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 :الهمخص 

ًٖختؼ ٌيّػر اهيعؽًّ خيذٖل هينٌّبح يفنوج اهيعؽًّ نيب ّٖفؼ ؤؿلوّة اهلؼتن تلًٖ      
 سّغث هيعؼسبخَ اهيخيذوج فٕ خضغٖغ نيٖج اهنوة اهيذوٓ ّيؿخّْ ، ّالُػٍ اهيفنوج يخغٖؼاح

ايبغث اهنوة ّاهخٕ خؿيٓ تيخغٖؼاح اهلؼاؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب يً عالل خغٌٖج اهخنوفلج اهنوٖلج   
ُّػا  ،هويعؽًّ اال تسّغث يغعالخَ اهيخيذوج فٖيب ٖؿيٓ تيخغٖؼاح اهلؼاؼ غٖؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب

خضوٖوِب ّخيضٖكِب ّيً ذى ّل اهخًؼف يوٓ ُػٍ اهيخغٖؼاح يب ِٖغف اهَٖ ُػا اهيلبل يً عال
ُػٍ اهًيوٖج ايخيغٌب يوٓ ؤؿوّة غؼاؿج ضبهج  ًتٖبخاٖسبغ نؼٖلج هضؿبتِب ّاؿخعؼار كٖيِب، ّه
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 .يً غفبخؼ اهيئؿؿج يً يعخوف اهيكبهص

يخغٖؼاح اهلؼاؼ، خنبهٖف اهضكّل يوٓ اهيعلؽًّ، خنلبهٖف اهًسلؽ،    :  الهفخبحٍجالكمهبح 
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Abstract:  

    The inventory model representation of the components of the problem of inventory 

also provides a method of linking variables of this problem , the Quality of outputs 
model which is to determine the optimal order quantity and reorder level is 

determined by the quality of its inputs, which are called Controllable decision 

variables by the minimization of the total cost of the stock , but the quality of inputs of 

the so-called uncontrollable decision variables , and this is what is intended to this 

article through the identification of these variables through the analysis and scrutiny 

and then find a way to calculate and extract values , and to explain this process we 

relied on a method case Study enterprise HODNA MILLS -MSILA relying on data 

from 2010 - 2012 extracted from the enterprise's books of various department. 
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 :هلدهج 

خخًغغ ّهبئف اهيئؿؿج االكخكبغٖج ختًب هٌفبنِب ّضسيِب، فٌسغ ؤً اهيئؿؿج اهكلٌبيٖج  
خضخبر اهٓ اهلٖبى تذالد ييوٖبح ؤؿبؿٖج ؤّهِب اهضكّل يوٓ اهعبيبح ّاهيّاغ اهالؽيج هًيوٖج 

ب هخوتٖج اضخٖبسبح اإلٌخبر يً اهخكٌٖى، ّاهخٕ ٖسة ؤً ٖنًّ ٌُبم ميبً الؿخيؼاؼٖج ّسّغُ
ّذبٌِٖب خضّٖل ُػٍ اهيّاغ اهٓ يٌخسبح، ّيً ذى خؿّٖق ُلػٍ  . ضٖد اهنيٖج، اهؽيً ّاهسّغث

 . اهيٌخسبح فٕ ييوٖج ذبهذج

ّضخٓ خلّى اهيئؿؿج اهكٌبيٖج تِػٍ اهّهبئف، ال تغ هِب يً اهيّاؽٌلج ؤّ اهخٌؿلٖق تلًٖ     
بح اهٌفبن تكّؼث اكخكبغٖج، ألً اهيلّاغ ال  اهخّؼٖغاح   ّاضخٖبسبح اهؿضة اهعبكج تيخنوت

 . خؿخعغى فّؼ فؼائِب ّال خؿخًيل غفًج ّاضغث نيب ؤً اهيٌخسبح ال ختبو يتبفؼث

ّخّاسَ اهيئؿؿج اهكٌبيٖج ٌّيًٖ يخمبغًٖ يً اهمغّنبح اهًيوٖج، فِٕ يً سِج خّغ 
ٖج يينٌج ، ّيً سِج ؤعؼْ خّغ خعؽًٖ ؤكل ني(اهؿضة)خعؽًٖ نيٖبح نتٖؼث هخغنٖج اهنوة 

يً اهيعؽًّ هخسٌة خنغؿَ ييب ٖئغٔ اهٓ خسيٖغ ؼئّؾ ؤيّال نبً األٌؿة االؿخفبغث يٌِلب  
فٕ اؿخذيبؼاح ؤعؼْ امبفج اهٓ ؽٖبغث خنبهٖف اهخعؽًٖ، ّكغ ّٖكًِب ػهم فٕ ضبهلج يسلؽ   
ٌخٖسج هًغى خوتٖج نوتبح ؽتبئٌِب ييب ٖئغٔ هٌفّؼُى ّخّسِِى هيئؿؿبح ؤعؼْ، ييب ٖلئغٔ  

ُػا األيؼ ضخيب ؿٖنتغُب عؿبئؼ ألٌَ ٖفلغ اهؼتص يً ٖفلغ اهتٖى ّٖينً ؤً ٖنوفِلب   تِب هفلغاٌِى
 .ضخٓ اهخّكف ٌِبئٖب

ّخضبّل اهيئؿؿج اهخّفٖق تًٖ ُػًٖ اهمغنًٖ تبؿخعغاى يلب ٖؿليٓ تٌيلبػر خؿلٖٖؼ     
( ؿّاء نلبً عبؼسٖلب ؤّ غاعوٖلب   )اهيعؽًّ اهخٕ خضغغ هِب اهنيٖج االكخكبغٖج اهيذوٓ هونوة 

يٌغُب اهخنبهٖف فٕ ؤغٌٓ يؿخّْ هِب، ّهتٌبء ُػٍ اهٌيبػر خضخبر اهيئؿؿج اهلٓ   ّاهخٕ خنًّ
يخغٖؼاح اهللؼاؼ غٖلؼ   : ضؿبة ّخضغٖغ خوم اهيخغٖؼاح اهغاعوج فٕ تٌبئِب ّاهخٕ خؿيٓ تل 

ّضخٓ خًنٕ ُػٍ اهٌيبػر ٌخبئز سٖلغث ّؿلوٖيج خعلغى    (. غٖؼ اهيخضنى تِب)اهيؿٖنؼ يوِٖب 
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ًّ خوم اهيخغٖؼاح ؤٖمب يضؿّتج تغكج ّتسّغث يبهٖج، ُّػا يب اهيئؿؿج ال تغ ضخيب يً ؤً خن
 :خضبّل اهغؼاؿج خٌبّهَ يً عالل نؼش اإلفنبهٖج اهخبهٖج 

 ؟ هبهٌ هخغٍراح اللراراح غٍر الهشٍعر ؽمٍهب ؟ وكٍف ٍخن خحدٍدهب وحشبتهب

 خِغف ُػٍ اهغؼاؿج اهٓ اهخًؼف يوٓ اهيخغٖؼاح اهغاعوج فٕ ايغاغ ّتٌبء ٌيبػر اهيعؽًّ
ّنٖفٖج ضؿبتِب ّاؿخعؼار كٖيِب، ّنػا خلؼٖة اهّاكى اهيًبـ فلٕ اهيئؿؿلج االكخكلبغٖج    
اهسؽائؼٖج، فٕ ُػا اهكغغ خإنؼح اهغؼاؿج فٕ سبٌتًٖ سبٌلة ٌهلؼٔ ٖخٌلبّل اهيفلبُٖى     
األؿبؿٖج ضّل اهيعؽًّ، يخغٖؼاح اهلؼاؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب نٌخبئز هخنتٖق ٌيلبػر اهيعلؽًّ   

نؼ يوِٖب نتبؼايخؼاح خغعل فٕ ايغاغ ّتٌلبء خولم اهٌيلبػر،    ّيخغٖؼاح اهلؼاؼ غٖؼ اهيؿٖ
ّاهسبٌة اهخنتٖلٕ ٖخميً اؿلبن اهغؼاؿج اهٌهؼٖج يوٓ اهيئؿؿج يضل اهغؼاؿج ّاهخٕ نبٌح 
يئؿؿج ينبضً اهضمٌج تّالٖج اهيؿٖوج اهخبتًج هفؼنج اهؼٖبل ؿنٖف، ؤًٖ خلى اهضكلّل   

اهٓ يلبتوج اهيؿلئّهًٖ ّاهخضلبّؼ   يوٓ اهيًوّيبح يً يعخوف اهيغٖؼٖبح ّاهيكبهص امبفج 
 :ّتغؼل خضوٖل ُػا اهيّمّو خى خلؿٖى ُػا اهتضد اهٓ . يًِى

 الجبىة الىغرً: الهحور األول 

 يفِّى اهيعؽًّ ّؤٌّايَ؛ .1

 غّايٕ االضخفبه تبهيعؽًّ؛ .2

 يخغٖؼاح اهلؼاؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب؛ .3

 .يخغٖؼاح اهلؼاؼ غٖؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب .4

 ٌالجبىة الخعتٍل: الهحور الذبىٌ 

 اهخًؼٖف تبهيئؿؿج يضل اهغؼاؿج؛ .1
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 .ضؿبة يخغٖؼاح اهلؼاؼ غٖؼ اهيؿٖنؼ يوِٖب .2

 الجبىة الىغرً: الهحور األول 

فٕ ُػا اهكغغ ؿٌضبّل اهخًؼف يوٓ يفِّى اهيعؽًّ فلٕ  :  هفهون الهخزوو وأىواؽه -1
 :اهٌلنج األّهٓ ذى األٌّاو اهيعخوف هَ فٕ اهٌلنج اهذبٌٖج 

ؼ اهيعؽًّ اضغ ؤُى اهيكبغؼ اهخٕ خضخبسِب اهًيوٖبح ّٖيٖلب،  ًٖخت :هفهون الهخزوو  -1-1
فبهيئؿؿبح اهكٌبيٖج عبكج خضخبر هويّاغ اهعبى امبفج اهٓ اهيفخؼٖبح هيًبهسخِب ّيً ذلى  

خًٌٕ نويج يعؽًّ اهيعؽًّ اهيبغٔ يً اهيلّاغ ؤّ  ّ"خسيًِٖب هوضكّل يوٓ اهؿوى اهٌِبئٖج، 
عؽٌج ؤّ يخبضج ألسل خغنٖلج االضخٖبسلبح   اهؿوى ؤّ يكبغؼ اكخكبغٖج ؤعؼْ يضفّهج ؤّ ي

فٕ يئؿؿج يب يٌغ ؤغٌٓ خنوفج هأليّال ؤّ هؼؤؾ اهيبل اهسبيغ فٕ فلنل   اهضبهٖج ّاهيؿخلتوٖج
 1(.يعؽٌّبح)يّاغ ؤّ ؿوى 

يتبؼث يً اهيّاغ اهيعؽٌج تغؼل اهتٖى ؤّ اهخكٌٖى "ّٖينً خًؼٖف اهيعؽًّ يوٓ اٌَ 
 " ج األيؼٖنٖج هوؼكبتج يولٓ اهيعلؽًّ ّاإلٌخلبر   َ اهسيًٖخيؼفّ، 2"ؤّ اهخٕ هى خؿخًيل تًغ

APICS"   ٌَاسيبهٕ األيّال اهيؿخذيؼث فٕ اهّضغاح يً اهيبغث اهعلبى ّاألسلؽاء   " يوٓ ؤ
، تبإلمبفج اهٓ اهيٌخسبح اهٌِبئٖلج اهيخبضلج   خفغٖلّاهؿوى اهّؿٖنج، ّنػهم ّضغاح خضح اه

 .3"هوتٖى 

كوٌب ؤً اهيعؽًّ ٖفخيل يولٓ سيٖلى   نيب ؿتق ّؤً : األىواػ الهخخمفج لمهخزوو  -1-2
اهًٌبكؼ اهيبغٖج اهيويّؿج ّاهخٕ خنًّ فٕ فنل يّاغ ؤّهٖج، يّاغ ٌكف يكًٌج، يٌخسلبح  

خيذل ُػٍ اهًٌبكؼ ؤضغ . خبيج، يّاغ يؿخًيوج فٕ ييوٖبح اهكٖبٌج، يّاغ اإلكالش ّاهكٖبٌج
  : 4هٖج ّفلب هِػا اهخلؿٖىاهخلؿٖيبح األؿبؿٖج هويعؽًّ، ّتبهخبهٕ فبٌَ ٖينً خضغٖغ األٌّاو اهخب

 اهيعؽًّ يً اهيّاغ اهعبى؛. ؤ

 اهيعؽًّ يً األسؽاء ّاهخسيًٖبح اهسؽئٖج؛. ة

 اهيعؽًّ خضح اهخفغٖل؛. سل
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 اهيعؽًّ يً اهيٌخسبح خبيج اهكٌى؛. غ

 (.يّاغ اإلكالش ّاهكٖبٌج)اهيعؽًّ يً اهيِيبح . ٍ

غاعلل اهٌهلبى اإلٌخلبسٕ     ٖؿخِغف االضخفبه تبهيعؽًّ:  دواؽٌ االحخفبغ تبلهخزوو -2
ايخكبق اهخغٖؼاح تًٖ يًغالح اهنوة ّيًغالح اهخّؼٖغ فٕ نبفج يؼاضل اهًيوٖج اهخضّٖوٖج، 

 5 :فبٌَ ٖينً خضغٖغ سيوج يً ؤؿتبة االضخفبه تبهيعؽًّ ّاهيّسؽث فٕ 

ٖخلوة اهنوة يوٓ يٌكؼ يب تؿتة يلغث يّايلل    :لخحلٍق االشخلرار فٌ اإلىخبر  -2-1
اهيلّاغ اهعلبى   )، اهسغّل اهؽيٌٕ هإلٌخبر ّيلب اهلٓ ػهلم، فبهيعؽٌّلبح     يٌِب؛ اهيّؿيٖج

 . ٌٖتغٕ ؤً خخّفؼ هإلٌخبر ضؿة اهنوة، ّاال خّكف اإلٌخبر( ّاهينٌّبح

يبغث يب خلغى اهيئؿؿبح اهيكلًٌج عكلّيبح   : االشخفبدث هو خخفٍظبح األشؾبر  -2-2
يّاغ تنيٖبح نتٖؼث ضخلٓ  هفؼاء نيٖبح نتٖؼث هوضكّل يوٓ ُػٍ يٖؽث ؿًؼٖج ّٖخى فؼاء اه

 . هّ هى خنً ينوّتج يوٓ اهفّؼ

اهيِوج اهالؽيج هفؼاء اهيّاغ خخّكف يوٓ يّايلل  : خمتٍج العمة خالل فخرث الخجدٍد  -2-3
فٖخى االضخفبه تبهيعؽًّ هخوتٖج . نذٖؼث يذل يّكى يكغؼ اهنوة فؼّن اهًؼل ّيب اهٓ ػهم

 اهنولللللللللة علللللللللالل فخلللللللللؼث اهخّؼٖلللللللللغ؛
فٕ  111ٖخًًٖ يوٓ اهيئؿؿج ؤً خضلق سغاّل اهخؿوٖى تٌؿتج : ٍؾبح هىؼ فلداو الهت -2-4

 .اهيبئج يوٓ يؿخّْ اهعغيبح، ًٌٖٕ ؤٌِب ال خؿخنٖى ؤً خفّح اهسغّل اهؽيٌٕ هوخؿوٖى

ٖخًًٖ يوٓ اهيئؿؿبح ؤً خخّكى خغٖؼ اهؿّق :  هواكتج الغروف الهخغٍرث فٌ الشوق -2-5
 .خّافؼ اهيّاغ ؤّ اهؽٖبغث اهيفبسئج فٕ األؿًبؼّيوِٖب ؤً خضخفه تيعؽًّ اهيّاغ خضؿتب هًغى 

 6:ٌُّبم ؤؿتبة ؤعؼْ ٖينً امبفخِب ُّٕ 
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ً   :هشبكل الجودث ظد الحهبٍج -2-6 يفلبنل   االضخفبه تبهيعؽًّ ٖينً يً اهخًّٖل يل
 .اهيٌخسبح اهٌِبئٖج ؤّ اإلٌخبر، اإلٌخبر يغعالح فٕ ييوٖجاه اهٌّيٖج فٕ

فلٕ   اهيٌخسبح خبيج اهكٌى ، فبً ّمىاهنوة ٖخغٖؼ بيٌغي :اإلىخبر  اىشٍبة خحشٍو -2-7
 .اهيغعالح يّاؼغ ؤنذؼ ذبتح يً اهضفبه يوٓ يؿخّْ جيئؿؿٖخٖص هو اهيعؽً

يوٓ اهؼغى يً ّسّغ اهًغٖغ يً اهيّاغ ّاهخٕ خكلل  : هخغٍراح اللرار الهشٍعر ؽمٍهب  -3
ًٖ ٖخّسة اخعبػُيب اهٓ اٗالف فٕ اهيئؿؿج االكخكبغٖج اال اٌَ ال ّٖسغ ؿّْ كؼاؼًٖ ؤؿبؿٖ

 يخٓ خنوة ؟  -نى ّضغث خنوة ؟، ة -ؤ: 7ؤّ كًٌِيب فٕ يؼاكتج ّمتن اهيعؽًّ ُيب

اً اإلسبتج يوٓ اهؿئال األّل خخيذل فٕ خضغٖغ اهنيٖج اهينوّة خّؼٖغُب فٕ نل ؤيؼ خّؼٖغ " 
كلل  ًٌّٖٕ ُػا خضغٖغ نيٖج اهنوة اهيذوٓ ّاهخٕ خنًّ يٌغُب اهخنبهٖف ؤ( تبهفؼاء ؤّ تبهكٌى)

ؤيب اإلسبتج يوٓ اهؿئال اهذبٌٕ فخًٌٕ خضغٖغ اهخّكٖح اهػٔ ٖسة ؤً ٖكغؼ فَٖ ؤيؼ . يب خنًّ
، ّٖخى ػهم تٌبء يوٓ ٌلّو اهيؼاكتلج اهلػٔ    8"اهخّؼٖغ، ًٌّٖٕ ُػا خضغٖغ ٌلنج ؤيبغث اهنوة

 :9خٌخِسَ اهيئؿؿج ٌّسغ ضبهخًٖ ُيب

يوٓ فخؼاح " نيٖج اهنوة"ّٔ اكغاؼ نوتٖج سغٖغث تيلغاؼ ٖؿب :حبلج الهراجؾج الدورٍةج   -أ
 .ؽيٌٖج يخؿبّٖج

يٌلغيب  " نيٖج اهنوة" اكغاؼ نوتٖج سغٖغث تيلغاؼ ٖؿبّٔ  :حبلج الهخزوو الهشخهر  –ة 
 .ٖكل اهيؿخّْ اهضبهٕ اهٓ ٌلنج ايبغث اهنوة

ّٖخى اخعبػ ُػًٖ ( اهيخضنى تِب)ّٖؿيٓ ُػًٖ اهلؼاؼًٖ تيخغٖؼاح اهلؼاؼ اهيؿٖنؼ يوِٖيب 
 .ق يب ٖؿيٓ تٌيبػر اهيعؽًّاهلؼاؼًٖ يً نؼٖ

خخيذل ُػٍ اهيخغٖؼاح فٕ اهتبؼايخؼاح اهغاعوج فٕ : هخغٍراح اللرار غٍر الهشٍعر ؽمٍهب  -4
 :ايغاغ ّتٌبء ٌيبػر اهيعؽًّ، ّاهخٕ خخيذل فٕ اهًٌبكؼ اهخبهٖج 
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خًتؼ غؼاؿج اهنوة ؤّهٓ اهًيوٖبح اهخٕ ٖسة اهلٖبى تِب هٌيػسج اهيعؽًّ يً : العمة  -4-1
خضغٖغ نتًٖخَ اهخٕ خضغغ ٌّو اهٌيبػر اهيؿخعغيج، فؿخٌبّل فٕ اهٌلنج األّهٓ نتًٖلج   عالل

 اهنوة ّؤٌّايَ ّفٕ اهٌلنج اهذبٌٖج نٖفٖج خضغٖغ ٌّيَ؛

ّخًلٖغ ٌيبػر اهيعؽًّ ًٖخيغ يوٓ ٌّو اهنولة  اً يغْ خضوٖل :  عتٍؾج العمة -4-1-1
ّاهػٔ ٖخلإذؼ تفًلل اهلؽيً عبكلج      (يفّائٖب)يوٓ اهيّاغ فٖيب اػا نبً يضغغا ؤّ اضخيبهٖب 

يٌكؼ اهيّؿيٖج، ّفٕ اهضبالح اهًيوٖج فبً اهنوة فٕ ٌيّػر اهيعؽًّ كغ ٖإعػ ّاضغث يلً  
 : 10اهضبالح األؼتى اهخبهٖج

 اهنوة يضغغ ّذبتح يتؼ اهؽيً؛ .1

 اهنوة يضغغ هنٌَ يخغٖؼ يتؼ اهؽيً؛ .2

 اهنوة اضخيبهٕ ّيؿخلؼ يتؼ اهؽيً؛ .3

 .يتؼ اهؽيًاهنوة اضخيبهٕ هنٌَ غٖؼ يؿخلؼ  .4

ًٖختؼ اهكٌف األّل يً اهنوة ُّ األؿلِل يلً اهٌبضٖلج    : خحدٍد ىوػ العمة  -4-1-2
اهخضوٖوٖج اال ؤٌَ ًٖختؼ كوٖل اهضغّد فٕ اهّاكى، ؤيب اهكٌف اهؼاتى فِّ األنذؼ خًلٖغا اال اٌلَ  

للج ؤّ  ّيً اهٌبضٖج اهًيوٖج فبٌٌب ال ٌؼٖغ اؿخعغاى ٌيبػر تؿٖنج ال خًنؾ اهضلٖ. األنذؼ ّاكًٖج
 فنٖف ٌضغغ ّهّ خلؼٖتٖب ٌّو اهنوة اهيلتّل ؟. ٌيبػر يًلغث ٖكًة فِيِب ّضوِب

ٌتغؤ ؤّال تضؿبة اهيخّؿن اهضؿبتٕ  X ّٔاالٌضؼاف اهيًٖبؼ  STDEV هالؿخِالم هفخؼث  
ّاهللػٔ ٖؿللبّٔ ؛ ( اهخغٖللؼ)يًٌٖللج ّهللخنً فللِؼٖب، ذللى يًبيللل االعللخالف   

100
X

STDEV








V  ٕ11:ّاهػٔ ٖينً اؿخًيبهَ هخضغٖغ نتًٖج اهنوة نيب ٖو 

، %21ؤكل يً ( V)اػا نبً يخّؿن اهنوة اهفِؼٔ خلؼٖتب ذبتح هنل اهفِّؼ ّاهيًبيل  -1
 فبً اهنوة ًٖختؼ يضغغ ّذبتح؛
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 ال( V)هوفِّؼ اهيعخوفج هنً اهيًبيلل  " ٖينً يًؼفخَ"اهنوة اهفِؼٔ  اػا خغٖؼ يخّؿن -2
 خؽال كٖيخَ كغٖؼث ٌؿتٖب، فبً اهنوة ًٖختؼ يضغغ هنٌَ يخغٖؼ يتؼ اهؽيً؛

ّهنً ذبتخج خلؼٖتلب فبهنولة   % 21انتؼ يً ( V)اػا نٌب ؤيبى اهضبهج األّهٓ؛ ّاهيًبيل  -3
 اضخيبهٕ ّيؿخلؼ؛

يخلٓ نلبً     اً اهضبهج  اهّضٖغث اهيختلٖج ُٕ اهنوة االضخيبهٕ غٖؼ اهيؿخلؼ، اهػٔ ٖضغد -4
 .خعخوف تفنل يوضّه يى يؼّؼ اهؽيً( V) هفِؼٔ هونوة ّاهيًبيلاهيخّؿن ا

 .فٕ اهضبهج اهذبهذج ّاهؼاتًج، امبفج اهٓ اهتٖبٌبح ٌضخبر اهٓ يًؼفج اهخّؽًٖبح االضخيبهٖج 

ّخخيذل فٕ يسيّيج يً اهخنبهٖف ٖينً خلؿٖيِب ضؿلة  : خكبلٍف اشخلدان الهخزوو  -4-2
 :غاعوٖب ؤّ عبؼسٖب نبهخبهٕ   يكغؼ خّؼٖغ اهيعؽًّ ّاهػٔ ٖينً ؤً ٖنًّ

ٌّسغ ٌُب ٌّيًٖ يً اهخنوفج ُيب خنوفلج  : الخكبلٍف الهرختعج تبلخورٍد الخبرجٌ  –4-2-1
 :ايغاغ اهنوتٖج ّخنوفج اهفؼاء نبهخبهٕ 

إلكغاؼ نوتٖج يب ّتًغ خضغٖغ ضسيِب ٖلّى اهسِبؽ اإلغاؼٔ اهينوف : خكمفج إؽداد العمتٍج  -ؤ
 :12خخيذل فٖيب ٖوٕ تخضغٖغ سيوج يً اإلسؼاءاح

 خضغٖغ اهيّاغ اهينوّة خّفٖؼُب ّاهنيٖبح اهالؽيج يٌِب؛ -

 اهتضد يً اهييّهًٖ؛ -

 ايغاغ ّاؼؿبل اهنوتٖج؛ -

 اؿخالى األكٌبف اهينوّتج؛ -

 .يؼاكتج ّفضق األكٌبف -
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هِػٍ اإلسؼاءاح اإلغاؼٖج سيوج يً اهٌفلبح كؿى يٌِب ذبتح ّاٗعؼ يخغٖؼ، فبهلؿلى  " 
ّؤسّؼ اهيّهفًٖ اهلبئيًٖ تبإلسؼاءاح ؿبتلج اهػنؼ تبإلمبفج اهلٓ  اهذبتح ٖخنًّ يً ؼّاخة 

، ّفٕ كؿيِب اهيخغٖؼ ...(اهخونؾ، اهٌبؿّط، اهِبخف، اهنبتى اهتؼٖغٔ )ٌفلبح االخكبل اهذبتخج 
فخخنًّ يً اهيؿخوؽيبح اإلغاؼٖج اهيخسغغث اهالؽيج هًيوٖج اإليغاغ، ٌفلبح خٌلالح ّخضؼنلبح  

ْ ( ٌفلبح االخكبل اهيخغٖؼث ) وٖج األفؼاغ اهيؿبُيًّ فٕ اهًي . تبإلمبفج اهٓ يكبؼٖف ؤعلؼ
كؿيج خنبهٖف خؿلٖٖؼ اهنوتلبح يولٓ يلغغ     "ّٖخى ضؿبة خنوفج اهنوتٖج اهّاضغث يً عالل 

 .13"اهنوتبح

ٖلكغ تخنوفج فؼاء ّضغث اهتمبيج اهؿًؼ اهيفؼّل يً نؼف اهييًّ ": خكمفج الشراء  -ة
اهفؼاء غٖؼ ذبتخلج ّخخغٖلؼ ٌؿلتٖب يلى اهنيٖلج      هنل ّضغث تمبيج، ّيبغث يب خنًّ خنوفج 

 .14"اهيفخؼاث

ّفٕ ُػا اهكغغ ٌنًّ ؤيبى ٌلّيًٖ يلً    :الخكبلٍف الهرختعج تبلخورٍد الداخمٌ –4-2-2
 :اهخنوفج ُيب 

ؤيب اػا نبٌح اهتمبيج خٌخز غاعل اهيئؿؿج فبٌٌب ٌخضغد يلً خنلبهٖف   : خكمفج الخحظٍر  -ؤ
مٖؼ آالح اإلٌخبر ُّٕ األعؼْ يؿخلوج خيبيلب يلً   اهخضمٖؼ اهٌبخسج نل يؼث ٖخى فِٖب خض

 .اهنيٖج اهيٌخسج 

 15 :يٌغ خلغٖؼ خنوفج اهخضمٖؼ خئعػ اهخنبهٖف اهخبهٖج تًًٖ االيختبؼ 

 ؼّاخة اهًيبل ّاهيّهفًٖ فٕ كؿى اإلٌخبر؛ -

 خنبهٖف ايبغث خفغٖل اٗالح يٌغ اهمؼّؼث؛ -

 خنبهٖف اعختبؼ كالضٖج اٗالح يٌغ تغاٖج اهخفغٖل؛ -

 اهخنبهٖف اهٌبخسج يً يغى عتؼث اهًيبل؛ -    
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 .جامبفج اهٓ اهيؿخِونبح اهنخبتٖج ّاهينختٖ - 

ٖلكغ تخنوفج اإلٌخبر هّضغث تمبيج خنبهٖف اهيلّاغ األّهٖلج   ":  أو الضىؼ اإلىخبرخكمفج  -ة
 .16"ّخنبهٖف اهٖغ اهًبيوج هوّضغث اهيٌخسج

اهخعؽًٖ ُّٕ خيذل  خنوفج ّخؿيٓ ؤضٖبٌب "االضخفبه  خنوفج: خكمفج االحخفبغ تبلهخزوو  -4-3
     .17"ؤّ اؿخعغايَ ضخٓ ٖخى تًَٖ اهيعؽًّ خعؽًٖتاهخنبهٖف اهيؼختنج  سيٖى

ّخيذل ُػٍ اهخنوفج ٌؿتج ال ٖؿخِبً تِب يً يسيّو اهخنلبهٖف اهنوٖلج هويئؿؿلج، عبكلج      
 .يً خنبهٖف اهيعؽًّ اهنوٖج 18%31كغ خكل اهٓ . اهيئؿؿبح اهكٌبيٖج

 :اهخنوفج يً يسيّيج نتٖؼث يً اهخنبهٖف ٖينً ختّٖتِب فٕ ذالد يسيّيبح ُٕ خخفنل ُػٍ  

 ؛خنبهٖف عغيج اهيعؽًّ -

 ؛خنبهٖف ؼؤؾ اهيبل -

 .خنبهٖف يعبنؼ اهيعؽًّ -

 :خخنًّ ُػٍ اهخنبهٖف يً اهًٌبكؼ اهخبهٖج :  خكبلٍف خدهج الهخزوو -أوال 

هٖف اسيبال يلً ؤسلّؼ   ّخخنًّ ُػٍ اهخنب  : وهرختبح هضمحج خشٍٍر الهخزوو أجور – 1
يّهفٕ ّييبل يكوضج خؿٖٖؼ اهيعؽًّ، ّاهينبفأح اهيلغيج اهِٖى امبفج اهلٓ يكلبؼٖف   

 .اهخغؼٖة ّاهؼؿنوج، ّؿّف ٖخى خفكٖوِب فٕ اهسٌة اهخنتٖلٕ يً ُػا اهتضد

خخنًّ يً يسيّيلج نتٖلؼث يلً اٗالح، ٖينلً اغؼاسِلب       :آالح الهىبولج خكبلٍف  -2
 :19نبهخبهٕ

ٌبكالح يؼتج، ٌلبكالح ُّائٖلج، األٌبتٖلة،     ،اهضؽاى اهٌبكل، ٌبكالح غضؼّسج: الىبكالح  -أ
 .اهيؽاهق
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فبضٌبح اهؼفى تبهفلّنج، فلبضٌبح    ،فبضٌبح اهًسوخًٖ اهٖغّٖج :الشبحىبح الضىبؽٍج  -ة
 .اهؼفى تبهفّنج اهٖغّٖج، يلنّؼث تسؼاؼ، فبضٌج ؼكٖف

 .ػؼاو، ؼافًج تؿنج ؼافًبح سّاهج فّكٖج، ؼافًج تِٖنل، ؼافًبح :الرافؾبح  -ر

 .يفبؼـ، ضبّٖبح، عنبفبح هوؼافًبح: األجهزث الهشبؽدث -د

ّخخنًّ خنبهٖفِب يً اهلٖيج اهيؿخِونج يً يّاغ اهنبكج نلبهتٌؽًٖ، اهيلبؽّح ّاهنِؼتلبء       
 .بؼغٖاهكنى ، اهفضّى ّحّؽٖيعخوف ؤٌّاو اهامبفج اهٓ 

 .ّاٗالحبهيتبٌٕ ّٖمى االُخالم اهعبق ت:  االهخالكبح -3

 .اهيٌبّهج آالحّ( اهيعبؽً)اهيعؽًّ  يتبٌّٕخمى كٖبٌج :  الضٍبىج -4

يٌغ ّمى ؿٖبؿبح اهخعؽًٖ ٖسة األعػ تًًٖ االيختبؼ ٌهبى اهخإيًٖ ّفلنوَ  : الخأهٍو  – 5
ؤٔ ُل ٖنًّ تإكؿبن ذبتخج ؤّ تإكؿبن يخغٖؼث تضؿة نيٖج اهيعؽًّ، ّٖنًّ اهخلبيًٖ يولٓ   

 .يّهفٕ ّييبل اهيعؽًّ ًّاهيًغاح، اهيعؽّ اٗالحاهيتبٌٕ، 

 ّخخيذل فٕ ؤسّؼ ّيؼختبح اهينوفًّ تبهضؼاؿج: الحراشج  – 6

ّخخيذل فٕ نل اهخنبهٖف اهيؼختنج تًيوٖج سؼغ اهيعؽًّ ّاهػٔ ٖينلً   :خكبلٍف الجرد  – 7
 اً ٖنًّ غّؼٖب ؤّ يؿخيؼا

ٕ خخيذل فٕ خوم اهؼؿّى ّاهمؼائة اهيغفّيج يً كتل اهيئؿؿج ّاهخ:  رشون وظرائة -8
 .ٖنًّ ؿتتِب اهيعؽًّ

ّخخيذل فٕ كٖيج يلب ٖكلؼف يلً األّؼاق، األكلالى،      : هشخهمكبح هكختٍج وكخبتٍج -9
، ؤضتبؼ اهٌؿظ ّاهنتبيلج  (يب ٌٖفق يوٓ اهتؼايز ّاهخنتٖلبح)يؿخِونبح ؤسِؽث اإليالى اٗهٕ 

 .ّكنى غٖبؼ آالح اهنتبيج
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 خغفئج -10

 ختؼٖغ -11

 خِّٖج -12

 اهيبء  –13

 إلمبءثنِؼتبء ا -14

 يّاغ ّيؿخوؽيبح اهخٌهٖف -15

 اٖسبؼ اهيعبؽً -16

خيذل كٖيج اهيعؽٌّبح تٌغا ُبيب يلً  : الهشخذهر فٌ الهخزوو  خكبلٍف رأس الهبل -ذبىٍب 
يٖؽاٌٖج اهيئؿؿج ّسؽء يً اهيّاؼغ اهيبهٖج اهيسيغث ّٖخى خيّٖل اهيعؽًّ تبضغْ اهنٖفٖخلًٖ  

 20: اهخبهٖخًٖ ؤّ نوِٖيب يًب ُّيب

ّخنًّ يً نؼٖق اهلؼّل ففٕ ُػٍ اهضبهج فبً خنوفج  ( :خهوٍل خبرجٌ)ج األولي الكٍفٍ -1
ؼؤؾ اهيبل اهيؿخذيؼ فٕ اهيعؽًّ ُٕ اهيكبؼٖف اهيبهٖج اهخٕ خخضيوِب اهيئؿؿلج، ّخًختلؼ   
اهفّائغ اضغ اهًٌبكؼ اهِبيج اهيفنوج هخنوفج االضخفبه تبهيعؽًّ ّخؽغاغ معبيج نويلب نبٌلح   

 .ٌؿتج اهفبئغث يؼخفًج ؤّ/كٖيج اهيعؽًّ نتٖؼث ّ

خخيذل فٕ خيّٖل اهيعؽًّ يً نؼٖق اهخيّٖلل اهلػاخٕ    ( :خهوٍل ذاخٌ)الكٍفٍج الذبىٍج  -2
هويئؿؿج ؤٔ ؤً األيّال خًّغ يونٖخِب هويئؿؿج، فٕ ُػٍ اهضبهج فبً خنوفج ؼؤؾ اهيبل ُلٕ  

اهخٕ خى ؼفمِب،  خنوفج اهفؼكج اهتغٖوج ّخخيذل فٕ خنوفج اهخمضٖج تبهفّائغ اهيخّكًج يً اهتغائل
ّيوٓ اهؼغى يً ؤً ُػٍ اهخنوفج ال خؿسل يضبؿتٖب ييب ٖكًة خلٖٖيِب اال اٌَ ٖينً ايختلبؼ  

هالؿخذيبؼ ؤّ اهتغٖل اهلػٔ خلى   ( TIR)يًغل اهفبئغث فٕ ُػٍ اهضبهج ُّ يًغل اهًبئغ اهغاعوٕ 
نؾ خنوفج ُّٕ خنوفج اهفؼكج اهتغٖوج اهٌبخسج يً اؿخذيبؼ األيّال فٕ اهيعؽًّ، ّخً" ؼفمَ،
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اهفؼكج اهتغٖوج ُػٍ يًغل اهًبئغ اهػٔ خخّكى اهيئؿؿج اهضكّل يوَٖ يً األيّال اهيؿلخذيؼث  
 .  21"فٕ اهيعؽًّ

 :ّخمى اهخنبهٖف اهخبهٖج :  خكبلٍف هخبعر الهخزوو -ذبلذب 

ٖينً ؤً خخًؼل تًل األكٌبف اهيعؽٌّج هوخولف ّاهفؿلبغ   " :خكمفج الفشبد والخمف  -1
ٔ يغث كالضٖج ُػٍ األكٌبف ؤّ ههؼّف اهضفه اهؿٖئج غاعل اهيعبؽً ٌهؼا هيؼّؼ اهّكح ؤ

ضٖد ٖخى فٕ ٌِبٖج اهينبف اهخعوق يً ُػٍ األكٌبف تغًّ يلبتل ّفٕ ؤضؿً األضّال ٖلخى  
 .22"اهخعوق يٌِب يلبتل ؤؿًبؼ يٌعفمج خنًّ فٕ اهغبهة ؤكل يً كٖيخِب اهضلٖلٖج

كتص تًل اهيعؽٌّلبح غٖلؼ كلبهضج    تيؼّؼ اهّكح كغ خ":  الخلبدن أو الزوال خكمفج -2
هالؿخًيبل ّٖنتؼ عنؼُب اػا خّافؼح تنيٖبح نتٖؼث عكّكب اػا نبٌح اهيئؿؿلج خكلٌى   
اهيٌخسبح ػاح يًغل يبل يً اهخغٖؼ نيئؿؿبح اٌخبر اهضّاؿٖة، فٕ ُػٍ اهضبهج فبً ٌؿلتج  
نتٖؼث يً اهيٌخسبح ٖسة ؤً خؼيٓ ؤّ ٖخى اهخعوق يٌِلب يلً نؼٖلق خكلؼٖفِب تيلٌص      

 .23"بح نتٖؼث يوِٖبخعفٖم

 ختعؼ ؤّ اٌؿنبة؛ -3

 ؿؼكج ؤّ اعخالؾ؛ -4

 خوف يً كتل اهلّاؼل؛ -5

 اٌنيبـ األؿًبؼ؛ -6

 خلوق تؿتة اهضؼاؼث؛ -7

 .اهفّائة اهؽائغث -8
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كغ خؿخٌفغ اهيئؿؿج يبغث يب ّخنًّ ينوّتج يً ؽتلًّ يلب   ( : دالىفب)خكمفج الؾجز  -4-4
. يعبؽٌِب يً اهتملبيج  غخوتٖج نوتبح اهؽتبئً هٌفبفٌلّل ؤٌِب فٕ ضبهج يسؽ هًغى اؿخنبيخِب 

ُػا اهًسؽ هَ خنوفج، ففٕ اهضبهج اهتؿٖنج ٖفلغ اهؼتص يً ٖفلغ اهتٖى، ّيبغث يب خنلًّ ٌُلبم   
  24:خإذٖؼاح ؤّؿى يً ُػٍ نل

 مٖبو األؼتبش تؿتة اهيتًٖبح اهيفلّغث؛ -

 عؿبؼث اهيتًٖبح اهيؿخلتوٖج؛ -

 عؿبؼث اهؿيًج؛ -

 .ل هونوتبح غٖؼ اهيؿخّفٖجخنبهٖف اهخؿوٖى اهيؿخًس -

نيلب ؤً ٌللق   . اػً خًختؼ اهخنوفج نًلّتج يغى خعؽًٖ اهًغغ اهنبفٕ يً اهيٌخسبح
 25:كنى اهغٖبؼ ٖؿتة يؼكوج نتٖؼث خٌخز يٌَ اسؼاءاح نّاؼة يٌِب 

 ايبغث خضغٖغ اهًيوٖبح؛ -

 ايبغث خّكٖح فخؼث اهكٖبٌج؛ -

 .خّكف اهًيبل -

ٌهؼا الؼختبنِب ٌبضٖج اهلٖبؾ ّاهخلغٖؼ يً ؤكًة اهخنبهٖف يً ّخًختؼ ُػٍ اهخنوفج 
تبهسّاٌة اهيًٌّٖج هويئؿؿج، اال اٌَ ٖينً ختّٖتِب ّػهم ضؿة نؼٖلج خًبيل اهيئؿؿج يلى  

 :اهؽتبئً، ٌُّبم ذالد ضبالح خخًبيل تِب اهيئؿؿج يى ؽتبئٌِب ُٕ 

 :فلداو كل الزتبئو : الحبلج األولي 

ٌخٖسج يغى ( ُبيـ اهؼتص)ل اهؼتص اهمبئى ٖينً فٕ ُػٍ اهضبهج خلغٖؼ ُػٍ اهخنوفج يً عال
 .تٖى ّضغث ّاضغث يً اهتمبيج
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 : االحخفبغ تكل الزتبئو : الحبلج الذبىٍج 

ٖينً هويئؿؿج ؤً خضخفه تؽتبئٌِب يً عالل خؿسٖل نوتبخِى ّاؿخغيبئِى يٌلغ خسِٖلؽ   
اهتمبيج، ّخٌسى يً ُػٍ اهًيوٖج يسيّيج يً اهخنبهٖف ٖينً خكٌٖفِب ضؿة ؿتة اهًسلؽ  

 ُّٕ: 

خٌخز ُػٍ اهخنبهٖف ٌخٖسج يغى خّافؼ اهيبغث األّهٖج تبهٌؿلتج  : تشتة ىفبد الهبدث األولٍج  – 1
ّضخٓ خضلخفه  ( خّؼٖغ عبؼسٕ)هويئؿؿج اهكٌبيٖج ؤّ اهتمبيج تبهٌؿتج هويئؿؿج اهكٌبيٖج 

 :اهيئؿؿج تنل ؽتبئٌِب فِٕ خخضيل يسيّيج يً اهخنبهٖف ٖينً سيًِب فٕ 

االؿخلغاى االؿخًسبهٕ هوتمبيج هوخغنٖج اهوضهٖج هنوتبح اهؽتبئً ّاهخٕ  خنبهٖف ٌبسيج يً -ؤ 
 :كغ خفيل

خنبهٖف اهتضد يً يّؼغًٖ سغغ ّيلب خخمليٌَ يلً خنلبهٖف االخكلبل ّاهخلٌلالح        -
اهخنوفج اهؽائغث تًٖ خنوفج ايغاغ اهنوتٖج فٕ اهضبهج اهًبغٖلج  )ّاهيؿخِونبح اهنخبتٖج ّاهينختٖج 

 ؛(الؿخًسبهٖجّخنوفخِب فٕ ُػٍ اهضبهج ا

 .ؿًؼ فؼاء ؤيوٓ -

: اهخّؽٖى االؿخًسبهٕ هوتمبيج هوخغنٖج اهوضهٖج هنوتلبح اهؽتلبئً   خنبهٖف ٌبسيج يً  -ة 
ّاهخٕ ٖينً ؤً خخضيل اهيئؿؿج يً عالهِب يسيّيج يً اهخنبهٖف كغ خفيل خنلبهٖف اهٌللل   

ؼ اهلٓ  ّكغ خمنؼ اهيئؿؿج امبفج هفبضٌبخِب اهٓ نؼاء فبضٌبح ؤعؼْ ّكغ خمنّاهخّؽٖى 
 .غفى خنبهٖف ؤعؼْ نبهخبيًٖ ّتًل اهؼؿّى ّؤسّؼ اهًيبل اإلمبفًٖٖ

 اهخسبؼٔ ؤّ اإلٌخبسٕ ؤسّؼ ييبل ّيؿخعغيٕ اهيعبؽً نّال فخؼث خّكف ٌفبنِب_ سل 

 :ٖينً ؤً خخضيل اهيئؿؿج اهخنبهٖف اهخبهٖج : تشتة ىفبد الهىخوجبح  -2

 :يوٓ خنبهٖف اؿخًسبل اهيٌخّسبح ّاهخٕ ٖينً ؤً خضخّٔ  –ؤ 
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 18)ؤسّؼ ييبل ّيؿخعغيٕ يكوضج اإلٌخبر هّكح امبفٕ نؽٖبغث ّؼغٖلج ييلل    -
 ؛(ؿبيبح

 هخغيٖى عن اإلٌخبر؛( اضخٖبنٖج)خنبهٖف خفغٖل آالح امبفٖج  -

خنبهٖف خفغٖل عن اٌخبر اضخٖبنٕ ؤّ غٖؼ يفغل ّخضخؿة اهخنوفلج ٌُلب نخنوفلج     -
 اهخضمٖؼ؛

 خنبهٖف ّؤسّؼ اؿخلغاى ييبل امبفًٖٖ؛ -

سج يً نؼٖق فؼاء اهيئؿؿج هويٌخسبح اهسبُؽث يلً يذٖالخِلب يلً    خنبهٖف ٌبخ -
 اهيئؿؿبح ّيب خفيوَ يً خنبهٖف امبفٖج نبالؿخلغاى االؿخًسبهٕ هوتمبيج؛

 .خنبهٖف ٌلل ّخّؽٖى اهيٌخسبح -

 يكوضج اإلٌخبر نّال فخؼث خّكف اهًيوٖج اإلٌخبسٖج؛ ؤسّؼ ييبل ّيؿخعغيٕ -ة 

 .ٖجخنبهٖف خعؽًٖ اهيٌخّسبح اإلمبف -سل 

 : خخيذل ُػٍ اهخنبهٖف فٕ: تشتة ؽدن خوفر كعؼ الغٍبر  – 3

خنبهٖف اهّكح اهمبئى اهيخيذوج فٕ ؤسّؼ ّيؼختبح يؿخعغيٕ يكوضج اإلٌخبر ؤّ اهيعبؽً  -
 نّال فخؼث اهخّكف يً اهًيل؛

 .خنبهٖف يفبتِج هخنبهٖف اؿخًسبل اهضكّل يوٓ اهيّاغ األّهٖج الكخٌبء كنى اهغٖبؼ -

ّخخضيل اهيئؿؿج يسيّيج يً اهخنبهٖف اهيغؼسلج  :   فلداو تؾط الزتبئو: ذج الحبلج الذبل
ّفٕ نل األضّال خخإذؼ ؿيًج اهيئؿؿج ييب ٖئذؼ يوٓ كٖيج ؤؿلِيِب  . فٕ اهضبهخًٖ اهؿبتلخًٖ

ّؿٌغاخِب فٕ اهؿّق اهيبهٖج ّٖينً ٌُب ؤً خؿخعغى كٖيج اهخغٌٕ فٕ األؿِى ؤّ اهؿٌغاح نخنوفج 
 .ُّؼ ؿيًخِب فٕ اهؿّقيسؽ خًتؼ يً خغٌٕ ّخغ
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 :ٖينً خيذٖل خنبهٖف اهيعؽًّ فٕ اهفنل اهتٖبٌٕ اهخبهٕ  

 

 الجبىة الخعتٍلٌ : الهحور الذبىٌ 

 الخؾرٍف تبلهؤششج هحل الدراشج -1 

 1997ّفٕ ؤّل ؤنخلّتؼ  . 1981خى خفغٖل ينبضً اهضمٌج تبهيؿٖوج ؤّل يؼث فٕ ؿٌج 
ينلبضً  "ل تبهيؿٖوج اهٓ فؼنج خبتًج هؼٖبل ؿنٖف فٕ فنل يؿبُيج ضّهح ّضغث اهؼٖب

ّيتول   (  27/19/97هيسولؾ اإلغاؼث تخلبؼٖظ    6يؿخعوق يضمؼ اسخيبو ؼكى " )اهضمٌج
 .غر 47901110111ّكغ تو  ؼؤؿيبهِب   . غر 6101110111اهيؿبُيج  

) ً يؿيغث ّخٌلؿى اهيئؿؿج اهٓ كؿيًٖ كغٖى ّآعؼ سغٖغ، ؤيب اهلؿى اهلغٖى فٖخنًّ ي
ّينضٌج ّاضغث ضٖد خى اٌسبؽُلب  ( ُّٕ يعخكج فٕ نضً اهليص اهوًٖ إلٌخبر يبغث اهفؼٌٖج 

، ؤيب كغؼاح اإلٌخبر نبٌح  1981ّخى خفغٖوِب ؿٌج " تُّوٖؼ " يً نؼف اهفؼنج اهؿّٖؿؼٖج 
ّٖى هنل يً اهيؿيغث ّاهينضٌج، ؤيب اهلؿى اهسغٖغ فٖخنًّ يً يؿيغث سغٖغث خلى  / نً  111

اهنؼق اهنيٖج اهيؿبيغث فٕ اخعبػ : االهّؿٕ يتغ اهؿخبؼ اضيغ يضيغ ، ؤؿبهٖة تضّد اهًيوٖبح : الهضدر 
 .398ق ،  2002اهلؼاؼ، غاؼ اهلوى، غتٕ، اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث، 

 

التكلفة الكلية 

 للمخزون

 هشخوى الهخزوو الهشخوى األهذل
 

 أقل تكلفة

 كلية

 ٌ لخكبلٍف الهخزوول التٍبىٍالخهذ( : 01)شكل ركن 
 

 خكمفج االحخفبغ تبلهخزوو

 خكمفج إؽداد العمتٍج

 خكمفج الشراء أو الضىؼ

الخكمفج 
 الكمٍج

 خكمفج الؾجز
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تلغؼث اٌخبسٖج خكلل   1993ّخى خفغٖوِب ؿٌج " غّهفٖخّ"ب يً نؼف اهفؼنج اإلٖنبهٖج اٌسبؽُ
 (.اهٌعبهج)اهيّاغ اهيٌخسج فؼٌٖج، غكٖق، يعوفبح اهنضً . ّٖى/ نً  411اهٓ 

 خحدٍد ىوػ العمة ؽمي هخزوىبح الهؤششج -2

 خحدٍد ىوػ العمة ؽمي هبدث الدكٍق  -2-1

 

 

 

يً عالل         
يًبيل االعلخالف  
اهيضؿللّة فللٕ 
اهسلغّل اهيلبتللل  
فبٌَ ٖينً اهللّل  
ؤً ٌللّو اهنوللة 
يوٓ يبغث اهلغكٖق  
ُّ نوة اضخيبهٕ 
يؿللللخلؼ، ألً 

ؤنتلؼ   Vاهيًيل 
% 20يلللللً 

 ّيخلبؼة ٌؿتٖب     

 خحدٍد هؾبهل االخخالف لهبدث الدكٍق( : 01)جدول ركن 

اهؿللللٌج    
 اهيخّؿن اهضؿبتٕ 2012 2011 2010 اهفِؼ

االٌضلللؼاف  
 اهيًٖبؼٔ

V 

 20 2941.9 14719.5 15478 17207.7 11472.6 سبٌفٕ

 44.2 7945.3 17996.8 17446 26203.1 10341.2 فٖفٖؼٔ

 56.7 10473.6 18467.8 13889 30451.2 11063.6 يبؼؾ

 55.9 9453.5 16898.7 14464 27331.6 8900.95 ؤفؼٖل

 59.6 14033.2 23534.1 25763 36319.7 8520 يبٔ

 63.6 11736.3 18459.7 22886 27338.9 5153.8 سّاً

 64.4 12772.6 19833.5 29716 24373.9 5411 سّٖوٖج

 38 5221.5 13746.1 14838 18335.3 8065.05 ؤّح

 46.6 8118.6 17426.4 23126 21022.4 8130.8 ؿتخيتؼ

 57.7 8256.2 14313.2 20677 17278.7 4983.85 ؤنخّتؼ

 28.4 4011 14134.1 16578 16319.6 9505 ٌّفيتؼ

 28 4951 17705 23285 15991.9 13838.2 غٖؿيتؼ

 اهتبضد ايخيبغا يوٓ يتًٖبح يبغث اهغكٖق اهيخضكل يوِٖب يً يكوضج اهخؿّٖق تبهيئؿؿج ايغاغيً  :الهضدر 

 خحدٍد ىوػ العمة ؽمي هبدث الفرٍىج -2-2
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عالل يً         
يًبيل االعلخالف  
اهيضؿللّة فللٕ 
اهسلغّل اهيلبتللل  
فبٌَ ٖينً اهللّل  
ؤً ٌللّو اهنوللة 
يوٓ يبغث اهفؼٌٖلج  
ُّ نوة اضخيبهٕ 
غٖؼ يؿلخلؼ، ألً  

ؤنتلؼ   Vاهيًبيل 
ّكٖيلَ  % 20يً 

يختبيغث ختغؤ يلً  
اهللللٓ % 1.3
46%. 

 فرٍىجخحدٍد هؾبهل االخخالف لهبدث ال( : 02)جدول ركن 

اهؿللللٌج    
 اهيخّؿن اهضؿبتٕ 2012 2011 2010 اهفِؼ

االٌضلللؼاف  
 اهيًٖبؼٔ

V 

 6 1192.9 20060.1 19832 21350.4 18997.3 سبٌفٕ

 4.7 940 20189.5 21081 20279.5 19207.7 فٖفٖؼٔ

 8.6 1728.6 20039.4 18615 21962.6 19540.8 يبؼؾ

 1.3 241.5 18577.2 18723 18710.6 18298.5 ؤفؼٖل

 2 372.2 18724.5 18441 19146.1 18586 يبٔ

 32.7 5122.8 15683.6 13140 12330.6 21580.5 سّاً

 32.4 5065.8 15657.5 13449 12071.1 21452.7 سّٖوٖج

 46.1 6468.9 14020.7 12362 8543 21157.5 ؤّح

 20.2 3965 19635.6 19989 15506 23412 ؿتخيتؼ

 3.6 844.4 23376.5 22861 22918 24351 ؤنخّتؼ

 16.5 3431.9 20795.4 21539 23795 17052.7 ٌّفيتؼ

 23 4560.5 19830.8 24483 19642 15367.4 غٖؿيتؼ

 اهتبضد ايخيبغا يوٓ يتًٖبح يبغث اهفؼٌٖج اهيخضكل يوِٖب يً يكوضج اهخؿّٖق تبهيئؿؿج ايغاغيً  :الهضدر 

 

 

 



  ضسبة يٖؿٓ.ؤ

 وإدارية أحباث اقتصادية 
020 

 خحدٍد ىوػ العمة ؽمي هبدث اللهح الضمة -3-

يلً عللالل          
ًبيللل االعللخالف ي

اهيضؿللّة فللٕ  
اهسغّل اهيلبتل فبٌَ 
ٖينً اهلّل ؤً ٌّو 
اهنوة يولٓ يلبغث   
اهليص اهكوة ُلّ  
نوللة اضخيللبهٕ  
يؿخلؼ، ألً اهيًبيل 

V   ً20ؤنتؼ يل %
 ّيخلبؼة ٌؿتٖب

 خحدٍد هؾبهل االخخالف لهبدث اللهح الضمة( : 03)جدول ركن 

 1012 2011 2010 2009 اهؿٌج

الهخوشع 
 الحشبتٌ

راف االىحةةة
 V الهؾٍبرً

 2601 547101 2196405 18151 2531402 1471904 2579304 سبٌفٕ

 5901 1267603 2144909 1122808 3548502 1123304 2885202 فٖفٖؼٔ

 3501 1234303 3514703 4125508 4537608 17263 3769306 يبؼؾ

 7401 1784906 2419106 166206 3946104 17831 3741902 ؤفؼٖل

 73 3144501 4171803 4491702 79849 584404 3627204 يبٔ

 7101 2885803 41189 6447306 6584106 723302 2721704 سّاً

 7409 1472105 1964607 3661106 2574706 265508 1358108 سّٖوٖج

 1502 291506 1913206 2139506 1659708 1689602 2264106 ؤّح

 4204 817401 19141 1396702 3181202 1356105 1783102 ؿتخيتؼ

 5207 1414306 2666101 3978906 3211304 6933 2791404 ؤنخّتؼ

 6509 1672905 2537407 4447902 3427102 1269108 1115704 ٌّفيتؼ

 3106 886205 2818705 38138 3213404 24426 1775104 غٖؿيتؼ

تًٖبح يبغث اهليص اهكوة اهيخضكل يوِٖب يً يكلوضج اهخؿلّٖق   اهتبضد ايخيبغا يوٓ ي ايغاغيً  :الهضدر 
 تبهيئؿؿج
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 ّػهم ضؿة اهخّؼٖغ اهعبؼسٕ ّاهغاعوٕ : خكبلٍف اشخلدان الهخزوو  -3

 : الخكبلٍف الهرختعج تبلخورٍد الخبرجٌ  -3-1

 خحدٍد ىوػ العمة ؽمي هبدث اللهح المٍو -2-4

يللً عللالل        
يًبيللل االعللخالف 
اهيضؿللّة فللٕ  
اهسغّل اهيلبتل فبٌَ 
ٖينً اهلّل ؤً ٌّو 
اهنوة يولٓ يلبغث   
اهليص اهوًٖ ُّ نوة 
اضخيبهٕ يؿخلؼ، ألً 

ؤنتؼ يً  Vاهيًيل 
فللٕ اغوللة % 20

اهضبالح ّيخللبؼة  
 ٌؿتٖب

 خحدٍد هؾبهل االخخالف لهبدث اللهح المٍو( : 04)جدول ركن 

    
 2112 2011 2010 2009 اهؿٌج

الهخوشع 
 الحشبتٌ

االىحةةةراف 
 V الهؾٍبرً

 2805 684805 2412405 2215202 3173806 2666804 1563808 سبٌفٕ

 2706 644702 2333108 18961 32857 2164302 19867 فٖفٖؼٔ

 1704 484208 2779706 2111106 3196308 3143308 27781 يبؼؾ

 23 619907 2652102 3271608 2994508 2449506 1893606 ؤفؼٖل

 1601 433202 2698402 2466604 3298102 2717106 2311804 يبٔ

 2303 515102 2169209 1849602 2248902 28497 17289 سّاً

 52 934309 1796302 11715 26641 25416 919106 سّٖوٖج

 4304 772706 1781205 1429608 12176 2921206 1556406 ؤّح

 1307 321607 2333908 2469202 22373 2688904 1941406 ؿتخيتؼ

 2501 611602 2437104 2181604 3115506 17226 2729704 ؤنخّتؼ

 2503 569605 2252903 2682308 2134204 1494706 2711302 ٌّفيتؼ

 29 682904 2351101 32695 2315608 16218 2218406 غٖؿيتؼ

يً ايغاغ اهتبضد ايخيبغا يوٓ يتًٖبح يبغث اهليص اهوًٖ اهيخضكل يوِٖب يلً يكلوضج اهخؿلّٖق     :الهضدر 
 تبهيئؿؿج



  ضسبة يٖؿٓ.ؤ

 وإدارية أحباث اقتصادية 
026 

 :خكمفج إؽداد العمتٍج  - أ

 

 :خكمفج الشراء  -ة
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 هولٌنبؼ غر 2280: تبهٌؿتج هوليص اهكوة 

 هولٌنبؼ غر 1128 :تبهٌؿتج هوليص اهوًٖ 
 الخكبلٍف الهرختعج تبلخورٍد الداخمٌ -3-2

 : ّٖخى ضؿبتِب ّفلب هوسغّل ؤغٌبٍ: خكمفج الخحظٍر - أ

 

 

 



  ضسبة يٖؿٓ.ؤ

 وإدارية أحباث اقتصادية 
024 
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 :اإلىخبر  جخكمف –ة 

 ؛غر هولٌنبؼ اهّاضغ 3272078: خنوفج اٌخبر اهغكٖق 

 .غر هولٌنبؼ اهّاضغ 1826026 :خنوفج اٌخبر اهفؼٌٖج 

 اهسغّل ؤغٌبٍ ّٖمص نؼٖلج ضؿبتِب: حشبة خكمفج االحخفبغ تبلهخزوو  -4

 



  ضسبة يٖؿٓ.ؤ

 وإدارية أحباث اقتصادية 
022 

 ( :الىفبد)جز خكمفج الؾ -

اهيئؿؿج خضخفه تتًل ؽتبئٌِب اال ؤٌِب ال خخعلػ ؤٔ اسلؼاء يًِلى     :تبلىشتج لمدكٍق  -أ 
اهمبئى ٌخٖسج يغى تٖى كٌنبؼ ّاضغ يً يلبغث اهلغكٖق   ّتبهخبهٕ فخنوفج اهًسؽ ٌُب ُٕ اهؼتص 

 :ُّٕ خؿبّٔ 

 غر 227.22 = (3272.78) - (3500.00)

 غر 373.74( = 1826.26 ) -( 2200.00): بّٔ خنوفج اهًسؽ خؿ :تبلىشتج لمفرٍىج  -ة

ٌهؼا الؼختبن اهيئؿؿج تبهلغّٖاً اهيٌِلٕ هوضتلّة     :تبلىشتج لملهح الضمة والمٍو  -جة
(OAIC ) ّتبيختبؼٍ اهييًّ اهّضٖغ هوليص تٌّيَٖ فبٌَ ال ٖينً هويئؿؿج ؤً خخعػ ؤٔ اسؼاء ؤ

ؤسّؼ خّكلف  ج اهًسؽ يً عالل خغتٖؼ هوخؽّغ يً ُػًٖ اهيبغخًٖ، ّيوَٖ فخؿخعؼر كٖيج خنوف
 :هّٖى ّاضغ ّفق اهسغّل اهخبهٕ ييبل اهيعؽًٌٖ 

 (در: الوحدث )حشبة خكمفج الؾجز لملهح الضمة والمٍو ( : 08)جدول ركن 

 هبدث اللهح المٍو هبدث اللهح الضمة 

 اهؿٌّٔ األسؼ اهؿٌّٔ األسؼ الؾبهل

 25237306 25237306 يؿٖؼ كّيًج

 251151073 251151073 يؿٖؼ كّيًج

 255235066 255235066 يؿٖؼ كّيًج

 757659099 757659099 يسيّو اهخنبهٖف

 251 251 اهًيل ؤٖبىيغغ 

 3131064 3131064 خكمفج الؾجز

 (07)هو إؽداد التبحد تبالؽخهبد ؽمي هؾعٍبح الجدول ركن : الهضدر 
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 :الخبخهج 

بضً اهضمٌج تبهيؿٖوج، خى اهضكّل يً عالل ُػٍ اهغؼاؿج اهيٖغاٌٖج اهخٕ خيح تيئؿؿج ين 
 :يوٓ اهٌخبئز اهخبهٖج 

 :نبً اهنوة يوٓ يعؽٌّبح اهيئؿؿج نيب ٖوٕ : تبلىشتج لمعمة  -1

 يؿخلؼ؛( يفّائٕ)نوة اضخيبهٕ : يبغث اهغكٖق  -ؤ

ُّّ يً ؤكًة األٌّاو فٕ  هنً غٖؼ يؿخلؼ؛( يفّائٕ)نوة اضخيبهٕ  :يبغث اهفؼٌٖج  -ة
 اهخضوٖل

 ؛يؿخلؼ( يفّائٕ)نوة اضخيبهٕ  :اهكوة  يبغث اهليص -سل

 .يؿخلؼ( يفّائٕ)نوة اضخيبهٕ  :يبغث اهليص اهوًٖ  -غ

نيب ؼؤٌٖب فٕ اهسبٌة اهٌهؼٔ فِػٍ اهخنبهٖف خى خلؿٖيِب اهٓ : تبلىشتج لخكبلٍف االشخلدان  -2
 :ٌّيًٖ ّػهم ضؿة يكغؼ اهيعؽٌّبح غاعوٕ ؤّ عبؼسٕ ّّسغٌبُب نبهخبهٕ 

 : ختعج تبلخورٍد الخبرجٌ الخكبلٍف الهر -2-1

 غر  397120.22: خنوفج ايغاغ اهنوتٖج  -ؤ

 : خنوفج اهفؼاء  -ة

  غر هولٌنبؼ اهّاضغ؛ 2280: تبهٌؿتج هيبغث اهليص اهكوة 

  ًٖغر هولٌنبؼ اهّاضغ 1128: تبهٌؿتج هيبغث اهليص اهو. 

  :الخكبلٍف الهرختعج تبلخورٍد الداخمٌ  -2-2



  ضسبة يٖؿٓ.ؤ

 وإدارية أحباث اقتصادية 
022 

 غر 48730.9 :خنوفج اهخضمٖؼ  -ؤ

 :خنوفج اإلٌخبر  -ة

  غر هولٌنبؼ اهّاضغ؛ 3272.78: تبهٌؿتج هيبغث اهغكٖق 

  غر هولٌنبؼ اهّاضغ 1826.26: تبهٌؿتج هيبغث اهفؼٌٖج. 

 :نبٌح خنبهٖف االضخفبه تبهلٌنبؼ اهّاضغ فِؼٖب نبهخبهٕ : خكمفج االحخفبغ تبلهخزوو  -3

 ؛خنوفج اٌخبر اهلٌنبؼ اهّاضغ يً% 04.30ُّٕ خيذل ٌؿتج  غر 140.51: يبغث اهغكٖق  -ؤ

 ؛اهّاضغ يً خنوفج اٌخبر اهلٌنبؼ% 09.10ُّٕ خيذل ٌؿتج  غر 165.97: يبغث اهفؼٌٖج  -ة

يً خنوفلج فلؼاء اهلٌنلبؼ    % 0.60 ُّٕ خيذل ٌؿتج غر13.76  :يبغث اهليص اهكوة  -سل
 ؛اهّاضغ

 .اهلٌنبؼ اهّاضغيً خنوفج فؼاء  %0.64 ُّٕ خيذل ٌؿتج غر 7.19 : يبغث اهليص اهوًٖ  -غ

ٖهِؼ يً عالل اهٌؿة ؤً خنبهٖف االضخفبه هٖؿح يؼخفًج، ُّٕ خيذل ٌؿتج تؿلٖنج يلً    
اهخنوفج اال ؤً ُػا االٌعفبل ٖؼسى هوضسى اهنتٖؼ هويعبؽً ّؿًخِب ّاهخٕ ٖؿخغل سؽء تؿلٖن  

 يٌِب فلن

 :نبهخبهٕ  هًسؽنبٌح خنبهٖف ا:  (الىفبذ)خكمفج الؾجز  -4

، ُّٕ خيذلل ٌؿلتج   نؼتص مبئى ٌخٖسج يغى تٖى كٌنبؼ ّاضغ غر 227.22: يبغث اهغكٖق  -ؤ
 يً ذيً تٖى اهلٌنبؼ اهّاضغ، ُّٕ خيذل ٌؿتج ُبيـ اهؼتص؛% 06.50

ُّٕ خيذل ٌؿلتج   ،نؼتص مبئى ٌخٖسج يغى تٖى كٌنبؼ ّاضغ غر 373.74 :يبغث اهفؼٌٖج  -ة
نذؼ ؼتضٖج يً يلبغث  ذيً تٖى اهلٌنبؼ اهّاضغ، ُّٕ خيذل ٌؿتج ُبيـ اهؼتص ُّٕ ؤ% 17.00
 .اهغكٖق
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ً  غر 3030.64: يبغث اهليص اهكوة  -سل هٖلّى   ُّٕ خيذل اهّكح اهًبنل هًيبل اهيعلبؽ
 ّاضغ؛

 .هّٖى ّاضغ ُّٕ خيذل اهّكح اهًبنل هًيبل اهيعبؽًغر  3030.64: يبغث اهليص اهوًٖ  -غ

ّاهخؿلٖٖؼ   ٖؼسى ؿتة اٌعفبل خنوفج اهًسؽ هوليص تٌّيَٖ اليخيبغ اهيئؿؿج يوٓ اهينٌٌلج  
 .اٗهٕ هِػا اهيعؽًّ فِّ ٖضخبر فلن اهٓ ذالذج ييبل

ُػٍ اهٌخبئز اهيخضكل يوِٖب يً اهيئؿؿج خؿليٓ تيخغٖلؼاح اهللؼاؼ اهيؿلٖنؼ يوِٖلب       
اهخٕ خؿخعغى فٕ تٌبء ّايغاغ ٌيبػر اهيعؽًّ اهخٕ خضغغ اهيئؿؿج يً عالهِلب  ( اهتبؼايخؼاح)

ة، ّػهم يً عالل خغٌٖلج اهخنوفلج اهنوٖلج    نل يً نيٖج اهنوة اهيذوٓ ّيؿخّْ ايبغث اهنو
هويعؽًّ، ّخًتؼ ييوٖج ضؿبة ُػٍ اهتبؼايخؼاح يِيج سغا اليخيبغ اهٌيبػر يوِٖب هػهم ٖسة 

 .ؤً خضؿة تغكج ُّػا يب ضبّهٌب فًوَ فٕ ُػٍ اهغؼاؿج اهيٖغاٌٖج

  :اإلحبالح والهراجؼ  
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