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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكر وتقدير

أتوجههها شكر ههه ا أ ا مرهههع مرجهههوري لهههل  جهههو مرهههعد رههها مره هههو مر ت  هههع  لههه م    هههو  هههع  مرجههه تجام  

رسهههههك ض مرو هههههو   مرريةهههههك  مإلقتصهههههك شر رت هههههااك   مرريةهههههك  مرجصهههههاشر ل اجهههههك متوجههههها شكر ههههها  مرهههههي م

شكرقطكلههههك  مرجةتتهههههر مرتههههي م تجههههل شكرج ههههك ار  ههههع مرجهههه تجا مرسهههه و  مرتك هههه  ر  ههههتامتي ير مره كرههههر 

 .رتتةتص  ن مرجةل ن مراما   تال ي ح  ثا  ستقبال

 متج هههي ررهههف مرتو يهههد  م سهههتهك ض مر تجيهههر  هههن جتسهههك  ألجهههكت مرجههه تجا  مرتهههي ش ههها  لتيرهههك  ةبهههر 

يصهههير  هههع   هههكت مروتهههوت مره كرهههر  رتهههتةتص  هههن مراماههه  ل اجهههك أتوجههها مش هههك ض مرتةص هههن مرةبهههامت  مر هههتك 

 أخيهههام متوجههها شكر ههه ا مرهههي اهههو  صههها  لك هههو   ههه شا  هههع . شكر ههه ا مرهههي مرسهههك ض  قههه  ي مربوهههو  مر تجيهههر

 .مر ااك   مرريةك  مرجصاشر

    ق ف هللا ججي ك مري خ  ر  عم مربت  مروبيب 

 كتا مرسالم لتي ف   حجر هللا  شاا

 ســــعيد الغمرى/ م
 مإسس ورئيس شركة بتروترين



 :العددكلمة  

 المخـزون الراكد البشرى وإرتباطة بالمخزون المادى

 هل يوجد حـــــــــــال ؟
 

 
 
 
 
 
 

فاذا لم ننتبه جميعا الى  هىذا المشىكله الخطيىرة  التراكميىه  والتى  تلىتنم شىبابنا يومىا بعىد يىوم  
له مشكالت أكبر وعل  سبيل المثال مشكلة تؤخر وعدم الىزوا   اممىر فسوب تتولد من هذا المشك

الذى يترتب عليه مخزون راكد من نىو  خخىر لعىدم القىدرة على  تؤسىيس بيىت الزوجيىه وأن نتخىذ 
القرارات طبقا للواقع وليس بزمن الجدود والقدماء فالشاب ف  مقتبىل عمىرا  يحتىا  الى  وجبىات 

ة جنينات بمعدالت اليوم وطبقىا للمواصىفه الصىحيه  أى باجمىال  غذائيه ف  اليوم التقل عن عشر
جنيه بالشنر غذاء فقط  دون انتقاالت أو كساء أو ملبس أو عىال  أو مصىروفات ايجىار أو  022

 522جنيىىه أو  022أو  022جنيىىه أو  052انتقىاالت  فكيىىك تكىىون االجىور فىى  بعىى  الشىركات 
حيىث أن نرىرة الشىباب للمصىروفات أكثىر مىن دخلىه  جنية  وهىذا اياىا أحىد أسىباب تولىد البطالىه 

االمر يحتىا  منىا الى  تشىريع جديىد وسىريع المفعىول يتمشى  مىن الواقىع الىذى نعيشىه   -الشنرى  
ا برفع امجور أو تخفي  امسعار بما يتمش  مىع الواقىع الىذى نعيشىه إموالمتطلبات االســـــاسيه 

 .ورا وهذا ماأطلق عليه قرارات تحتا  ال  تنفيذ ف

ياسىىادا امعبىىاء والاىىىوط علىى  شىىبابنا كثيىىرة بىىل وخطيىىرة للىايىىه ونحىىن نعلىىم يقينىىا نتائجنىىا 
 –ونشاهدها يوميا فالبد من تقديم يىد العىون لنىم ورعىايتنم واسىتقطابنم فى  بيئىه صىحيه سىليمه 
قىدناا فاذا أردنا تدمير شعب بطريقة سريعه دمرناا أوال ف  شبابه فقتلنا طموحه  وشتتنا خماله واف

 هويته لصعوبة الحصىول على  العمىل والىزوا  قيتسىلل اليىه اليىؤس ويصىيبه امحـىـباط  والحــىـزن
وأخيىىرا يتسىىائل .كيه وأخالقيىىات غيىىر شــــــىىـرعيه واندفاعىىه الىى  أعمىىال اجــــــىىـراميه وســـىىـلو

ين الكثيرون عن مجنودات وأعمال الخبىراء الحىاليون والمىديرون المخاىرمون فى  شىركاتنم الىذ
ند يسعون ال  التخلص من الراكد المادى  فما  هو مستقبل التخلص من الراكىد المىادى عنىدما يسى

 ال  الجيل الجديد من الشباب ؟

 ادعو هللا ان يرزق كل فرد عل  أر  مصر  يبحث عن عمل بشرط ان يؤخذ بؤسباب الرزق

 .وفقنا هللا  جميعا  ال  خدمة هذا الوطن العزيز مصر

ت اممىىور وعلىى  قائمىىة هنىىاق قاىىايا  يجىىب واىىعنا فىى  أولويىىا
فالشىباب هىم ،  (البطالىة)المخىزون البشىريوه  قاىية  المتطلبات 

وهىىم بؤيىىدينم  الىىذين   ثىىروة مصىىر الحقيقيىىه ومسىىتقبلنا المشىىرق
يصنعون االنجازات  ولقد جاء الوقت لتصىنيع التكنولوجيىا بىدال مىن 
اسىتخدامنا  ، فالبىىد مىىن االهتمىام الجىىاد بقاىىايا الشىباب  مىىن خىىالل 

 .واع برنامج سريع المفعول لمعالجة هذا المشكله المدمرة 
 

 سعيد الىمري/ منندس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

ان مشىىىىىىىىىىىىكلة المخىىىىىىىىىىىىزون 

الراكىىىىىد ليسىىىىىت وليىىىىىدة اليىىىىىوم 

وإنمىىىىىا تمتىىىىىد جىىىىىذورها منىىىىىذ 

عشىىىىرات السىىىىنين وكىىىىىان أول 

تصىىىىىىدى رسىىىىىىمي لنىىىىىىا مىىىىىىن 

الدولىىىىة منىىىىذ أكثىىىىر مىىىىن ربىىىىع 

قىىىىىرن مىىىىىن الزمىىىىىان وتحديىىىىىدا 

م حىىىىىين اصىىىىىدر  0791عىىىىىام 

ارا السىىىيد رئىىىيس الىىىوزراء قىىىر

 0791لسىىىىىىىىىىنة 009رقىىىىىىىىىىم 

بإنشىىىىىىىىىاء وحىىىىىىىىىدات رقابىىىىىىىىىة 

المخىىىىىىىىزون فىىىىىىىىي النيئىىىىىىىىىات 

والمصىىىىىىىىىىىىىال  والوحىىىىىىىىىىىىىدات 

الحكوميىىىىىىىىة تقىىىىىىىىوم بحصىىىىىىىىر 

وتبويىىىب وتصىىىنيك المخىىىزون 

الراكىىىد وتقىىىوم باالشىىىتراق مىىىع 

الجنىىىىىىىات المعنيىىىىىىىة بواىىىىىىىع 

 .الخطة الالزمة لتصريفه 

ولقىىىد تعىىىر  السىىىيد رئىىىيس 

محمىىىىد حسىىىىن  / الجمنوريىىىىة 

مبىىىىىارق لنىىىىىذا المشىىىىىكلة فىىىىىي 

افتتىىىىىىىىا  الىىىىىىىىدورة ببىىىىىىىىه خطا

البرلمانيىىىىىة لمجلىىىىىس الشىىىىىعب 

 0716نىىىوفمبر 00والشىىىورى 

حيىىىىث قىىىىال سىىىىيادته بىىىىالحرك 

أنىىى  أطالىىىب بعىىىال   ": الواحىىىد

فىىىىىىىىوري وحاسىىىىىىىىم لمشىىىىىىىىكلة 

المخىىىزون الراكىىىد منىىىه يشىىىكل 

 وارجو ان ، عبئا علي اقتصادنا

ل كلمة مخزون راكد قب تشطب 

 ".نناية السنة المالية الحالية

ولألسك الشديد فبدال من حل 

هىىىىىذا المشىىىىىكلة الحرنىىىىىا بىىىىىؤن 

المخىىىىزون الراكىىىىد فىىىىي تزايىىىىد 

مسىىىتمر وللوقىىىوك علىىىي حجىىىم 

هىىىىذا المشىىىىكلة ينبىىىىىي إلقىىىىاء  

الاىىىىىىوء علىىىىىىي قيمىىىىىىة هىىىىىىذا 

المخىىىزون الراكىىىد بىىىالرغم مىىىن 

صىىعوبة الحصىىول علىىي القيمىىة 

الحقيقيىىىىة لىىىىه مىىىىن مصىىىىادرها 

امصىىىىىىىلية لتاىىىىىىىارب أرقىىىىىىىام 

 .المسئولين والخبراء

ولنىىىىىذا البىىىىىد مىىىىىن التعىىىىىاون 

الحقيقىىىي بىىىين جميىىىع النيئىىىات 

  هىىىىىىىذا طىىىىىىىوالمنرمىىىىىىىات لتخ

 .المشكلة والعمل عل  حلنا

 "وتىىىىىرينبتر"مىىىىىن  وإيمانىىىىىا

اىىىىىرورة مسىىىىىاهمتنا كؤحىىىىىد ب

 مراكزالتدريب المتطورة في 

 

التصىىىىىىدي لنىىىىىىذا المشىىىىىىكلة 

أهىىىم  الخطيىىىرة باعتبارهىىىا مىىىن 

فىىىىىىي  المشىىىىىكالت االقتصىىىىىىادية

مصىىىىر، فقىىىىد قامىىىىت بواسىىىىطة 

يىىل المشىىكلة إلىىي خبرائنىىا بتحل

عواملنىىىا الرئيسىىىية والوقىىىوك 

علي أسبابنا ومالحقىة الجنىود 

التىىىىي بىىىىذلتنا بعىىىى  النيئىىىىات 

والشىىىىىىركات للىىىىىىتخلص مننىىىىىىا 

والبحىىىث عىىىن امسىىىاليب الىيىىىر 

تقليديىىىة لتالفىىىي حىىىدوثنا وفىىىي 

" بتروتىرين"سبيل ذلىق نرمىت 

ورش عمل ومىإتمرات سىنوية 

حتىى   0220اعتبىىارا مىىن عىىام 

حيىىىىث تىىىىم خىىىىالل تلىىىىق  0227

الفتىىرة عقىىد ثىىالث ورش عمىىل 

وثمىىىىىىىان مىىىىىىىإتمرات سىىىىىىىنوية 

باإلاافة إلىي مإتمرهىا التاسىع 

 01إلىىىي  06فىىىي الفتىىىرة مىىىن 

تحىىىىىت نفىىىىىس  0202أكتىىىىىوبر 

مسىىىىم  المىىىىىإتمرات السىىىىىابقة 

المىىىىىإتمر السىىىىىنوي التاسىىىىىع "

لإلسىىتراتيجية الفعالىىة للىىتخلص 

مىىىن المخىىىزون الراكىىىد وتالفىىىي 

 ". حدوثه مستقبال

 

  فوري وحاسم لمشكلة الرئيس مبارق يطالب بعال

 المخزون الراكد

 نصر النواوى: كتب خبير

 



 

 

 

 

                                        

                                            

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا العام وتحركه لمحاسبة  البرلمانصرخة نواب البرلمان تنز 
 المسئولين عن تفاقم المخزون الراكد

 يثقل االقتصادمليار جنيه قيمة المخزون الراكد الذي 02

 
م النائىب محفىور حلمىي عاىو  -قدَّ

كتلة اإلخوان المسىلمين بالبرلمىان 
سإاالً لرئيس الىوزراء   -المصري

المصىىىري الىىىدكتور أحمىىىد نريىىىك 
المخىزون الراكىد فىي  حىول ارتفىا 

شىىىىىركة اقتصىىىىىادية عامىىىىىة،  001
وهو ما يإثر سلًبا عل  السياسات 
الماليىىىة، ويعطىىىل رإوس اممىىىوال 

ات فىىي رىىل وجىىود فىىي هىىذا الشىىرك
 .أزمة اقتصادية ُتعاني مننا مصىر
 وطالىىىب النائىىىب بىىىإجراء تحقيقىىىات
واسىىعة للمتسىىببين هىىذا الكارثىىة، 

تقريىىىر ر آلخىىى وأاىىىاك أنىىىه طبًقىىىا
فىىإن  المركىزي للمحاسىبات للجنىاز
المخىىزون الراكىىد خىىالل عىىام  قيمىىة

  جنيه مليار 0975م بلغ 0220

شىىىركات اإلسىىىكان  ثىىىم قطىىىا  جنيىىىه
 .مليىىار جنيىىه 96والتعميىىر بمبلىىغ 

النائىىىب أن هىىىذا امرقىىىام تمثىىىل  أكىىىد
كارثة اقتصادية حقيقىة، خاصىًة أن 
امسىىىىىباب التىىىىىي ذكرهىىىىىا الجنىىىىىاز 
المركىىزي للمحاسىىبات تإكىىد غيىىاب 

االقتصىىىىىادية والرإيىىىىىة  السياسىىىىىة
باب الحقيقة للترشيد، فمىن أهىم أسى

هىىىىذا الركىىىىود هىىىىو ارتفىىىىا  تكلفىىىىة 
اإلنتىىىا  وانخفىىىا  الجىىىودة وعىىىدم 
مالءمة اإلنتا  لذواق المستنلكين، 

للمواصىىىفات الفنيىىىة  مىىىع مطابقتنىىىا
المطلوبىىة، وهىىو مىىا يمثىىل مشىىكلة 
حقيقية، ويطر  سإاالً هاًمىا  وهىو 
إذا كانىىىت المنتجىىىات بنىىىذا السىىىوء 
والفشل فلماذا ترتفع أسعارها بنىذا 

 .الشكل
 

النائىىىب أيًاىىىا غيىىىاب التنسىىىيق بىىىين الىىىوزارات المختلفىىىة مشىىىكلة ارتفىىىا  المخىىىزون الراكىىىد، مشىىىيًرا حمىىىل 
إلىىى  أن غيىىىاب التنسىىىيق بىىىين اإلدارات والنيئىىىات المختلفىىىة أدى إلىىى  ركىىىود كثيىىىر مىىىن اآلالت وقطىىىع غيارهىىىا 
بمخىىىىازن الحكومىىىىة ممىىىىا جعلنىىىىا غيىىىىر صىىىىالحة لتنالكنىىىىا، مشىىىىيًرا فىىىىي الوقىىىىت نفسىىىىه إلىىىى  مىىىىىاالت بعىىىى  
الوحىىىدات اإلنتاجيىىىىة ممىىىىا أدى إلىىىى  شىىىىراء خالت ومنتجىىىىات أكثىىىر مىىىىن حاجتنىىىىا، وهىىىىو مىىىىا أدى إلىىىى  ارتفىىىىا  

كمىىىا أشىىىار النائىىىب إلىىى  نقطىىىة أخىىىرى فىىىي غايىىىة الخطىىىورة، وهىىىي ارتفىىىا  نسىىىبة . المخىىىزون بنىىىذا الشىىىكل
 0170م والبىىىالغ 0220التىىىالك مىىىن المخىىىزون، واىىىرب مثىىىاالً بىىىالمخزون الراكىىىد التىىىالك فىىىي ديسىىىمبر عىىىام 
مليىىىون جنيىىىه  أي أن  010مليىىون جنيىىىه، بينمىىىا كانىىت قيمىىىة المخىىىزون الموجىىود فىىىي تلىىىق السىىنة ال يتجىىىاوز 

مىىىىن قيمىىىىة هىىىىذا المخىىىىزون، وهىىىىي نسىىىىبة تكشىىىىك عىىىىن سىىىىوء إدارة وغيىىىىاب % 6المخىىىىزون التىىىىالك يعىىىىادل 
 .الكفاءة في إدارة الموارد االقتصادية والعينية للشركة

قيمىىىة المخىىىزون الراكىىىد مىىىن السىىىلع والباىىىائع، وتالعىىىب فىىىي كمىىىا أواىىى  النائىىىب أن هنىىىاق تالعًبىىىا فىىىي  
قيمتنىىىىا، ومبالىىىىىة فىىىىي تقىىىىديراتنا بنىىىىدك إخفىىىىاء الخسىىىىائر، وأعمىىىىال الننىىىىب والسىىىىرقات المتواليىىىىة  حيىىىىث 
يتحىىىول معرىىىم المخىىىزون الراكىىىد إلىىى  سىىىلع وباىىىائع تالفىىىة، وغيىىىر صىىىالحة لالسىىىتنالق، ممىىىا أاىىىر بالملكيىىىة 

نىىىوق علىىى  المكشىىىوك، وإغىىىالق كثيىىىر مىىىن المشىىىروعات العامىىىة، العامىىىة، وزيىىىادة عمليىىىات السىىىحب مىىىن الب
ط بالتىىىىالي توقىىىىك خطىىىىو لعىىىدم قىىىىدرتنا علىىىى  صىىىىرك امجىىىىور، أو اإلنفىىىىاق علىىىى  أعمىىىىال اإلحىىىىالل والتجديىىىىد،

 .اإلنتا 

 

مليىىار بشىىركات قطىىا   00مننىىا 
شىىىركة،  012امعمىىىال وعىىىددها 

مليىىىار جنيىىىه  575بينمىىىا البىىىاقي 
بشىىىركات القطىىىا  العىىىام وعىىىددها 

وقال النائب إنه طبًقىا  .شركة 01
لمىىىىا جىىىىاء فىىىىي تقريىىىىر الجنىىىىاز 
المركىىزي للمحاسىىبات فىىإن قطىىا  
الىزل والنسيج  حيث بلىت قيمته 

مليىىون جنيىىه، يلينىىا قطىىا   006
 007يمىىىىىة شىىىىىركات امدويىىىىىة بق

ثم قطا  الصىناعات  مليون جنيه،

 مليار  050ندسية بما قيمته الن

  التالك ارات وزيادة المخزونغياب السياسة االقتصادية والتنسيق بين الوز

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رـكاريكاتي                          

ه   -عباس عبد العزيىزالنائب  وجَّ
تلىة البرلمانيىة لإلخىوان عاو الك

للىىىىىىىومم للحكومىىىىىىىة – المسىىىىىىىلمين
المصىىرية بعىىد تصىىريحات وزيىىر 
التنميىىىىىىة اإلداريىىىىىىة فىىىىىىي لقائىىىىىىه 
بمحرري االتصاالت والتنمية بؤن 
هنىىىىاق مخزوًنىىىىا راكىىىىًدا تتىىىىراو  

مليىىار  02 – 05قيمتىىه مىىا بىىين 
جنيه، واعتىرك الىوزير بىؤنَّ هىذا 
المخىىزون جىىاء نتيجىىة مشىىتريات 
حكوميىىىىىة تمىىىىىوت دون تخطىىىىىيط 
مسبق، ولم يىتم اسىتخدامنا فيمىا 
بعد، اممُر الذي ياىع مزيىًدا مىن 

مىا ك. ةعلى  خزانىة الدولىامعباء 
ىىىىد عبىىىىد العزيىىىىز فىىىىي سىىىىإاله  أكَّ
البرلماني الموجه لكل من رئىيس 
مجلىىس الىىوزراء ووزيىىر التنميىىة 
اإلدارية بؤنه قد ُب َّ صوُته مىراًرا 
وتكراًرا من خالل طلبات اإلحاطة 
واالسىىىتجوابات مىىىن أجىىىل واىىىع 
خطىىىىىوط حمىىىىىراء تحىىىىىت قيمىىىىىة 

ال حيىىاة "المخىىزون الراكىىد ولكىىن 

  ."لمن تنادي

اعتبىىىىر عبىىىىد العزيىىىىز سىىىىإاله و
هىىىذا بمثابىىىة بىىىال ا للنائىىىب العىىىام 
للتحقيىىىىىىىىىىىق فيمىىىىىىىىىىىا وصىىىىىىىىىىىفه 
بالكارثىىىىىىىة، معتبىىىىىىىًرا أن قيمىىىىىىىة 
المخىىزون الراكىىد التىىي قىىد تبلىىغ 

مليىىىىار جنيىىىىه هىىىىي بمثابىىىىة  02
موازنىىىىىىىىىة دولىىىىىىىىىة بؤكملنىىىىىىىىىا، 
وخاصىىىة أن اممىىىر يحتىىىا  إلىىى  
وقفىىىىة حيىىىىث التصىىىىري  صىىىىادر 

، إال أن  مىىىىىىن وزيىىىىىىر مسىىىىىىئول
تنكر طمؤنىىىىىة عبىىىىىد العزيىىىىىز اسىىىىى

الىىىىىىوزير للمحىىىىىىررين فىىىىىىي ذات 
اللقىىىىىاء بىىىىىؤن اممىىىىىر علىىىىى  مىىىىىا 

أيىىىىىن حمىىىىىرة : يىىىىىرام، وتسىىىىىاءل
الخجىىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىىدى هىىىىىىىىىىىىإالء 

ر عبىىىىىىىىد ! المسىىىىىىىىئولين؟ وحىىىىىىىىذَّ
العزيىىىىىىىىىز المسىىىىىىىىىئولين مىىىىىىىىىن 
وقىىىوفنم أمىىىام هللا ليسىىىؤلنم عىىىن 
حجىىىىىىم الفسىىىىىىاد الىىىىىىذي أصىىىىىىب  
متفشىىىىىىىىىًيا فىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىر، وأن 
التىىىىاري  لىىىىن يىىىىرحم المفسىىىىدين 

 .وال الساكتين علينم



 

بدقة  ندما يكون عملق محسوباع

متناهية فنذا منم وعندما يتم التطبيق 

 .من الدقة فنذا أهم ةبنفس الدرج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النرام الياباني

 ال للمصال  الشخصية...ال للفنلوة

انق ستقوم بتىيىر  لمتععندما 

فلتىىىر السىىىيارة كىىىل عشىىىر خالك 

نىا يعىرك عىن كيلو متر مىثال وكل

سىىىيارته نفىىىس المعلومىىىة لكنىىىق 

تتميز علينا إذا حىددت بدقىة انىق 

ستصىىل لىىرقم العشىىرة خالك يىىوم 

كىىذا وفىىي ذلىىق اليىىوم يكىىون فىىي 

تخطيطىىىىىىق أن يقىىىىىىوم منىىىىىىدوبق  

بشراء فلتر وفي الموعد المحدد 

يقىىىىىىوم الميكىىىىىىانيكي المخىىىىىىتص 

بتركيبىىىة شىىىيء متميىىىز حقىىىا أن 

تحدد علي مدى العام عدد مرات 

تىىىر وموعىىىد كىىىل مىىىرة تىييىىىر الفل

سىىتقوم فينىىا بىىذلق، لكىىن امكثىىر 

تميىىىزا أن نعمىىىل جميعىىىا بىىىنفس 

الدقة، ففي موعد محدد يقوم كل 

منىىىا بتىيىىىر الفلتىىىر إذا تؤكىىىدنا أن 

الشىىىىركة التىىىىي تقىىىىوم بتصىىىىنيع 

الفالتىىىىر لىىىىدينا هىىىىذا المواعيىىىىد 

 مطابقا إنتاجنا وخططت ليكون

لنىىىىذا االحتياجىىىىات تمامىىىىا دون  

ؤكىدنا مىن نقص أو زيادة ، ولذا ت

انه الدع  الن يكون في مخزنىق 

أو مخزنىىىىىي فالتىىىىىىر وال داعىىىىىىي 

لتخصىىىيص مكىىىان للفالتىىىر فكىىىل 

شىىىىيء محسىىىىوب ويسىىىىير بدقىىىىة 

لىىو تصىىورنا  .لجميىىع السىىيارات 

أن هىىذا أياىىا ينطبىىق علىىي كافىىة 

قطىىع الىيىىار النتنىىت مىىن حياتنىىا 

مخىىازن قطىىع غيىىار فمىىاذا يعنىى  

 هذا ؟؟

يعنىىىى  اسىىىىتثمار المبىىىىالغ التىىىىي 

ة أشىنر امرفك  لعىد تتعطل علي

. لحىىىين يىىىؤتي موعىىىد اسىىىتخدامنا

ويعن  توفير المبلغ الذي دفعنىاا 

عند تؤثيث الشىركة ثمنىا لىألر  

التي ستخصص للمخازن ويعنى  

تىىوفير أجىىور العمالىىة والحراسىىة 

 ال  ...ولجان 

 كلما عممنا التجربة كلما رنر

 

حجىىىم المبىىىالغ التىىىي يىىىتم توفيرهىىىىا 

ر واسىىىىىتثمارها حيىىىىىث أن االسىىىىىتثما

اممثىىل عنىىد اإلنشىىاء وطىىوال وجىىود 

 . الشركة في العمل

هىىىذا هىىىو نرىىىام الجىىىودة اليابىىىاني 

كمىىىىا تىىىىرى ال عالقىىىىة لىىىىه بىىىىالفنلوة 

والمصىىىىىىىال  الشخصىىىىىىىية وإخفىىىىىىىاء 

امخطىىىاء بىىىدفع المنمىىىات للمخىىىىازن 

ثىىىىم بعىىىىد قليىىىىل تسىىىىجيلنا كمخىىىىزون 

راكىىىىد ثىىىىم تكننينىىىىا وإعىىىىادة بيعنىىىىا 

 ..وشراء غيرها

 

 دور البيانات في حفر المخزون 
ل جيىىىد يتطلىىىب تجميىىىع بيانىىىات وتحليلنىىىا وإجىىىراء بعىىى  العمليىىىات الىىىتحكم فىىىي المخىىىزون بشىىىك

فللىىىتحكم .الحسىىىابية وبنىىىاء عالقىىىات متميىىىزة مىىىع المىىىوردين واسىىىتخدام تكنولوجيىىىا المعلومىىىات

فىىي المخىىزون البىىد مىىن وجىىود توقىىع جيىىد الحتياجىىات السىىوق فىىي الفتىىرة المقبلىىة والبىىد مىىن 

كىىىىذلق يسىىىىتلزم . ووقىىىىت التوريىىىىداسىىىىتخدام نمىىىىاذ  ريااىىىىية مناسىىىىبة لتحديىىىىد كميىىىىة التوريىىىىد 

ومىىىن اممىىىور . اممىىىر وجىىىود نرىىىام للمعلومىىىات لمتابعىىىة حركىىىة المخىىىزون وتحديىىىد االحتياجىىىات

المرتبطىىىىىة ارتباطىىىىىا شىىىىىديدا بىىىىىالتحكم فىىىىىي المخىىىىىزون العالقىىىىىة مىىىىىع المىىىىىوردين واختيىىىىىارهم 

 .وتقييمنم

 



 

 

 

  في السوق خزوننا من الحديد الترك عز للحديد تطر  م
جنينىىاً  0762، بسىىعر 0227طرحىت شىىركة حديىىد عىىز كميىات الحديىىد التركىى  التىى  اسىتوردتنا فىى  مىىايو 

للطن، ف  رل زيادة الطلب محليا، وتناقص المعرو  مىن الحديىد المسىتورد الرتفىا  سىعرا الىذى وصىل إلى  
نقص المعىرو  خىالل امسىبوعين امخيىرين، بسىبب وتسود سوق الحديد حالة من القلق لى.دوالر للطن 522

تخلص المصانع من مخزوننا الراكد وعدم وجود كميىات كبيىرة مىن الحديىد التركى  فى  السىوق، بفعىل تحىرق 
 .الطلب خالل الشنر الماا  بعد انتناء فترة امعياد

 

  اختفاء الحديد المصري من المصانع
ة انتقالية من حالة الركود إل  االنتعاش، مدلالً على  ذلىق إن السوق تمر مرحل« موز »ل هاشم الدجوى قا

باختفىىاء تىىالل الحديىىد المخىىزن فىى  المصىىانع والمىىوانا خىىالل الشىىنرين المااىىيين، بسىىبب زيىىادة الطلىىب وعىىدم 
اىىاك أن هنىىاق مفاواىىات بىىين المسىىتوردين والمصىىانع التركيىىة ا.اسىىتيراد كميىىات جديىىدة مىىن الحديىىد التركىى 

تسليم »جنيه  0722ة من الحديد، إال أن التقارب السعرى بين المستورد الذى يبلغ نحو الستيراد كميات جديد
ساهم ف  تؤخر إتمام التعاقدات، الفتاً إل  أن امتراق يتجنون « جنيناً تسليم مصنع 0252»والمحل  « ميناء

 .محليا سعارامإل  تخفي  امسعار خالل الفترة المقبلة لتواكب 

 المحل  واحالل المخزون الراكد للحديد الترك  بدال منهارتفا  سعر الحديد 
جانبه، أشار محمد الجىارح ، العاىو المنتىدب لشىركة مصىر الوطنيىة للصىلب، إلى  ازديىاد الطلىب على  من 

الحديىد المحلىى  بشىىكل ملحىىور خىالل الشىىنر المااىى ، متوقعىىاً اسىىتمرار الطلىب، وزيىىادة المبيعىىات مىىع انتعىىاش 
 .السوق العقارية

أن امتراق لدينم مخزون اخم ، محمد حنف  مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعاتأوا  و
دوالر، الفتاً إل  إمكانيىة  522دوالر عن امسعار الحالية المقدرة بحوال   022من الحديد بتكلفة أقل بحوال  

رسىوم حمايىة مإقتىة على   مطالبه بفىر « حنف »وجدد  .تصديرا إل  مصر ف  رل ارتفا  امسعار المحلية
 .شنور قابلة للتجديد، لحماية الصناعة الوطنية من اإلغراق 0الحديد الترك  لمدة 

 
 

 

 شكوى منتجي الحديد بمصر

ويبدو أن ملىك شىكوى اإلغىراق الىذى يعتىزم منتجىو الحديىد وغرفىة الصىناعات المعدنيىة اسىتكماله لىدى وزارة 

لعدم التزام العديد من الكيانات المتاررة من االستيراد بتقديم واستيفاء التجارة والصناعة، لن يتم حسمه قريباً، 

شىركات  0وقال مسإول بىارز بىوزارة التجىارة إن .الشروط والمستندات المطلوبة مننا لحسم القرار ف  الشكوى

 .حديد فقط التزمت بتقديم ميزانياتنا للوزارة، فيما تقدمت شركتان ببيانات منقوصة



 

 

 
 

 

 

  تسلي مشرو  حديد ال
خمىس شىركات مصىرية وعربيىة كراسىات التؤهيىل الفنى  االسىبو  المااىي  االثنىينت يوم سحبعل  صعيد اخر 

فىىور طرحنىىا مىىن قبىىل النيئىىة العامىىة للتنميىىة ، للمنافسىىة علىى  رخىىص إقامىىة مشىىروعات حديىىد التسىىلي  والبليىىت
ا بىىؤن يحىدد فىى  طلبىىه الطاقىىة رئىىيس النيئىىة، إن المسىتثمر سىىيكون ملزمىى وقىىال عمىرو عسىىل .الصىناعية المتقدمىىة

للميجىاوات، وأاىاك أن الشىركات  0م 022اإلنتاجية والىاز الالزم للتصنيع وتوليد الطاقة الكنربائية بحد أقص  
وسىوك تسىتمر عمليىة  الفائزة تلتزم بإقامة محطة توليد الكنرباء بمعرفتنا وعل  نفقتنىا داخىل أر  المشىرو ،

 .ل نوفمبر المقب 05سحب الكراسات حت  

 

غبلبببببت الحبببببضة البببببْغٌٔة الح ْهبببببخ ثعبببببشّسح 

اعزصببببببذاس رلبببببببشٗغ هلببببببضم ثزش ببببببب٘ذ اعبببببببزِال  

الطبقبببببخة ّالزْعبببببغ فبببببٔ الولببببببسٗغ االعبببببزضوبسٗخ 

الخبصبببببببخ ثجًلبببببببطخ رغببببببببسح ّرجببببببببد  ّرخبببببببضٗي 

  .الوٌزغببببببد الجزشّل٘بببببخ خبببببال  الغبببببٌْاد الوقجلبببببخ

 بببذدد لغٌبببخ الطبقبببخ فبببٔ الحبببضة فبببٔ رقشٗبببش كوبببب 

خببببببال   لِببببببب هببببببؤخشا لببببببْ  ع٘بعبببببببد الطبقببببببخ

الغبببٌْاد الخوبببظ الوقجلبببخ ػلبببٔ ظبببشّسح رطج٘ببب  

ُ٘ بببس رغبببؼ٘شٓ للوٌزغببببد الجزشّل٘بببخة ثوبببب ٗبببؤدٓ 

إلبببٔ الزصبببذٓ لولببب لخ البببذػن الوزضاٗبببذ للوٌزغببببد 

ّأّظبببحذ أى الِ٘ بببس الزغبببؼ٘شٓ ٗبببجرٔ . الجزشّل٘بببخ

ػجبببش رطج٘ببب  ًوبببْرط اقزصببببدٓ هقزبببشػ ٗغبببزِذ  

 5إلبببٔ  3اعبببز٘ؼبة لغبببن البببذػن خبببال  ال زبببشح هبببي 

٘شح إلببٔ أى ُببزا الٌوببْرط ٗغبببُن فببٔ عببٌْادة هلبب

ربببْف٘ش الوٌبببزظ الجزشّلبببٔ ثغبببؼش ر ل زبببَة ثب ظببببفخ 

إلببببٔ صٗبببببدح ك بببببهح اعببببزخذاهبرَ ّرحق٘بببب  ػْائببببذ 

 .هغضٗخ ػلٔ رلك االعزخذاهبد

ال ٗؼقبببس االلز ببببت ثضجببببد أعبببؼبس رلبببك  ّأظببببفذ أًبببَ

الوٌزغبد لوذد غْٗلخ خبصخ فٔ تس الزقلجبد الغؼشٗخ 

ّل زببذ إلببٔ  .عببْال الجزشّل٘ببخالحبببدح الزببٔ رلببِذُب اأ

أى عببؼش ث٘ببغ ّرببذاّ  الوٌببزظ ٗضٗببذ ػلببٔ عببؼش الز ل ببخ 

للجٌببببضٗية % 55ثبلٌغببببجخ للغببببْالس ّ% 72ثٌحببببْ 

للوببببصّدة هعببب٘ خ أى لغبببن البببذػن الوقبببشس % 66ّ

ٗزطببْس صببؼْدا  للوٌزغبببد الجزشّل٘ببخ ّالغبببص الطج٘ؼببٔ

 .ُّجْغب ثزغ٘ش أعؼبس الجزشّ  الؼبلو٘خ

ّركبببببشد لغٌبببببخ الطبقبببببخ ثببببببلحضة أى هؼبببببذالد 

الزغ٘بببببببش فببببببببٔ الِ٘ بببببببس الزغببببببببؼ٘شٓ للوٌزغبببببببببد 

الجزشّل٘بببخ ربببشرجػ ثؼْاهبببس أعبعببب٘خة هٌِبببب هؼبببذالد 

ا ًزببببببط الوولْكبببببخ للذّلبببببخ ّق٘بعبببببِب ثوؼببببببذالد 

االعبببزِال  ّرٌببببهٔ االلز٘بعببببد الوحل٘بببخة ّكبببزلك 

الزغ٘بببشاد فبببٔ أعبببؼبس ربببذاّ  الوٌزغببببد الجزشّل٘بببخ 

 .ػبلو٘ب

ي أن   ههههه ا  مرتىيههههها  هههههي مرري هههههو  أشههههك    رههههه

مرتس يا  تاتبط أش كً شكرقيجهر مرج هك ر مرجوققهر  هن 

اههو ما ههتة م ك    هه   ت ولرههك  ت دههيف لوم هه  كل 

شكإلضههك ر  رههي  ههبو ت دههيف مر وم هه   ههن ما ههت جك   ههي 

ّأكبذد أى الِ٘ بس  .رغبسح ّرذاّ  الوٌزغبد الجزشّل٘بخ

ب فببٔ الزغببؼ٘شٓ للوٌزغبببد الجزشّل٘ببخ ع٘غبببُن إٗغبثبب

صٗبببببببدح ك بببببببهح اعببببببزخذاهبد الوٌزغبببببببد ّرش بببببب٘ذ 

 .اعزِالكِب

 

 -وزير البترول  –سام  فنم  

  ويساهم في ازدهار االقتصاد عمل للشباب ويحمينم من االنحراك تشجيعق لسلعة بلدق يوفر فرص
 .المصري 

  للمنتج التمسق بحقوقق في الحصول عل  سلعة جيدة يشجع المصنع الجاد ويزيد القدرة التنافسية

 .المحل  مما يرفع جودته ويجعله قادرا عل  المنافسة  العالمية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسىىاهم التىطيىىة اإلعالميىىة المقىىروءة والمسىىموعة والمرئيىىة 
واإللكترونيىىىىىىة للشىىىىىىإون االقتصىىىىىىادية التعريىىىىىىك بالنشىىىىىىاط 
االقتصىىىادي عىىىن طريىىىق نشىىىر امخبىىىار واآلراء والتحلىىىيالت 

المعلومىىات ونشىىر  وتفسىىير المصىىطلحات االقتصىىادية المعقىىدة
 .م واإلحصائيات والدراساتالتي تشمل عل  الحقائق وامرقا

 دور االعالم عل  اتخاذ القرارات االقتصادية

أكىىىىىىىىىد اقتصىىىىىىىىىاديون وإعالميىىىىىىىىىون أن اإلعىىىىىىىىىالم 

االقتصىىىىادي أصىىىىب  لىىىىه دور فىىىىي صىىىىناعة القىىىىرار 

االقتصىىىادي مىىىن خىىىالل التحليىىىل وإبىىىداء الىىىرأي فىىىي 

لخبىىىىىر القاىىىىىايا االقتصىىىىىادية ولىىىىىيس مجىىىىىرد نقىىىىىل ا

 .مثلما كان سابقا

ان مسىىىىىإولية نقىىىىىل الخبىىىىىر بمصىىىىىداقية وحياديىىىىىة 
 زادت علىىىىى  اإلعىىىىىالم االقتصىىىىىادي بسىىىىىبب تىىىىىؤثيرا

ولقىىىد ارتفعىىىت  .علىىى  القىىىرارات االقتصىىىادية المنمىىىة
تؤثيراتىىىه بسىىىبب زيىىىادة سىىىرعة نقىىىل المعلومىىىة فىىىي 
رىىىل التطىىىور التكنولىىىوجي والوصىىىول إلىىى  كىىىل بيىىىت 

متىىىىداخال مواىىىىحا أن اإلعىىىىالم االقتصىىىىادي أصىىىىب  
مىىىع اإلعىىىالم السياسىىىي وهىىىذا تىىىرق تىىىؤثيرا سياسىىىيا 
 .علىىىىىىىىى  عمليىىىىىىىىىة اتخىىىىىىىىىاذ القىىىىىىىىىرار االقتصىىىىىىىىىادي

 

 
 

لذلق هناق  ارورة أن يكون من يعمل فىي اإلعىالم 
االقتصىىادي متخصصىىا دراسىىيا فىىي االقتصىىاد قبىىل أن 
يكىىىون إعالميىىىا الن الخبىىىر االقتصىىىادي يتطلىىىب فنمىىىا 

 .خاصا لكثرة المصطلحات في عالم االقتصاد

 ماقتصك    ماز ر مرجكرير مر كرجيرلالم ما

أن واىىىىىع اإلعىىىىىىالم االقتصىىىىىىادي بعىىىىىىد امزمىىىىىىة 
الماليىىىة أصىىىب  أكثىىىر احترافيىىىة فىىىي نقىىىل المعلومىىىة 
والتؤكىىىىىد مىىىىىن صىىىىىحتنا مواىىىىىحا أن الصىىىىىعوبات 
التىىىىي تواجىىىىه العىىىىاملين فىىىىي اإلعىىىىالم االقتصىىىىادي 
تكمىىىن فىىىي كثىىىرة وتنىىىو  المصىىىطلحات االقتصىىىادية 

نا بشىىىكل كبيىىىر عنىىىد كتابىىىىة التىىىي يتطلىىىب تبسىىىيط
 .الخبر لتوايحه للقاريء

 التىطية الصحفية لمشكلة المخزون الراكد

لقد قامت وسائل االعالم بتىطية مشكلة المخىزون الراكىد فىي عىدة وسىائل اعالميىة مثىل التليفزيىون واالذاعىة 

، والن مسىىئولية والصىىحك المختلفىىة، وذلىىق نرىىرا الهميىىة المشىىكلة وواقعنىىا االقتصىىادي علىى  المجتمىىع ككىىل

مثىل  ثر مىن شىكلؤكواالعىالم قامىت بعى  الصىحك بىالتعر  لمشىكلة المخىزون الراكىد بى االعالم هي االخبىار

 :ك وفيما يلي بع  النماذ  الت  تعرات لنا الصح الخبر والتحقيق والدراسات

 0220فىىىىىي دراسىىىىىة لجريىىىىىدة االهىىىىىرام فىىىىىي شىىىىىنر نىىىىىوفمبر   

نشىىىىىرت اسىىىىىتنادا الىىىىىي تقريىىىىىر رئىىىىىيس مجلىىىىىس ادارة هيئىىىىىة 

الخىىىدمات الحكوميىىىة تفيىىىد ان المخىىىزون الراكىىىد الحكىىىوم  يبلىىىغ 

مليىىىار سىىىلع اسىىىتنالكية والبىىىاقي  971مليىىىار جنيىىىه مننىىىا  06
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وعن تقدير كمية المخزون الراكد مما دع  االستاذ 

وم الي التساإل كرم سنارة الصحفي بجريدة اخبار الي

المخزون "بعنوان  0220في مقال له في ابريل 

وتسائل فيه اين " الراكد مشكلة تنرب من الحل

الحقيقة في مشكلة المخزون الراكد ؟ هل تصل قيمته 

مليارجنيه؟ خاصة وان تعزيز 970مليار ام  05الي 

االدارة المركزية لمخازن الحكومة يإكد قيمة 

لحكوم  وحدا يصل الي المخزون الراكد الحقيقي ا
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ش ب   مرجةل ن مراما   مرطكقك  مرج طتر

 شااك  مإل تكج

 ـ صالح مر شن لب هللااتب 

بعبىىع وخفىىة  شىىركات  مخىىزون راكىىد وطاقىىات معطلىىة

اليىفلنمىا   ودائمىاً   القطاعىات المختلفىة،  االنتىا  فىي

للمحاسىىىبات عنىىىد إبىىىداء  ىتقريىىىر الجنىىىاز المركىىىز

توصىية الجنىاز   . نتىائج امعمىال  المالحرىات علىي

تصىريك المخىزون واإلسىتفادة   بارورة العمل علىي

الخىىالص الوحيىىد   مىىن هىىذا الطاقىىات المعطلىىة هىىي

كاهىل   للشىركات مىن إزاحىة مثىل هىذا النىم مىن علىي

  ربما معرم هىذا الشىركات قىد تفشىل فىي. الشركات 

إمىىىا السىىىباب تخاىىىع   الىىتخلص مىىىن هىىىذا االعبىىىاء،

  دارة الشىىركات فىىىإ لرىىروك السىىوق أو فشىىىل فىىي

مىا   غالبىاً   المالحرىات  وتصىريك منتجاتنىاسىويق ت

  القطىا  االسىتنالكي  تنتم بنا الشركات العاملىة فىي

  مجىىال الىىىزل والنسىىيج أو فىىي  سىىواء كانىىت فىىي

  واالستفادة مننىا بؤقىل الخسىائر  المطاحن والتىذية،

  التسىويق، يتطلىب إدارة محترفىة وخبىرة عاليىة فىي

إذا كىان   . تحسىين جىودة المنىتج  العمل علىي  وأيااً 

المخر   يختلك حسب طبيعة كل قطا  فان  المخزون

يحتىا    لذلق حسبما قىال الخبىراء ورإسىاء الشىركات

شىؤننا التخفيىك   من الحىوافز واإلجىراءات التىيلعدد 

 .باءمن وطؤة مثل هذا االع

 

  مر اشير رت سيج  مرجةل ن مراما   ع

  تيون ج يا قيجر    تيون ج يا21  

   رمآلا  مرج طت

 اتب ـ صالح مر شن لب هللا

لمحاسبات عدم قيام ى لانتقد تقرير الجناز المركز
شركة العربية وبولفارا للىزل والنسىيج بتصىريك 

  المخىىزون الراكىىد بالشىىركة منىىذ سىىنوات وتبلىىغ
ن قيمىىة ا ركىىد التقريىىأ.جنيىىه مليىىون00761 قميتىه

 07215 اآلالت المتوقفىة بقطىا  التجنيىىز تبلىغ
الجنىىىاز باىىىرورة   وصىىىيوأ  ،جنيىىىهمليىىىون 

. لىةتلىق الطاقىات المعط  فىي  التصىرك االقتصىاد
ه تىىم تقيىىيم مخىىزون االنتىىا  التىىام انىى واشىىار إلىىي

 00  وغير التام طبقا لمتوسط اسعار التكلفة في
 6 . 51 خىزون االنتىا م غلىب 0221ديسىمبر

مليىىون جنيىىه نتيجىىة  777 مليىىون جنيىىه بزيىىادة
 لىىزل علىيااىانة قيمىة الىدعم المقىرر لمبيعىات ا

اسىىىىىىىىىعار بيىىىىىىىىىع المخىىىىىىىىىزون عنىىىىىىىىىد حسىىىىىىىىىاب 
كمىا ان . ،بالمخالفة لمعىايير المحاسىبة المخصص

 مليىون جنيىه، 0 . 000  رصىيد العمىالء بلىغ
 متوقفىاً  مليىون جنيىه رصىيداً  0 .50 متاىمناً 
يستوجب تحصيل المديونيات واتخاذ  امم ،للعمالء

. حقىوق الشىركة االجراءات القانونية للحفار علي
يىىىىر ان إيىىىىرادات النشىىىىاط الجىىىىاري وأواىىى  التقر
مليىىون جنيىىه عىىن الفتىىرة  00 انخفاىىت بنحىىو

ولفىت  .  يتطلىب تنشىيط المبيعىات  ممىا  السابقة،
  ان خسارة النشاط عن الفترة المنتنيىة فىي  إلي

مليون جنيىه 0 . 01 بلىت  سبتمبر المااي  02
نتيجة بيع معرم االصناك باسعار تقل عن التكلفة 

يحتىا    ممىا الخصىومات، يالصناعية والتوسع ف
  1 . 00  بلىىت  الخسائر التي  العمل علي  إلي
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المستشىىىىىىىار جىىىىىىىودت الملىىىىىىىط رئىىىىىىىيس الجنىىىىىىىاز المركىىىىىىىزى 

للمحاسىىىىىىىىبات طالىىىىىىىىب شىىىىىىىىركات الصىىىىىىىىناعات الكيماويىىىىىىىىة 

بالتصىىىىرك السىىىىليم اقتصىىىىادياً فىىىى  امصىىىىول والمشىىىىروعات 

ا، غيىىىر المسىىىتقلة واتخىىىاذ الىىىالزم فىىى  المخىىىزون الراكىىىد لىىىدين

والتصىىىىرك فيىىىىه بطريقىىىىة تحقىىىىق صىىىىال  الشىىىىركات التابعىىىىة 

 05للشىىىىىىركة القاباىىىىىىة للصىىىىىىناعات الكيماويىىىىىىة وعىىىىىىددها 

الملىىىىط أرسىىىىل تقريىىىىراً جديىىىىداً إلىىىى  الىىىىدكتور فتحىىىى  . شىىىىركة

شىىىدد فيىىىه علىىى  اىىىرورة  -رئىىىيس مجلىىىس الشىىىعب  -سىىىرور 

تنشىىىيط تحصىىىيل المىىىديونيات المتوقفىىىة لتخفيىىىك العىىىبء عىىىن 

النرىىىىىر فىىىىى  السياسىىىىىة  السىىىىىحب علىىىىى  المكشىىىىىوك وإعىىىىىادة

االئتمانيىىىىىة المطبقىىىىىة، بالحصىىىىىول علىىىىى  الاىىىىىمانات الكافيىىىىىة 

والعمىىىل علىىى  إصىىىال  النياكىىىل التمويليىىىة للشىىىركات، وحىىىدد 

توصىىىىية للننىىىىو  بقطىىىا  صىىىىناعة الكيماويىىىىات،  00الملىىىط 

مننىىىىا بىىىىذل المزيىىىىد مىىىىن الجنىىىىد مىىىىن قبىىىىل شىىىىركة النصىىىىر 

لصىىىىناعة الكىىىىوق والكيماويىىىىات امساسىىىىية، والتنسىىىىيق مىىىىع 

كة القاباىىىة للصىىىىناعات المعدنيىىىة، لتحصىىىيل مديونيىىىىة الشىىىر

شىىىىىركة الحديىىىىىد والصىىىىىلب لتىىىىىؤثير هىىىىىذا المىىىىىديونيات علىىىىى  

 .اقتصاديات الشركة، هيكلنا التمويل 

 

وأشىىىىىار الملىىىىىط إلىىىىى  اىىىىىرورة العمىىىىىل 

علىىى  تسىىىوية مسىىىتحقات النيئىىىة العامىىىة 

للتصىىىىىىىىىىىنيع وتعرىىىىىىىىىىىيم الصىىىىىىىىىىىادرات 

للشىىىركات التابعىىىة بمىىىا يىىىوفر العمىىىالت 

لعمىىل علىى  زيىىادة اإلنتىىا ، امجنبيىىة، وا

وتحسىىين جودتىىه عىىن طريىىق الحىىد مىىن 

الطاقىىىىىىات غيىىىىىىر المسىىىىىىتىلة، وتىىىىىىوفير 

السىىىيولة النقديىىىة، بمىىىا يىىىوفر الخامىىىات 

المطلوبىىىىىىة ورفىىىىىىع إنتاجيىىىىىىة العمالىىىىىىة، 

وتعرىىيم الربحيىىة عىىن طريىىق الحىىد مىىن 

ارتفىىىىىىىىىىىىىا  التكىىىىىىىىىىىىىاليك وتحسىىىىىىىىىىىىىين 

اقتصىىىىىاديات التشىىىىىىيل باإلاىىىىىافة إلىىىىى  

حىىىىىىىىالل االلتىىىىىىىىزام بتنفيىىىىىىىىذ بىىىىىىىىرامج اإل

والتجديىىىد بالشىىىركات، بمىىىا يحىىىافر علىىى  

الطاقىىىىىىىات اإلنتاجيىىىىىىىة المتاحىىىىىىىة مىىىىىىىع 

اىىرورة العمىىل علىى  إعىىادة النرىىر فىىى  

كىىىل أنرمىىىة الرقابىىىة فىىى  شىىىركة النصىىىر 

" تىىىىىىىاروبين"لمنتجىىىىىىىات الكاوتشىىىىىىىوق 

" إسىىىىىىكندرية لكربونىىىىىىات الصىىىىىىوديو"و

وتفعيىىىل نرىىىام التكىىىاليك بشىىىركة النقىىىل 

 .والنندسة

نقصىد هنىا كذلق احد أهم الوسائل في تنمية الوعي ونشر ثقافة المسإولية االجتماعيىة و ان االعالم وال ننس 
في إبىراز ايجابيىات الشىركات أو سىلبياتنا مىع نشىر البىرامج التثقيفيىة التىي تصىب فىي اإلعالم النادك ودورا 

والىىر  مىىن التفعيىل هىو إدراق كىىل عنصىر فىي المجتمىىع  .اتمواىو  المسىإولية للجميىع وبىىامخص الشىرك
لىىدورا وكفاءتىىه فىىي تمثيىىل و عمىىل مىىا ينىىاط بىىه مىىن واجبىىات و مسىىإوليات ولىىذلق فىىان معرفىىة القىىائمين علىى  
منرمات المجتمع المدني بواجباتنم وصىالحياتنم جىديرة بىدفع عمليىة التطىوير والتنميىة المسىتدامة للشىركات 

 .مع عملية مراجعة و تقييم تقوم بلعب دور المإشر لتقييم الشركات .كنرام و إجراء متواصل
يندك تكوين الرأي خاص بالمجتمع المدني الاىط على  الشىركات هىي تقىوم بىدورها الفاعىل فىي المسىإولية 
االجتماعية و من امن الطرق لتفعيل ذلق هي جلسات االستما  لرإساء الشركات علنا إما منرمات المجتمع 

وبالتؤكيد فان الشركات التي تقوم بدورها و واجبنا ستكون  .ال المجلس البلدي أو مجلس الشورىالمدني أمث
هذا الجلسات داعمة و مساندا لنا ولصىورتنا أمىام المجتمىع وسىتزيد الثقىة لىيس فقىط فيمىا يتعلىق بىالمجتمع 

فىي الشىركة ولىذلق فىان المدني بل كذلق المستثمرين الحىاليين أو هىإالء الىذين يخططىون لالسىتثمار مسىتقبال 
سىيكون ، مجموعة امفراد التي سترى بواو  و شفافية مقدرة الشركة عل  االلتزام بمسإوليتنا االجتماعية

ولىذا فىان المسىإولية االجتماعيىة و .بالتالي احد الدوافع التي ستإثر على  قىرارا باالسىتثمار فىي تلىق الشىركة
نافسية الشركة أو إنتاجيتنا بل تتماش  جنبىا إلى  جنىب معنىا البيئية لشركات القطا  الخاص ال تتعار  مع ت

مىىإمنين ، مىىا إذا وجىىدت تفنىىم مىىن قبىىل القىىائمين علىى  الشىىركة مىىن مجلىىس إدارة الشىىركة و أصىىحاب الشىىركة
ال  تقىدم فىي المجتمىع باعتبىارهم جىزءاً بدورهم الفاعىل فىي تحقيىق امربىا  باإلاىافة إلى  مسىاعدة الرقىي و ال

 .يتجزأ منه
 



 كيك نتخلص من 

 مشكلة 

 خزون الراكدالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

كٌف تشخص زٌادة 

المخزون والمخزون 

 ؟الراكد والمستغنى عنه

 الذي لذينا المخزوناوال التعزف على انواع  

   هْاد خبم ّهغزلضهبد إًزبط

Raw Material 

   هْاد ًصف هصٌؼخ أّ هْاد رحذ الزلغ٘س

Work in Process 

  هٌزغبد هصٌؼخ إٔ الوٌزغبد الٌِبئ٘خ

Finished Goods 

   قطغ غ٘بس لؼول٘بد الص٘بًخ ّا صالػ للوؼذاد

Spare Parts 

 
 :تحليل ودراسة ارصذة بنود المخزون:ثانيا 

ّرلك ثبالعزش بد  ثباللصبهاد ّالج٘بًبد الوخزل خ الزٔ رصذسُب ا داسح  الوغئْلخ ػي الوخبضّى 

خ اأًوبغ الوخزل خ لالعزِال  ّدساعخ هؼذالرِب  ّرحذٗذ هغزْٓ الحذ اأفصٔ ّلبذ الطلبت ّهؼشف

ّالحذ اأدًٔ ّالْقْ  ػلٔ الجٌْد ثط٘ئخ الحشكخ ّالجٌْد ا عزشار٘غ٘خ ّالؼشض ػلٔ الوغبئْل٘ي 

 .لوؼشفخ ًقبغ العؼف ّهؼبلغزِب فٖ الْقذ الوٌبعت لزحق٘  الوؼذ  اأهضس للوخضّى

 

 ليس كل مايلمع ذهبا ، وليس كل مخزون فنو راكد



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                   

 :ت  تاض مرتةلشن مرع  ةكطا ل ش ض   رك شت اض مرجةل ن خال

  مرواشــد  تأثيامتا مرجةتتها. 

  مرتتف  ن مر وم و مر وشا أ  طوت   ض مرتةلشن. 

  ظرو  ت  وروجيك  أح   ت  تا  كق  مرقيجا. 

 رتةلشن تىيا مرقيجر مرس اشا لتع   د  تاض م. 

  ت اض مر جكت رتجةكطا ن مرجوم  مرةطاض مرجةتتهر مراما ض. 

  صا  ك  ش  ن لك   لتع مرجةل ن مراما . 

  ل م ما تىالت اب م و  ع  هس مرج ا ع. 

   شىكت  سكحر  ن مرجةكزن شكرجةل ن مراما . 

 أس  كت غيا  ستىو . 

 ل م ت هيع   م ض مرت ك و أ  مإل م ض مرجت ك تر . 

 

 :خاطر الحريق  وتؤثيراته المختلفةم اوال  -
المخزون الراكد يكون في العادة منمال واليتم متابعة تنريمة والتفتيش عليىة إال نىادرا، ممىا يىإدي الىي 
قصىىور فىىي عمليىىات الحمايىىة والسىىالمة للمىىواد واالدوات والمعىىدات ، وتكمىىن الخطىىورة فىىي عىىدم حمايىىة 

 متوافقة ، أو تدابير السالمة أثناء عمليــات اللحام المواد الخطرة أو المواد الكيماويــة الىير 
أو النقىل القريبىىة  مىن هىىذا المىىواد، ممىا يىىإدي أحيانىىا الىي حىىدوث حرائىىق أو انفجىارات ال تىىدمر وتتلىىك 
 .الراكد فقط ولكن يمتد االثر االتالفي الجزاء سليمة سواء للمعدات أو المواد فاال علي إصابة االفراد

 .ن العوامل الجوية أو طول فترة التخزين مخاطر التلك م ثانيا -
تتؤثر بع  مواد أو معدات الراكد من العوامل الجوية أو طول فترة التخزين مثىل إطىارات السىيارات أو 

 .الرغوى الالزمه لعمليات االطفاء

 :ثالثا مخاطر رنور تكنولوجيات أحدث تجعل الراكد فاقد القيمة -
اليقا  سواء في المعدات أو المواد،ورنوراالحدث فىي أي شىيا العالم االن في تطور تكنولوجي سريع ا

 .يجعل االقدم يفقد قيمتة مثل قطع غيار السيارات علي سبيل المثال

 :(تىير القيمة السعرية علي مدي فترة التخزين )مخاطر مالية  رابعا -
 ــدة أو المـــادةبقدم  المع. وفي حالة عدم رنـور تكنولوجيــا أحدث فإنة علي االقل تتىير االسعار

 .مما يجعل الخسارة في البيع عامال سلبيا لمعدات  ومواد المخزون الراكد 

المىىواد الخطىىرة المختلفىىة  تعىىر  العمىىال للمخىىاطر مىىن)ا مخىىاطر صىىحة مننيىىةخامسىى -
 (:الراكدة

 المـــــواد الخطرة أو المخلفات الخطرة الراكدة ، عامـل إنذار مستمـر الحتمال حدوث حــوادث 
انفجىىارات أو حرائـــىىـق إذ لىىم يىىتم إتخىىـاذ جميىىع التدابيــىىـر العلميىىـة فىىي التخىىزين والتىىداول والنـىىـقل  أو

والتعامل االمن طبقىا للمعىايير واالكىواد العالميىة مىع اىـرورة تواجىـد بيانىات الخطىورة والسالمـىـة لكىل 
 .تقليل الخسائر القل قيمة ممكنة مادة حتي يمكن 

 (:مصروفات بدون عائد علي المخزون الراكد  )سادسامخاطر اقتصادية  -
 إن العمالــة الالزمـة لإلشراك علي المعــدات والـمواد الراكدة فاـال علي ما يقتايـة ذلق من 

 .ق في مجملــة مصروفات بدون عائدمواد إطفاء وتعليمـات ونرـم وتسنيــالت مختلفة ، كل ذلـ
 

  

 
 

 عادل الىمري.م 
 رئيس مجلس ادارة سابق



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( :نفس المشرو   تىالل كبدائل فيعدم االس)مخاطر فنية وعلمية  سابعاً  -
 ن قصور االبحاث والتوجينات النندسية مع عدم وجود مقارنات إقتصادية وهندسية بين بعــ  ا

 المواد والمعدات االصلية ، ومشابنــات لنا من الراكــــد تجعل االتجاة السائــد يحيد عن استخدام 
ر أو أكبىىر مىىن المطلىىوب مىىع وجىىود مقارنىىات الراكىىد حيىىث يمكىىن مىىثال إسىىتخدام مواسىىير ذو قطىىر أصىىى

تفادة ولىو عىم ذلىق بطريقىة علميىة أمكىن االسى. مزايىا وعيىوب إسىتخدام البىديل  إقتصادية وهندسية عن
 .ببع  مواد ومعدات الراكد 

 إشىال مساحة من المخازن بالمخزون الراكد مخاطر:ثامنا -
ط الىي نقىـص المسىاحة المتىـاحة ولكىن إن إشىال مساحة من المخازن بالمخـىـزون الراكىد اليىإدي فقى 

 .أياا الي ارورة توسيع نطاق االشراك

 :(رأس مال راكد غير مستىل )مخاطر مالية تاسعا  -
لمخىىزون الراكىىد لىىيس فقىىط رأس مىىال راكىىد غيىىر مستىــىىـل ، ولكىىن رأس مىىال يفكىىر أصحابـىىـة كىىـيك  

خىىر ، فاىىال علىىي انىىة يسبىىـب يسىىتىلونه وال يسىىتطيعون إال بالقىىدر الاىىئيل بنسىىب تختلىىك مىىن موقىىع ال
خسائر بالمصاريك التي تنفىق عليىة أثنىاء فتىرة الراكىد وهىذا يسىتلزم أسىتخدام معىدالت حسىابية لتقنىين 
كمية الشراء لنوعيىة المىواد و المعىدات المختلفىة و أن يكىون القىرار مىن خىالل لجنىة مكونىة مىن الفنى  

 .المختص ومندوب المشتريات و المخازن

   :(عدم تنفيذ إدارة التكامل) التعاون والتكامل بين االدارات مخاطر عدم:عاشراً  -
لتجنب غياب المسئولية وعدم  وذلق املة الحديث  للمخزون الراكد تطبيق مفنوم االدارة المتك يجب    

ترابط المعلومات ، وعدم التنسيق بين االدارات فاإلدارات في الشركات مكملة لبعانا البع  لتحقيق 
 :عن طريق اإليااحات  التاليةوذلق هدك المنشئة 

  كل إدارة لنا مجموعة من االنشطة : االدارة التقليدية 

  كل االدارات تتعاون وتتكامل لتحقيق نشاط محدد: االدارة المتكاملة 

 لصحة المننيةأمثلة االدارة المتكاملة لنشاط البيئة والسالمة وا HSE   

  حيث انH ، هي الصحةS  ،هي السالمةE بيئةهي ال. 

 لتحقيق إدارة متكاملة لنشاط المخزون الراكدو QPGTFM   

  حيث ان المشترياتP  المخازن ،G  االدارة الفنية،T  المالية ،F  االدارية،M. 

 يمكن ااافة ادارات اخرى للنشاط حسب الواع االداري لكل شركة. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. هميىة الىتحكم فىي المخىىزون أن بعى  المإسسىات اسىتخدمت ذلىق كميىزة تنافسىىيةلقىد بلىغ مىن أ -
اسىتندفت تقليىل  JIT والتي اخترعت سياسة تقليل الفواقد TOYOTA فشركة تويوتا اليابانية

المخىىزون بكافىىة أنواعىىه والىىذي أدى إلىى  تحسىىين العمليىىة اإلنتاجيىىة وقلىىل مىىن تكلفىىة المخىىزون 
 . ركات اممريكية واموروبية االقتداء بهوأصبحت تويوتا مثال تحاول الش

استخدمت التحكم في المخىزون كميىزة تنافسىية وذلىق  DELL  كذلق فإن شركة ديل للكومبيوتر -
بؤننىىا انتنجىىت سياسىىية تفصىىيل الحاسىىوب علىى  حسىىب رغبىىات العميىىل وعىىدم تصىىنيع حواسىىيب 

 . وتخزيننا وإنما تقوم بتجميع الحاسوب عندما يقوم العميل بالتعاقد

هىىذا اممىىر أدى إلىى  انخفىىا  تكلفىىة الحاسىىوب عىىن الشىىركات امخىىرى التىىي تقىىوم بتخىىزين كميىىة  -
كذلق فإن بع  المطىاعم قىد تلجىؤ لتقليىل عىدد امصىناك التىي . كبيرة من الحواسيب التي تنتجنا

 .تقدمنا من هذا يقلل من حجم المخزون الذي يتعر  للتلك

أنىوا  كثيىرة مىن امطعمىة والتاىحية بالفاقىد فىي  عل  الجانب اآلخر تلجؤ مطىاعم اخىرى لتىوفير -
هذا اممثلة توا  لق أهميىة الىتحكم . المخزون في مقابل الحصول عل  مقابل أعل  من العمالء

فىي المخىزون وأن اممىر لىيس هامشىيا بىل هىو أمىر يىإثر بشىكل وااى  فىي أداء المإسسىة ولىه 
 .عالقة مباشرة بخلق ميزات تنافسية

 

االسىىتبدال نشىىاط انتشىىر بشىىدا  فىى  امونىىة امخيىىرة 

لشركات الت  تخصصت في تقوم من خالله بع   ا

ذلق ، بترويج الطلب عل  المنتجات الجديدة خاصىة 

السلع المعمرة عن طريق استبدال منتج جديد بآخر 

قىىديم والحصىىول علىى  الفىىارق المىىادي بىىين امثنىىين، 

وهو ماحقق بالفعل وفقىا للبيانىات وامرقىام ارتفاعىا 

المعمرة دفع في المبيعات وتنشيطا في سوق السلع 

رى الدخىىال هىىذا النشىىاط اىىمن اعمالنىىا شىىركات كبىى

الملفت للنرر ان . ،لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منه

عملية االستبدال لم تقتصر فقط عل  السلع المعمرة 

 لتشمل السلع التكنولوجية مثل المحمول بل امتدت

الىريىىىىب انىىىىه رغىىىىم تنىىىىام  سىىىىوق .  والكمبيىىىىوتر

 االسىىتبدال ووجىىود سىىوق كبيىىرة لىىه اال ان البيانىىات

واالحصىىائيات عىىن حجمىىه وعىىدد وحجىىم الشىىركات 

العاملة فيىه يرىل مجنىوال بشىكل رسىم  سىواء فىي 

 .الىرك التجارية او وزارة االقتصاد

بينمىىىا اهتمىىىت وزارة التمىىىوين بىىىالتفتيش والرقابىىىة 

علىىى  الشىىىركات العاملىىىة فىىىي هىىىذا المجىىىال وعمىىىل 

محااىىر للشىىركات المخالفىىة الىيىىر متبعىىة للقواعىىد 

مليىىىة اسىىىتبدال امجنىىىزة وهىىىو المعمىىول بنىىىا فىىىي ع

 .ماأكدا مدير المعامالت التجارية بالوزارة

 طوق النجاة للخرو  من أزمة الركود.. االستبدال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سثَ ثبلوول خ الؼشث٘خ الغؼْدٗخ  ِش هبسط  ساعٔ سلوخ/فٖ ثحش هٌلْس  للذكزْس 

ة رٌبّ  الجحش رغشثخ الذٓ "ثحش فٖ الشقبثخ ػلٔ الوخضّى الشاكذ "رحذ ػٌْاى  7552

 شكبد الغض  ّالٌغ٘ظ ثبلوول خ الؼشث٘خ الغؼْدٗخ فٖ الزخلص هي الوخضّى الشاكذ لذِٗب 

 : ّرلك ثبرجبع الخطْاد الزبل٘خ

 .لوشاقجخ الوخضّى ثبللشكخ قبهذ اللشكخ ثبًلبه عِبص: أّال 

 :لذدد اللشكخ ُذ  ُزا الغِبص ثوبٗلٖ :صبً٘ب 

اعشاه الذساعبد ال ٌ٘خ لْظغ الحذّد الذً٘ب ّالقصْٓ لوؼذالد اعزِال  قطغ الغ٘بس ( 1

 ّالخبهبد ّهزلضهبد الزلغ٘س 

دساعخ ك٘ ٘خ الزخلص هي الوخضّى الشاكذ الزٕ ٗضٗذ ػي الز٘بعبد اللشكخ لوذح صالس ( 7

 .ثبػزجبسٍ صائذ ػي الحبعخ اّ ساكذ ْادعٌ

فبهذ اللغٌخ ّاّ الغِبص الولبس الَ٘ ثبًزبط الخطْاد الزبل٘خ فٖ هْاعِخ الوخضّى :صبلضب 

 :الشاكذ

 .ث٘غ اأالد الشاكذح ّكزلك الوخشدح هغ قطغ غ٘بسُب( 1

االرصب  ثلشكبد الغض  ّالٌغ٘ظ االخشٕ ّالؼشض ػلِ٘ب ق٘بهِب ثب شاه قطغ الغ٘بس ( 7

 .الزٔ رٌبعت ًْػ٘بد االالد الوْعْدح لذِٗب

هبرجقٔ هي قطغ الغ٘بس ثؼذ رلك  رن االعز بدح هٌِب ثصِشُب ّاالعز بدح هي هؼبدًِب فٖ ( 3

رصٌ٘غ قطغ غ٘بس اخشٓة رحزبعِب ّلذاد االًزبط ثبللشكخ ة ّرلك ثبالر بل ّالزٌغ٘  هغ 

 .الغ٘بسً ظ  قطغ  شكبد اًزبط 

ًزبط ف بى الوخضّى الشاكذ هٌِب ثغ٘ػ ٗزوضس فٖ ثؼط االصجبؽ ثبلٌغجخ لوغزلضهبد اال( 4

ّال ٘وبّٗبد ّالزٔ لن رؼذ رغزخذم ًز٘غخ رغ٘٘ش ثشاهظ الزلغ٘س ّفقب لوزطلجبد الغْل ة ّقذ 

رن ث٘غ عضه هٌِب الٖ اللشكبد الزٔ هبرالذ رحزبط  الِ٘ب ثؼذ رخ ٘ط هٌبعت فٖ اعؼبسُب ة 

غشٗ  اعشاه خلطبد لِب هغ ثؼط الوْاد االخشٓ  ّرن اعزخذام الجبقٔ داخس اللشكخ ةػي

 .ثٌبها ػلٔ دساعبد اقغبم الزطْٗش ثبللشكخ 

 : هاللظبد

عٌْاد فباكضش ُْ الشاكذ فحغت ثس  3لن رؼزجش اللشكخ اى الوخضّى الزٕ لن ٗغزخذم لوذح 

عٌْاد قبدهخ اػزجشرَ ساكذ هي  3دسعذ الوخضّى الوغزخذم لبل٘ب ّهبٗضٗذ اعزخذاهَ ػي 

 .ثبا لز٘بغ لشكْدٍ هغزقجال ّقبهذ  اأى



 تخزين المواد الخام أزمة تبحث عن حل

 .. ماه  امسباب الت  تإدي ال  زيادة فترات التخزين للمواد الخام في قطا  التشييد

 .....كيك يمكن التىلب عل  المشكلة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىىىىىايا التىىىىى  مىىىىىن ابىىىىىرز الق

فجرتنىىىىا الدراسىىىىات الحديثىىىىة 

قاىىىية سىىىوء تخىىىزين المىىىواد 

الخىىىىام لفتىىىىرات طويلىىىىة فىىىىي 

مواقىىىىع العمىىىىىل ممىىىىا يىىىىىإدى 

تىىىنعكس الىىى  خسىىىائلر فادحىىىة 

فىىىىىىي صىىىىىىورة زيىىىىىىادة غيىىىىىىر 

منطقيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي التكلفىىىىىىىىىىة 

 .الننائية للمشرو 

لقىىىد تنبنىىىت الىىىدول المتقدمىىىة 

مبكىىىرا لنىىىذا النقطىىىة تحديىىىدا 

واقىىىرت اليابىىىان علىىى  سىىىبيل 

نرامىىىىىىىىىىىىىا الادارة المثيىىىىىىىىىىىىىل 

المخىىزون أطلقىىوا عليىىه اسىىم 

"just in time " ايمانىىا

مىىىىىىننم باىىىىىىىرورة وصىىىىىىىول 

الخامىىىىىىىىات فىىىىىىىىي مواعيىىىىىىىىد 

اسىىىىتخدامنا والحاجىىىىة الينىىىىا 

فقىىىىط ، ولىىىىيس قبىىىىل ذلىىىىق ، 

اعتمىىىىىىىادا علىىىىىىى  منرومىىىىىىىة 

متكاملىىىة عنواننىىىا االناىىىباط 

سىىىىواء فىىىىي النقىىىىل والمىىىىرور 

فىىىىىىىي واىىىىىىىو  الجىىىىىىىزاءات 

وشىىىىىىدتنا وتوقيعنىىىىىىا علىىىىىى  

مراعىىىىىىىىىاة  المخىىىىىىىىىالفين دون

 .مي امعتبارات

 

امىىىا اذا طبقنىىىىا هىىىىذا النرىىىىام فىىىىي 

مصىىىر ، فىىىان ذلىىىق سىىىوك يزيىىىد  

المشىىىىىىىروعات تعطىىىىىىىيال ، فىىىىىىىاذا 

واىىىعنا فىىىي جىىىدول الخامىىىات ان 

المواسىىىير مىىىن المقىىىرر وصىىىولنا 

يىىوم بدايىىة التراكيىىب مىىن المإكىىد 

اننىىا ستصىىل بعىىد ذلىىق بااسىىىبو  

علىىى  االقىىىل ، مىىىن ناحيىىىة اخىىىرى 

سىىىىىا تمثىىىىىل زيىىىىىادة االسىىىىىعار هاج

لىىىىدي المقىىىىاولين تىىىىدفعنم كبيىىىىرا 

كبر قىىىدر ممكىىىن مىىىن للشىىىراء  بىىىا

الخامىىىىات التىىىى  سىىىىيحتا  الينىىىىا 

ولىىىىىيس  -ككىىىىىل فىىىىىي المشىىىىىرو 

دون ان ينتبىىىىىىه الىىىىىىى   –حاليىىىىىىا 

الفوائىىىد التىىى  تتىىىراكم علىىى  راس 

المىىىىال المخىىىىزون ، فكىىىىل همنىىىىم 

عىىىدم تحمىىىل الزيىىىادات المفاجئىىىة 

فىىىىي امسىىىىعار كمىىىىا حىىىىدث بعىىىىد 

تحريىىىىىىىر سىىىىىىىعر الصىىىىىىىرك وان 

اإلدارة واعيىىىىىة تسىىىىىتطيع كانىىىىىت 

ان تاىىع فىىي العقىىد بنىىودا تىىنص 

علىىى  شىىىراء الباىىىائع االجنبيىىىىة 

بالىىىدوالر سىىىاعة الشىىىراء ولىىىيس 

 !بالعملة المحلية

كمىىىىا ان اتجىىىىاا المقىىىىاول لشىىىىراء 

 الخامات وتخزيننا يرجع في 

 

بعىىىىىى  امحيىىىىىىان الىىىىىى  عىىىىىىدم 

الثقىىىة فىىىي العثىىىور علىىى  مثىىىل 

هىىذا المىىواد التىى  قىىد تشىى  مىىن 

ة الينىىىىا ، السىىىوق عنىىىد الحاجىىى

 وحتىىىىىى  اليتعطىىىىىىل المشىىىىىىرو 

يقىىىىوم بتخزيننىىىىا فىىىىي الموقىىىىع 

،وهىىىىىو عامىىىىىل يعىىىىىود لطبيعىىىىىة  

السىىىىىوق الىيىىىىىر مستقربصىىىىىفة 

عامىىىة والىىىذى اليتىىىي  الخامىىىات 

بشىىىكل منىىىترم يجعلنىىىا نشىىىترى 

 .مانحتا  اليه فقط 

كمىىىىا ان المقىىىىاول قىىىىد يشىىىىتري 

كميىىىىات كبيىىىىرة ليحصىىىىل علىىىى  

الخصىىىىىىىىومات التىىىىىىىى  تطبىىىىىىىىق 

 علينىىىىىىا دون ان يلتفىىىىىىت الىىىىىى 

تحملىىىىىه فىىىىىي الننايىىىىىة فوائىىىىىد 

رأس المىىىىىىىىال المعطىىىىىىىىل فىىىىىىىىي 

المخىىىازن  بمىىىا يجعلىىىه اليتمتىىىع 

بؤرباحىىىه باماىىىافة الىىى  الىىىبطء 

فىىىي التنفيىىىذ والىىىذى قىىىد يرجىىىع 

لعىىىىىىدم اإللتىىىىىىزام الىىىىىىذات  مىىىىىىن 

المقىىىىاول بالبرنىىىىامج الزمنىىىى  ، 

وتىىىىىىراكم ايىىىىىىام التىىىىىىؤخير فىىىىىىي 

يكىىىىىىىىىون التسىىىىىىىىىليم واحيانىىىىىىىىىا 

العميىىىىىل متىىىىىاخر فىىىىى   تسىىىىىديد 

 .المستخلصات

لق فان ادارة المخزون من المواد المصنعة والنصك مصنعة تحتا  ال  ادارة واعية  لذ

تقوم بالتخطيط المسبق الدارته ،وتعتمد اثناء التنفيذ  عل  تقارير متابعة لمستوى 

 .المخزون الننا مشكلة ادارية 
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Welcome to 

PETROTRAIN 

Since 2991 
 

 

PETROTRAIN ACTIVITIES 

●Training , Seminars & Conferences 

● Marketing & Investment 

● Health ,Safety & Environmental Studies 

● PAQ Journal 

● Information Technology 

● PBS Petrotrain Book Shop 

 

 

    Hot Line:  4245910000 

 Tele:(141) 11540020 - 10420201 

Fax: (141 ) 11510520 

Email petrotrain_5@hotmail .com 

 


