بسن هللا الرحواى الرحين

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير
الجوعية العلوية
نادي الذراسات اإلقتصادية
ىاتف/فاكس021 47 75 15 :

رقم اضتساب البنكي:
اظتوقع www.clubnada.jeeran.com:
الربيد اإللكًتوينcee.nada@caramail.com:
الوقر :هلحقة الخروبة الطابق األول

N° 16-287/60-200 badr bank

علم ـ عمل ـ إخالص

خطة البحث:
مقدمة
 -Iمدخل لوظيفة

الشراء 10 ..........................................................................................
الشراء 10 .......................................................................

 -1-Iأساسيات حول وظيفة
 -1مفهوم و أقتية وظيفة الشراء 10 .................................................................
 -2أىداف و مسؤوليات وظيفة الشراء 10 ........................................................
األخرى17 ................................... .

 -3تنظيم وظيفة الشراء و عالقاهتا بالوظائف
 -2-Iالتسيَت العقالين لعملية الشراء 00 .......................................................................
 -1إجراءات عملية الشراء 00 .........................................................................
 -2سياسة الشراء اليت ترشتها اظتؤسسة 06 ..........................................................
 -IIجوانب عالقة وظيفة الشراء بوظيفة

التخزين 09 ..................................................

التخزين 09 ..........................................................................................

 -1-IIوظيفة
 -1مفهوم وظيفة التخزين 09 ..........................................................................
 -2أقتية وظيفة التخزين 09 ............................................................................
 -3أىداف وظيفة التخزين 01 ........................................................................
 -2-IIالتسيَت العقالين للمحزونات 01 ........................................................................
 -1وضعية اظتخزون 01 ..................................................................................
 -2تكاليف تسيَت اظتخزون 00 ........................................................................
 -3فتاذج تسيَت اظتخزون 00 ...........................................................................
اطتادتة09 ...................................................................................................................... .

مقدمة:

بغض النظر عن حجم اظتؤسسة و طبيعة نشاطها ,فإننا ال نتكن تصور قيام أي نشاط اقتصادي
يف اظتؤسسة دون أن تكون ىناك عمليات دتوين مسبقة اختالف اظتواد و مستلزمات اإلنتاج الضرورية,
هبدف تنفيذ برناغتها اظتخطط و إدتامو بالشكل السليم ,وىذا يتطلب وضع سياسة دتوينية ػتكمة من
أجل ضمان دتوين الوحدات اإلنتاجية بشكل منتظم و مستمر ,ألن أي انقطاع أو تأخر يف التموين
سيؤثر على العملية اإلنتاجية و بالتارل على اضتالة اظتالية للمؤسسة.
و يعرف التموين ىو اظتسؤول على تلبية احتياجات اإلنتاج و يف بعض اظتؤسسات يغطي نشاط الشراء و
مسؤولية تسيَت اظتخزونات للمواد األولية و البضائع ,و نتكن جتميعها يف مصلحة مشًتكة ,اظتهم ىو
التصدير اصتيد للمسؤوليات لكل واحدة و حتديد التناسق الالزم بينهما.
و تزداد مكانة التموين إذا ما علمنا أن أغلب مصادر التموين خارجية وىذا يتطلب سيولة مالية كبَتة و
ىذا ما تعاين منو اظتؤسسة .عتذا كتب وضع خطة اسًتاتيجية قصَتة و متوسطة اظتدى يف كيفيات
التموين ,ىذا إذا علمنا أن حصة اظتشًتيات دتثل نسبة كبَتة و مهمة من إرتارل التكاليف اليت تتحملها
اظتؤسسة.
إن الشراء يلعب دورا ىاما و أساسيا يف عمليات دتوين اظتؤسسة ,و عنصراً مؤثرا يف بقية وظائفها األخرى
وىذا بتوفَته كل ما حتتاجو وحداهتا اإلنتاجية من مواد و مستلزمات اإلنتاج اظتختلفة و ىذا بالكمية
اظتناسبة و يف الوقت اظتناسب و بالنوعية و السعر اظتناسبُت ,و بالتارل حتقيق الكناية اظتالئمة لنشاط
اظتؤسسة.
كما أن ىذه اظتواد اظتشًتاة تكون موجهة أخَتا للمخازن إذل حُت استعماعتا و من ىنا تصل إذل معادل
اإلشكالية –ػتل البحث:-
ما ىي عالقة وظيفة الشراء بوظيفة التخزين ؟ و ما ىي مظاىر ىذه العالقة ؟
و تنتج حتت ىذه اإلشكالية إشكاليات فرعية:
 -0ما مفهوم وظيفة الشراء ؟ و ما مدى أقتيتها ؟
 -0ما ىي الوظائف اليت تقع على كاىل ىذه الوظيفة ؟ و ما ىي أىداف ىذه األخَتة؟
 -0ما عالقة ىذه الوظيفة بالوظائف األخرى و كيف يكون تنظيمها ؟
 -4ما ظتقصود بوظيفة التخزين و ما عالقتها بوظيفة الشراء؟

و عتذا قسمنا البحث إذل فصلُت :فصل أول نتناول فيو وظيفة الشراء و فيو وصف كامل و شامل عتذه
الوظيفة ,أما الفصل الثاين نتناول فيو جوانب العالقة بُت إدارة الشراء و إدارة التخزين.

 -Iمدخل لوظيفة الشراء:
 -1-Iأساسيات حول وظيفة الشراء:
 -1-1-Iمفهوم و أهمية وظيفة الشراء:

تعرف وظيفة الشراء على أهنا ":الوظيفة اظتسؤولة عن دورة اظتواد من الوقت الذي يطلب فيو
صنف ما إذل الوقت الذي يتم فيو تسليمو إذل اصتهة اليت تستعملو".
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و يتضمن ىذا التعريف مسؤولية اختيار مورد و التفاوض معو حول السعر ,و التأكد من اصتودة,
وضمان التسليم ,كما نتكن أن يتضمن أيضاً مسؤولية مباشرة أو غَت مباشرة عن النقل و االستالم
والتفتيش و الرقابة على اظتخزون السلعي.
و نتيز

COLTON

2

بُت اصطالحي الشراء

» « Purchasing

و التوريد

» « Procurement

إذ أن

األول يعٍت اضتصول على السلع و اطتدمات و دفع األذتان اظتتفق عليها ,ولذلك يتضمن الشراء إعداد
اظتواصفات و اختيار اظتوردين و إجراء اظتفاوضات و إبرام العقود و ضمانات التسليم ,أما التوريد
فيتضمن الشراء و ما يتصل بو من وظائف مثل االستالم و الفحص و الرقابة على اظتخزون السلعي
والتخزين و التخلص من الفائض.
أما  Hodgesفيميز بُت ثالث مصطلحات « Buying » 3 :و »  « Purchasingو »  ,« Procurementإذ
يرى اصطالح  Buyingيشَت إذل التبادل البسيط للسلعة أو شيء مقابل بسعر متفق عليو و سواء كان
ىذا السعر معرباً عنو أو أي سلعة أخرى .أما اصطالح  Purchasingفيشَت إذل التفاوض و الشراء
والدفع ,أما اصطالح  Procurementفهو حديث و قد كان نتيجة لتطور علم اإلدارة ,وقد أطلق يف
البداية اصطالح الشراء اظتتتابع Purchasing, Serialised :ليصبح فيما بعد .Procurement
و كتمل  Hodgesما أضيف إذل األنشطة األصلية للشراء على النحو التارل:

 1صالح الشنواين ,األصول العلمية للشراء و التخزين ,مؤسسة شهاب اصتامعية للنشر و التوزيع ,0999 ,ص .08
 2نفس اظترجع أعاله ,من نفس الصفحة.
 3نفس اظترجع ,ص .09
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 البحوث
 خط السَت
ونتكن تقدًن شامل عن وظيفة الشراء ":وىي الوظيفة اظتسؤولة عن ختطيط و تنظيم إؾتاز
األعمال واظتهام و األنشطة اليت تستهدف توفَت رتيع اظتواد سواء كانت ىذه اظتواد أولية أو مصنعة أو
نصف مصنعة ,أو آالت و معدات و ماكنات و إنتاج و لوازم تشغيل و غَتىا من اظتصادر اظتناسبة
وبالكمية اليت تغطي حاجة رتيع األقسام و اإلدارات التابعة للمنشأة ,و بالنوعية احملددة و حسب
اظتواصفات اظتطلوبة و بالسعر اظتناسب و يف الوقت اظتالئم و اظتكان اظتالئم.
و مبا يتفق مع السياسات العامة للمنشأة و بالتنسيق مع اإلدارات األخرى اظتعنية بذلك كاإلنتاج واظتالية
و التصميم اعتندسي و التسويق و غَتىا ,فالتخطيط و التنظيم و التوجيو و الرقابة ىي أنشطة ووظائف
كل إدارة يف اظتنشأة ,و ىي كذلك من أنشطة إدارة الشراء ,و ىي تتعلق بتوفَت اظتواد األولية و رتيع ما
حتتاجو األقسام من حيث النوعية و الوقت و اظتكان اظتناسب".
أهمية وظيفة الشراء:

تربز أقتية الشراء من خالل ما يلي:
-0

-0

1

2

تتميز بعض اظتواد بالندرة و حدة اظتنافسة بُت اظتؤسسات لتأمُت تدفقها وذلك الستمرار عملية
اإلنتاج ,و لذا أصبح االىتمام بإدارة الشراء لضمان عدم توقف اإلنتاج.
كما تربز أقتية وظيفة الشراء من خالل حجم اإلنفاق الكبَت عند شراء اظتواد ,حيث أن وظيفة
الشراء و ىي دتارس مسؤولياهتا تضع نصب عينيها ػتاولة ختفيض النفقات حىت تستطيع اظتنافسة
على أساس السعر و بالتارل تضمن احملافظة على حصتها السوقية و احملاولة على زيادهتا إن

 1ازتد راشد الغدير ,إدارة الشراء و التخزين ,دار زىران للنشر ,0997 ,ص .17
 2مهدي حسن زويلف ,علي السليم العالونة ,إدارة الشراء و التخزين (مدخل كمي) ,دار الفكر ,الطبعة األوذل ,0998 ,ص .00

أمكن ,و نتكن أن يظهر تأثَت تكاليف اظتواد اظتشًتاة على اظتنافسة يف الشركات اليت تكون فيها

-0

-4

نسبة تكاليف شراء اظتواد تتجاوز  %50من إرتارل النفقات الكلية ,و ىذا باإلضافة إذل أن
الشراء بكميات كبَتة نتكن وظيفة الشراء من االستفادة من خصم الكمية ,ىذا باإلضافة إذل أن
الشراء بكميات كبَتة نتكن وظيفة الشراء من االستفادة من خصم الكمية .و عليو فاظتؤسسة قد
حتسن وضعها التنافسي بالسوق من خالل ختفيض األسعار للمواد األولية.
و مبا أن اظتؤسسة نظام مفتوح ,فقدرة وظيفة الشراء يف إدارة أعماعتا يزيد من قدرة اإلنتاج
ضتصوعتا على اظتواد بالكمية اظتناسبة و اظتواصفات اظتطلوبة بعيداً عن العيب ,لذا فإن كل حتسُت
يف األداء وظيفة الشراء يزيد من كفاءة وظيفة اإلنتاج.
كما تكمن أقتية الشراء يف اضتد من مبالغة اإلدارات اظتستخدمة للمواد سواءا من حيث الكمية
أو من حيث اظتواصفات ,وىذا يزيد من النفقات ,ولذا فإن وظيفة الشراء تستطيع أن تعيد النظر
يف مواصفات اظتواد اظتطلوبة و اقًتاح اظتواصفات اظتناسبة و األقل تكلفة ,وكذلك إعادة النظر يف
الكميات اظتطلوبة اليت قد تعاين اإلدارات اظتستخدمة للمواد يف تقديرىا حتوطا ما يستجد من
الظروف ,حتوطا لتمل يف طياتو اظتغاالت.

 -2-1-Iأهداف و مسؤوليات وظيفة الشراء:
 -1أهداف وظيفة الشراء:

و نتكن تلخيص أىم أىداف الشراء فيما يلي:
 استمرارية العمل :إن احملافظة على مستوى مناسب من كميات اظتشًتيات و ضمان تدفق ىذه اظتوادبالًتتيب و التوقيت اظتناسب يضمن للمؤسسة انتظام العمل وعدم توقفو مبا يساعد على استمرارية
اظتؤسسة.
 تعزيز اظتركز التنافسي للمؤسسة :ويتم ذلك من خالل حتقيق عدة مزايا منها اضتصول على مواد ذاتجودة مناسبة إلنتاج سلع جبودة مناسبة أيضاً ,و بيع ىذه السلع بالسعر اظتناسب ,و إنتاج كميات
من السلع تغطي حاجة السوق من السلع بشكل مناسب ,و حسن اظتعاملة مع اظتوردين
واظتسوقُت...إخل.
 الشراء بكميات مناسبة :مبعٌت أن تكون متوافقة مع احتياجات اظتؤسسة حبيث ال تزيد ىذه الكميةعن اضتاجة ؽتا يؤدي إذل جتميد األموال وال تقل عما ىو مطلوب حبيث يؤدي إذل توقف العمل.

 اختيار مصادر التوريد و الشراء اظتناسبة :وذلك عن طريق اظتفاضلة من اظتوردين و اختيار أفضلهم منحيث االلتزام مبواعيد التوريد و االلتزام مبستوى اصتودة وتقدًن أفضل لألسعار.
 حتسُت العالقات مع اظتوردين :من خالل الوفاء بااللتزامات اظتطلوبة جتاىهم ؽتا يؤدي إذل ثقتهموتعاوهنم مع اظتؤسسة عند اضتاجة.
 التنسيق مع اإلدارات و األقسام األخرى داخل اظتؤسسة :كما سنبُت ذلك يف موضع الحق. -1مسؤوليات وظيفة الشراء:

و نتكن ذكر أقتها كما يلي:
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 وضع وتطوير سياسات مناسبة للشراء :تستطيع اظتؤسسة من خالعتا توفَت احتياجاهتا من اظتستلزماتبأسهل الطرق و أفضل الشروط.
و عند التحدث عن السياسات الشرائية ,فنكون بصدد التحدث عما نتكن إتباعو لتنفيذ عملية
الشراء أو يف سبيل حتقيق اعتدف العام وىو توفَت مستلزمات اإلنتاج بأقل التكاليف ,و من أمثلة ىذه
السياسات:
 سياسة الشراء بكميات قليلة ,كبَتة ,متوسطة؛
 سياسة الشراء حبسب اضتاجة؛
 سياسة الشراء اظتقدم للتخزين ,للمبادلة ,للتصنيع...
 و السياسة اظتتعلقة مبصادر الشراء ,و ىل تعتمد الشراء على أساس اصتودة أم على أساس السعر.
 مسؤولية القيام بالدراسات و البحوث اليت هتدف إذل: -0التنبؤ و رتع اظتعلومات عن األسواق و اضتالة السوقية و التنافسية؛
 -0رتع اظتعلومات اظتتعلقة باظتواد و مستلزمات العمل و اإلنتاج اظتتوفرة يف األسواق و اليت
حتتاجها اظتؤسسة من أجل استمرار العمليات اإلنتاجية؛
 -0دراسة اجتاىات أو مستويات األسعار اظتتعلقة باظتواد و اظتستلزمات؛
 -4دراسة كميات اظتواد يف األسواق و مستويات اصتودة و اظتواصفات اظتتعلقة هبا؛
 -5دراسة البدائل و اظتستلزمات البديلة (ذات الكفاءة الفنية و االقتصادية) اليت نتكن أن حتل
ػتل اظتواد األخرى.
 1زتد راشد الغدير ,نفس اظترجع السابق ,ص .04

 مسؤولية مراجعة طلبات الشراء اظتقدمة من الوظائف األخرى يف اظتؤسسة ,و فيما يلي نتكن بيانكيفية ؽتارسة وظيفة الشراء عتذه الوظيفة:
-0

-0

-0

-4

1

إن طلب الشراء عبارة عن تقدير اضتاجة و الكمية من اظتواد و السلع من اصتهة الطالبة
والعمل على توفَت ىذه اظتواد األولية ,ولذلك كتب التأكد من مطابقة طلب الشراء للسياسة
الشرائية اظتتبعة من فبل اظتؤسسة؛
إن اظتغاالة يف الكمية معناىا طلب كميات كبَتة تزيد عن حاجة الوحدة لتضمن لنفسها
استمرارية العمل ,ولذلك فإن وظيفة اظتشًتيات يهمها أن تتأكد بأن الكمية اظتطلوبة ىي
الكمية اليت تفي مبتطلبات اإلنتاج لفًتة زمنية معقولة؛
اكتشاف اإلسراف يف استهالك اظتواد :إن وظيفة الشراء ىي اظتصفاة اليت ترد إليها الطلبات
من رتيع الوظائف و األقسام اليت تستخدم اظتواد اظتطلوبة ,فإذا وجدت ىذه الوظيفة أن مادة
من اظتواد يتم طلبها بشكل كبَت و سريع ,و بكميات تزيد عن اظتعقول وعن الطلبات
السابقة عتذه اظتادة و اظتسجلة يف السجالت ,علما أن كميات الطلب على ىذه اظتادة تقريبا
ثابتة و إنو دل لتدث أي تغيَت على تركيب اظتادة فإن وظيفة اظتشًتيات نتكن أن تكتشف أن
ىناك سوء استخدام عتذه اظتادة؛
التأكد من صحة اظتواصفات و اضت ّد من اظتغاالة يف اصتودة :ىناك اجتاه عام كون كل مؤسسة
حتاول قدر اإلمكان اضتصول على أفضل و أجود اظتخرجات ,و بالتارل فإن عليها أن حتصل
على أفضل اظتدخالت ,فقد لتدث تدقيق كبَت يف مواصفات اظتادة حبيث كتعلها مادة نادرة
يوفرىا مورد واحد فقط أو عدد ػتدود من اظتوردين ؽتا يؤدي إذل ارتفاع ذتن ىذه اظتادة أو إذل
صعوبة توفَتىا.
فإذا أمكن االقتصار على اظتواصفات األساسية و إلغاء بعض التعقيدات يف اظتواصفات,
فيمكن أن تتوفر ىذه اظتادة عند أكثر من مورد و اضتصول عليها بسعر منخفض ,وىذا ال
يؤدي إذل ارتفاع تكاليف ىذه اظتادة ,مبعٌت آخر كتب التأكد من أن مواصفات اظتواد اظتطلوبة
حتقق اصتودة اظتطلوبة من قبل اظتؤسسة ,حبيث ال تكون مبستوى جودة منخفض ؽتا يؤدي إذل
إنتاج رديء اصتودة أو ال مبستوى جودة مبالغ فيو فتؤدي إذل زيادة التكاليف الشراء.
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التأكد من اكتمال اظتعلومات و عدم وجود نقص فيها أو نقص يف اظتواصفات الواردة يف

طلبات الشراء و الوصف غَت الدقيق لبعض اظتستلزمات.
 اصتدولة الزمنية للمشًتيات:إن وظيفة الشراء ىي اظتسؤولة عن جدولة اظتشًتيات حيث تقوم بوضع جدول زمٍت لتوفَت احتياجات
اظتؤسسة من اظتستلزمات اظتختلفة و يف اظتواعيد اظتطلوبة و احملددة.
 -0فمن ناحية األولويات :نتكن أن يأيت العديد من الطلبات إذل وظيفة الشراء من العديد

-0

الوظائف واألقسام ,ولكن اظتخصصات اظتالية قد ال تكتفي لتلبية حاجة اصتميع األقسام و
بالتارل فعلى وظيفة الشراء صنع جدول أولويات لتدد حاجة كل إدارة أو كل قسم بشكل
منظم كي يعطي كل إدارة أو قسم حقو و خالل اظتدة اليت يستحقها؛
من ناحية الزمن :فاصتدولة الزمنية ترتبط بناحيتُت قتا :حاجة اظتنشأة و قدرهتا على

االستيعاب1؛ القدرة اظتالية للمؤسسة.

2

 حتديد مستويات اظتخزون الثالثة:-0

-0

-0

3

اضت ّد األعلى :وىو أكرب كمية ؽتكنة من مادة معينة نتكن أن تتوفر يف اظتخازن يف ضتظة
معينة ,أو أنو أقصى ما يصل إليو اظتخزون من حيث الكمية يف أي ضتظة معينة ,أو أنو
أقصى ما يصل إليو اظتخزون من حيث الكمية يف أي ضتظة من الزمن.
نقطة إعادة الطلب :و ىي الكمية اليت عندىا يتم إعادة طلب عدد معُت من اظتواد اليت
حتتاجها اصتهة الطالبة و تكون بالكمية االقتصادية ,ويفًتض أن تكون ىذه الكمية عند
وصوعتا إذل نقطة إعادة الطلب إذل نقطة إعادة الطلب كافية الستمرار اإلنتاج ضتُت وصول
الكمية اصتديد دون اضتاجة إذل استخدام ؼتزون الطوارئ فهي كمية تعتمد على االستخدام
اليومي و على الفًتة اليت حتتاج إليها حىت تصل إليها اظتواد اصتديدة.
ح ّد األمان :وىو اضتد الذي كتب عدم جتاوزه يف حالة اـتفاض اظتخزون ,و إال أصبح ىناك
خطر يهدد بتوقف العمل باظتؤسسة.

 1قدرة االستيعاب :سعة اظتخازن.
 2القدرة اظتالية :التطرق إذل نسبة الربح إذل غتموع األصول و اظتوازنة بُت لتدفقات النقدية الداخلة و اطتارجة.
 3زتد راشد الغدير ,مرجع سبق ذكره ,ص .00

 إصدار أوامر لتوريد (الشراء) :وىو عبارة عن فتوذج مطبوع أو مكتوب يصدر عن وظيفة اظتشًتياتيف اظتؤسسة اظتشًتية إذل اظتؤسسة اظتوردة يتضمن اظتوافقة أو القرار بشراء كمية معينة بسعر معُت و يف
وقت معُت.
 مراجعة و تدقيق عقود الشراء للتأكد من سالمتها القانونية؛ إقرار مصَت اظتواد اظتوردة :حيث يتم إقرار القبول أو الرفض للبضاعة اظتوردة نتيجة عملييت االستالم والفحص.
 تنظيم و حفظ السجالت للمواد اظتشًتاة. -3تنظيم وظيفة الشراء و عالقتها بالوظائف األخرى:
 -1تنظيم وظيفة الشراء:

 -1العوامل احملددة لتنظيم إدارة الشراء ما يلي:
من أىم العوامل احملددة لتنظيم إدارة الشراء ما يلي:




1

حجم اظتشاط الذي دتارسو إدارة الشراء :إن حجم الوحدة التنظيمية و شكلها التنظيمي و مكاهنا
يف اعتيكل التنظيمي يقرره حجم النشاط الذي دتارسو الوحدة التنظيمية ,ولكن ال نتكن أن تقرر أثر
حجم نشاط إدارة الشراء و تأثَته على شكل تنظيمها و مكاهنا مبعزل عن عوامل أخرى (الالحق
ذكرىا).
كلفة الشراء :تربز أقتية إدارة الشراء صتسامة تكلفة الشراء و تشكيلها جزء كبَتاً من تكلفة اإلنتاج,
ولكن ىذه التوجو قد يعطي انطباعاً أن تكلفة اضتصول على اظتواد ىي اليت تقرر أقتية إدارة الشراء
 ...و اضتقيقة أن حتليل النفقات على ىذا النمط يبعدنا عن التشخيص اضتقيقي ألقتية إدارة الشراء.
إذ أن ىذه الطريقة ليست مطلقة ,فقد يوفر عنصر العمل وفورات مضافة قد تفوق يف غتموعها
الوفرات اإلضافية للشراء ,و من ىذا اظتنطلق فإن حتليل النفقات البد أن يتم بصورة متكاملة ظتعرفة
األقتية النسبية لتكلفة الشراء ,و التأثَت اظتتبادل و اظتباشر عتذه الكلفة على العناصر األخرى و مها
العمل.
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طبيعـة السوق :إن السوق الواسعة اليت تسوده اظتنافسة اضتادة ,و التغَت اظتتالحق للظروف االقتصادية



و االجتماعية يضع أعباء إضافية على كامل إدارة الشراء ال نتكن تأديتها إال باستحداث إدارات
متخصصة كإدارة اإلحصاء و دراسة السوق و مالحظة تلك التغَتات والوقوف يف وجهها.
طبيعة السلع :إن السلع اليت تتضمن باصتودة العالية و اظتواصفات اظتتميزة و الًتكيب الفٍت من إدارة
الشراء نوعُت من التنظيم و العالقات التنظيمية فهي أما تنشئ إدارة فنية أو تزود إطاراهتا بفنيُت
للتعامل مع طبيعة تلك السلع ,أما إذا كانت السلعة فتطية و ليست من اصتودة العالية أو ذات جودة





اظتتميزة فهي ال حتتاج لذلك.
التغَت و التقادم :إن اظتؤسسة اليت تواجو سلعها تغَتات اظتوضة أو التقادم أو التغيَتات الفصلية يلزمها
إكتاد تنظيم مرن يقابلو السرعة يف اختاذ القرارات و التأقلم ظتثل ىذه الظروف ,كما يلزمها التغيَت
اظتدروس يف االختصاصات و الواجبات.
القدرة اظتالية للمؤسسة :فاظتؤسسة اليت هبا اظتالءمة اظتالية تستطيع اإلنفاق على األنشطة متعددة
تتطلبها ظروف السوق أو التوسع أو التغَت يف ظروف االقتصادية و االجتماعية.

 -2مركزية أو ال مركزية الشراء:

تعٍت مركزية الشراء تنفيذ كافة أعمال الشراء يف إدارة واحدة ,أما الالمركزية فتعٍت إكتاد إدارات
مستقلة لكل وحدة تنظيمية مع إعطاء كل منها استقالالً كامالً يف إعداد عملية الشراء.

مزايا و سلبيات مركزية الشراء:

مزايا مركزية الشراء:

1
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إن اناطة مهمة الشراء بوحدة إدارية تسمح مبمارسة الشراء الكبَت و تساعد على اضتصول على
اطتصم الكمي و النقدي ,و اضتصول على اطتدمات و تزويد من قوة اظتساقتة.
و نظراً لوجود اظتواد يف مكان واحد لذا توفر اظتركزية رقابة فاعلة إذل جانب االقتصاد يف نفقات
النقل و اضتراسة و إجراءات الشراء و التفتيش و االستالم و دتنع من اإلزدواجية يف اإلجراءات
لعدم تعدد مراكز الشراء.
كما توفر اظتركزية يف الشراء سياسة موحدة إزاء اظتوردين ,حيث سيواجهون إدارة واحدة تتبع
سياسة واحدة قد تتعذر على اإلدارات اظتتعددة وذلك بسبب اختالف الظروف احمللية اليت
تواجهها الفروع.
كما يتم اضتصول على الكفاءات اظتطلوبة بالسهولة اظتمكنة ,إذ أن اظتركزية معناىا اضتاجة إذل
عدد ضئيل من اظتتخصصُت يف عملية الشراء ,أما يف حالة تعدد مراكز الشراء فإننا سنحتاج إذل
عدد كبَت موزع على الفروع أو مراكز الشراء اظتتعددة.
إن تعدد مراكز الشراء و يف حالة ندرة اظتواد ,تؤدي باألسعار لالرتفاع وذلك بسبب تعد
الطلبات و تباينها و اختالف الظروف يف كل موقع جغرايف ,إال أن ذلك ال لتدث يف حالة
مركزية الشراء لعدم وجود مواقف تنافسية ترافق تعدد الطلبات.

سلبيات المركزية في الشراء:
-0

إن مركزية الشراء تضع عبئاً ثقيال على اإلدارة اظتركزية ,إال أنو نظراً ظتا ستملكو من إدارة متكاملة
للشراء نتلك أفرادىا القدرة على و الكفاءة ,كما أهنا تستطيع تنويع أنشطتها و إقامة الدراسات
اظتطلوبة ألنشطة الشراء.

-0

ىناك صعوبة يف اضتصول على الكفاءات اظتطلوبة ظتثل ىذا التجمع يف النشاطات و جسامة
عملياهتا ,وىذا أمر مردود حيث أن اضتصول على كفاءات ظتركز شرائي ىو أسهل من اضتصول
على عدد كبَت من الكفاءات لوحدات شراء متعددة.
إن اظتركزية يف الشراء تفقد ا|إلدارة التعرف على الظروف احمللية بالوحدات اإلنتاجية أو ظروف
الرد على ذلك نتكن عالجو يف بقاء اظتركز الرئيسي
السوق عند التباعد اصتغرايف للفروع ,و ّ
مسؤوال عن وضع السياسات اليت حتكم عملية الشراء ,أما الشراء الفعلي فتقوم بو الوحدات
اإلنتاجية اظتتباعدة و بذلك حتافظ على منافع اظتركزية مع الالمركزية إن تطلبت الظروف ذلك.

-0

مزايا و سلبيات الالمركزية في الشراء:
مزايا الالمركزية في الشراء:
-0

-0

-0
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إن الالمركزية يف الشراء أسلوب مفضل حينما دتتد اظتنظمة يف رقعة جغرافية واسعة ,دتتلك عدة
فروع ,فيستقل كل فرع يف شراء حاجاتو ػتليا ؽتا يوفر السرعة يف التجهيز و عدم توقف اإلنتاج.
كما أن الالمركزية يف الشراء تسمح للفروع معرفة األسواق النحلية من أسعار و شروط دفع
اظتوردين ػتليُت ,حيث أن الفرع أكثر التصاقا بالبيئة احمللية و أكثر معرفة لظروفها و ما ىو متوفر
لديها من مواد.
كما أن الالمركزية ختلق عالقات طيبة بُت احمليط و اجملتمع احمللي و إدارة الفروع و تزيد من
تالزتها و ختلق عالقات عامة حتتاجها مؤسسات اليوم.
كما توفر الالمركزية اظترونة يف التجهيز ,فهي تستطيع شراء ما حتتاجو دون استثمار غَت
اقتصادي للموارد ,و ىي توازن بُت ما حتتاجو و ما ىو معروض من السلع يف السوق ,وقد
يتذبذب الطلب على منتجاهتا ؽتا يؤدي إذل طلبها اظتزيد من اظتواد أو عدم ضتاجة إذل مواد
إضافية و لذا فإن الالمركزية توفر عتا مرونة يف اإلنتاج.

سلبيات الالمركزية:
-0

-0
-0
-4

إن صغر حجم مشًتيات الفروع قد ال تسمح عتا التمتع مبنافع الشراء الكبَت من خصم أو
شروط دفع.
كما أن تعدد إدارات يتطلب اظتزيد من الكوادر اليت حتتاجها الفروع.
ناىيك عن االزدواجية يف إجراءات الشراء و ما تكلفو من إنفاق إضايف.
كما أ ,الالمركزية و انفراد كل فرع يف توفَت مشًتياتو يؤدي إذل عدم استقرار األسعار ,وصعوبة
وجود سياسة سعرية موحدة للمؤسسة ,مادامت تكاليف شرائها ؼتتلفة و من مصادر متباينة.
1

الموازنة بين المركزية و الالمركزية:
وبعد استقرار اظتآخذ اليت وجهت للمركزية و فوائدىا و الالمركزية و فوائدىا ,نستطيع القول أنو
ال وجود ظتركزية مطلقة ,أو ال مركزية مطلقة ,وإن التنظيم اإلداري السليم ىو ذلك التنظيم الذي يوفر
تناغماً بُت اظتركزية و الالمركزية ,و ال يتم ذلك إال بتحليل اظتوقف قبل اختاذ القرار باختيار اظتزيج اظترغوب
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ظتوقف معُت مستندين على التحليل الذي يفًتض التباعد اصتغرايف لتحقيق أقصى مردود يف ظل ذلك
اظتزيج.
-0

-0

-0

-4

-5

أن يتم حتديد واجبات و مسؤوليات اإلدارة اظتركزية للشراء و مسؤوليات إدارة شراء الفروع بطريقة
ال تقل االلتباس أو التقاطع أو التضارب أو االزدواجية ,و بغَت ذلك ستعم الفوضى يف عمليات
الشراء وتقل كفاءة إدارة الشراء و من مث كفاءة اظتنظمة.
أن تقتصر مسؤولية اظتركز الرئيسي للشراء وضع السياسات بعد دراسة السوق و الدراسات
اظتتعلقة باظتوردين و األسعار و اظتواصفات و الرقابة لضمان وحدة اإلجراءات و إتباع الثوابت يف
إدارة اظتنظمة.
أن نتتلك اظتركز الرئيسي للشراء سلطة شراء اظتعدات الرأشتالية و مهمات التشغيل عند الشراء
الكبَت و توزيعها على الوحدات اإلنتاجية وذلك صتسامة تكاليف تلك اظتواد.
أن نوفر انتقاالً للمعلومات بُت الفروع و اإلدارة اظتركزية لتسهيل عملية الرقابة إذل جانب تسهيل
نقل الفائض من اظتاد إذل موقع آلخر.
وعلى ضوء تلك اطتطوات سيتم التزاوج بُت اظتركزية و الالمركزية يف موقف يتعذر بو تطبيق
اظتركزية لوحدىا أو الالمركزية منفردة.

 -1عالقة وظيفة الشراء بالوظائف األخرى في المؤسسة:

يعترب الشراء وسيلة من الوسائل اليت تسعى اظتؤسسة من خالعتا إذل حتقيق أىدافها اليت أنشأت
من أجلها ؽتا يستدعي تعاون الوظائف فيما بينهما و تنسيق أعماعتا و ىذا صتعل كل وظيفة تساىم يف
نشاط اظتؤسسة ,و على ضوء ىذا فإن الشراء نربطو عالقات تعاون و اتصال بُت الوظائف اظتؤسسة
والسيما :التخزين ,اإلنتاج ,اظتالية ,البيع...إخل .باعتبارىا ذات اتصال دوري مع الشراء.

1

عالقة الشراء بوظيفة التخزين:

إن العالقة بُت الشراء و التخزين عالقة عضوية حبيث ال نتكن التعرض إلحداقتا دون التعرض
ألخرى ,ألن وظيفة التخزين تتمثل يف ختزين اظتواد و األصناف اليت تشًتيها اظتؤسسة و حبيث اصتزء
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األكرب من نشاط و برنامج الشراء يتحدد طبقا للطلبات اليت تأيت من اظتخزونات وىذا حسب تقديرات
و نظام تسيَت اظتخزونات و معرفة معدالت االستعمال لألصناف و اظتواد و حتديد معدل دوران اظتخزن و
حتديد اضتدود العليا و الدنيا للمواد اظتختلفة يعد وسيلة للرقابة على اظتشًتيات و أداة لتوجيو ألعمال
الشراء يعد وسيلة للرقابة على اظتشًتيات و أداة توجيو ألعمال الشراء مبا توفره من معلومات مهمة عن
وظيفة اظتخازن بدقة.
عالقة الشراء بوظيفة اإلنتاج:

يرتبط الشراء مع اإلنتاج يف اظتؤسسات الصناعية إرتباطاً تاماً ,ألن مهمتو ترتكز على توفَت اظتواد

و مستلزمات اإلنتاج عتذه األخَتة إلدتام عمليتها اإلنتاجية بشكل جيد ,وىذا بتوفَت كل اظتعلومات
اطتاصة بأنواع و مواصفات اظتواد و الكمية اليت ينبغي توفَتىا يف الوقت احملدد.
كذلك البد أن تكون ىناك توفيق تام بُت توفَت احتياجات اظتؤسسة يف اظتواد و اظتستلزمات األخرى
وبرنامج اإلنتاج اظتخطط ,إذ ال نتكن إلدارة اإلنتاج أن تقدر برناغتها اإلنتاجي إال بعد التأكد التام من
إمكانية توفَت اظتواد يف الوقت اظتناسب ,وكذلك بالنسبة لتقدير تكلفة اإلنتاج ال تتم إال بعد معرفة تقدير
أسعار اظتواد األولية و اظتستلزمات األخرى ,ؽتا تقدم كتب أن تكون ىناك تعاون تام بُت الشراء و
اإلنتاج ,وىذا بتوفَتىا كل اظتعلومات اظتتعلقة بالنوعية و اظتواصفات اظتطلوبة وىذا إلدتام عملية الشراء يف
أحسن الظروف.
عالقة الشراء باإلدارة المالية:

حتاول اإلدارة اظتالية حتقيق التوازن بُت إيرادات اظتؤسسة و نفقاهتا ,و مبا أن الشراء نتثل حصة
كبَتة من تكاليف اظتؤسسة و يتطلب أمواالً كثَتة حتاول وظيفة الشراء أن تعرف اإلمكانيات اظتالية اليت
تتمتع هب ا اظتؤسسة اليت على ضوئها تتبٌت سياستها الشرائية و ىذا مبحاولة قدر اإلمكان ختفيض تكاليف
الشراء ,و البحث عن مصدر التموين اظتناسب و ىذا يتطلب التعاون بُت ىذين اإلدارتُت لتحقيق
اعتدف العام للمؤسسة.
عالقة الشراء بإدارة المبيعات:

يوجد تعاون بُت إدارة الشراء و اظتبيعات من خالل الصلة اظتوجودة بُت الشراء و البيع فالشراء
لتكم ارتباطو اظتباشر مع السوق و معرفة اظتنافسُت يساعد اظتبيعات يف طرق البيع و الًتويج اليت يتبعها
اظتنافسون و على اظتبيعات أن تعلم الشراء حبالة األسواق و اجتاىات أسعار اظتواد و نوعية و مواصفات
اظتنتجات اظتطلوبة يف السوق.

 -2-Iالتسيير العقالني لعملية الشراء:
 -1إجراءات عملية الشراء:

و نوردىا كما يلي:
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 -1االعتراف بالحاجة:

إن رتيع معلومات الشراء تبدأ باالعًتاف باضتاجة أي كتب توصيفو بدقة لكي تعرف رتيع
اصتهات على األصناف اظتراد شراؤىا ,وىذا يستدعي مراقبة و متابعة اظتخزونات بطريقة دائمة للتأكد من
عدم وجود األصناف اظتطلوبة يف اظتخازن لتفادي التكرار يف الشراء و كتب معرفة مسبقاً الطاقة اظتتاحة
للتخزين ظتعرفة الكمية اليت نتكن استيعاهبا و معرفة آجال التسليم و شروطو...إخل.
و يف بعض األحيان تكون ىناك حالة طلب مستعجلة وىذا راجع لنفاذ اظتخزونات لسوء حتديد مستوى
اظتخزون األمان أو خطأ يف التقدير االحتياجات.
اختيار مصادر الشراء:

بعد اإلنتهاء من دراسة طلبات الشراء و حتديد االحتياجات باظتواصفات اظتطلوبة تأيت مسؤولية
اختيار مصدر الشراء اظتناسب الذي نتكن اضتصول منو على األصناف اظترغوب فيها وىذا يتطلب حبث
واسع عن اظتوردين احملتمل التعامل معهم و رتع أكرب قدر ؽتكن من اظتعلومات اظتتعلقة هبم ,دتهيداً
الختيار أفضلهم بعد القيام بتقسيمهم ,فيقوم الشراء بإعداد قائمة للموردين احملتملُت الذين يتوافر لديهم
العنصر اظتطلوب شراؤه ,إذل جانب بعض العناصر اليت هتم اظتورد اظتختار مثل :اظترونة اجتاه طلبات
الزبائن ,عالقتو التجارية ,قوتو اظتالية ,و استقراره و احًتامو اظتطلق للعقود التجارية ,شروط الدفع.
و عوماً فإن أحسن و أفضل مورد بالنسبة للمؤسسة ىو الذي يوفر اظتادة اظتطلوبة بالنوعية احملددة و يف
الوقت اظتناسب و بسعر معقول و مقبول و يضع كل قدرتو يف البحث و التطوير لصاحل اظتؤسسة.
إصدار أمر الشراء:

بعد القيام باختيار أفضل مصدر للشراء تأيت اطتطة اظتوالية و ىي إصدار أمر الشراء الذي يعترب
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أداة قانونية عتا قيمتها ألهنا عقد يرتبط اظتؤسسة و اظتورد ,و يتضمن أمر الشراء اظتعلومات التالية:
 إسم و عنوان اظتؤسسة؛ 1مهملي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .40
 2مهملي الوزناجي ,نفس اظترجع السابق ,ص .45

 رقم الطلبية؛ إسم و عنوان اظتورد؛ وصف كمي لألصناف و اظتواد اظتطلوبة؛ تاريخ االستالم و شروط الدفع.كل ىذه اظتعلومات تعترب مهمة ألهنا حتدد الشروط العامة للشراء و كتب احملافظة عليها لكوهنا تتمثل
مصدر للمعلومات الداخلية نتكن الرجوع إليها مستقبال ووثيقة إثبات نتكن استعماعتا يف حالة وجود
خالف أو نزاع بُت الطرفُت.

متابعة أمر الشراء:

ال تنتهي مهمة الشراء بإصدار أمر الشراء إذل اظتورد بل دتتد مسؤولية إذل متابعة طلبات الشراء
السابقة إرساعتا ,ألنو من بُت أىدافها ىو التسليم يف الوقت و اظتكان اظتناسبُت ,و لكي يتحقق ذلك
فمن الضروري وضع إجراءات ظتتابعة رتيع طلبات الشراء اظترسلة إذل اظتوردين.
إن عملية اظتتابعة تتكون أساساً من التأكد من تنفيذ اظتورد لتعهده بالتسليم يف الوقت اظتناسب واظتكان
اظتناسبُت ,و بالتارل فهي تتضمن نوعان االتصال اظتستمر و اظتنظم من اللحظة اليت يتم فيها تنفيذ
طلبيات الشراء ,و تظهر أقتية اظتتابعة يف حالة حدوث بعض الظروف الطارئة اليت تستدعي تنفيذ
الطلبية ,أي اضتصول مبكرا بسرعة على تسليم اظتواد.
االستالم و الفحص:

على اظتورد أن يقوم بتسليم األصناف اظتتفق عليها يف أمر الشراء ,وفقاً لشروط اظتتفق عليها ,مع
مراعاة اظتواصفات و اآلجال احملددة ,حيث يقوم الشراء بإشراف على استالم األصناف و إبداعها يف
ؼتازن اظتؤسسة و يعترب نشاط االستالم عمل كتايب بطبيعتو و يتمثل يف إعداد تقرير يصف أنواع وكميات
اظتواد اليت تتضمنها الشحنة اظتستلمة و بعدىا جتري عمليتُت ضروريتُت.

 -1مراقبة الكميـة:

و ىي غتموعة العمليات اليت بواسطتها تبُت طبيعة و كمية اظتواد ,و حالتها و تاريخ استالمها و
مطابقتها مع اظتواصفات احملددة و ىذا بإجراء عملية الع ّد ظتختلف اظتواد للتأكد من الكمية اظتستعملة قد
استكملت العدد.
 -2مراقبة النوعية:

و ىدفها ىو مراقبة مطابقة األصناف و اظتواد اظتستلمة مع عقد الشراء و من مث مراقبة النوعية و
ىذا بإجراء اختبار على عينة معينة حسب خصائص ػتددة مسبقاً .فإذا كانت رقابة النوعية إكتابية يعد
تقرير يصف أنواع و كميات اظتواد اليت تضمنتها الرقابة و إعالم اصتهات اظتعنية بسالمة و مطابقة اظتواد
للمواصفات احملددة ,أما يف حالة وجود رقابة سلبية للمواد توجد حالتُت:
 اسًتجاع اظتشًتيات الفاسدة إذل اظتورد؛ إجراء عقوبات جزائية ضد اظتورد مع االحتفاظ باظتواد الفاسدة و بشكل عام ,توضع يف متناولاظتصاحل اظتعنية تقارير مراقبة النوعية اظتوجودة يف وثيقة االستالم.
مراجعة الفواتير و االحتفاظ بالسجالت:

يتوذل الشراء عملية مراجعة الفواتَت ,على أساس االستالم الفواتَت ىو الدليل على أن اظتورد قد
قام فعالً لشحن اظتواد اظتتفق عليها ,و ىذه اطتطوة تعترب ضرورية لعملية اظتتابعة و لكون االستالم و
مراجعة الفواتَت نتثل جزء من مسؤولية من قام بالشراء.
و يف حالة وقوع أخطاء فإنو من واجب الشراء االتصال باظتورد لغرض تصحيح اطتطأ و إجراء التعديالت
الالزمة ,و ىذا من أجل القيام بتسجيل كل العمليات الالزمة و مراقبة اإلجراءات الداخلية باظتؤسسة .و
يف األخَت يتم االحتفاظ بالسجالت صتميع إجراءات الشراء ,و السبب يف ذلك أن اصتزء األكرب من
صفقات الشراء يف اظتؤسسة اإلنتاجية نتثل طلبات متكررة ,و من مث تقوية ملف اظتوردين يف عمليات
شراء جديدة ,و من ناحية أخرى فإن طلبات الشراء ىي يف الواقع مستندات و من مث ينبغي االحتفاظ
هبا إذل أن تنتهي اآلثار القانونية اظتًتتبة عليها.
 -3سياسـات الشـراء:

يتوقف القرار بشأن الكميات الواجب شرائها من اظتواد على عاملُت رئيسيُت قتا :أسعار الشراء
و التواريخ اليت كتب أن تتم فيها ,فإذا تنبأت اإلدارة بأن األسعار سًتتفع يف اظتستقبل القريب فإهنا تعمد
إذل شرائها بكميات كبَتة و ختزينها حىت تغطي حاجتها منها لفًتات طويلة ,و إذا تنبأت بأن األسعار

ستهبط فإهنا ال تشًتيها إال مبا يكفي حاجتها يف اظتدى القريب ,و نتكن سياسات الشراء إذل ستس
أنواع التالية:
أ -الشراء المؤقت :ويقصد هبا شراء اظتواد بكميات تكفي حاجة العملية التصنيعية يف اظتدى
القصَت ,أما بالنسبة للمواد اليت ال حتتاج إليها اظتصانع يف الوقت اضتاضر ,فيؤجل شراؤىا إذل
الستقبل ,و تستخدم ىذه السياسة الظروف اآلتية:
 -0أسعار اظتواد أعلى من اظتتوسط أو من األسعار اظتتوقعة؛
 -0أسعار اظتواد يف ىبوط مستمر؛
 -0عدم ثبات األسعار و تذبذهبا بعنف من يوم آلخر؛
 -4عدم ثبات الكمية اليت تتطلبها العملية التصنيعية من اظتادة اظتعينة.
و الواقع أن اعتدف الرئيسي من استخدام ىذه السياسة ىو ختفيض كمية اظتخزون إذل |أدىن
ح ّد ؽتكن حىت ال تتعرض الشركة إذل اطتسائر نتيجة عتبوط األسعار ,والشك أن ىناك بعض
اظتخاطر من تطبيق ىذه السياسة فإذا ارتفعت األسعار بدل ىبوطها فإن تكاليف اإلنتاج سًتتفع
عن تكاليف اإلنتاج بالشركات اظتنافسة ,ؽتا يدفع الشركة اظتعينة إذل البيع بأسعار مرتفعة فتفقد
أسواقها أو البيع بأسعار اليت يبيع هبا اظتنافسون فتفقد جزءاً من أرباحها.
ب -الشراء بمتوسط سعر الهبوط :و يقصد هبذه السياسة شراء جزء من الكمية الالزمة
من اظتواد للعملية التصنيعية كلما حدث إـتفاض شديد يف األسعار ,وذلك إذا كان االجتاه العام لألسعار
يف ىبوط مستمر و الواقع أنو نادراً ما ترتفع أو تنخفض أسعار اظتواد فجأة بل عادة تأخذ اجتاىها ثابتا
سواء ؿتو االرتفاع أو ؿتو اعتبوط ,و عمليا ال يأخذ ىذا االرتفاع أو االـتفاض شكل خط مستقيم ,بل
يأخذ شكل من اظتنشار ,و تساعد ىذه السياسة اإلدارة على تركيز مشًتياتو يف الفًتة اليت هتبط فبها
األسعار إذل أدىن ح ّد و بذلك تستطيع أن حتقق أفضل مستوى لألسعار يف اظتدى الطويل و ظتزيد من
التوضيح نقدم الشكل البياين التارل:
السعر
مستوى السعر الفعلي
مستوى السعر يف اظتدى الطويل

موقع الشراء

الـوقـت
ج -الشراء مقدما :و يقصد هبذه السياسة شراء الكميات الالزمة من اظتواد لتغطية حاجتها
خالل فًتات طويلة يف اظتستقبل ,و طبيعي يتوقف األمر على درجة دقة يف التنبؤ باألنواع والكميات
اظتطلوبة ,و تستخدم ىذه السياسة إذا كانت أسعار اظتواد ثابتة إذل ح ّد ما و بذلك نتكن اضتصول على
أرخص األسعار لشرائها بكميات كبَتة ,ىذا بالرغم من عدم اضتاجة إليها يف اظتدى القريب ,كما
تستخدم إذا توقعت اإلدارة ارتفاعاً يف أسعار اظتواد.
د -الشراء إلعادة البيع:يقصد هبذه السياسة شراء اظتواد األولية بكميات أكرب من اضتاجة

الفعلية لتحقيق أكرب مقدار ؽتكن من األرباح ,فاعتدف من ىذه السياسة ليس فقط شراء اظتواد بقصد
استخدامها يف العملية التصنيعية ,بل أيضا بقصد إعادة بيعها حُت ترتفع أسعارىا وبذلك تستطيع
اإلدارة حتقيق أرباح من عملية تصنيع جزء منها و من عملية إعادة بيع اصتزء الباقي ,و لعل أىم ضرر
ينجم عن ىذه السياسة ما يتعرض لو اظتشًتي من خسائر إذا دل تتغَت األسعار أو ىبطت ىبوطاً كبَتاً.
عتذا السبب حتتفظ اإلدارة العليا لنفسها حبق اختاذ قرار بشأن استخدام ىذه السياسة.
و تتفق ىذه السياسة مع ثالث سياسات السابقة يف أن استخدام كل منها يتوقف على حركة األسعار
يف اظتستقبل ,و لكنها ختتلف عنهم من ناحية الغرض ,فتهدف ىذه السياسة إذل حتقيق األرباح إذا كان
ىناك توقع بارتفاع األسعار ,و يف حُت هتدف السياسات األخرى إلة منع حدوث خسائر بسبب ارتفاع
األسعار ,لذلك تعترب سياسات دفاعية ,و تستخدم كثَت من الشركات الصناعية ىذه السياسة من وقت
آلخر خوفاً من أ ّن تفاجأ بأزمة يف مادة معينة ,نتيجة إلضراب العمال لدى اظتورد ,أو نتيجة ألزمة يف
اظتواد اليت تستخدم يف عملية تصنيعها ,ؽتا تؤدي إذل توقف خطوط اإلنتاج فيها ,و لكن إذا دل لتدث
شيء من ذلك فإهنا تتكلف كثَتاً نتيجة لتخزين كميات كبَتة لفًتات طويلة.
هـ -الشراء التبادلي :يقصد هبذه السياسة االتفاق بُت الشركة اظتعنية و اظتورد على تبادل

منتجاهتما ,مبعٌت أن تشًتي الشركة حاجتها من اظتواد من اظتورد ,و يشًتي اظتورد حاجتو من اظتنتجات
من الشركة و ىي سياسة معروفة بُت الشركات اليت تعمل يف صناعة اظتواد الكيماوية ,فتهدف الشركات

من استخدام ىذه السياسة إذل إجراء استقرار يف عملياهتا الصناعية و البيعية سواءاً كانت مشًتية أو
بائعة.
و يعاب على ىذه السياسة أن اظتشًتي لن يكون لو حرية اختيار اظتورد الذي يعطيو أفضل شروط البيع,
لذلك كتب دراسة اظتزايا اليت نتكن حتقيقها من ىذا االتفاق و اظتساوئ اليت قد تنجم عنو ,وبناءاً على
ىذه الدراسة تقرر اإلدارة ما إذا كان من األفضل عتا تطبيق أو عدم تطبيق ىذه السياسة.

 -IIجوانب عالقة وظيفة الشراء بوظيفة التخزين:
 -1-IIوظيفة التخزين:
 -1مفهوم و أهمية التخزين:
مفهوم التخزين :يعرف التخزين على أنو  ":حفظ اظتواد لفًتة زمنية ػتددة من فًتة أو تاريخ ختزينها

إذل حُت استعماعتا مع مراعاة مدة حياهتا ,و حتفظ ضمن شروط السالمة ,و ىو معدل للتدفق اظتادي"
أهمية التخزين:

2

1

قد تصل قيمة اظتخزون السلعي إذل نصف متوسط االستثمارات يف اظتؤسسات , ,و من ىنا
تصل أقتية التخزين و اإلشراف و الرقابة على اظتخازن واضحة يف كثَت من اظتؤسسات خاصة الصناعية
منها.
نضيف كذلك عالقة ىذه العملية بالعمليات اإلنتاجية و اليت كتب العمل على استمرارىا و بدون زيادة
غَت ضرورية يف االستثمارات يف اظتخزون السلعي ,و تعمل وظيفة التخزين على مالحظة األصناف
البطيئة حىت تعمل على جعل معدل الدوران يف اضتدود اظتناسبة ,و تعمل كذلك على حتاشي أو التقليل
إذل أدىن ح ّد ؽتكن يف اطتسائر يف اظتخزون السلعي بسبب التقادم أو التلف ,و إخطار اصتهات اظتسؤولة
عن الفائض و األصناف اظتتآكلة حىت تعمل على التخلص منها و بيعها.

 1علي كساب ,دروس تسيَت اظتخزونات ,جامعة اصتزائر ,و.0110
 2صالح الشنواين ,مرجع سبق ذكره ,ص .060

و تعمل كذلك وظيفة التخزين كمساعد لوظيفة الشراء يف االحتفاظ بسجالت صحيحة للرقابة على
اظتخزون السلعي ,و كذلك تقدًن النصائح فيما يتعلق بشراء األجزاء و اظتواد و السلع للمحافظة على
اظتستويات الصحيحة من اظتخزون.

 -1مفهوم ووظائف وظيفة التخزين:

نستطيع أن نعرف وظيفة التخزين بأهنا الوظيفة اليت توكل إليها اظتهام التالية:
-

1

استقبال اظتواد اطتام و األجزاء و القطع و األدوات و األجهزة و األصناف األخرى و إضافتها إذل
عهدة اظتخازن؛
حفظ و ختزين األصناف اظتختلفة و احملافظة عليها؛
تزويد األقسام اظتستهلكة أو اظتستخدمة باألصناف الالزمة؛
تدنية التقادم الفٍت لألصناف ,و حفظ فائض اإلنتاج بطريقة مناسبة ضتُت التصرف فيها؛
الكشف عن أي ركود أو تراكم يف اظتخزون أو أي اختالف أو استهالك غَت عادي وذلك من
خالل أنظمة الرقابة على اظتخزون؛
ضمان اضتفظ اصتيد للمخزون حبيث تتم عمليات اظتناولة و صرف و استقبال اظتخزون بطريقة
مناسبة؛
اظتساعدة يف حتقق من أرصدة اظتخزون حبيث حتصل على اظتعلومات اليت تدعم عملية اختاذ قرار
الشراء يف الوقت اظتناسب.

 -2-IIالتسيير العقالني للمحزونات:
 -1وضعية المخزون:

إن سياسة التخزين هتدف إذل ضمان استمرارية عملية االستهالك يف كل وقت ,إذ أن حالة
تضخيم اظتخزونات قد يسبب خطر للمؤسسة و اليت قد ينتج عن:
 1عبد الغفار حنفي ,إدارة اظتواد و اإلمداد ,الدار اصتامعية ,0998 ,ص .010
 2مهلي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .51

2

-0

وجود فجوات على مستوى برغتة التموينات؛

 -0عدم توافق التموينات مع االستهالكات.
نتيجة ىذه العوامل تؤدي اظتؤسسة إذل حتمل أعباء إضافية تعيق الطاقة اظتالية.

 -2حالة النفاد و نقص في التخزين:

إن نشاط اظتؤسسة يتطلب وجود دائم لكميات كافية يف اظتخزونات ,من أجل تلبية احتياجاهتا
بصفة منتظمة ,ىذه الكمية تسمى مبخزون األمان ,و قد تنتج حالة النفاد و النقص يف التخزين من
العوامل التالية:
 -0التأخر يف استالم الطلبيات يف اآلجال احملددة؛
 -0عدم قدرة اظتؤسسة يف التموين بانتظام بسبب وضعيتها اظتالية؛
 -0نفاد بعض اظتواد و اظتنتجات يف ؼتازن الوردين.
حيث حالة النقص أو الزيادة يف التخزين تنشئ تكاليف إضافية ,و سنرى أهنا مكلفة للمؤسسة ,وىذا
ما سنراه بتعرضنا لتكلفة اظتخزونات.
تكاليف تسيير المخزون:

إن دور اظتخزون ىو وضع يف متناول اظتؤسسة الكمية اليت ىي يف حاجة إليها يف ظل الشروط
االقتصادية ,حيث أن التكاليف الناجتة عن عملية التموين ال تقتصر فقط يف تكلفة شراء اظتواد
والبضائع ,بل تشمل أيضا تكلفة االحتفاظ باظتخزونات و تكلفة النفاد .و من أجل الوصول إذل تسيَت
عقالين للمحزونات كتب تدنية و ختفيض ىذه التكاليف.

1

 -1تكاليف تحضير الطلبيات:

ىذه التكاليف تتمثل يف إجراءات الشراء اليت تقوم هبا اظتؤسسة ,من بداية اإلعداد و التحضَت
لدخول السوق إذل غاية تنفيذه .و ىذه التكاليف ذات صفة إدارية ,تتمثل يف مصاريف التحضَت
واظتتابعة ,و إصدار الطلبيات و مصاريف االستالم و التفريغ و اظتراقبة و الكمية و النوعية ,ومصاريف
ػتاسبة اضتركات و تسوية الفواتَت...

 1مهلي الوزناجي ,اظترجع السابق ,ص .50

حيث تزداد تكلفة حتضَت الطلبيات بتزايد عددىا ,و من مث فتدنية و ختفيض ىذه التكاليف يتم ظتا تقوم
بتخفيض عدد الطلبيات ,و يتم ىذا عن طريق التموين بكميات اقتصادية ,ؽتا يساعد يف ختفيض
االحتفاظ باظتخزون و النفاد.
 -2تكاليف االحتفاظ بالمخزون:

ىذه التكاليف تتضمن أعباء مالية و أعباء التخزين:
أ-

األعباء المالية :و تتمثل يف الفائدة على رأس اظتال اظتستثمر يف اظتخزون يف حالة االقًتاض من

اظتؤسسات اظتالية أو يف جتميد جزء من رأس اظتال اظتؤسسة يف دتويل اظتخزونات ,و ىو التمويل
الذايت.

ب -أعباء التخزين :و ىي األعباء اظتتعلقة حبفظ و صيانة األصناف اظتخزنة كاظتراقبة ,و تكاليف
اإلكتار ,و تكلفة التقادم الزمٍت ,و تدىور قيمة اظتخزونات ,حيث أن ىذه التكاليف تؤثر على
اضتالة اظتالية للمؤسسة.
 -3تكاليف النفاد:

تنتج تكلفة النفاد إذا حدث انقطاع يف التموين لسبب من األسباب ,سواءاً داخلية أو خارجية,
ودل يكن ىناك وجود ؼتزون أمان كاف لتلبية احتياجات اإلنتاج و التسويق ,و ىي مقسمة إذل تكلفة
نفاد داخلية أي تكلفة العجز الداخلي و ىي تكاليف تتحملها اظتؤسسة نتيجة انقطاع عمليات اإلنتاج
و ىي تابعة لفًتة العجز .و أخرى خارجية متمثلة يف الربح الغَت ػتقق و تكلفة النفور (اظتتمثلة يف نفور
جزء من السوق عن اظتؤسسة) ,باإلضافة إذل تكلفة الفرصة البديلة.حيث تؤثر ىذه التكاليف على اضتالة
اظتالية للمؤسسة ,و ىي نسبة مقدرة من قيمة اظتخزون اظتتوسط ,و بالتارل كتب العمل على تدنيتها إذل
أدىن ح ّد ؽتكن.
نماذج تسيير المخزون:

يرتكز تسيَت اظتخزونات على ثالثة خطوات أساسية كتب إتباعها:
 تقدير االستهالكات ,يعٍت تقدير االحتياجات خالل مدة معطاة ,ىذا التقدير كتري قبل االستهالكحىت نستطيع تنظيم عمليات التموين.
 معرفة مصدر التموين ,فيما يتعلق بالكمية ,النوعية ,و اآلجال. -و أخَتاً تقدير فجوات و نقص التموين ,يعٍت القيام بالتحكم يف خطر النفاد و الزيادة يف التخزين.

نموذج ويلسن :Wilson

1

يعرب عن مؤونة يف انتظار استعمال الحقا ,يستدعي االحتفاظ بو يف شكل ؼتزونات لوقت
استهالكو ,ؽتا يتطلب توفَت أموال معتربة لتغطية ؼتتلف التكاليف اظتتعلقة بو.
زيادة على ذلك ,إمكانية تعرض اظتخزون إذل أخطار ؼتتلفة كالتقادم الزمٍت ,و التلف ,و السرقة...إخل
فاظتخزونات تتأثر بالسياسة اإلنتاجية و التسويقية للمؤسسة ,وىذا يتطلب توفَت تدفق مستمر للمواد
حىت ال لتدث أي انقطاع يف نشاط اظتؤسسة قد تنجر عنو تكاليف تتحملها اظتؤسسة و من مث يصبح
من الضروري االحتفاظ مبستوى ختزين معُت ظتواجهة أي نقص يف استالم الطلبيات أو لزيادة طلبيات
العملية اإلنتاجية الستهالك اظتواد األولية.
فتحديد مستوى أمثل للمحزونات ىو ضبط للعالقة اظتوجودة بُت تكلفة االحتفاظ باظتخزون من جهة,
و تكلف ة النفاد من جهة أخرى ,فتجد اظتؤسسة نفسها أمام وضعية طلب كميات قليلة لتخفيض
تكاليف التخزين ,و طلب كميات كبَتة من أجل ختفيض تكاليف حتضَت الطلبيات.
فالتموين بكميات كبَتة يؤدي إذل زيادة رأس اظتال اظتستثمر يف اظتخزون ,و بالتارل جتميد جزء كبَت من
رأس اظتال اظتؤسسة ألن التخزين أكثر من الالزم معناه تكلفة مالية.
و التموين بكميات قليلة قد يسبب للمؤسسة خطر التوقف و تعطيل نشاط اظتؤسسة بسبب النفاد
والتخزين األقل من الالزم ,ؽتا يكون تكلفة اقتصادية ,أي تكلفة الفرصة البديلة .و لكي نتكن من
ختفيض تكاليف تسيَت اظتخزونات ,مع إبقاء مستوى كاف من اطتدمة ,يستحسن استعمال التنبؤ
بكميات اظتطلوبة.
و عليو فإن فتوذج  Wilsonمبٍت على التحكم يف مستوى الطلبية األمثل ,وللوصول إذل ىذا اعتدف,
يكفي القيام حبساب الكمية االقتصادية اظتطلوبة و الوقت الضروري إلعادة التموين من قبل اظتؤسسة اليت
ختفض من تكاليف حتضَت الطلبيات و تكلفة االحتفاظ باظتخزون.
الفرضيات البسيطة لنموذج ويلسن :Wilson

إن تكوين فتوذج رياضي يتضمن عموماً فرضيات بسيطة اليت قد يتحقق القليل منها يف اضتياة
العملية ,و يستخدم ىذا النموذج ضمن الشروط التالية:
 االستخدام و الطلب و اظتبيعات الثابتة؛ 1مهلي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .68

 الفًتة الزمنية بُت طلب البضاعة و استالمها (فًتة االنتظار) ثابتة و معروفة.-

ال دتثل الفراغات اظتخصصة للمخزون ووسائل الشحن و التفريغ قيوداً ىيكلية؛
تكاليف إصدار الطلب و تكاليف التخزين مستقلة عن أقتية الطلب.
السعر معروف و ثابت ,وىو مستقل عن الكمية اظتطلوبة.
عدم وجود تكلفة النفاد.
ؼتزون األمان معدوم؛

و فيما يلي نفرض معادل فتوذج :Wilson
  = Nغتموع االستهالكات أو االستخدام السنوي؛  =Pالسعر (سعر الوحدة الثابت)؛  =Qالكمية االقتصادية اظتثلى؛  =CLتكلفة إرسال الطلبية؛  =Csتكلفة االحتفاظ باظتخزون ,و ىي نسبة مقدرة من قيمة اظتخزون اظتتوسط؛  =Tد التكلفة اإلرتالية = تكلفة الشراء  +تكلفة إرسال الطلبية  +تكلفة االحتفاظ باظتخزون.إذا قمنا بتطبيق الفرضية البسيطة ,فإننا نبُت تغَت الكميات اظتخزنة كما يوضحو الشكل اآليت:
الكميات اظتخزنة Q
Q0

Q0 /2

الوقت

1

t
T3

T2

تقييـم نظـري للمخـزون

T1

حيث نالحظ من الشكل ,أنو خالل كل مرحلة دتوين اظتخزون يتغَت من  0إذل  .Q0و يبُت كذلك أن
خالل السنة اظتخزون اظتتوسط ىو .Q0 / 2
و انطالقا من معاصتة التكلفة اإلرتالية فإنو سنبُت مركبات كل تكلفة كما يلي:
 تكلفة الشراء = االستهالكات × التكلفة الواحدة للشراء = N x P؛ تكلفة إرسال الطلبيات = عدد الطلبيات × تكلفة اإلرسال؛ حيث عدد الطلبيات = االستهالكات  /الكمية االقتصادية اظتطلوبة.و اليت نرمز عتا بالرمز .n = N / Q , CL = (N / Q) . CL
 تكلفة االحتفاظ باظتخزون :و ىي نسبة مقدرة من قيمة اظتخزون اظتتوسط ,حيث اظتخزون اظتتوسط= .Q / 2
و من مث قيمة اظتخزون اظتتوسط = (Q x P) / 2؛
و منو ؾتد تكلفة االحتفاظ باظتخزون تساوي:
)Cs = N x P + (N x CL / Q) + (Q x P x Cs / 2

هبذا نقوم حبساب قيمة  Qاليت جتعل التكلفة اإلرتالية أقل ما نتكن.
مبا أن  N x Pو اليت دتثل تكلفة الشراء اإلرتالية ثابتة و بالتارل ىذا يسهل يف البحث عن  Qاليت جتعل
التكاليف يف حدىا األدىن.
)(min

)T = ( N . CL / Q) + (Q . P . Cs / 2

و بفضل االشتقاق ؿتصل أخَتاً على الكمية االقتصادية اظتثلى و اليت تساوي:
1
و ىي معادلة .Wilson
)Q  2.N .CL /( P.Cs
و انطالقا من معادلة  ,Wilsonنستطيع حساب العدد السنوي للطلبيات و اليت تساوي:
و اضتصول كذلك على مدة إعادة التموين ,الفاصلة بُت طلبيتُت و اليت نرمز عتا بـ T :و اليت تساوي:
أو  12 / nشهـر.
T=Q/N
و أخَتا نتكن حساب التكلفة اإلرتالية  Tبالصيغة التالية:

n=N/Q

)T = N . P + (N . CL / Q) + ( Q . P . Cs / 2

و فيما يلي نوضح بالشكل:
 1مهلي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .70

التمثيل البياين للحجم األمثل للطلبية ,و يظهر فيو يف اضتلة العامة ,ىيئة اظتنحٌت لكل من :التكلفة
اإلرتالية ,تكلفة االحتفاظ و تكلفة حتضَت الطلبية.

شكل رقم  :04التمثيل البياني لمختلف التكاليف:
تكلفة االحتفاظ باظتخزون

التكلفة السنوية
التكلفة اإلرتالية

تكلفة حتضَت الطلبية
الكمية اظتطلوبة

Q0

لقد توصلنا إذل حتديد الكمية االقتصادية اظتثلى  Qضمن فتوذج  Wilsonو ىذا ضمن القروض اليت
ذكرناىا سابقا ,و اليت قد ال تتحقق أكثرىا يف اضتياة العملية ,عتذا ؾتد أن ىذا النموذج جتريدي أكثر منو
واقعي ,و لكن ال نتكن إنكار ػتاسنو اظتتمثلة يف:
 الوسائط الداخلية يف النموذج بسيطة و قليلة العدد؛ نتكن تقييم النموذج بسهولة؛ الكمية اظتطلوبة قليلة االستجابة لألخطاء اليت قد تقع يف الوسائط؛(تكلفة إصدار الطلب ,تكلفة االحتفاظ باظتخزونات ,االستهالك السنوي)

نظام إعادة التموين حسب نقطة الطلب:
 1مهملي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .70

1

إن ىذا النظام يتمثل يف طلب كميات ثابتة بتواريخ متغَتة ,و بالتارل تسمح باإلجابة على
السؤال التارل :مىت نقوم بالطلب ؟
يعلم نظام نقطة الطلب القائم على تسيَت اظتخزونات بإصدار الطلب ,و تسمى ىذه اضتالة بنقطة
الطلب  ,Mو اليت ترتبط مبعدل االستهالك أو االستخدام اليومي  Cmو فًتة االنتظار  ,dاليت تبدأ
من بداية إظهار االحتياج الواجب طلبو إذل أن تصل اظتواد إذل االستعمال األخَت ,سواء لالستهالك
أو البيع .حيث معرفة فًتة االنتظار  dمفيدة يف تفادي الزيادة يف االستهالكات و التأخر يف استالم
الطلبيات من اظتوردين .فعندما نعلم معدل االستهالك  ,Cmو فًتة االنتظار  ,dفتكون إذن نقطة
الطلب ىي ,M = Cm :غَت أن ىذه اضتالة قلما تقع ,ألن فًتة االنتظار تتغَت كما يتغَت معدل
االستهالك اليومي بالزيادة أو بالنقصان ,و يف حالة زيادة فًتة االنتظار أو زيادة معدل االستخدام
اليومي ,تقع اظتؤسسة يف حالة عجز ما دل يكن ىناك ؼتزون أمان  Ssالذي حتتفظ بو اظتؤسسة
ظتواجهة األخطار اظتختلفة اضتدوث يف اظتستقبل ,فهو يقوم بتغطية:
 الزيادة الغَت منتظرة يف الكميات اظتستهلكة؛ التأخر يف استالم الطلبيات من اظتوردين؛ اطتطأ يف التنبؤ و التقديرات؛و يف ىذه اضتالة ,يصدر الطلب عند وصول رصيد اظتخزون إذل ؼتزون اإلنذار  ,Saو منو الوصول إذل
1

حتديد نقطة الطلب كما يلي:
 m = Cm . d . Ssو الشكل أدناه يوضح كيفية تسيَت منتوج هبذه الطريقة.

الشكل رقم  :05كيفية تسيير المنتوج حسب نقطة الطلب

 1مهملي الوزناجي ,مرجع سبق ذكره ,ص .74

اظتخزون
a4

Q

a2

نقطة

الطلبQm

ؼتزون األمان
d
الوقت t

d

االستالم

d

الطلب

االستالم الطلب

Ss

خاتمة:

من خالل حبثنا ىذا نصل إذل النتائج التالية:
-0

أقتية وظيفة الشراء يف اظتؤسسة كوهنا دتثل وقود سَت العملية اإلنتاجية أو التجارية حسب طبيعة
نشاطها؛

-0

أن ىذه العملية كتب أن تتم بطريقة علمية و أن تسَت بطريقة عقالنية وذلك بإتباع إجراءات
ػتددة و جتنب العشوائية ,و كما أنو البد من وضع سياسة واضحة فيما متص الشراء تكفل
للمؤسسة حتقيق أو تساعدىا يف حتقيق أىدافها العامة؛

-0

أقتية وظيفة التخزين يف اظتؤسسة كوهنا تضمن للمؤسسة خطر انقطاع اظتواد األولية ومستلزمات
اإلنتاج خطر االنقطاع ,و بالتارل استمرارية عملية اظتؤسسة؛

-4

العالقة الوطيدة أو التالزمية بُت وظيفيت الشراء و التخزين إذ ال نتكن أن توجد إحداقتا دون
وجود األخرى ,إذ يف كثَت من األحيان جتمع ىاتُت الوظيفتُت يف مصلحة واحدة ىي التموين و
مظاىر ىذه العالقة جتلى فيما يلي:


أن اظتواد اظتشًتاة قبل استعماعتا توجو إذل اظتخازن ,رفقة وثائق تساعد وظيفة التخزين رص
الكمية الداخلية إذل اظتخازن؛



أن الوظيفة الشراء تضع نصب عينيها قبل إجراء عمليات الشراء سعة اظتخازن ,اظتستويات,
التخزين من جهة و كذلك قبل الشراء تقوم بالتأكد من وجود األصناف اظتطلوبة يف

اظتخازن ,و كذلك أن عملية الشراء تكون متعلقة مبستويات التخزين ,و كتب أن ال يتجاوز
اضت ّد األعلى و أن تكون أقل من اضتد األدىن ,كما يكون طلب عند نقطة إعادة الطلب.

و سيمكننا دراستنا ىذه من طرح عدة أسئلة كما يلي:
 -0ما جدوى الفصل بُت وظيفيت الشراء و تسيَت اظتخزونات مادامت ىذه العالقة التالزمية
والتكاملية موجودة بينهما ,كما أن الواقع العملي يدعم ىذه النظرة حيث أن ىناك مصلحة
واحدة ىي وظيفة التموين و جتمع بُت الوظيفتُت.
 -0ما ىي الصعوبات اليت تظهر يف حالة مركزية الشراء و ال مركزية التخزين أو العكس ,المركزية
الشراء و مركزية التخزين ؟ أو باألخرى ما ىو النموذج احملبذ و الذي يكفل تدفق اظتعلومات
و كذا التدفق اظتادي للمواد دون عقبات مذكورة ؟
 -0ما مدى وطادة عالقة التخزين بوظيفة اإلنتاج و بالنسبة لعالقتها بوظيفة الشراء و خاصة يف
حالة اظتؤسسات الصناعية ؟
و ـتلص أن ىناك تدفق مادي و معلومايت بُت الوظيفتُت و االجتاىُت ,و أن كفاءة وظيفة الشراء ال
تتجلى فقط من خالل التسيَت العقالين عتا ,بل كذلك تتوقف على التسيَت العقالين لوظيفة التخزين
وذلك بتحديد اظتستويات الثالثة مراقبة اظتخزون و فتاذج اظتخزون.
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