات
وادلعطيات) ,السيما بعد اتساع دائرة ادلعرفة و البحث يف شىت ادليادين ,و ظهور األجهزة االلكًتونية
ادلستخدمة يف تكنولوجيا ادلعلومات من حيث طرق ذبميعها و معاجلتها و حفظها و اسًتجاعها
بالسرعة و الوقت ادلناسبُت ,و بذلك أصبحت ادلعلومات وسيلة ذات أعلية بالغة يف ادلساعدة على ازباذ
القرارات و ادلتابعة و التنظيم ,من أجل الوصول إىل اذلدف ادلنشود.
ميدان تسيَت الطلبيات (ادلشًتيات) و ادلخزونات يعرف ىو كذلك اختالف كبَت يف ادلنتوجات ومصادر
التموين ,وكذلك حجم معترب للحركات (دخول – خروج) ,و تعدد الوثائق ادلستعملة (طلبيات الشراء,
مستندات الطلب و االستالم ,الزبائن و ادلوردين  ,)...و كذا تنقل األسواق (منتوجات جديدة,
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تذبذب األسعار ,)...و كل ىذا يؤدي عموماً إىل تشكيل حجم معترب من ادلعطيات شلا يستلزم يف
أغلب األحيان عمليات معاجلة و استحداث ىامة و متكررة :حجز ,مراقبة ,حسابات ,ذبديد...,إخل.
لكن اطلفاض تكاليف ادلعلوماتية (من أجهزة و بررليات) تسمح اليوم ألغلبية ادلؤسسات حبل ىذه
ادلشاكل من خالل االستفادة من احللول ادلعلوماتية لتخفيض تكاليف التشغيل ,و ربسُت كفاءة وفعالية
أوقات االستجابة و مصداقية النتائج.

أهمٌة الموضوع:

يستمد ادلوضوع أعليتو من أعلية ادلعلوماتية يف تسيَت ادلخزونات لتنظيم التموين و تصريف
ادلنتجات ,فهي أشبو بنظام توازين يوازن بُت حركة تدفق البضائع من احمليط إىل داخل ادلنشأة إىل احمليط
من خالل مراقبة مستوى التدفقات و الكمية ادلتواجدة بادلخازن.

أهداف البحث:

إن اذلدف األساسي ذلذا البحث ىو التحسيس بأعلية التطور الذي حدث يف القواعد اليت
تساعد يف ازباذ القرار ,فمن قواعد البيانات إىل قواعد ادلعلومات إىل قواعد ادلعرفة ,إذ أهنا أصبحت
معارف برمتها يف ىذا اجملال بفضل مساعلة تكنولوجيا ادلعلومات و االتصال يف إدارة دورة حياة
ادلعلومات دبا تتضمنو من زبطيط و إنتاج و مجع و إتاحة و بث و اسًتجاع.
أسباب اختٌار البحث:

جاء اختيارنا ذلذا البحث رغبة يف اإلطالع على ىذا ادلوضوع كونو لو عالقة دبوضوع حبثنا يف
رسالة ادلاجستَت اليت ضلن بصددىا .كذلك بسبب وجود عالقة بُت ادلوضوع و ما يسمى اآلن بثورة
ادلعلومات اليت أصبحت ميداناً للدراسات و األحباث ادلعاصرة ,إذ أصبح احلديث اآلن عن الرجل
ادلعلومايت بدل الرجل االقتصادي.
طرح اإلشكالٌة:
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مع تعقد البيئة اليت تنشط فيها ادلؤسسة و كرب حجم ىذه األخَتة تعقدت ادلعلومات و كثرت
وتشعبت و أصبح من الصعب التعامل م ذلك احلجم اذلائل من ادلعلومات كماً و نوعاً دون استعمال
الوسائل ادلعلوماتية ادلالئمة (من حواسب ,بررليات ,شبكات االتصال الداخلية و اخلارجية .)...وىنا
غلدر بنا طرح السؤال اجلوىري التايل:
كيف ؽلكن دليدان تسيَت ادلخزونات االستفادة من التطور التكنولوجي (الذي يعرفو ميدان ادلعلومات)
من أجل سياسة التخزين و ربسُت األداء ؟
إن ىذه األفكار بعثت فينا روح االىتمام ببعض القضايا ,إرتأينا أن تشكل احملاور األساسية ذلذا البحث
ادلتواضع ,حيث مت تقسيم زلتوى ىذا البحث كما يلي:
 أوالً :تقدًن بعض التعاريف و ادلفاىيم عن ادلعلومات و عن السياسة ادلعلوماتية؛ ثانياً :ماىية تسيَت ادلخزون؛ ثالثاً :الرقابة على ادلخزون ووظائفها؛ رابعاً :أىم السجالت و ادلستندات ادلخزنية؛ -خامساً :استخدام ترميز األعمدة يف التسيَت ادلعلومايت للمخزون.

 -Iبعض التعارٌف و المفاهٌم عن المعلومات و السٌاسة المعلوماتٌة:
1
 -1-Iعن المعلومات:

ىناك بعض الباحثُت الذين ؽليزون بُت البيانات و ادلعلومة و ادلعرفة و احلكمة ,و منهم من يرى
استخدام ادلعلومات كبديل مرادف للمصطلحات األخرى.
و مشكلة ادلصطلحات ىذه تظهر يف الوثائق اخلاصة بالسياسات ادلعلوماتية ,ذلك ألن مصطلح
ادلعلومات مثال قد يعٍت يف ىذه الوثائق "االتصـال" و قد يعٍت أحياناً أخرى "احلاسبات" و"تكنولوجيا
ادلعلومات".
و يتساءل "دافيد باودن" عن الذي نعنيو بكلمة "معلومات" ضمن مصطلح "السياسة ادلعلوماتية"
وغليب بأهنا تعٍت ذلك اجلزء من الطيف ادلعلومايت الذي توجد فيو كلمة "معرفـة" ,ذلك ألن ادلعلومات
 1أمحد بدر ,السياسة ادلعلوماتية و اسًتاتيجية التنمية ,دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ,القاىرة ,0000 ,ص .01-00
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من مستوياتو األدىن يف الًتكيب كالبيانات اخلام ؽلكن إدارهتا بالنظم و اإلجراءات ,أما ادلعرفة فال تتم
إدارهتا إال بالسياسات ذلك حسب الطيف التايل:
احلكمـة
ادلعرفـة
ادلعلومـات
البيانـات
و إن كان ىناك بعض التحفظات عن ىذا االذباه و خصوصا بالنسبة للبيانات اخلام ,و لعل فكرة
طيف ادلعرفة موجودة أيضاً يف دراسات ديبونز و زمالئو (ديبونز أنتزين  ,)1988إذ يرى البيانات يف
احلروف و األرقام و الرموز  ...إخل ,و يرى ادلعلومات كحالة معرفية لإلحاطة و اإلدراك ,و يرى ادلعرفة
كحالة معرفية أعلى من اإلحاطة و اإلدراك ,مث ىو وزمالؤه يرون احلكمة يف تطبيق ادلعرفة يف الرأي و
احلكم اإلنساين ,ىذا و ىناك عدة مداخل يف تعريف ادلعلومات ,أوذلا ادلدخل ادلوضوعي العريض الذي
يرى ادلعلومات يف التعبَت احلقيقي أو ادللموس للعمليات ادلعرفية و اليت ربدث يف العقل اإلنساين ,و
بالتايل فادلعلومات ىي منتجات أو سلرجات العملية ادلعرفية اليت تتمثل يف شكل كيان مادي.
و هبذا ادلفهوم فادلعلومات توجد مستقلة عن العقل اإلنساين الذي أوجدىا ,وىذه ادلعلومات توجد يف
أشكال سلتلفة ؽلكن ربديدىا و ربريكها و اختزاهنا...إخل .أما ادلدخل الثاين للمعلومات فَتى أنو
مادامت ادلعلومات توجد يف العقل اإلنساين فيمكن فهمها فقط بالنسبة لتأثَتىا أو بالنسبة لكيفية
تغيَتىا للمواقف ادلعرفية للناس ...و ىذا ادلدخل يطلق عليو ادلدخل الذايت (بادلقابلة بادلدخل ادلوضوعي
األول) .و يف ىذا فليس للمعلومات وجود أو حقيقة يف ذاهتا و إظلا ىي تتشكل حسب مستخدم أو
مستقبل ادلعلومات و طبقاً خلرباتو.
و قد حاول الباحث ) (Braman. S. 1989التوفيق بُت ادلدخلُت السابقُت ادلوضوعي و الذايت يف تعريف
ادلعلومات بالنسبة حلقل دراسة السياسة ادلعلوماتية ...و اقًتاح برامان أربعة تعريفات رئيسية للمعلومات,
و اليت ؽلكن أخذىا يف االعتبار عند وضع السياسة ادلعلوماتية أو عند ربليلها ..و ىذه التعريفات ىـي:
 ادلعلومات كمورد  :Ressourceو ىذه الفكرة كالسيكية عن ادلعلومات ,حيث يعترب ادلنشئون
وادلعاجلون للمعلومات ,و كذلك ادلستفيدون منها ككيانات معزولة عن بعضها البعض.
 ادلعلومة كسلعـة  :Commodityمع ما يصحب ذلك من تطبيق ادلفاىيم االقتصادية ادلتصلة بالبيع
والشراء و ادلتصلة بسلسلة اإلنتاج؛
 ادلعلومات كإدراك حسي  :Perceptionو ىنا يضيف الباحث برامان ظلوذج السياق  Contextوعند
ىذا ادلستوى تعاجل ادلعلومات كتقليل للشك ) (Reduction of Uncertaintyو ادلعلومات ىنا كذلك
زبتلف بُت فرد و آخر ,أي أهنا نسبية بالنسبة لإلفادة منها.
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ادلعلومات كقوة تشكل اجملتمع :و ىنا ترى ادلعلومات كقوة يف ذاهتا و كقوة لصياغة و تشكيل
السياق ,و بالتايل يعتقد الباحث "برامان" أن فكرة ادلعلومات ىذه غلب أن تكون نقطة االنطالق
جلميع القائمُت بوضع السياسة ادلعلوماتية.

 -2-Iماهٌة السٌاسة المعلوماتٌـة:

1

إذا كان مصطلح ادلعلومات مفهوماً غامضا و مراوغاً ,كما يستخدم مصطلح "سياسة" لوصف
العديد من اإلمكانات و احلقائق ادلختلفة  ..فإن ذلك يعكس ضاللو على مصطلح السياسة
ادلعلوماتية ..و إذا كان البعض يرى أن ىذه السياسة ادلعلوماتية ىي جزء من السياسة العامة فإن
الباحثُت سافج و أندرسون و روبنز ) ,(Savage, S.P et al, 1994قد درسوا اجملاالت العشرة للسياسة
العامة و لكنهم مل يذكروا من بينها السياسة ادلعلوماتية.
 أما إيان روالند ) (Rolandsفيقتبس التعريف التايل ":ربتوي السياسة ادلعلوماتية على رلموعة القوانُت
العامة و القواعد و السياسات اليت تشجع أو تنظم إنشاء و استخدام و اختزان وتوصيل ادلعلومات.
 و يعرف كوشرين ) (Cochrane et al, 1993السياسة ادلعلوماتية بأهنا الطريق ادلقصود الذي تتبعو ىيئة
حكومية للوصول إىل قضية ذات اىتمام عام ,كما أن صناعة ىذه السياسة تتطلب االختيار بُت
عدة أىداف و بدائل.
 ىذا و تعرف موسوعة علة ادلكتبات و ادلعلومات ) (ELIS, 1991سياسة ادلعلومات بأهنا رلال يضم
كال من علم ادلعلومات و السياسة العامة ,و ينظر فيو على أنو سلعة مرتبطة حبقوق ادللكية الفكرية,
و أهنا مورد ينبغي اقتناؤىا و محايتها و تقامسها و معاجلتها و إدارهتا مع اآلخرين ..كما تشَت تلك
ادلوسوعة إىل أنو ال توجد يف الواقع سياسة واحدة شاملة للمعلومات ,بل سياسات تتعامل مع
قضايا معينة ,و تكون تلك السياسات متداخلة يف تغطيتها أحياناً و متعارضة أحياناً أخرى.
و ىناك باحثون آخرون يضعون مفهوم دورة حياة ادلعلومات يف قلب اجملال ,وىذا يعٍت أن السياسات
العامة ذات ارتباط بإنتاج و ذبميع وتوزيع و بث و اسًتجاع و اختزان ادلعلومات .وىناك من يرون
السياسة ادلعلوماتية معربة عن االتصاالت عن بعد أو عن االلكًتونات الدقيقة أو عن الشبكات .و
منهم من يرون السياسة ادلعلوماتية متضمنة للمشكالت االجتماعية و اليت تتمحور حول العمالة و
خصوصاً رفض ادلهارات القدؽلة يف سوق العمل اجلديد.
 1أمحد بدر ,نفس ادلرجع السابق ,ص .04-03
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أما الباحثة أيز تشيتز

)(Eisenchitz . T, 1993

فًتى أن فكرة عمليات نقل ادلعلومات تقع يف بؤرة

السياسة ادلعلوماتية و لكنها ال ربضر ىذه العمليات بالتفصيل.
أي أن السياسة ادلعلوماتية تشمل رلموعة من القوانُت و القواعد و التوجيهات اليت تدير دورة حياة
ادلعلومات دبا تتضمنو من زبطيط و إنتاج و مجع و إتاحة و بث و اسًتجاع ,ذلك بناءاً على التطور
االقتصادي احمللي و العادلي.
و بالتايل فإن السياسة ادلعلوماتية تتضمن رلموعة واسعة من العناصر ادلًتابطة مثل اتصاالت ادلعلومات,
تكنولوجيا ادلعلومات ,اقتصاديات ادلعلومات ,نظم ادلعلومات ,علم ادلعلومات ,شبكات ادلعلومات و
إدارة ادلعلومات و غَتىا.
 -IIماهٌـة تسٌٌر المخـزون:

تسيَت ادلخزون يعٍت االحتفاظ و احملافظة على ادلخزون و زبطيط و تنظيم و تنفيذ و رقابة
إجراءات التخزين وصرف ادلخزون حسب الكميات و النوعيات ادلقررة للوحدات أو األقسام أو
اإلدارات الطالبة دلواد ىذا ادلخزون.
و من ىذا التعريف صلد أنو باإلضافة إىل ما يتعلق بالعملية اإلدارية ادلتعلقة بادلخازن من زبطيط وتنظيم
و توجيو ورقابة ,فإنو يشمل عنصرين رئيسُت و علا:
 االحتفـاظ :و ىي عملية التخزين نفسها حبيث يتم وضع و ترتيب ادلواد يف ادلخازن من حلظة
وصوذلا إىل ادلخازن و حىت حلظة خروجها من ادلخازن.
 احملافظـة :و ىي عملية تتضمن إجراءات التأكيد من سالمة ادلخزون و العمل على إبقاء ىذا
ادلخزون صاحلا ومطابقاً إىل ح ّد كبَت للحالة أو الطريقة اليت مت استالمو هبا ,فيكون بعيداً عن سلاطر
التلف و احلريق و السرقة...
1
 -1-IIخدمات إدارة المخازن:
تقدم إدارة ادلخازن رلموعة من اخلدمات للمنشأة بشكل عام و لإلدارات األخرى و من أىم
ىذه اخلدمات:
 -0التوازن يف تدفق ادلواد األولية و األجزاء ,و ادلعدات و ادلهمات الضرورية للوفاء باالحتياجات
التشغيلية و التوازن يشمل ما يلي:
 1محد راش الغدير ,إدارة الشراء و التخزين ,دار زىران للنشر ,عمان ,األردن ,0775 ,ص .033
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ادلواد الداخلة إىل ادلخازن؛
ادلواد ادلخزنة يف ادلخازن؛
ادلواد ادلصروفة من ادلخازن.
التزويد بادلستلزمات األخرى :كالصيانة و قطع الغيار و اللوازم الصناعية للمحافظة على الطاقة
اإلنتاجية ,و ضمان استمرار العمليات اإلنتاجية.
استقبال و إصدار السلع اجلاىزة :من ادلصنع أو من اخلارج حسب الطلب ,و ىي عملية تتعلق
بالسلع اجلاىزة سواءاً كانت من ادلواد األولية اليت يتم ذبميعها و ربويلها إىل سلع هنائية جاىزة
تامة الصنع تستقبلها من ادلصنع و زبزينها .أو كانت سلع مشًتاة من اخلارج فتقوم بتخزينها مث
صرفها مرة أخرى أي إعادة بيعها بربح أو إرساذلا إىل ادلعارض و بيعها حملالت البيع.
استالم و زبزين سللفات اإلنتاج و بواقي الصناعة :و زبزينها حلُت التخلص منها ,وذلك
باالشًتاك مع إدارة الشراء حيث أن التخلص من سللفات اإلنتاج و بواقي الصناعة يتم إما من
خالل استقباذلا و زبزينها ووضعها يف أماكن تضم عدم تأثَتىا على ادلخزون اجلديد و السليم مث
استخدامها لغايات أخرى ,و ىي من مسؤوليات و خدمات إدارة ادلخازن .أو العمل على
بيعها كخردة حملالت متخصصة بشراء سللفات اإلنتاج و بواقي الصناعة وبذلك تتخلص ادلنشأة
منها.

 -2-IIمسؤولٌات وظٌفة التخزٌن و اختصاصاتها:
1
 -1العمل على تحقٌق الوفرات:

إدارة ادلخازن ليست من اإلدارات اجلالبة لألموال للمنشأة بل ىي من اإلدارات ادلستخدمة
لألموال ,و بالتايل فإن دورىا ىو ربقيق أكرب قدر من الوفورات يف نفقات كثَتة و يكون ذلك من
خالل:
 -0زبفيض تكلفة األموال اجملمـدة :عن طريق عدم زبزين كميات كبَتة ,و العمل على صرف
الكميات ادلناسبة يف األوقات ادلناسبة و احملافظة على مستويات سلزون مالئمة؛
 -0زبفيض تكلفة التخزيـن :وىو من صميم عمل إدارة ادلخازن و يتم ذلك عن طريق عدة وسائل
أعلها :زبفيض اإلجراءات اإلدارية يف عمليات الصرف و االستالم و عدم ادلبالغة يف استخدام
القوى البشرية بأعداد كثَتة ,و العمل على استخدام أساليب التخزين و طرق حديثة و سليمة
 1محد راشد الغدير ,مرجع سبق ذكره ,ص .034
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و مالئمة لعملية التخزين أو للمخزون بشكل عام ,وكلها وسائل تؤدي إىل زبفيض تكلفة
-1

-2

التخزين؛
زبفيض احتماالت التلف للمواد ادلخزنـة :و احملافظة على ىذه ادلواد من التلف و التقادم
والضياع و ىي من صلب مسؤوليات إدارة ادلخازن؛
ادلساعلة مع إدارة ادلشًتيات يف زبفيض تكاليف الشـراء :إن زبفيض تكاليف الشراء يف األساس
ىو من مسؤوليات وظيفة إدارة ادلشًتيات ,لكن إدارة ادلخازن ذلا دور كبَت يف ىذه ادلسؤولية
ألهنا تساىم يف ربديد كميات ادلواد ادلشًتاة و يف توصيف و ربديد خصائص ىذه ادلواد و يف
تقدًن طلبات الشراء يف الوقت ادلناسب.

 -2التوصٌف و التصنٌف و التمٌٌز للمواد المخزنة:

1

يقصد بالتوصيف وضع تفصيل شامل للمادة و ربديد دقيق للخصائص ادلميزة ذلا عن باقي
ادلواد األخرى ,بطريقة يسهل الوصول إليها و تساعد يف تسهيل عمليات احلفظ و الصرف ذلذه ادلواد.
أما تصنيف ادلواد :فهو عملية فرز و حصر األنواع ادلتشاهبة و ادلتقاربة من ادلواد يف فئات أو رلموعات
مث تقسيم كل رلموعة من ىذه اجملموعات إىل أخرى ثانوية على أساس التشابو أو التقارب أو الًتابط أو
التجانس أو التماثل .و يستخدم ىذا األسلوب لسهولة التعرف على األصناف ووضعها ربت تصرف
اجلهة اليت ربتاجها ,باإلضافة إىل فوائده اليت نذكر منها:
 تسهيل عملية جرد و تنظيم حساب رلاميع ادلخزون؛ تسهيل عملية التنظيم داخل ادلخزن؛ التعرف على موجود ادلواد دلنع تكرار الشراء و بالتايل سهولة تقييم ادلخزون؛ زيادة التخلص يف األعمال إذ يتم إفراد كل قسم دبجموعة من ادلواد و ربديد عدد و نوع العاملُتفيها؛
 معرفة ادلواد اخلطرة و عزذلا كما يف زبزين السموم و ادلواد القابلة لالشتعال.سبييـز ادلـواد :يتم بالًتميز باألحرف و األرقام أو باأللوان أو برموز (عالمات) خاصة بادلنشأة ,وفوائد
الًتميز تكمن يف سرعة الوصول إىل ادلواد داخل ادلخازن و التعرفة على ادلواد ادلطلوبة و ربديد أماكن

 1ىيثم الزعيب ,زلمد العدوان ,إدارة ادلواد مدخل حديث للشراء و التخزين ,دار فكر للطباعة والنشر والتوزيع ,عمان ,األردن ,ط,0000, 00ص .24
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زبزينها بدقة و متابعة رصيد ادلواد داخل ادلخازن (احل ّد األدىن ,احلد األقصى ,نقطة إعادة الطلب) ,و
ىذا يزيد فعالية الرقابة على ادلواد و جردىا.

 -3-IIعالقة إدارة المخازن بإدارة المشترٌات:

1

تقدم إدارة ادلخازن رلموعة من ادلعلومات و اخلدمات إلدارة ادلشًتيات و خاصة ما يتعلق:
 دبوجودات ادلخازن من ادلواد و الوقت ادلتوقع لنفاذ ىذه ادلواد؛ تقدًن تفاصيل عن ادلواد ادلطلوبة من حيث الكمية و النوعية و توقيت و احتياجات ىذه ادلواد؛ تقدًن تفاصيل عن ادلواد ادلرفوضة وعن ادلواد ادلردودة و عن ادلواد الراكدة؛ تقدًن معلومات عن أي تغيَت يف مستويات صرف ادلواد و عن الطلبات العاجلة اليت ترد منالوحدات أو األقسام لتغطية احتياجاهتا؛
أما إدارة ادلشًتيات فتقدم رلموعة من اخلدمات إلدارة ادلخازن و ىـي:
 متابعة تسليم ادلواد حيث أن ىذه اخلدمة تتعلق بأمور متعلقة مباشرة بادلواد ادلشًتاة و ىي متابعةادلواد و ادلعدات حيث أن ىذه اخلدمة تتعلق بأمور متعلقة مباشرة بادلواد ادلشًتاة و ىي متابعة ادلواد
و ادلعدات و ادلهمات ذات صلة مباشرة بعملية التشغيل و اإلنتاج؛
 االتصال بادلوردين خبصوص ادلواد ادلطلوبة :وذلك إلدامة و استمرار التشغيل ,ألن ىذه ادلواد تشملكل ما يتعلق باحتياجات التشغيل و اإلنتاج كي تستمر العملية اإلنتاجية؛
 متابعة التغيَتات اليت ربدث يف األسعار و اخلصومات و ادلصاريف ادلتعلقة بنقل ادلواد أو مصاريفالشحن و مصاريف التأمُت و غَتىا من ادلصاريف ,و سبريرىا إىل إدارة ادلخازن كي يكون لديها
صورة عن ىذه ادلتغَتات؛
 1محد راشد الغدير ,مرجع سبق ذكره ,ص .036
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 تشًتك إدارة ادلخازن مع إدارة ادلشًتيات بتدقيق الفواتَت و معاجلة الطلبات الطارئة و التصرف بادلوادالراكدة أو الفائضة.

 -IIIالرقـابة على المخـزون:

1

يتصل مفهوم الرقابة على ادلخزون كوظيفة إدارية ,بالتخطيط للمخزون ,ألهنما يسعيان إىل
ربقيق نفس اذلدف تقريباً ,فكالعلا يهدف إىل تنظيم حركة ادلخزون و احملافظة عليو و ضبط تدفق ادلواد
من و إىل ادلخازن بالكمية ادلناسبة ,و الوقت ادلناسب دون نقص أو تأخَت ,و يقصد بالرقابة على
ادلخزون :الوقوف على مدى تطبيق اخلطط ادلوضوعة ,و التحقق من اإلجراءات ادلتبعة دلراحل دخول
ادلواد و خروجها من ادلخازن ,و التأكد من أن اإلجراءات الفعلية ىي اإلجراءات ادلخطط ذلا,
واكتشاف القصور و معرفة األخطاء و االضلرافات و التجاوزات ادلرتكبة أثناء اإلصلاز ,و من مث العمل
على ربديد أسباهبا ووضع احللول لتفاديها مستقبالً ,و تتم عملية الرقابة على ادلخزون من خالل
عمليات الفحص و التفتيش و ادلتابعة ادلستمرة ,و مجع ادلعلومات لقياس و تدقيق مجيع العمليات
التخزينية بأوقات سلتلفة ,للتأكد من وجود الكميات ادلطلوبة حسب اخلطط ادلوضوعة ,و التدقيق على
استالم وصرف ادلواد إىل ادلخازن ,و التأكد من صالحيتها ,و من سالمة إجراءات الفحص و التفتيش
عليها.
وظائف الرقابة على المخـزون:




ضمان توفَت الكميات ادلناسبة من ادلواد ادلطلوبة حسب اخلطط ادلوضوعة و تفادي النقص يف ىذه
ادلواد و خاصة ادلواد سريعة احلركة؛
ضبط حركة ادلخزون ,و تنظيم حركة دوران ادلواد و ذبديدىا لتفادي اإلزدواجية يف خزن ادلواد؛

 1ىيثم الزغيب و آخرون ,مرجع سبق ذكره ,ص .000
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التأكد من سالمة ادلواد ادلخزنة ,و من تطبيق إجراءات السالمة عليها؛



زبفيض تكاليف و نفقات و مصاريف التخزين إىل أقل ما ؽلكن؛
زبفيض قيمة االستثمار يف ادلواد بطيئة احلركة لتخفيض قيمة االستثمار يف ادلخزون إىل أقل ما ؽلكن؛
قياس و تصحيح آداء العاملُت يف ادلخازن؛
ضبط استالم و تسليم ادلواد يف ادلواعيد احملددة دلنع تأخَت العمليات اإلنتاجية؛
جدولة و فحص ادلواد للتأكد من أهنا مطابقة للمواصفات و الكميات و التقليل من خسائر التلف






والسرقـة...

 -IVالسجالت و المستندات المخزنٌـة:

1

يقصد هبا األوراق و النماذج و ادلستندات اليت يقيد هبا مضمون ادلخازن و اليت تتمكن من
خالذلا إدارة ادلخازن من متابعة حركة ادلخزون ,و السيطرة عليو ,فمن خالذلا تتم معرفة الكميات الواردة
و مقدار ادلصروف و ادلتبقي من ادلواد ,و زبتلف ىذه السجالت و النماذج باختالف ادلنشآت ,و
تباين أحجامها ,و طبيعة عملها و سرعة دوران ادلخزون لديها و عموما هتدف ادلنشأة من وراء
استخدام السجالت و ادلستندات ادلخزنية إىل:
 معرفة كمية ادلواد للمخازن ,تاريخ وصوذلا ,و اجلهة الواردة منها؛
 معرفة كميات ادلواد اليت مت ذبهيزىا من ادلخازن ,و اجلهة الطالبة ذلا؛
 تبُت السجالت الكميات ادلخزنة من كل صنف دون احلاجة إىل القيام جبردىا؛
 ؽلكن استخدامها كأداة زبطيط و رقابة للمخزون؛
 تسهيل عملية احلصول على األصناف ادلختلفة من خالل تأثَت مواقع اخلزن على مستندات
الصرف؛
 سبكن من حصر مقدار التلف أو السرقة أو االختالس من خالل معرفة مقدار النقص دبقارنة الرصيد
ادلوجود فعليا مع األرصدة اليت تبينها السجالت ادلخزنيـة.
كما توجد رلموعة من السجالت و ادلستندات و الوثائق األخرى ادلستخدمة يف ادلخازن و من
ظلاذجها:

 1ىيثم الزغيب و آخرون ,مرجع سبق ذكره ,ص .000-006
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سجل السلـع الـواردة :و يبُت مقدار الكميات الواردة إىل ادلنشأة ,إذ يتم تقييد مجيع الشحنات
الواردة يوميا ,بيان وصوذلا و كمياهتا و اسم اجملهز أو ادلصدر ورقم أمر الشراء؛
تقريـر جلنـة االستالم و الفحـص :حال وصول ادلواد و البضائع إىل ادلنشأة ,يتوىل قسم الفحص
عملية فحص و تفتيش ىذه ادلواد و ينظم ىذا التقرير ,إذ يبُت معلومات عن ادلواد مثل اسم ادلورد,
و التاريخ و مواصفات ادلواد و مقدار التلف منها؛
مستنـد الرفـض :ينظم ىذا ادلستند يف حال رفض مجيع ادلواد الواردة ,أو جزء منها و إعادهتا إىل
ادلورد دلخالفتها للمواصفات؛
مستند استالمي سلزين :و تقوم بإعداد إدارة ادلخازن اعًتافاً باستالم ادلواد بعد نتائج عملية الفحص؛
مستنـد الصـرف :يستعمل ىذا ادلستند عندما تقوم إدارة ادلخازن بتجهيز ادلواد إىل اجلهات واإلدارات
اليت تطلبها ,و يكون ىذا ادلستند على عدة نسخ ترسل نسخة منو إىل قسم احلسابات و نسخة إىل
قسم الرقابة ادلخزنية ,و ترسل نسخة إىل اجلهة اليت جهزت ذلا ادلواد و ربفظ النسخة األخَتة لدى
إدارة ادلخازن؛
مستند اإلرجاع :وىو مستند إرجاع أو إعادة مواد من األقسام أو اإلدارات أو من قبل العمالء إىل
سلازن ادلنشأة ألي سبب كان؛
إذن ربويـل ادلـواد :أو سلع فائضة عن حاجة عملية إنتاجية إىل عملية أخرى ,وكذلك يف حالة
ربويل مواد من سلزن إىل آخر داخل ادلنشأة؛
تصريـح خروج مواد يستخدم للسماح خبروج ادلواد أو البضائع من ادلخازن؛
سجل أستاذ ادلخازن :و ػلتوي بيانات عن كل صنف من ادلواد ادلستخدمة يف ادلنشأة ,حيث
زبصص صفحة أو أكثر لصنف معُت لبيان كميات الواردة و ادلتبقية و ادلصروفة ,و يساعد ىذا يف
التخطيط ادلايل و اإلنتاجي؛
أمـر الشـراء :و يبُت تاريخ الطلب و رقمو و إسم و عنوان ادلورد أو البائع و طريقة الشحن
ومواصفات و كمية ادلواد ,ويساعد ىذا ادلستند يف عملية استالم و فحص ادلواد ,إذ تتم مقارنة
ادلواد الواردة بادلعلومات وادلواصفات ادلوجودة فيو؛
طلب الشـراء :وىو النموذج الذي نطلب فيو إحدى اإلدارات يف ادلنشأة من اجلهة ادلسؤولة عن
الشراء ,ازباذ اخلطرات الالزمة ضلو شراء مواد أو إمدادات تشغيل ,و ػلتوي ىذا الطلب معلومات
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خاصة بالنوع و اجلودة و الكمية و التاريخ ادلطلوب توفَت ادلواد فيو ,و الغرض الذي تستخدم فيو




ادلواد ,كما يظهر اسم الشخص الذي أصدره ورمز ادلادة و تاريخ طلب الشراء؛
تقرير الوحدات التالفة أو الناقصة :ويعد ىذا التقرير إذا وصلت البضاعة تالفة أو ناقصة عن ادلتفق
عليو أو مل تصل يف الوقت ادلعقول ,أي الفًتة بُت الشحن و االستالم؛
إخطـار ادلورد :ويتم من قبل ادلورد و يتضمن معلومات عن إسم و عنوان ادلورد و الشاحن,
وتوصيف ادلواد و البضاعة ادلشحونة و عدد العبوات و العالمات ادلثبتة عليها ,ويراعى أن تتم

إرسال ىذا اإلخطار عند وروده مباشرة إىل إدارة ادلخازن ,لتتخذ اإلجراءات الالزمة باستقبال ادلواد؛
 بطاقـة الصـنف :و ربتوي معلومات عن ادلادة ,إمسها ,مواصفاهتا ,رقمها الرمزي ,و الكمية الواردة و
الصادرة ,وقد يثبت عليها كمية احل ّد األدىن و األعلى ,و مستوى إعادة الطلب ,وتفيد ىذه البطاقة
يف سرعة معرفة الكميات ادلتبقية من ادلادة أو الطلبية و تسهل الوصول إىل األصناف و ادلواد
ادلطلوبة ,و تساعد على ضبط كمية ادلخزون من األصناف دبقارنتها مع سجالت ادلخازن ,و تؤدي
إىل رباشي األخطاء اليت قد يقع موظفو ادلخازن بإصدار أصناف غَت األصناف ادلطلوبة ,دبقارنة
الرموز ادلوجودة على إذن اإلصدار بالرمز ادلوجود عليها ,و من عيوب استخدامها أهنا ال تضمن دقة
ادلعلومات ادلدونة هبا من الرصيد الفعلي إلمكانية اخلطأ أو النسيان ,والبد من حفظ سجالت
أخرى إىل جانبها ,ألنو ال ؽلكن ع ّدىا سجالً دقيقاً كما أهنا قد تؤخر عملية تنفيذ الطلبات نتيجة
لعملية القيد اليدوي ,وقد يتعذر قراءة الكتابة ادلدونة عليها بعد مرور مدة من الزمن لتعرضها للتلف
و العوامل اجلوية و الغبار كما أن معلوماهتا تعد تكر ًار دلا تتضمنو البطاقة ادلخزنية؛
 البطاقة ادلخزنيـة :تعد ىذه البطاقة لكل صنف أو مادة موجودة يف ادلخازن ,إذ يتوىل أمُت ادلخزن
ترحيل مجيع مستندات ادلخزون إليها و لذا فهي ربتوي معلومات أمشل من بطاقة الصنف و من
فوائدىا:
 تساىم يف توفَت ادلعلومات عن حركة األصناف و ادلواد و الكميات ادلتبقية منها بعد كل عمليةاستالم؛
 تسهيل عملية الرقابة على ادلواد و عملية اجلرد؛ تبيُت مستويات ادلخزن لضمان عدم اطلفاضو عن الرصيد ادلطلوب و بالتايل تساعد على ضمانتدفق اإلنتاج.
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 -Vاستخدامات ترمٌز األعمدة فً التسٌٌر المعلوماتً للمخزون:
1
 -1-Vكٌفٌة عمل رموز األعمدة:

رمز أو جفرة األعمدة ىو لغة آلة ثنائية تتكون من أعمدة معتمة و فراغات بيضاء ,وىو يرسل
إشارات إىل آلة عادة ما تكون حاسباً آلياً بواسطة نبضات من الضوء العاكس الذي يتم توليده بتحريك
شعاع ضيق مستمر من الضوء عرب رلموعة من األعمدة و الفراغات ذات ادلعٌت ,يتكون نظام رمز
األعمدة من ادلكونات التالية:
 رمـز :نسق ذو معٌت من أعمدة معتمة و فراغات بيضاء؛ طابعـة :وسيلة لطبع الرمز أو الشيفرة بطريقة ؽلكن قراءهتا بشكل يعتمد عليو, قارئـة :وسيلة لقراءة الرمز بشكل يعول عليو و ربويل االختالفات يف الكثافة الضوئية العاكسة إىلنبضات كهربائية ذات معٌت؛
 آلة الكًتونيـة :وسيلة لتحويل الدفعات الكهروبائية اليت مت استالمها من القراءة إىل شكل أو ذاكرةأو أداء مفيد.
 -2-Vمزاٌــا ترمٌز األعمـدة:

2

إن ترميز األعمدة أصبح شيئاً ال ؽلكن االستغناء عنو بالنسبة للتشغيل اآليل و احلوسبة ادلخزنيـة,
فالكثَت من تكاليف العمليات ادلخزنية مرتبطة باألعمال ادلكتبية ادلتعلقة بالكميات اذلائلة للمحزونات و
بيانات توزيع العمل.
و ترميز األعمدة ىو اجلزء أو العنصر اخلاص الذي جعل من ادلمكن تنظيم ىذا العمل و انسيابو,
مضافاً إىل ذلك الكثَت من األعمال ادلتكررة األخرى اخلاصة بالعمل الورقي الذي يستغرق وقتاً ,فلم يتم
 1سيف عبد العزيز السيف ,الدليل الشامل يف إدارة ادلخازن احلديثة ,معهد اإلدارة العامة ,الرياض ,0774 ,ص .211
 2نفس ادلرجع أعاله ,ص .00
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زبفيض تكاليف إدخال البيانات بشكل أكرب فحسب ,بل أمكن إدخال ادلعلومات بشكل أسرع و
بدقة أكرب.
و باإلمكان اآلن توفَت معلومات قيمة عن األصناف يف ادلخزن و جدولة العمل ادلخزين ,فمع الًتميز
ادلغلف لألعمدة يصبح القيام باجلرد الفعلي أقل مشقة ,كما أن ىذه التقنية عادت بالنفع و الفائدة
على أنظمة سجل موقع ادلخزون ,و أنظمة توزيع العمل و مراقبة التكاليف ,و موجز القول أن مزايا
نظام ترميز األعمدة مقارنو باألنظمة اليدوية ىي:






دقة أكرب؛
إدخال و نقل أسرع؛
عمل تشغيلي و كتايب أقل؛
تداخل أقل يف العمل؛
مالءمة مع أنظمة التشغيل اآليل و احلاسوب.

 -3-Vتطبٌقات ترمٌز األعمدة فً المخازن:

1

غلب على إدارة ادلخازن لكي تؤدي عملها بشكل جيد أن تكون لديها معلومات أساسية معينة
و متوفرة من أجل الطلب الفوري و ادلعروفة عادة بـ"البيانات الثابتـة" ,و ىي رلموعة ما يسمى بـ"قـاعدة
البيانات" ,يتم ذبميع ىذه البيانات األساسية حسب احلاجة و يتم إرجاعها حىت يكون ىناك حاجة ذلا
ثانية ,مثل عنوان الشخص اخلاص بالعميل ,فهذه البيانات ال غلب البحث عنها كل مرة يتم استعماذلا
فيها ,فهي يتم ربديدىا يف البداية مث يتم تدقيقها مضاعفا و تبقى نفسها حىت يتم تغيَتىا رمسياً.
و فيما يلي رلموعة ملفات البيانات الثابتة اليت ربتفظ هبا معظم ادلخازن أو من قبل اإلدارات األخرى
اليت تقوم بتغذية البيانات إىل ادلخازن و حسب احلاجة:
 البيانات الثابتة للمخزون؛
 البيانات الثابتة للمعدات؛
 بيانات ادلوظفُت الثابتة؛
 معايَت إجراءات و أوقات التشغيل و االستفادة من احليز أو ادلساحة و أعمال السالمة,
 بيانات ادلنتج الثابتة؛
 1نفس ادلرجع السابق ,ص .221
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بيانات موردي ادلخزون أو بائعو اإلمدادات و التموينات ادلخزنية؛



بيانات موقع ادلخزون الثابتة.

الخاتمة:

إن استخدام ادل ّد ادلعلومايت (بالبيانات و ادلعطيات) يف إدارة ادلخزونات ؽلكن من معرفة تطورات
ادلخزون و متابعة توزيع الزبائن و ادلمونُت و طبيعتو ,ىذه ادلعلومات احملصل عليها من معاجلة ملفات
ادلخزون و الطلبيات و الزبائن و ادلمونُت و غَتىا ..سبكن ادلنشأة من استخالص النتائج ادلساعدة يف
رسم سياسة التخزين ادلتمحورة يف:
 متابعة حركة دخول و خروج السلع من ادلخازن و رصدىا (اجلرد)؛
 ربديد الكمية ادلثلى للتموين و ربديد نقطة إعادة الطلب؛
 متابعة و مراقبة الطلبيات و الفاتورات؛
 تقدًن حجم الطلب احملتمل باستخدام ادلعطيات التارؼلية؛
 كشف االضلرافات يف توزيع ادلخزون مادياً ز زلاسبياً.
لكن ستضل العمليات التخزينية احلديثة معاقة كما كان حاذلا يف ادلاضي ,إذ مل ربدث تغيَتات رئيسية
يف االتصاالت ,و سيكون الزماً عليها االستمرار يف بذل اجلهود اجلادة للحصول على ادلعلومات اليت
تؤثر تأثَتاً مباشراً على فعاليتها و كفاءهتا و جودة عملياهتا و خدماتو.
وال تعاين العمليات التخزينية دبفردىا من مشكلة االتصاالت الرديئة و غَت الكفؤة ,فهي مشكلة متفشية
يف مجيع أعمال ادلنظمة ,و قد تعاين أقسام التخزين أكثر من غَتىا من أقسام ادلنظمة ,ألهنا غالباً ما
تكون يف موقع غَت مالئم أو مريح ,حيث أن ىذا القسم خاضع للمتطلبات احلقيقية أو غَت احلقيقية
للعرض و الطلب..
فالعرض متمثل يف اإلنتاج و الشراء ,و الطلب متمثل يف ادلبيعات أو العمالء و سبثل النقاط التالية
استفسارات شخصية حول تسيَت ادلخزونات:
 ىل التسيَت ادلعلومايت للمخزون ىو نفسو التسيَت اآليل للمخزون ؟
 ما لفرق بُت االحتفاظ بادلخزون و احملافظة على ادلخزون ؟
 ما دلقصود باالسًتجاع اآليل للمخزون ؟
 ما ىي العوامل ادلؤثرة على ربديد مكان التخزين األمثل ؟
 ىل تطبق ضريبة على عمليات التخزين ؟
 من أىداف القيام باجلرد الفعلي ىو كشف األخطاء و تصحيحها دلنع حدوثها مرة أخرى ,لكن
ىل ىذا ما يتم فعالً ؟
 على أي أساس ربدد ميزانية إدارة ادلخزونات ؟
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من الذي يقوم دبعاينة ادلخزون و مكان التخزين ؟
كيف يقاس حسن آداء عمال ادلخازن ؟
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