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  المؤسسة اإلقتصادية:  المبحث األول 
  

، حول تنظيمها اإلداري ووظائفها 1 حول مفهوم املؤسسة اإلقتصاديةا خمتصراعرضم يف البداية قدن  
 واإلجتماعي، فاملعرفة اجليدة الصعيد اإلقتصاديوهدفها والعناصر األساسية املكونة هلا وكذلك دورها على 

املطروح وإجياد األدوات الالزمة والكفيلة لعملية التحليل العلمي لوظيفة باملؤسسة متكننا من معاجلة املشكل 
  .البـيع وما يتعلق هبا، وتساهم هذه املعرفة أيضا يف إكتشاف اإلحنرافات التنظيمية وٌبعدها عن املبادئ النظرية

  
ي ومبدأ بدأ اإلهتمام باملشاكل التنظيمية منذ بداية القرن العشرين نتيجة لظهور العمل اجلماع  

التخصص ومبدأ تقسيم العمل مما يوحي مبسايرة املؤسسة لتطور اجملتمعات، فتطور املؤسسة مرهون بتطور ومنو 
  .اجملتمع، فبقدر تطور وفعالية النظام اإلداري للمؤسسة تكون فرص حتقيق التنمية قريبة املنال

  
  
  : مفاهيم أولية عن المؤسسة -1
  

ام املؤسسة ـؤسسة يتطلب منا معرفة العناصر األساسية املكونة لنظوم الشمويل للمـإن تقدمي املفه  
  :اليت ميكن حصرها يف 

 اإلنتاجية من اآلت ومباين وعدد العملية  وهي الوسائل املستخدمة يف:املوارد املاديـة -أ
، وكذلك الوسائل ومواد أولية مبا فيها تلك اليت تزودنـا هبا الطبيعة

  .التكنولوجية واملعلوماتية
 املوارد املتمثلة يف الطاقة العضلية والذهنية لعمال تلك وهي :املوارد البشرية -ب

  .املؤسسة
ملؤسسة، حيث يعىن بالتنسيق ا ةنشطأ وهو املركز املكلف بتسيري :مركز القرار -ت

  .بني خمتلف العناصر األخرى املكونة للمؤسسة
العمل املبذول لتحويل  وهو ناتج نشاط املؤسسة املتولد عن عنصر :التحويــل -ث

املواد األولية إىل سلع مادية أو عنصر العمل املبذول لتقدمي خدمات 
  .لألفراد أو اجلماعات

                                                           
  .يف كامل البحث كإشارة هلذا التنظيماملؤسسة املنشأة،  لكن سوف نستعمل كلمة  أو  تدعى أيضا بالتنظيم اإلقتصادي1
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   تصور بياين لنظام مؤسسة إقتصادية-1.1الشكل 
  من إعداد الباحث: املصدر

 
امل اخلارجي احمليط به، هذا إقتصادي حمدد يتفاعل مع الع  طبقا ملا سبق تعرف املؤسسة بـأهنا تنظيم  

التفاعل يترجم يف التدفقات،  تدفق املوارد إىل التنظيم يف شكل مدخالت وتدفق املنتجات إىل احمليط يف شكل 
  .[BEKHTI B., 1990 - PP 5-12]سلع مادية وتقدمي خدمات للمجتمع كمخرجات للنظام

  
املستوى األول  توى اإلجتماعي، فعلىينحصر دور املؤسسة يف مستويني، املستوى اإلقتصادي واملس  

تقوم املؤسسة بإستغالل املوارد املتاحة لديها لتغطية طلبات املستهلكني من سلع وخدمات خمتلفة، وكنتيجة هلذا 
تكون املؤسسة مسؤولة عن التوفيقة املثلى للموارد املستخدمة يف عملية اإلنتاج للوصول إىل أمثل إستغالل 

هدف حبيث ينحصر ة، فأمثل توفيقة هي تلك اليت حتقق أكرب عائد ممكن من األرباح، ممكن طبقا هلدف املؤسس
 -1984، شارل بريته["رفع املستوى اإلقتصادي للمجموع عن طريق زيادة املنتوجات اليت تطورها"املؤسسة يف 

 وعلى هذا ،سة كما أن حتديد التوفيقة املثلى يعتمد على درجة التطور التقين القائم يف املؤس] بتصرف21ص
األساس تعرف التوفيقة املثلى للموارد بأهنا تلك التوفيقة اليت تضمن اإلنتاجية املرغوب فيها بأقل تكلفة ممكنة 

 أما دور  ؛بإعتبار أن اإلنتاجية مؤشر هام يلقي ضؤاً على مدى جناح املؤسسة يف إستخدام مواردها احلقيقية
تحقيق التوازن بني املستوى اإلجتماعي للمعيشة وبني املستوى املؤسسة على الصعيد اإلجتماعي فهي تسمح ب

ـّن من    :املهين للعمال وهذا عن طريق العمل البشري الذي ميِك
  

مركز القرار

  ديةموارد ما موارد بشرية

  التـحويـل

 خدمات سلع مادية
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  . زيـادة املهارة املهنـية للعمال-
  .التخصص حسب القدرة املهنية للعامل -
لتمكينهم من  إخضاع العمال إىل دورات تكوين وتدريب من أجل رفع املستوى املهين لديهم -

  .الصعود يف السلم الوظيفي
  

فاملؤسسة هي أحد العوامل األساسية احملددة للمستوى املعيشي بإعتبارها تساهم يف تكوين الثروات   
وتقوم بتوزيع الدخول النقدية اليت تسمح ملختلف الفئات اإلجتماعية بإستهالك هذه الثروات وفقا للدعاية 

سسة لصاحل منتجاهتا مما يسمح بإستهالٍك واسٍع هلذه املنتجات، وبالتايل فهي تؤثر واإلعالن اللذان تقوم هبما املؤ
  .يف املستوى املعيشي للمجتمع

  
  
  

  :  دورة إستغالل المؤسسة - 1.1
  

يقصد بدورة إستغالل املؤسسة املراحل العملية املتكررة التِّي متكّن املؤسسة من حتقيق هدفها الرئيسي   
  :انيا بالشكل اآليت واليت ميكن تصورها بي

  
  
  
  
  
  
 
 
  

   دورة إستغالل املؤسسة اإلقتصادية-2.1الشكل 
  ]22ص  - 1984 ،شارل بريته: [املصدر

  
  

ما يالحظ على هذا املخطط أن املؤسسة ترتبط مبحيطها بعالقة وطيدة عن طريق عملييت التموين   
 :ي والتوزيع مما يعين أن هدف املؤسسة مرتبط بثالثة أنشطة أساسية وه

  الزبائن املوردون املخازن املخازن الورشـات

 احملـــيط

  التموين  التوزيع اإلنتــاج



  ___________________________________________________________________________________________________وشبكة اإلنترنت  املؤسسة اإلقتصادية

  6

  )وهو التزويد مبستلزمات اإلنتاج( التموين -1    
  )وهو حتويل املدخالت إىل منتجات( اإلنتاج -2    
  )تصريف املنتجات إىل الزبائن( التوزيع -3    

  
 ( Feed-Back ) -تغدية مرتدة-إن أيٌّ تغيري يطرأ على أحد األنشطة يؤدي حتما إىل رد فعل رجعي  

،  (Commande)ل على تنشيط من احمليط اخلارجي املترجم يف شكل طلبيةعلى بقية األنشطة، فاملؤسسة حتص
هذه الطلبية تتحول إىل أمر باإلنتاج تبعا ملا هو موجود باملخازن من منتوجات جاهزة لإلستهالك،  هذا األمر 

) تدفق (باإلنتاج، حيتاج إىل مواد أولية ٌيحصل عليها من املخازن أو بإصدار طلبيات للممونني، وهكذا كل مد
ملستلزمات اإلنتاج من العامل اخلارجي يقابله مد من السلع اإلنتاجية إىل العامل اخلارجي، والشكل السابق 

  .2يلخص هذا الفعل اإلرتدادي) 2.1كل شال(أعـاله 
  
  

  : وظائف المؤسسة - 2.1
  

 فايول.للمؤسسة عدة وظائف متكنها من أداء دورها اإلقتصادي واإلجتماعي كما يراها هـ
H.Fayol واملتمثلة فـي ، :  

  
 احملتوية على خمتلف املهام اإلدارية الالزمة لتحقيق اهلدف املنشود من طرف املؤسسة من : الوظيفة اإلدارية -

  .تنظيم وحتكم ومراقبة
  . اجلامعة ألوجه اإلستخدام املايل لرأمسال واحلسابـات املالية:ة ـ الوظيفة املالي-
نطوية على جمموعة العمليات احملاسبية اليت تترجم نشاط املؤسسة إىل أرقام مقومة بعملة  امل: الوظيفة احملاسبية -

  .البلد
 املسؤولة عن نشاط التحويل والتحسني مبا يتماشى مع أذواق الزبائن ورفع املردودية : الوظيفة التقنية -

  .وخفض التكاليف
بفضلها تتمكن املؤسسة من تكييف منتجاهتا حسب  املعتنية بشؤون السوق ومايتبعه، و: الوظيفة التسويقية -

وظيفة الشراء ووظيفة (رغبات الزبائن، وحتتوي هذه الوظيفة على وظيفتني أساسيتني، 
  ).البيع

  . وهي كل نشاط موجه حنو ضمان أمن العمال وحفظ املنتجات وسالمة وسائل اإلنتاج: الوظيفة األمنية -

                                                           
  . التسويقية دورة إستغالهلا تقتصر على عملييت التموين والتوزيعؤسساتبة للم  بالنس2
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مصلحة تتوىل اإلشراف على مجيع العمليات املتعلقة بتلك وجود إحدى هذه الوظائف مرهون بوجود   
الوظيفة، هذه املصلحة تضم جمموعة من الوسائل املادية والبشرية املالئمة لنشاط الوظيفة، لكن يف بعض 

وقد يكون غري ذلك، ) حالة املنشآت الصغرية الفردية(األحيان جند عدة وظائف تشرف عليها مصلحة واحدة 
  ).حالة الوظيفة اإلدارية(ركة بني مجيع املصاحل وظيفة واحدة مشت

  
  
  : التنظيم الداخلي للمؤسسة - 2

    
يهتم التنظيم الداخلي للمؤسسة باهليكل التنظيمي للمؤسسة وبشكلها اهلندسي وبتحديد العالقات   

 كالأشدة ـوتقسيم األعمال وتوزيع اإلختصاصات من أجل حتقيق األهداف التنموية، يأخذ هذا التنظيم ع
  :منها 

  
 يف هذا التنظيم تكون كل العمليات واألنشطة مصنفة حسب إنتمائـها إىل الوظيفـة، : التنظيم الوظيفي -أ 

ويكون التنظيم مشكَّل من عدة وظائف ومصاحل، غري أن هذا لن يكون حمققا يف املنشآت الصغرى الفردية 
ف، لكن مبجرد منو املؤسسة يضطر هذا األخري حيث يلجأ املدير أو صاحب املؤسسة إىل ممارسة مجيع الوظائ

  .إىل تنصيب مصاحل جديدة تتكفل مبمارسة الوظائف املنوطـة هبـا حسب املتطلبات
  
 يعتمد على طبيعة السلعة املنتجة، حيث تتكون املؤسسة من جمموعة من : التنظيم حسب املنتوج -ب

  .املديريات الفرعية كل منها خمتصة يف إنتاج سلعة معينة
  
 عندما تكون املؤسسة متواجدة يف عدة مناطق جغرافية خمتلفة، ختتار لنفسها التنظيم :  التنظيم اجلغرايف -ت

  .اجلغرايف، حيث متثل كل منطقة مبديرية فرعية، وميكن هلذه املديرية الفرعية أن تشتمل على التنظيمني السابقني
  

سلم اإلداري للسلطة من أعلى إىل أسفل، حيث ما ميـيز التنظيم الداخلي للمؤسسة هو التسلسل يف ال  
يتمتع فيه املسؤول األول عن املؤسسة مبمارسة السلطة التامة على التنظيم، كما أن هناك أعوان مهنيون يف 

  .القمة هلم حق إصدار األوامر والقرارات املهنية إىل األعوان املهنيون األدىن منهم رتبا إدارية
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، يف التسلسل اخلطي )التسلسل اخلطي والتسلسل الوظيفي(عدة أوجه منها  التسلسل اإلداريقد يتخذ   
كل رئيس مصلحة له حق بسط نفوذه على الدوائر التابعة له فقط، واإلتصاالت بني رؤساء املصاحل يشرف 

  .يؤخذ على هذا التسلسل هو طول سريان املعلومات بني املصاحل املختلفة عليها املدير، ما
  

الوظيفي فهو يسمح باإلتصال املباشر بني مجيع املستويات اإلدارية دون إحترام احللقة أما يف التسلسل 
  .القيادية

  
  : الداخلي للمؤسسة ميكنها من حتقيق اإلعتبارات التالية أمهية التنظيمإن 
  

  . سهولة املتابعة واملراقبـة نظراً إلنسياب السلطة من القمة إىل القاعدة-
  .د واإلحالة دون تسربه لبقية أجزاء املؤسسة سهولة حصر اخللل إن وج-
  . سهولة العمل داخل التنظيم على أساس مبدء التخصص يف العمل-
  . سهولة سريان املعلومات بني خمتلف مصاحل املؤسسة-
  . سهولة حتقيق التوظيف األفضل للموارد املتاحة لدى املؤسسة-

  
  
  : إدارة المبيعات - 3
  

على اإلنتاج هو الزيادة يف حجم السوق مبعىن زيادة السلع واخلدمات وتنوعها من أثار الثورة الصناعية   
ما كان املستهلك يبحث عن املنتج إنقلب املفهوم  مما صاحبه تغيري لذوق املستهلكني وعاداهتم الشرائية، فبعد

ن وحتسني وأصبح األخري يبحث على األول مستعمال يف ذلك شىت الوسائل لكسبه عن طريق الدعاية واإلعال
جودة مبيعاته، وبذلك أصبحت املنافسة شعار املنتجني والبائعني، كل هاته العوامل أدت بالباحثني واملهتمني 

، فمنذ حوايل بالتسويقبالسوق إىل دراسة إدارة املبيعات وتنظيمها على أسس وقواعد علمية وعملية تدعى 
نا إليه حاضراً الزالت البحوث مستمرة يف تسعون سنة خلت ونيف من الزمن ورغم هذا التطور الذي وصل

  ذلك، فما املقصود باملبيعات وعالقتها الوظيفية بالتسويق ؟
  

التسويق بأنه جمموع العمليات اليت متر هبا السلعة من وقت ختطيط اإلنتاج إىل حني عرضها يف يعرف 
بة لتصريف املنتجات، ويهتم أيضا السوق مبا يف ذلك دراسة السياسات الالزم إتباعها وإختاذ القرارات املناس

  :بتطوير اإلنتاج حسب متطلبات السوق وظروفه وذلك باإلعتماد على ثالثة مناهج 
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   منهج املنتجات الرامي إىل دراسة السلـع وكيفة تسويقها-1
   اهلادف إىل دراسة أجهزة التسويقؤسسات منهج امل-2
   منهج الوظائف املـتعلق بدراسة وظائف التسويق-3

  
وبالتايل فهي جمموع املنتجات أو ) من أصل فعل باع(كلمة مشتقة من عملية البيع فهي املبيعات أما   

اخلدمات اليت وقع أو سيقع عليها فعل البيع، وإنطالقا من هذا يكفي أن نعرِّف املبيعات من خالل عملية البيع، 
نبيعه هلم على أساس   الناس على شراء ماالطاقة أو القدرة على محل"عرَّف البيع بأنه " نوكس.س.ج"فاألستاذ 

أما ،   ]50فردريك رسل، ص " [مكسب متبادل من سلع مل يفكروا يف شرائها حىت إسترعينا إنتباههم إليها
ع الرضا الدائم، باستخدام ـفن إقناع الناس بشراء بضائع تكون موض"فيعرفه بأنه " إيفي.و.بول"زميله األستاذ 

، إنه "هاري توسدال"ويضيف األستاذ   ]نفس الصفحة واملرجع السابق"[دـوسائل تتطلب أقل وقت وجه
، أما حنن فنعرِّف ]نفس الصفحة واملرجع السابق[ " إقتصاديتبادل  عملياتالفن الذي ميارسه البائع لتحقيق"

 للبيع عدَّة  ؛يالبيع بأنه التخلي عن سلعة أو خدمة معينة مقابل مبلغ مايل حمدد أو متفق عليه بني البائع واملشتر
  :أشكال تتمثل يف 

  
  ).اخلدمة(ستالم السلعة إوهو الدفع الفوري للمبلغ املايل عند :  البيع باحلاضر -
  .على أن يتم تسديد مبلغها بعد مدة متفق عليها) اخلدمة(وهو إستالم السلعة :  البيع باألجل -
تسديد مبلغها بعد عدة فترات، على أن تدفع على أن يتم ) اخلدمة(وهو إستالم السلعة :  البيع بالتقسيط -

  .نسبة معينة من املبلغ فوراً
  

إذن كحوصلة ملا سبق ٌيعد التسويق حمدِّداً لرغبات املستهلكني وإحتياجاهتم وحيقق التوازن بينها وبني   
جزئية من  األموال واجلهود، أما البيع فيعترب وظيفة تستثمرموارد املؤسسة لتحقيق األهداف اليت من أجلها 

التسويق فهو يرتكز على حتويل املنتجات إىل نقود ويهدف إىل حتقيـق اإلشباع املنتظم لرغبات وإحتياجات 
املستهلكني، وعلى هذا األساس يعمل مسـيريوا إدارة املبيعات على إثارة الطلب على املنتجات لتحقيق التقابل 

  .بني العرض والطلب
  

ها يعتمد على عاملني أساسيني، أوهلما التنظيم الذي خيتلف من إن جناح إدارة املبيعات يف مهمت  
مؤسسة إىل أخرى حسب طبيعة نشاط املؤسسة ونوعية املنتجات املسوقة وحجم املؤسسة ومقدرهتا املالية 

والعامل الثاين يظهر يف مدى العالقة املوجودة بني إدارة . اخل…باإلضافة إىل قدرة وكفاية القائمون التسيري، 
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بيعـات وبني بقية إدارات املؤسسة خصوصا إدارة اإلنتاج وإدارة التخزين، فمهمة إدارة اإلنتاج هي إنتاج ما امل
يطلبه املستهلك باإلعتماد على التقارير الواردة من إدارة املبيعات، فبقدر قوة عالقة الربط بني هاتني اإلدارتني 

هذا بالنسبة لتلك (ئنها ومنه درجة تصريف منتجاهتا والتنسيق بينهما تتوقف كفاية املؤسسة على إرضاء زبا
  .)املنشآت اإلنتاجية أما املنشآت التوزيعية فتعوَّض إدارة اإلنتاج بإدارة املشتريات

  
  
  :المخزونات  -4
  

عالقة وطيـدة   من  نظرا ألمهية وظيفة التخزين يف املؤسسات اإلنتاجية و املؤسسات التوزيعية وملا هلا               
فسوف  ت وإدارة املشتريات، ونظرا ملا متثله من توازن بني حركة املدخالت وحركة املخرجات،              بإدارة باملبيعا 

مع بني وظيفة الشراء وظيفة التخزين يف نظـام         نتعرض هلذه الوظيفة بإجياز، لتبيان العالقة اليت أجربتنا على اجل         
  ).املبحث املوايل(فرعي معلومايت واحد 

  
ـ   يتلاملنتجات املتواجدة بداخل املخازن واهي كمية البضائع واملخزونات،    دخالت تنمو بزيـادة امل

ظهر إصطالح تسيري املخـزون املـبين علـى          وجودات باملخازن وتنخفض بزيادة املخرجات، ولتنظيم هذه امل     
   :التحليل نتيجـة لألسباب التالية  الوسائل واألدوات العلمية يفاستخدام

 
  عملية اإلنتاجاإلرتفاع يف التكاليف الثابثة خالل -
 التقلب يف األسواق املالية -
 التقطع يف التدفقات اإلنتاجية للموردين -
 التموين غري املؤكد -

  
 ويف ، يف حلظة معينة من الزمنلالستعمال انتظاراملخزون ماديا من جمموعة من املواد يف حالة يتكون   

جمـرد   ومن هذا نستنتج بأن املخزون هـو       باالستهالكخيـتص   أو  فهو ميكن أن خيتص باإلنتاج     ،مكان حمدد 
 ،اسـترجاعي  عـابر أو  ، ميت، يف شكل خمزون عاديابتةثاألموال إىل موجودات  حتويل جلزء مـن رؤوس

العادي وإىل خمزون    لالستهالكاملخزون املتجدد دوريا وينقسم إىل خمزون نشٍط خمصص          فاملخزون العادي هو  
فترة إستالم البضائع مـن املـوردين       ن  ب وتغطية التأخر الناتج ع    ات الطل خمصص لتغطية تقلب  ) طوارئ(أماٍن  

املخزون امليت فنحصل عليه عندما يكون جمموع حمصليت التدفق        أما املخزون،) نفاذ (انقطاعلتفادي الوقوع يف    
أن  تزويد هلذا املخزون، فحني طلب وارد من طرف املستهلكني وال ارجي معدوماً، أي الاخل الداخلي والتدفق
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املخزون اإلسـترجاعي   ماأ ،املؤسسةيستقِّر يف املخازن لكون إستعماله دخيل على  الذي ال املخزون العابر هو
  .تشغيلها مرة أخرى تلك الوسائل املتوقفة عن العمل واليت ميكن إعادة هو
 

راء  التضارب بني مصلحة الش    الحتواء يف الغالب ما ٌتشرف إدارة املبيعات على وظيفة التخزين وذلك           
التخزين تعمل على تدنئة نفقات التخزين املتمثلة يف كل املصـروفات         ومصلحة التخزين فمن املعلوم أن وظيفة     

وهـذه املصـاريف   االستخدام،  رفها إىل جهاتصة منذ دخوهلا إىل املخازن وحىت واد املخزنامل اخلاصة حبفظ
اريف الوسائل املستخدمة يف احلفـظ،  اريف التأمني ضد األخطار ومصصوم تنحصر يف تكـاليف اليد العامة

وافٍر مـن   الشراء ترتكز على تدنئة التكاليف بالطريقة اليت تراها مناسبة هلا وذلك بشراء قدر فحني أن وظيفة
 مـن   االستفادة واألمل يف احلصول على خصم الكمية و      ،   األسعار مستقبال  اعفارت على توقع    باالعتماد،  وادامل

ـ فقدان السلع من األسواق، وعلى هذا األساس فاجلمع بني ا  منطاواحتياختفيض نفقات الشحن  وظيفتني يف ل
مبصـلحة بقيـة     دون اإلخاللامصاحليهمواحدة ٌحيول من وقوع هذا التضارب ويقود إىل التوفيق بني  إدارة

املعلومـات  ملشتركة بينهما، ويساهم يف تبادل       ا  والتكرار يف العمليات اإلدارية    االزدواج ومينع   املؤسسةأنشطة  
  .املخزونات و واملعطيات وإعداد خطة املبيعات

 
أشبه بنظام توازين يوازن بني حركة       تظهر أمهية املخزونات يف تنظيم التموين وتصريف املنتجات، فهي          

 إىل احمليط، فهي تراقب مستوى التدفقات والكميـة         املؤسسةن   وم املؤسسةتدفق البضائع من احمليط إىل داخل       
  إىل مادون املستوى املطلوب فإهنا تعمل على تزويـده         فضاخنوجد أن هذا املستوى      ملخازن، فإذا املتواجدة با 

لكن عمليـا تسـتطيع       عن وظيفة التخزين،   االستغناءبالكميات الالزمة، وما يالحظ هنا أنه من غري املمكن          
لتطابق بني اإلنتاج والتسليم تتمكن من حتقيق ا  الصناعية أن تستغين عن ختزين املنتجات اجلاهزة عندمااملؤسسة

ن، لكن نؤكـد  ائالزب وخصوصا عندما تنتج املنتجات طبقا لطلب مسبق من، إنتاجها الفوري للمنتجات حال
 ذلك أنه قد يعجز املوردون عن   ،الصناعي  ذات الطابع  املؤسساتزين مستلزمات اإلنتاج ب   عدم اإلستغناء عن خت   

 تدنئةبفالذين يؤيدون فكرة التخلي عن املخزونات يعلِّلون نظرهتم  ب،توفري الكميات املطلوبة يف الوقت املناس
ن عن املخزو والتخزين أما الذين يرون عكس ذلك فإهنم ٌيحبِّذون حتمـل النفقات وأعباء وجود نفقات احلفظ

ا يف  ا يسبب عائق   مم واالجتماعية االقتصادية و ه خصوصا عند عدم إستقرار األوضاع السياسية      الوقوع يف إنقطاع  
  .وجه تدفق املنتجات

 
 قـرار  اختاذ من املؤسسةواإلجراءات اليت متكن   عبارة عن جمموعة من القواعد     إن نظام املخزونات هو     

 - ) ؟مـىت (للتمـوين  الوقت املناسب أيضا حتديد  و، ) ؟كم(الالَّزم للتموين أو إعادته  حجم الطلبيةحتديد 
 .الطلب والتموين واملراقبة : عناصر النظام املتمثلة يف يتمحور يف التطرق إىل السؤالنياإلجابة عن 
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للحصول على قدر معني من السلع أو اخلدمات عند سـعر   هو الرغبة املدعومة بالقوة الشرائية : الطلب_ ) أ
اإلسـتتمار   أي عدم وجـود (األساسي املدير للنظام فغيابه يعين عدم وجود النظام  العنصر معني، فالطلب هو

أن  الطلب صعب املراقبة نتيجة لسبب واحـد وهـو   ؛ هذا ليه فالطلب البد أن يكون طلبا فعاالً، وع)إطالقا
  وبالتايل البد من التنبؤ مبسارها، هذا بالنسبة للمخزون        املؤسسةمفروضة على    الطلب متغرية عشوائية خارجية   

مشتق من الطلب اخلارجي     املخصص للتوزيع، أما املخزون املخصص لإلنتاج فالطلب عليه حمدد داخليا ولكنه          
 تكون مرتبطة باإلنتاج، ويف احلالة اليت يكون اإلنتاج واالحتياجات ااج يكون خمططوهو شبه مؤكد ألن اإلنت

  .جل الطلب فإن هذا األخري يكون عشوائياً أفيها من
 
لتدفق شـكلني،  ، ويتخذ هذا ااملؤسسة خمازن باجتاه هو جمموع التدفقات اليت تِرد من احمليط : التموين_ )ب

، ويصنف املؤسسةتدفق داخلي نابع من جراء عملية حتويل ب مورِّد خارجي أو تدفق خارجي مدفوع من طرف
يكون التدفق داخلي،   نقطي فالتموين املستمر حنصل عليه عندما     ومستمر، دوري   :  يف ثالثة مستويات   التموين

أن التموين النقطي حنصل عليه من طـرف         حنيوالتموين الدوري حنصل عليه من طرف مورِّدين متعاقدين، ف        
  .موردين يف فترات غري حمددة

 
نقص املخزونات عن الكميات الالزمـة حسـب    أو ادةيهي العملية اليت تتم بغرض عدم ز : املراقبة_ )جـ

 أثنـاء ل دخوهلا إىل املخازن مث      بتكون هذه الرقابة على املواد ق      هبا، وعادة ما    والظروف احمليطة  املؤسسةمقدرة  
ويف الوقت املناسب،     بالكميات املناسبة  املؤسسة احتياجات وأخريا بعد خروجها وهذا من أجل توفري         ،دخوهلا

يف  املسـتثمر ٌيعىن بالعمل على ختفيض رأس املـال   وتظهر أمهية املراقبة على املخزونات يف اجلانب املايل الذي
 قد حققت وفرٌُ من السـيولة  املؤسسةوبذلك تكون التخزين إىل أدىن حد ممكن،  تدنئة نفقات املوجودات و

  .زائدة هلـا بزيادة فرص اإلستتمار، األمر الذي يزيد من الرحبية بدال من حتمل نفقات يسمح
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