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نبذة تاريخية عن 

 القطاع

 المؤسسات في القطاعات أهم من والمخازن المشتريات قطاع عتبري

ي  القطاع اهذ عاتق على يقعووالشرررررررر ات  وهي   بيرة مسررررررر ول

الشرررررررراف واالاتمرران بررالمخزون  عمليررات يخص مررا ب رر  االهتمررام

 االستراتيجي.

 إلنتاجبشرررررررر   لرا ال لتا  والمخازن المشرررررررتريات قطاع ات يو

  . بيرة وأهمي  م ان ب ال هرباف

 بها يتعلق ما و   الشرررراف عملي المشرررتريات والعقو   تولى إ ارةوت

، الشررررراف عملي  إلتمام ممارسررررتها يتم واألنشررررط  التي العمليات من

 المرال  :أسرررررراسرررررري  مراا  ثالث  من الشررررررراف عملي  ايث تت ون

 المتابع  تشرررررم  الثاني  والمرال  للشرررررراف التخطيط تشرررررم  األولى

 بتق يم القيام تشرررم  والمرال  الثالث  الشرررراف لعملي  وال وري  ال قيق 

 .بالمشتريات المتعلق  المختلم  التقارير

اسرتالم وتخزين ومراجع  و فاص اجرافات وتتولي ا ارة المخازن

 عن  طلبها.ها صرف ذلك ووامن المهمات المور ة وتشوين 

 ألنه وذلكالقطاع  في اجر االسرررا  هو البشرررر  العنصرررر يعتبرو

 ولذلك المشررتريات ا ارة ومهام وسررياسررات أه اف تنميذ عن مسرر و 

 شرررررررراف على تعينرره التي العرراليرر  وال مررافة بررالخبرة يتمتع أن البرر 

 جو ةالوب مناساال سعرالب الشر   إليه تاتاج ما   و  المستلزمات

 مع االتماقيات وعق  األسررررروا  بمتابع  أيضرررررا   يقوم و ذلك المطلوب 

 .المور ين

 ارة العام  للمشررررتريات واإل ارة لإل التطوير والتاسررررين المسررررتمر رؤية القطاع

األننم  وبرامج  والربط بينهما باسرررررررتخ ام أا ثالعام  للمخازن 

علي بالقطاع العاملين ت ريا برامج التر يز علي و الااسررررا االلي

 .اعلي مستو 

 مناسرررررراال سررررررعرالب بقطاعاتها المختلم ااتياجات الشررررررر   توفير  رسالة القطاع

 في اق  وقت مم ن.المطلوب   جو ةالو

االعمال التي 

تقوم بها االدارات 

 التابعة للقطاع

 وهي كبيرة مستتتيولية والمخازن المشتتتتريات قطاع عاتق على يقع

 يلي: ما أبرزها المهام من بمجموعة القيام
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 القرار اتخاذ على الشرررررر   تسررررراع  التي ال راسرررررات إجراف -

 .الشراف بعمليات يتعلق فيما السليم
 .الشراف لعمليات الالزم  الشروط وجميع السياسات وضع -
س  السو   راس  - العروض  أفض  علىللاصو   جي ة  را

 للمهمات المطلوا شرا ها.
 ذلكو المتعلق  بعمليات الشراف البيانات  اف  تسجي و ترتيا -

التقلي ي   سرررجالتمن خال  قواع  بيانات الااسرررا االلي وال

 .المختلم 
ع ا  - ها  إ ل وري  عن المشرررررررتريات ورفع قارير ا  لإل ارةالت

 العليا.
ذو  الخبرة وال مافة  للمور ينوترتيا سررررج   بإع ا القيام  -

الطيب  في مختلف المجاالت والتخصرررررررصرررررررات  والسرررررررمع 

 عن  الااج . إليهمللوصو  
 موين مخازن الشر   طبقاأمين تتلوضع سياسات المخازن  -

الاتياجات من مختلف االصناف لس  ااج  جميع اال ارات ل

 والقطاعات بالشر  . 

 األهداف من مجموعة والمخازن المشتتتتتتتتريات قطاع تبنىيهذا و

 :األهداف هذه أبرز لتحقيقها ومن سعىي

بانتنام  الطاق  إنتاج عملي  سررررررير ضررررررمان إلى يسررررررعى القطاع -

اه اف الشرررر   وذلك من خال   ياقق الذ  الصررراي  بالشررر  و

الوقو  وال يماويات وقطع الغيار من  االاتياجات بتوفير قيامه

 او تأخر ع م ناضرررمل الضرررروري و وجميع المهمات االسررراسررري 

 .انتاج الطاق عملي   تعط 
 أفضررر  على باسرررتمرار الي الاصرررو  ا ارة المشرررترياتسرررعى ت -

اإلنترراج  لعمليرر  الالزمرر والمهمررات المختلمرر   للموا  األسرررررررعررار

 يسررتما  اتى عالي  بجو ة الموا  هذه تمتع ضرررورة ترى و ذلك

 .باعلي  مافة مم ن  الطاق  انتاج في منها
 تااو  بالتاليللشرررر   و بالنسرررب  المور ين أهمي القطاع   ركي -

 أيضا   تااو و المور ين أفض مع تعام  ت أن ا ارة المشتريات

 من أ ثر تررأمين تارراو  برر  مور ة واارر ة جهرر  على تعتمرر  أال
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عروض االسرررررعار  أفضررررر  علىالاصرررررو   تضرررررمن اتى جه 

 .ا اف للخ مات والمهمات المطلوب  وأسرع
تسرررررررعي ا ارة المخازن الي تقلي  المخزون الرا   ق ر االم ان  -

نافاننم  التخزين والت وي   أا ثمع تطبيق  وتوفير  لألصررررررر

  اف  سب  تأمين المخازن ض  االخطار المختلم .

التعاون  تاقيقل  ا ما والمخازن المشرررررررتريات ا ارتي يتسرررررررعو -

 في الموجو ة األقسررررررررام واإل ارات باقيو ها وبينبين والت ام 

 الشر  .

 يتكون قطاع المشتريات والمخازن من: ادارات القطاع

ثالث  وبها )باإلسرررررر ن ري   اال ارة العام  للمشررررررتريات والعقو   -

 :اقسام
o . قسم المشتريات المالي 
o  المشتريات الخارجي .قسم 
o ص الجمر ييلتخلقسم ا. 

 :ثالث  اقساموبها )بالبايرة  اال ارة العام  للمشتريات والعقو   -
o . قسم المشتريات المالي 
o . قسم المشتريات الخارجي 
o ص الجمر ييلتخلقسم ا 

 .)باإلس ن ري   اال ارة العام  للمشتريات المر زي  -

 .)باإلس ن ري   اال ارة العام  للمخازن -
 )بالبايرة . اال ارة العام  للمخازن -

 5746145/03:   ر ي  قطاع المشتريات والمخازن تليفونات وفاكس

 5762914/03:  )االس ن ري    م ير عام المشتريات والعقو 

 3473801/045:  )بالبايرة   م ير عام المشتريات والعقو 

 --- الوسايط والصور

خطة تطوير 

 القطاع

ستمرار ناو التاسين والتطوير  يسعي قطاع المشتريات والعقو  با

ياقق القيام بها بسرع  و ق  المستمر لطر  واجرافات الشراف بما 

 و مافة و ذلك بما يضمن التا م بها والمراقب  عليها.
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 ومن اهم ما تم القيام به لتطوير اال اف بالقطاع:

لتسررهي   لشرررافااوامر  إل ارةانشرراف برنامج ااسررا الي شررام   -

اجرافات الشراف و ذلك القيام بالمتابع  واع ا  التقارير المختلم  

 طبقا الاتياجات اال ارة العليا ومتخذ  القرار.
التوسررع في اسررتخ ام الااسررا االلي بالقطاع والتا يث المسررتمر  -

 المستخ م . لألجهزة
  :اع ا  وتمعي  ننام الت وي  االل تروني للمخازن بما يتي  -

o   المخزوناصناف  خو  وخروج تسجي  سهول. 
o فوري  بصورة صنفل    معرف  الرصي  الاالي. 
o طبقا  تا ي  نقط  اعا ة الطلا المناسرررررررب  ل   صرررررررنف

 الستخ امه.
o   مسرررتو  الشرررر        علىالمخازن  علىاا ام الرقاب

وتما   ت    المخزون او نقصرررررررره عن طريق معرف  

قب  الشروع في رصي     مخزن من الصنف المطلوا 

 .شراؤه
o  اننمرر  تررأمين المخزون ضرررررررر  االخطررار  أارر ثتطبيق

 المختلم .
االسررررا  بالقطاع  االهتمام بالعنصررررر البشررررر  والذ  يع  اجر -

ي   ت ريب ل ورات ال قام  ا لموا ب     ج ي   لألفرا عن طريق ا

 في مجا  العم . 

من  المزيد

البيانات الخاصة 

 بالقطاع

--- 

 


