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 منوتكون مجتمع الدراسة ، عداد هذا البحثتخدام المنهج الوصفى التحليلى فى إسا تم هذا وقد

حسب ما ذكر فى دليل  مةمنظ 262غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة ويبلغ مجموعها المنظمات 

م ااستخدتم ، و2007المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة 

) 2(عدد وزيع ت تمغير حكومية تعمل في قطاع غزة، ومنظمة ن سبعي) 70(نة عشوائية مكونة من عي

العام أو المدير المالي أو رئيس مجلس االدارة أو المدير منها لتعبئتها من قبل  على كل منظمة ةاناستب

  . الشراء اعمالصين فىتخالم

  

تقوم بتطبيق سياسة الـشراء     المنظمات  ن معظم   ألى مجموعة من النتائج أهمها      إوقد توصلت الدراسة    

ال تقوم بتطبيق سياسة الـشراء       هانسواق وأ االقتصادية لأل ن االعتبارات   بالكمية الدنيا بصرف النظر ع    

لتتناسب لى تعديل   بحاجة إ كنها  لوسياسات مكتوبة   ل  وفقاً تتمعمليات الشراء   جميع  ن   وأ ،جل المضاربة أل

 نقـاط القـوة     معرفـة  بهدف   ذه السياسات لهدورى  بإجراء التقييم ال  تقوم  نها ال    وأ ،مع متطلبات العمل  

 . بهاوالضعف

  

 كـان مـن     ،توصيات التى من شأنها رفع مستوى أنشطة الشراء       مجموعة من ال   الى   وخلصت الدراسة 

سواق قبل البدء بتنفيـذ عمليـات        بعين االعتبار الجوانب االقتصادية لأل     خذ األ المنظماتعلى  ن  أهمها أ 

عار البنود المـراد شـرائها والكميـات        ساء الدراسات السوقية للتعرف على أ     الشراء، حيث يجب إجر   

انـب  ميـع الجو  تغطـى ج  عادة تقييم سياسات الشراء الحالية ل     إ و ضرورة    ،المتوفرة منها فى األسواق   

مشتريات بهدف تعزيز نقاط القـوة      جان ال لالداء   جراء التقييم الدورى   وضرورة إ  ،المشترياتالمتعلقة ب 

حـول  لتنمية قـدراتهم    العاملين بها   موظفين  للدورات  قامة ورش عمل و   إ و لك كذ زالة نقاط الضعف  وإ

  .تجراءا لهذه السياسات واإلالفهم الجيدوتكريس جراءات الشراء إ وسياسات
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ABSTRACT 
 
This study aims at identifying procurement policies assessment in the 
Gaza strip Non Governmental Organizations (NGOs). This is to figure 
out strengthens and weakness in procurement current activities at 
organizations subject to this study.   
 
This research is mainly based on the analytical descriptive method since 
it depends on accurate description of reality as it is quantitatively and 
qualitatively. The study sample includes NGOs in the Gaza strip which 
are numbered 262 according to Gaza strip NGOs directory issued in 
2007, United Nations coordination office.  
 
The researcher uses a random group sample of 70 NGOs of Gaza strip 
to distribute two questionnaires to each organization to be filled by 
employees in administrative levels: Chairmen of Board, General 
Directors, Administrative and financial managers or procurement 
employees.  
 
The research outcome is a group of results which most important states 
that most organizations apply minimum purchasing quantity regardless to 
any market economical considerations. Also, these organizations don  
not apply  purchasing policy for sake of speculation since they have 
written procurement polices and purchasing procedures are according to 
these polices as current policies don't cover all relates to procurement. 
Thus, these policies need modification to cope with work requirements 
since such policies are not evaluated regularly for strengthens and 
weakness point’s. 
 
The researcher concluded certain recommendations to raise 
procurement activities levels, most importantly. 
 
Organizations have to take in account the economic sides of markets 
before carrying out procurement procedures since a marketing study 
should be carried out to figure out purchased items prices and the 
quantities available in markets. Besides, the necessity of re-evaluation of 
current procurement policies to cover all sides related to purchases and 
the regular evaluation to enhance strengthens and weakness points , in 
addition to holding workshops , symposiums for employees working in 
the field to ensure their awareness of procurement policies and 
procedures so that they quietly understand them. Finally, Head 
Administration carrying out training courses needs to increase skills in 
this field.  
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  طار العام للدراسةاإل

  :مقدمة

غيير وعصر الثورة يمكن إطالق أوصاف وتسميات عديدة على عصرنا الحاضر ومن يينها عصر الت

المعرفية وعصر االتصاالت وبإمكاننا أن نضيف إلى ذلك عصر المنظمات، فالمنظمات هى الشكل 

نسانية لمعاصرة، وهى الوسيلة الرئيسية إلشباع مختلف الحاجات اإلالمؤسسى السائد فى المجتمعات ا

المنظمات تحيط من غذاء وكساء وسكن ومواصالت وتعليم وصحة وثقافة وفن ورفاه وغيرها، و

 تجنبها أو الفرار منها، هذا باالنسان من كل جانب وتالزمه من والدته إلى حين وفاته، ويستحيل

فراد فى كل مجتمع يعملون فى مختلف المنظات حكومية أم أهلية، بة كبيرة من األضافة إلى أن نسباإل

  ).2003سين حريم، ح(صناعية أم تجارية أم زراعية أو تعليمية ام صحية أم غيرها 

ه من أنشطة تتعلق بالحصول على اإلحتياجات تضمنتتعتبر وظيفة إدارة المشتريات فى المنظمات وما 

جزاء والمعدات، إلخ وكذلك إدارة حركة تلك المواد داخل المنظمة أحد العوامل االساسية من المواد واأل

جمال  المرسى،(ها المحددة المؤثرة فى تحديد مستويات نجاح المنظمة وقدرتها على تحقيق أهداف

2005(.  

 المنظمات فى وضع سياسات الشراء المناسبة فسوف تجد أمامها العديد من البدائل ىحدعندما تفكر إ

لهذه السياسات وعليها أن تختار بديل أو أكثر بما يتناسب مع تحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة، فمن 

حتياجات المنظمة الحاجة وهذه السياسة تضمن توفير اأهم أنواع سياسات الشراء سياسة الشراء حسب 

ن يتم شراء عامة هو أبما يكفى الستمرار نشاطها، وفى الكثير من الحاالت قد نجد المنظمة لديها قاعدة 

خرى تسهيالت أو ميزات دون المصادر األعطاء هذا المورد احتياجات المشروع من مصدر معين وإ

  ).2004حنفى، عبد الغفار (المناسبة 

جراءات التعاقد واالتفاق على الشروط، ار مصدر التوريد المناسب، انهاء إختيوتتضمن وظيفة الشراء ا

إصدار أمر أو أوامر التوريد، متابعة تنفيذ عملية التوريد، المحافظة على عالقة ودية وجيدة مع 

وردين حسب الجدارة تقييم وترتيب المو موافقة على صرف مستحقات الموردينالموردين وتدعيمها، ال

  ).2001حنفى، عبد الغفار (والكفاءة وااللتزام 

  

 الحكومية العاملة فى تقييم سياسات الشراء فى المنظمات غير بةالمتعلقالدراسة   تم إجراء هذههذا وقد

يجاد أفضل الطرق لتعزيز نقاط القوة إلكتشاف نقاط القوة والضعف فى هذه السياسات وقطاع غزة وا

  .ى نقاط الضعفوالتغلب عل
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  مشكلة الدراسة

  العاملة فى قطاع غزة    من خالل خبرة الباحث فى مجال المشتريات الحظ أن المنظمات غير الحكومية           

بالتعرف على المشكالت التـى     قام الباحث   تعانى من مشاكل متعلقة بسياسات وإجراءات الشراء، حيث         

 نقاط القوة والـضعف فـى       ة ومحاولة معرف  جراءات الشراء  فيما يتعلق بسياسة وإ    المنظماتتواجه هذه   

  :هذه السياسات ومحاولة وضع حلول لهذه المشكالت، لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال التالي

  ما مدى فعالية سياسات الشراء المتبعة فى المنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة ؟

  :فرضيات الدراسة

  :يات التاليةتتمثل فرضيات الدراسة فى الفرض

  :الفرضية االولى

 اجراءات الشراء وفعالية سياسة الشراء فى المنظمـات غيـر    بينإحصائيةعالقة ذات داللة  يوجد •

 .الحكومية

 :حيث تندرج تحت الفرضية المذكورة الفرضيات الفرعية التالية

اء فـى  سعار وفعالية سياسات الـشر طرق ترسية عروض األ بين إحصائيةعالقة ذات داللة  يوجد •

 المنظمات غير الحكومية 

حصائية بين دورة المشتريات حسب النظام المهنـى الـصحيح وفعاليـة            يوجد عالقة ذات داللة إ     •

 سياسات الشراء فى المنظمات غير الحكومية

 :الفرضية الثانية

 سياسةفعالية  رتباط التمويل بسياسة الشراء للجهات الممولة و      احصائية بين   يوجد عالقة ذات داللة إ     •

 .الشراء المتبعة فى المنظمات غير الحكومية

 :الفرضية الثالثة

دارة العليا وتطوير سياسة الشراء فى المنظمات غيـر         يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم اإل        •

 .الحكومية

  :الفرضية الرابعة

ظمات حصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فى المن         هناك فروق ذات داللة إ     •

  ).العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( غير الحكومية تعزى للمتغيرات التالية
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  :متغيرات الدراسة

  :المتغير التابع

 .سياسة الشراء فى المنظمات غير الحكومية •

  :المستقلةالمتغيرات 

 جراءات الشراء إ •

 طرق ترسية عروض االسعار •

 يح دورة المشتريات حسب النظام المهنى الصح •

 التمويل بسياسة الشراء للجهات الممولة  •

 دارة العليا دعم اإل •

  

  :أهداف الدراسة

عرف على نقاط القوة والضعف فى تقييم ساسية الشراء الحالية للمنظمات غير الحكومية بهدف الت .1

 نشطة الشراء فى المنظمات موضوع الدراسةاألداء الحالى أل

قوة والتغلب على نقاط الضعف فى سياسة واجراءات لى تعزيز نقاط الالخروج بمقترحات تؤدى إ .2

الشراء فى المنظمات غير الحكومية موضوع الدراسة كذلك التوصل إلى مجموعة من المقترحات 

 .حتياجات من المواد والخدمات األالتى تكفل التطبيق الفعال لنظام تخطيط

عالى ومتقدم فى عمليات  العمل على زيادة فعالية وكفاءة سياسات الشراء واالرتقاء بمستوى .3

  . الشراء

  

  :أهمية الدراسة

  العاملة فى قطاع غزةمنظمات غير الحكوميةمعرفة نقاط الضعف والقوة  فى سياسات الشراء لل .1

ت ونتائج وتوصيات هـذه  يمكن للمنظمات غير الحكومية الرجوع لهذه الدراسة واالستفادة من أدبيا          .2

  .المشترياترتقاء بمستوى متقدم فى مجال الدراسة لإل

ضافة جديدة للمكتبة العلمية الفلسطينية، وحجر األساس لدراسات  بمثابة إ ستكونالدراسةهذه  .3

  .أخرى تتناول الموضوع من زوايا مختلفة
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  لثانىالفصل ا

  

  الدراسات السابقة
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  الدراسات السابقة

  :الدراسات المحلية: أوالً

 "ة التوريدات فى بلديات قطاع غزةنظمتقييم أ : "(2006)دراسة أبو سمرة  -1

ات قطـاع    على أنظمة التوريد والمشتريات المعمول بها والمتبعة فى بلدي         فلى التعر  هدفت الدراسة إ  

  .جراءات وتقييمها ومعرفة نقاط الضعف والقوة بهاغزة من حيث السياسات واإل

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

  جنبىهى سياسات يقوم بفرضها الممول األلمتبعة فى المشاريع سياسات الشراء ا .1

 جراءات الشراءوانب إقانون الحكم المحلى للعطاءات ال يغطى جميع ج .2

 طول الفترة الزمنية لدراسة وترسية العطاءات  .3

  نظمة المتعلقة بالمشتريات والتوريداتمعظم الموظفين ليس لديهم اإللمام الكافى باأل .4

  : بما يليوقد أوصت الدراسة

  سعاربلديات لتحديد طرق ترسية عروض األرشادى للمشتريات فى هذه الإعداد دليل إ .1

 قسام المشتريات فى هذه البلدياتيبى لموظفى أقامة نظام تدرإ .2

  نظمة الخاصة بالمشترياتعريف جميع الموظفين باللوائح واألقامة ورش عمل لتإ .3

  ةنشاء دوائر مشتريات متخصصة فى بلديات قطاع غزإ .4

  ل لجان مشتريات دائمة متخصصة لدراسة العطاءات المقدمة من الشركاتيتشك .5
  

نظمـة التوريـدات    سلطة الوطنية الفلسطينية لتقيـيم أ      دراسة فريق بعثة البنك الدولى لمناطق ال       -2

  )2004(والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية 

West Bank and Gaza: Country Procurement Assessment  

جراءات المعمول بها فـى التوريـدات       يمية للسياسات واإل  جراء دراسة تقي  قام فريق من البنك الدولى بإ     

ـ   والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية اط القـوة والـضعف فـى الـسياسات      بهدف تحديـد نق

  جراءات المعمول بهاواإل

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

  ياسات وإجراءات موحدة للتوريدات والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينيةعدم وجود س .1

و هيئة مستقلة تقوم بتنفيذ التوريدات والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية           عدم وجود دائرة أ    .2

 .حيث يوجد فى كل وزارة دائرة مستقلة بهاب

 عمال التوريدات والمشترياتعدم وجود كادر مؤهل لتنفيذ أ .3
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  : بما يليوقد أوصت الدراسة

نشاء هيئة مستقلة خاصة بالمشتريات والتوريدات فى السلطة الوطنية الفلسطينية لتقوم بتنفيذ جميع             إ .1

  أعمال التوريدات والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية

 جـراءات المتعلقـة   يات بحيث تشمل كافة السياسات واإل     تطوير سياسات عامة للتوريدات والمشتر     .2

 .بالمشتريات والتوريدات

 نظمة المشتريات والتوريدات الحديثةالبشرى العامل فى الهئية المراد إقامتها على أتدريب الكادر  .3

  تطوير نماذج وفق معايير دولية تتعلق بالمشتريات والتوريدات فى السلطة الوطنية الفلسطينية .4

  

 امان  بعنوان تعزيز النزاهة والشفافية –دراسة االئتالف من أجل النزاهة والشفافية و المساءلة  -3

  )2002(والمساءلة في المجتمع الفلسطيني  

  فى المجتمع الفلسطينيىوالمساءلة زاهة والشفافية خطوات تعزيز النمعرفة لى ت الدراسة إهدف

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

ايا الشفافية والمساءلة من حيث تحليل نقاط دراسة للنظام القضائي تركز على قضجراء ة إضرور .1

  . القوة والضعف والمؤثرات السلبية على أداء الجهاز القضائي

قتراح قواعد للسلوك النموذجي المهني في السلك القضائي الواجب اتباعها من قبل العاملين في إ .2

 .  الدوليةوالمبادئهذا الجهاز، تعتمد على المعايير 

أهمية استقالل القضاء وحكم سيادة القانون والضغط والمطالبة بمزيد من تعميق وعي المواطنين ب .3

  .  الشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني

  : بما يليوقد أوصت الدراسة

جراءات وتراخيص الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم العطاءات وإمراجعة نظم المشتريات و .1

 المحلي

وضع أولويات تشمل المشتريات، والمنافسة ( وواضح،  مفهوم،وضع إطار قوانين وأنظمة بسيط .2

 ).الحرة، والضرائب وتسجيل مشاريع األعمال

للمنافسة والتدقيق، والضريبة، والمشتريات، (ممارسة التأثير والضغط لسن القوانين المناسبة  .3

 ).وقانون الشركات وقانون حقوق الملكية الفكرية

ف ومراقب وبشكل خاص بشأن المشاريع الممولة من تبني إجراءات ونماذج عمل ونظام مالي شفا .4

و منح للقطاعين الرسمي و األهلي وذلك تي تتدفق على شكل مشاريع مشتركة أالدول المانحة  وال

 . لتقليل فرص حدوث حاالت فساد
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  "تعداد المنظمات غير الحكومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة) "2001(دراسة الشلبى، ياسر  -4

منظمة، حيث سجلت   ) 881( بياناتها بلغ    ذه الدراسة الى أن عدد المنظمات التى اكتلمت       حيث اشارت ه  

  م تليها االندية الشبابية والرياضية الجمعيات الخيرية النسبة األعلى ث

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

  ملة فى فلسطينحكومية العاالضعف مستوى التخطيط والبنية الداخلية للمنظمات غير  .1

  تقص فى التمويلكومية العاملة فى فلسطين تعانى منحالغير المنظمات  .2

  فى الكادر البشرى المدربحكومية تعانى من نقصالغير المنظمات  .3

  : بما يليوقد أوصت الدراسة

  ضرورة العمل على تمكين وتقوية المنظمات الغير حكومية .1

 لمنظماتوضع خطط واستراتيجيات تسهم فى استدامة هذه ا .2

 توفير برامج تدريبية للكادر البشرى فى هذه المنظماتعلى ضرورة العمل  .3

   اجراء التقييم الدورى لجميع السياسات فى هذه المنظماتةضرور .4

  

  :الدراسات العربية: ثانياً

 تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال": )2006( وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتدراسة  -1

  " فى المملكة العربية السعودية وتقنية المعلوماتاالتصاالت

الحكومية ومؤسسات القطاع العام من  تطوير آلية تصنيف مناسبة لتمكين الجهاتلى تهدف الدراسة إ

 لتنفيذ ما لديهم من مشاريع في هذا المجال تحديد شركات االتصاالت وتقنية المعلومات المناسبة

العاملة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات وذلك للمساعدة في  تاقتراح آلية مناسبة لتقييم الشركاو

االستفادة من تصنيف الشركات  كذلك الخدمة المقدمة لهذه المشاريع في المملكة إنجاح ورفع مستوى

 مجال االتصاالت وتقنية المعلومات بالميادين الصناعية والحكومية األخرى العاملة في

  : ما يلىليها الدراسة إومن أهم النتائج التى توصلت

  .االتصاالت وتقنية المعلومات مراجعة نظام التصنيف الحالي لشركات .1

 . للشراء فى مجال االتصاالت وتقنية المعلوماتالعالمية مراجعة القواعد والمعايير .2

 .مراجعة نظام التصنيف المستخدم في بعض الدول .3
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  : بما يليوقد أوصت الدراسة

ومنتجات االتصاالت وتقنية المعلومات مبدئياً في  ل جميع موردي خدماتالتأكد من إمكانية تسجي .1

  .األدنى من المعايير الفنية والمالية النظام الجديد شريطة تحقيقهم للحد

لموردي خدمات ومنتجات االتصاالت وتقنية المعلومات  التأكد من أن آلية التصنيف المستخدمة .2

 .الحكومي في القطاع عن المشتريات ئولة األطراف المس تتميز بكونها عملية وتساعد

ومعايير التصنيف العالمية المستخدمة في الدول  ضمان مواءمة نظام التصنيف مع مقاييس .3

 .األخرى

  

 :"غير حكوميـة  الدارى التى تواجه المنظمات     معوقات األداء اإل  ) "2000(ق  يدراسة أبو صفية، فا    -2

  .ندرمنظمات مختارة من األ

حكومية مـن   غير  الدارية التى تواجه المنظمات      الى التعرف على أهم المعوقات اإل      هدف هذه الدراسة  ت

لى التعرف على مدى    وجهة نظر الموظفين العاملين فى األجهزة اإلدارية لتلك المنظمات، كما تهدف إ           

  .تأثر كل نوع من هذه المنظمات بتلك المعوقات

ـ     الت  دارى للمنظما  أن األداء اإل   وقد أظهرت نتائج الدراسة    ثالً بأبعـاده المختلفـة     غيـر حكوميـة مم

يعتبر ضعيفاً وأقل مـن     ) ، االجراءات، الهيكل التنظيمي، التنبؤ، البرامج الزمنية واالتصال       السياسات(

  .المتوسط

  درجـة  نِِِغير الحكومية فقد أشـارت الـى أ       دارى فى المنظمات    أما دراسة العوامل المعيقة لألداء اإل     

ن درجة المركزية تحتل المرتبة الثانية، بينما احتلت درجـة التعقيـد            ولى، وأ الرسمية تحتل المرتبة اال   

  .ن درجته مرتفعةعلق بالتنسيق فقد أظهرت الدراسة أالمرتبة الثالثة، أما فيما يت

ياسـات  غير حكوميـة بوضـع س     الدارية للمنظمات    بضرورة أن تهتم الهئيات اإل     وقد أوصت الدراسة  

دارية فيما يتعلق بالوظائف التى تقوم بها هـذه المـستويات، وضـرورة             واجراءات لكل المستويات اإل   

العمل من خالل خطط واستراتيجات مبرمجة زمنياً واالهتمام بالوقت بشكل كاف، وضـرورة اتبـاع               

قدرات ومهارات العاملين وأعضاء الهيئـات      داء وتطوير   ية للتطوير اإلدارى لرفع مستوى األ     استراتيج

  .غير حكوميةال دارية فى المنظماتاإل
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نشطة ستوى أداء أ  دور نظام تخطيط االحتياجات من المواد فى رفع م        ) 1992(مل   أ دراسة السيد،  -3

  .الشراء والتخزين

تناولت هذه الدراسة تقييم النظام الحالى لتوفير االحتياجات من المستلزمات الـسلعية والرقابـة علـى                

  .نشطة القطاع العامالضعف فى األداء الحالى ألعرف على نقاط القوة والمخزون وذلك بهدف الت

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

لـى ضـعف     فى مجالى الشراء والتخزين ترجع إ      عانى منها القطاع العام   أن معظم المشاكل التى ي     .1

 معايير عمليات الشراء والتوريد لللمستلزمات السلعية والرقابة على المخزون

 م القطاعات من ضعف التنسيق بين جهازى الشراء والتمويلتعانى معظ .2

لكميات المطلوبـة   لى القيام بشراء ا   يؤدى إ حيان للقيام بالشراء مما     عدم توفر األموال فى بعض األ      .3

جزئـة الكميـة المطلـوب      و القيـام بت   ذلك عند الشراء من السوق المحلى أ      جل و من الموردين باأل  

 ها فى حال االستيراد شراء

  : بما يليصت الدراسةوقد أو

 .تحسين األداء الحالى ألنشطة الشراء والتخزين .1

 .ةلى تصميم نظام دقيق للرقابة على المخزون يقوم بتوفير متابعة دقيقالحاجة إ .2

 إصدار طلبات الشراء فى الوقت المناسب والكمية المناسبة  .3

  

  :الدراسات االجنبية: ثالثاً

  )MARTA DE CASTRO MEIRELES, LL.M. )2006دراسة  -1
The World Bank Procurement Regulations: A critical analysis of the 
enforcement mechanism and of the application of secondary 

policies in financed projects.  
ـ  هـدف  كان حيث الدولى، البنك قبل من الممولة المشاريع من العديد على الدراسة جريتأ وقد   ةالدراس

  .الدولى البنك من الممولة المشاريع على البنك فى المشتريات سياسة وتطبيقات ميكانيكية تحليل

  : ما يلىليها الدراسةومن أهم النتائج التى توصلت إ

 بهـا  يقـام  التـى  الدولة وسياسية الدولى البنك فى والمشتريات التوريدات سياسية بين اختالف وجود .1

  .الدولى البنك من ممولة مشاريع

  الممولة الجهات قبل من عليها الموافقة خذأ يجب إصدارها يتم التى التوريد أوامر جميع .2
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  : بما يليوقد أوصت الدراسة

 .بالممول الخاصة  والتوريدات المشتريات بسياسة والمشتريات التوريدات عمليات اربتاط عدم .1

  

  تطوير اسراتيجية عمليات التوريدات  : Blomberg (2006)دراسة  -2

  Developing a strategic Procurment Process : Case Sudy at Bolidens AB 

  :تهدف هذه الدراسة الى

  Bolidens ABاقتراح سياسة مشتريات لشركة  .1

  لى تحديد االجراءات الفرعيةاقتراح اجراءات توريدات باإلضافة إ .2

  اقتراح نماذج متعلقة بالمشتريات والتوريدات .3

  : ما يلىليها الدراسةوصلت إومن أهم النتائج التى ت

  Bolidens ABعدم وجود سياسات وإجراءات موحدة للتوريدات والمشتريات فى شركة  .1

  Bolidens ABعدم وجود نماذج متعلقة بالمشتريات والتوريدات فى شركة  .2

  : بما يليوقد أوصت الدراسة

  Bolidens ABساليب الدولية فى شركة تطوير دليل إرشادى حديث وفق األ .1

  مزج بين المركزية والالمركزية فى التوريدات والمشتريات فى الشركةال .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 12 - 

  الدراسات السابقةتعقيب على 

  

 السابقة ات التى خرجت بها مجموعة الدراساتناقش هذا الفصل من الدراسة أهم النتائج والتوصي

  :هم هذه النتائجوفيما يلي ملخص أل

هى سياسات يقوم بفرضها  ممولة من الجهات المانحة السياسات الشراء المتبعة فى المشاريع .1

  .جنبىالممول األ

  .نظمة المتعلقة بالمشتريات والتوريداتمعظم الموظفين ليس لديهم اإللمام الكافى باأل .2

  لجان مشتريات دائمة متخصصة لدراسة العطاءات المقدمة من الشركاتعدم وجود  .3

مل كافة السياسات واالجـراءات المتعلقـة       عدم وجود سياسات عامة للتوريدات والمشتريات تش       .4

 .بالمشتريات والتوريدات

 . فى الكادر البشرى المدربحكومية تعانى من نقصغير الالمنظمات  .5

  .حكوميةالجراء التقييم الدورى لجميع السياسات فى المنظمات غير إعدم  .6

  

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 بشكل  الشراء فى المنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع غزةسياساتالدراسة تناقش هذه  •

  .ليها بشكل مفصلتفصيلى، حيث أن الدرسات السابقة لم تتطرق إ

ن الدرسات السابقة لم تتطرق اليها بشكل ش خطوات الشراء بشكل تفصيلي حيث أتناق هذه الدراسة •

  .مفصل
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  الفصل الثالث

  

  أدبيات الدراسة
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  دبيات الدراسةأ

  :مقدمة

دارى الذى يتعدى حدود نشاط الشراء وإجراءاتـه المبـسطة،          ء فى معناه الواسع ذلك النشاط اإل      الشرا 

عمال المكملة والمرتبط بهذا النـشاط  ات التى تغطى مجاالت واسعة من األ   ليشمل التخطيط ورسم السياس   

ئم ومصادر الحصول عليهـا، والمتابعـة       من حيث أعمال البحث والتطوير التى تستهدف االختيار المال        

لضمان التسليم المالئم، والفحص والتدقيق على الشحنات التى تصل لضمان تطابق الكمية والجودة مـع               

ن تزيـد مـن قـدرة وكفـاءة إدارة           وتطوير وتنمية وسائل أفضل يمكن أ      ما هو محدد فى أمر الشراء،     

دارة العليا وذلك   إلدارات األخرى، واالتصال مع اإل    يق مع ا  المشتريات على تنفيذ سياسات الشراء والتنس     

  )Gary 1981(لغرض تسهيل العمليات وتنفيذ البرامج المتعلقة بنشاط الشراء 

ول على االحتياجات من المواد تضمنه من أنشطة تتعلق بالحصتتعتبر وظيفة إدارة المشتريات وما 

ة فى تحديد مستويات نجاح المنظمة وقدرتها ساسية المؤثرأحد العوامل األ ألخ،،، جزاء والمعداتواأل

  ).2005المرسى وجمال (على تحقيق أهدافها المحددة 

 
  :وظيفة الشراء

 التـى   ةنـشط وجميـع األ  متكامال من النظام الكلى للمنظمة،       تمثل جزءاً حيوياً و     وظيفة الشراء  تأصبح

 أن تحقق مهمتها الرئيسية     ةداراإلما أرادت   ذا   واحد إ  تتكامل فى نسيج  ن تتناغم و   يجب أ  ةتمارسها المنظم 

ن والربحية، كما يجب على كل وظيفة أ      داء  على معدالت األ  أعلى  نظمة للحصول   ستغالل موارد الم  فى ا 

  ).2005ادريس، المرسى (تتحمل نصيبها من هذه المهمة 

لـشراء،  راء والقسم القائم با    بين مفهومى وظيفة الش    ن يكون هناك تمييزاً واضحاً    من ناحية أخرى يجب أ    

ظمات و نشاط شئ مألوف لجميع المن      إن الشراء كوظيفة أ    ،نهما قد ال يعنيان نفس الشئ بالضرورة      حيث أ 

نهوض بكل جانـب    خر يمثل تلك الوحدة التنظيمية التى يقع على عاتقها ال         بينما قسم الشراء من منظوم آ     

ن الفاعليـة   جميع األحوال فإ  ، وفى   خرى بالمنظمة و توفير االحتياجات للوحدات األ    من عمليات الشراء أ   

لى وحدة مركزية متخصصة يتوافر بها مسئولون علـى درجـة           هد بها إ  تتحقق لوظيفة الشراء عندما يع    

  . )Dobler 1991 ( عالية من الخبرة والممارسة للقيام بالمسئوليات التى تنطوى عليها
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لقياس أداء  الشراء تعد معياراً ة وأن خطداء المنظمات،لكثير للشراء علي أنه مدخل هام ألينظر اهذا و

 ويعتمد الشراء ،الممارسات الفعلية لألعمال الشرائية من خالل مقارنه الخطة بالمستوي الذي تم تنفيذه

علي تحديد الظروف الحالية والمتوقعة للمتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة علي أعمال المنظمة 

  .)1999توفيق، (

  

ة الشراء في العصر الحديث، ووضعها في الهيكل التنظيمي مع باقي اإلدارات نتيجة لتزايد أهمية إدار

الوظيفية، وفي بعض األحيان تتبع اإلدارة العليا مباشره لتأثيرها البالغ علي أداء المنظمة، فقد أصبحت 

قرارات إدارة الشراء ذات بعد استراتيجي من حيث تأثيرها علي أهداف واسترتيجيات وخطط المنظمة 

 نهاالشراء من هذا المفهوم تعرف علي أن إدارة علي مستوي المنظمة ككل، ومن ثم فإجل يله األطو

 متابعتها من أجل تحقيق أهداف معينة المتعلقه بمهام الشراء وتنفيذية والنظام التخاذ القرارات اإلدارية"

التأكيد علي ميه ه إلى أ)1999توفيق (شار أ وقد )1997، عرفه وشلبي" (للشراء بفعالية وبكفاءة

 المناسبة وبالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبالسعر  لتوفير المواد بالجودة إدارة المشترياتمسئولية

  . المناسب ومن المصدر المناسب

و نقص االهتمام  لعدم أض المنظمات في أداء أعمالها نتيجةت إلى فشل بعالدراساالعديد من شارت وقد أ

، م توافر الموارد البشرية المناسبةعدو، سة المتغيرات المحيطه بالبيئة الشرائيةخاصة بدرابالبحوث ال

نه لكي تؤدي مل للمنظمة ككل، وبناء علي ذلك فإين التخطيط المتكاوعدم التكامل بين إدارة الشراء وب

هداف بأالمرتبطة فها وهدانه يجب عليها تحديد أمع باقي اإلدارات فإإدارة الشراء دورها ولكي تتفاعل 

ا للمعايير المتفق  وفقالتي تتمثل في توفير األشياء المطلوبة بالكميات والمواصفات والجودةالمنظمة، و

 المنظمات، فضالً عن ضرورة تنفيذ دارات المنظمة لكي يتم اإلسهام في نجاح وفعاليةعليها من قبل إ

رعيه المعنيه بتقسيم العمل والمهام قسام والوحدات الفة الشراء من خالل وجود عدد من األالعمل في إدار

 توفير الموارد البشرية المدربة وبحوث للشراء، ويجب  العاملين من شراء وتخطيط ومتابعةبين جميع

عرفة (ي عمل ي تعد من العوامل الحاكمه لنجاح أ علي أدء المهام بكفاءه وفعاليه والتالمؤهلة والقادرةو

شراء تحول من مجرد توفير االحتياجات للمنظمات إلى ن دور إدارة الولهذا فإ. )1997و شلبي 

  .)1999توفيق، (المشاركة في تحديد تلك االحتياجات 

رتباط الشراء بالتخطيط المتكامل للمنظمة من خالل التركيز علي  علي أهمية إ)1999توفيق، (كد وقد أ

 سواقة التي قد تؤثر علي أت التكنولوجييرتبط بها من توقع للتطورا دراسة ظروف البيئة الشرائية وما

 الشراء في تطوير ا والتي قد تؤثر أيضاً علي أهميةبحاث المرتبطة بهاأل مع الموردين والتوريد والعالقة

 علي  المستمرة للموردين الحاليين والتعرفوردين المالئمين من خالل المتابعةختيار المالمنتجات وإ
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جية التوريد وتقييمها حتي يتسني للمنظمة التحقق من مدي  وتحديد استراتيالموردين المحتملين للمنظمة،

  وتخطيط التوريد وأهمية الربط بينه و بين الخطةع الظروف المحيطة في سوق التوريد،تكيفها م

جماليه للمنظمة، األمر الذي يتطلب ضرورة تطوير نظم المعلومات الشرائية لكي تتفاعل مع اإل

هرة المدربه علي امدي توفر القوي البشريه المو. نولوجيه المستمرةلبيئية والتكالتطورات والتغيرات ا

  . أداء مهام الشراء بكفاءة وفعالية

  

لتكامل  الشراء والذى يركز علي أهمية التعاون والمدخل الحديث إلدارة ا)1997عرفة وشلبي (تناول 

 لمطلوبة لتصميم وتطويرنشطة في المنظمة لتوفير المعلومات الضرورية وابين نشاط الشراء وباقى األ

تقديم المنتجات الحالية بالجودة المطلوبة وتقديم المنتجات الجديدة للمنافسة في األسواق محلياً وعالمياً و

ن تصنيع إلى نشاط الشراء الذي يجب أمن خالل التحول من النظرة إلى نشاط الشراء الذي يعمل مع ال

: تركيز علي ثالثة مراحل اساسية للشراء تتمثل فينه يجب الومن ثم فإ. مل مع البحوث والتطويريع

  .و مرحلة الحصول علي المواد والتصنيع) 3(مرحلة االختبار، ) 2(مرحلة االستفسار، ) 1(

والرغبات واألهداف المرتبطة باالسعار،  ففي مرحله االستفسار تقوم إدارة الشراء بتحديد االحتياجات

االدارات لبدائلها بحيث توفر المعلومات المطلوبة التي تخدم باقي ، ومدى توفرالمواد والتوقيتات والجودة

وتشترك إدارة الشراء في مرحلة ديد المنتجات الحالية والجديدة، نتاج من تح واإلالتنفيذيه مثل  التسويق

نتاج والتسويق فيما يتعلق ة التصميمات والمواد المقدمة من إدارتي اإلاالختبار للمشاركة في مراجع

في خيرة والتي تتمثل  أما المرحلة األ عليها، ومصادر الحصولر المواصفات التي يقدمها الموردونبتأثي

 والتي تسهم في ارة الشراء يجب أن تحدد العناصر المناسبةن إدالحصول علي المواد وتصنيعها فإ

الموردين سعار الموردين، البحث عن المزيد من اح المنظمة مثل العمل علي تخفيض أالتأثير علي نج

  .     المحتملين وتنمية قاعدة بيانات متكاملة عن الموردين الحاليين والمحتملين
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  )2001سنان (مؤهالت رجل المشتريات 

فراد العاملين فى إدارة    إنه يتعين على األ    ف ، لذا ساس الوظيفى لجهاز الشراء   االتجاه نحو التخصص هو األ    

للجوانب الجيدة  لى جانب الخبرة العملية والمعرفة      ن الثقافة والتعليم إ    م ن تتوافر فيهم درجة عالية    اد أ المو

العـاملين فـى    نه نظراً للمسئوليات والمهام الملقاة على عـاتق         بنسبة الى الناحية العملية فإ    ، فال التجارية

 كليـات   ن يكون االتجاه هو االستعانة بذوى الدرجات الجامعية مـن خريجـي           المشتريات فقد روعى أ   

ن يتوافر فيهم مزيج من نطـاق المعرفـة          العاملين فى مجال الشراء ينبغى أ      نة والهندسة نظراً أل   التجار

  .التجارية والمعرفة الفنية

عمال أو االقتصاد    تشمل كافة الدراسات فى كليات اإلدارة الصناعية وإدارة األ         ما المعرفة التجارية فهى   أ

  .وتطبيقاتهصول ومبادئ علم الشراء ملماً بأوالمحاسبة ليخرج 

المعاهـد  ما المعرفة الفنية فهى التى تختص بشؤون المواد من الجانب الفنى وهى تتوافر فى خريجـي                 أ

  .الصيدلةالفيزياء، الكيمياء و الفنية لتخصصات الهندسة،

  

  -):2003الصيرفى (لمام بها اإلرجل المشتريات الخبرات التى على 

  .المعرفة الشاملة باحتياجات المنظمة -1

 .سواقة الشاملة باتجاهات األسعار فى األالمعرف -2

 .لمام الكامل بسياسات الشراء وإجراءاتهااإل -3

 .لمام بطرق الفحص والقياس للمواد المطلوبةاإل -4

 .نتاج لدى المورديناإللمام ببرامج التشغيل وطرق اإل -5

  . بها المنظمةةلمام بالنواحى االقتصادية للبلد الكائناإل -6

  

  :المشتريات إدارة أهداف

  :نشطة الشراءتخطيط ألال -1

،  المراد تنفيذها  نشطة الشراء المختلفة  التخطيط السليم والدقيق أل   هداف إدارة المشتريات هو     هم أ من أ ن  إ

راء، االجراءات الالزمة لممارسة أعمـال الـشراء،        من حيث وضع السياسات الالزمة والضرورية للش      

  .لشراءعمال اات التقديرية والبرامج الزمنية ألعداد الميزانيإ
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  :هاالمطلوب شراءاد للمو  والخصائصمواصفاتالمراجعة  -2

حـد مجـاالت    شراء تمثل أ   مواصفات المواد وطلبات ال    ي قسم الشراء وسلطاته بشأن مراجعة     ن مسئول إ

ن يذكر ذلك بوضوح فى دليل السياسة الخاصة بالمنظمة، على سبيل المثال             حيث يجب أ   ة،السياسة الهام 

لقسم الشراء والعـاملين بـه كافـة        " دليل سياساتها الشرائية العبارات التالية       ذكرت إحدى الشركات فى   

لمطلوبة، إذا كان من رأيه أن ذلك مصلحة        السلطات والصالحيات لمراجعة مواصفات أو كميات المواد ا       

الب نه ال يجب القيام بتعديل هذه المواصفات أو الكميات دون موافقة القسم المستخدم أو الط              الشركة، إال أ  

  "للمواد أو الخدمات أو غيرها

  :أختيار الموردين وإرساء التعاقد -3

ختيار وتطوير  ن يقوم جهاز الشراء بتحديد وا     تعارف عليها فى غالبية المنظمات أ     ساسية الم من المهام األ  

، شباع احتياجاتها الـشرائية  وإة والرغبة فى التعامل مع المنظمقاعدة الموردين الذين يتوافر لديهم القدرة     

ن المتابعة المستمرة لمصادر التمويل والتطورات فى قدراتهم وامكانياتهم واتجاهاتهم نحـو المنظمـات              إ

اسات تتطلـب مـن أجهـزة       المشترية يعتبر مهمة صعبة للغاية ، لذلك تقوم غالبية المنظمات بوضع سي           

ل قدراتها وتقييمها   وتحلينفاق وقت وجهد ملموسين فى البحث عن مصادر التوريد المحتملة           الشراء بها إ  

  .حتياجات المنظمة وأهدافها الشرائيةفى ضوء إ

  

  :خرى فى المنظمةتحقيق التكامل مع اإلدارات األ -4

يسية لجهات االستخدام   ن يتوافر لديها الفهم العميق لالحتياجات الرئ      إلدارة المشتريات أ  من المهم بالنسبة    

مناسـب  الحصول عليها فى الوقـت ال     لتأمين  لى خطط    هذه االحتياجات إ    حتى يمكن ترجمة   فى المنظمة 

  .وبالجودة والكمية المناسبة

  

  :المسئولية عن االتصاالت الخارجية -5

ظمات تصيغ العديد من الـسياسات اإلضـافية والتـى           المن ن غالبية ة فإ فى ضوء السياسة العامة للمنظم    

ن  والتمهيـد للحـوار وأ      بعمل االتصال  رشادات دقيقة فى مواقف محددة، هنا يقوم جهاز الشراء        تعطى إ 

ى المنظمة والموردين وتؤثر فـى األداء       يشارك فى الجلسات والمناقشات التى قد تدور بين المسئولين ف         

  .تفاق التوريدالنهائى إل
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  :تنمية عالقات طيبة مع مجتمع الموردين -6

 المطلوبـة لنـشاط     عاليةن مجرد تنمية قاعدة للموردين وعقد اتفاق التعاون معهم ليس كافياً لتحقيق الف            إ

ا بمـا يحقـق     مداد، ولكن يجب إضافة إلى ذلك تطوير هذه العالقات وضمان اسـتمراريته           الشراء واإل 

ن توافر االتجاهات االيجابية وعالقات الشراكة والتعاون مع الموردين تزيـد           مصلحة ورضا الطرفين، إ   

ت المنظمـة القائمـة     رة تعـامال  ن والمتوقعين فى الدخول فى دائ     يمن رغبة الموردين المتميزين الحالي    

ن تنمية العالقات الطيبة مع المـوردين       اً بالنسبة لهم، ومما ال شك فيه أ       نها تعد عميالً جيد   بالشراء حيث أ  

  .يساهم فى التغلب على مشكالت تنفيذ االلتزامات

  

  :)2003الصيرفى  ( إدارة المشترياتنشطة التى تقوم بهااأل

  -:سية المتمثلة فيما يليسااالحتفاظ بالوثائق األ: أوالً

  سجالت المشتريات -1

 سعارسجالت األ -2

 سجالت الموردين -3

 سجالت المخزون واالستخدام  -4

 ملفات المواصفات -5

 الكتالوجات -6

  

  :جراء البحوث والتى تشملإ: ثانياً

  دراسة السوق -1

 دراسة المواد  -2

 تحليل التكاليف -3

 دراسة مصادر الشراء -4

 فحص مصانع الموردين -5

 والمصادر والتوريدتنمية البدائل للمواد  -6
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  :الشراء ويشمل: ثالثاً

  مراجعة طلبات الشراء -1

 سعار وتحليلهاالحصول على عروض األ -2

 وضع برامج الشراء والتسليم -3

 مقابلة مندوبى المبيعات -4

 التفاوض بشأن العقود -5

 إصدار أوامر التوريد -6

 التحقق القانونى من شروط التعاقد -7

 متابعة التوريد واالستالم -8

 يرمراجعة الفوات -9

 المراسالت مع الموردين واجراءات التسوية معهم -10

  

  :موقع إدارة المشتريات فى الهيكل التنظيمى

دارى وذلك نتيجة التطور فى      رئيسياً داخل التنظيم اإل    تحتل إدارة المشتريات فى معظم المنظمات موقعاً      

ظمـات المختلفـة    سات وتنظيم المهـام فـى المن      ياتفكير المسئولين فى إدارة المشتريات عن رسم الس       

 علـى   ئيسية وهامة سوف يكون لها تأثير إيحابي      وإكتشافهم أن بلورة وظيفة الشراء على أنها وظيفة ر        

برنامج تخطيط وتنفيـذ وتقيـيم      (عمال بصفة عامة     المنظمة وعلى نتائج األ    بقية الوظائف التى تنفذها   

  )2006أعمال الشراء 

ى العناية والتـأثير الكامـل مـن    نظيمى مرتفع وتلقدارة المشتريات فى مستوى ت ن تكون إ  هذا ويجب أ  

ليهـا  ء فينظر إ  ن وظيفة الشرا  ليا نظراً لتأثيرها القوى على األداء، أما فى بعض المنظمات فإ          دارة الع اإل

 االنشطة الرئيـسية مثـل العمليـات أو         كوظيفة خدمية مساعدة تحتل مرتبة إدارية أدنى وقد تتبع أحد         

  :، ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالى)2005المرسى أدريس، (دارة الهندسية اإل
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  )1(الشكل رقم 

   فى المنظمةموقع جهاز الشراء فى المستوى االعلى

  

  

  

  

  

  

  

إدريس، ثابت والمرسى، جمال، إدارة الشراء واالمداد، االسكندرية، الدار الجامعية : المصدر       

  )115(، صفحة 2005

  

  -:رة المشترياتداالتنظيم الداخلى إل

نشطة وتجميعها فى وحدات تنظيمية فرعية داخل قسم        تنظيمية فى تحديد كيفية تقسيم األ     تكمن القضية ال  

همهـا  ة المشتريات يتوقف على اعتبارات أ     دارفإن التنظيم الداخلى إل   أو إدارة المشتريات، وفى الحقيقة      

  )2005أدريس، المرسى (

شراء والوزن النسبى لها مدى تكـرار شـرائها بـاختالف           نشطة ال  تختلف أ  :طبيعة نشاط المنظمة   •

مة كلمـا تنوعـت المـواد       ، وبصفة عا  ى خدمات بيعة النشاط وهل هو نشاط صناعى، تجارى أو       ط

لـى وجـود    لما ظهرت الحاجـة إ    ليها وبكميات كبيرة ك   دت معدالت تكرار الحاجة إ    االمطلوبة وز 

  .ءوحدات مستقلة داخل جهاز الشراء للقيام بأعمال الشرا

يق من الـسوق    المنظمات صغيرة الحجم والتى تقوم بالتعامل فى نطاق ض        : حجم ومكانة المنظمة   •

خـرى  ة الشراء ذاتها قد تلحق بوظيفـة أ       ن وظيف يات المادية أو البشرية فإ    مكانوال يتوافر لديها اإل   

 .داخل المنظمة

كلمـا تعقـدت    سـواق الخارجيـة والمحليـة        كلما تعـددت األ    :سواق ومصادر التوريد  نوعية األ  •

امـل  الشراء وكلما كان من الضرورى تخصيص وحدات خارجية مستقلة للتع         عمليات  وتخصصت  

 .نجاز مهام الشراء إو مصدر وتحقيق الفاعلية فىمع المشكالت الخاصة بكل سوق أ

 هناك من المنظمات من يتبع فلسفة التمييز بين التدفق          :دارة العليا واستراتيجيات المنشأة   فلسفة اإل  •

 الداخلية ضمن اختصاصات وظيفة اإلنتـاج       نشطة المواد  والتدفق الخارجى للمواد، فيدمج أ     اخلىالد

المدير العام

 نائب المدير العام

مدير الموارد  مدير التمويل
 البشرية

مدير الشئون 
 الهندسية 

 مدير المشتريات مدير التسويق
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يؤثر فى النهاية على نوعيـة      نشطة التدفق الخارجى ضمن اختصاصات وظيفة التسويق وهو ما          وإ

نشطة التى تلحق بالشراء، كذلك هناك من المنظمات من يتبع سياسة التخصص الوظيفى فيوكل               األ

 .ال الشراء الى وحدة مستقلةكل أعم

  )2(الشكل رقم 

  تنظيم الداخلى الدارة المشترياتال

  

  

  

  

  

إدريس، ثابت والمرسى، جمال، إدارة الشراء واالمداد، االسكندرية، الدار الجامعية :        المصدر

  )123(، صفحة 2005

  

  :خرى بالوظائف األإدارة المشترياتعالقة 

القـة تبادليـة     نـه يمتلـك ع     وبحكم طبيعته الخاصة فإ    ،فى جسم التنظيم  يقع نشاط الشراء موقع القلب      

خرى فى المنظمة، حيث يمارس نشاطه كحلقة وصل بين جميـع جهـات             مستمرة مع جميع األقسام األ    

ثيق وقدر كبير من    نه من الضرورى أن يكون هناك تعاون و       ام والموردين الخارجيين، وعليه فإ    االستخد

ادريـس،  ( .أهـدافها تحقيـق   المنظمة على   خرى بما يساعد    مشتريات واألقسام األ  الثقة المتبادلة بين ال   

  )2005المرسى 

دارة ر المتبـادل النـشطة الـشراء واإل        تبرز مالمح التأثي   :دارة الهندسية العالقة بين المشتريات واإل   

لمجهود الـذى   دارة الهندسية يحدد مقدار الوقت وا     د من المجاالت فجهاز التصميم واإل     الهندسية فى العدي  

لهندسـية عـادة تتحمـل      دارة ا اجات المنظمة من مواد معينة، فـاإل      ينفقه جهاز الشراء فى تأمين احتي     

 .عداد الرسومات الهندسيةنية وإعداد المواصفات الفالمسئولية األولية عن إ

  

  

  

  

  

مدير المشتريات

 المتابعة الشراء السجالتبحوث الشراء

وحدة شراء سلعة )أ(وحدة شراء سلعة 

 االستيراد  السوق المحلية
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تبدأ مـن اللحظـة     النتاج   العالقة بين إدارة المشتريات وإدارة ا      :وإدارة االنتاج العالقة بين المشتريات    

لى إدارة  احتياجاتها من مستلزمات التصنيع إ     تحول فيها إدارة االنتاج برامجها التصنيعية أو         االولى التى 

 المشتريات بدورها تترجم هذه االحتياجات وتضمنها داخل برامج الشراء التى تـسير        ةالمشتريات، إدار 

تـى ال   دارتين، ففى الحالـة ال    لدمج برامج اإل  يها، والمشكلة الى قد تظهر هنا، هى التوقيت المناسب          عل

عمال بفعالية وكفـاءة فيمـا يتعلـق        تسمح فيها إدارة االنتاج المحولة إلى إدارة المشتريات بممارسة أ         

 النهاية على التكاليف االجماليـة      نه قد تنشأ فى هذه الحالة العديد من المشاكل التى تؤثر فى           فإبالوقت،  

وض العطـاءات أو دراسـة      لى صعوبة االستفادة من عـر     ن يؤدى ذلك إ   لمنتجات المنظمة، إذ يمكن أ    

 .ى يمكن القيام بالشراء المفاجئ وهذا ينتج عنه مشاكل ال حصر لهامستويات األسعار، أ

ن التنسيق وتبادل المعلومات بينهما يصبح ضرورياً ومفيداً        تحقيق أهدافهما، فإ     تستطيع االدارتان  حتىو

 المواد والتجهيزات التى توفر الكثيـر مـن         ، فيمكن التنسيق بشأن اختيار    ل عام لمصلحة المشروع بشك  

ن التـوفير  أى أ Pay More and Save Moreكثر االستثمارات المالية، وهذا يعنى إدفع أكثر توفر أ

الحالة التى تمارس فيها إدارة     فى تكاليف عمليات التصنيع والتجميع قد تتجاوز تكاليف الشراء، هذا فى            

نتاج بوضع شروط تعجيزيـة فـى       المشتريات بحيث ال تقوم إدارة اإل      عملها بالتعاون مع إدارة      نتاجاإل

إلـى إرتفـاع    يضاً   تكاليف تصنيعها بل أ     ارتفاع إلىليس فقط   مواصفات المواد التى تطلبها مما يؤدى       

  ).1999عبيدات واخرون ( وتوفيرها تكاليف الحصول عليها

  

  -:ة المشترياتإدارة االنتاج وإدارالعالقة بين 

 حتى يكون هناك توافق وتزامن فى أعمـال         خرى عن برامجها وخططها   تقوم كل منهما بإبالغ األ     -1

  .عمال الشراءاإلنتاج وأ

نتـاج  ل على البرامج والخطط سواء فى اإل      ى ظروف طارئة قد تحص    عن أ خرى  تبلغ كل منهما األ    -2

 .أو المشتريات

اف المواد والمعدات والمهمات الجديـدة المـستحدثة        دارتان معاً على اكتش   من المالئم أن تعمل اإل     -3

 .بالسوق
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  :)المبيعات (العالقة بين إدارة المشتريات وإدارة التسويق

ن جميع الشركات مدركة وواعية لحقيقة وأهمية العالقة المباشرة بين وظـائف التـسويق              أصبحت اآل 

 للعديـد مـن الـشركات،        المبيعات ادةالمختلفة والربحية فى هذه الشركات، ففى السعى المتواصل لزي        

يحدث نتيجة ضعف النـشاط     رباح عن الحدود المرغوبة والذى قد       وعندما ترى أن هناك نقص فى األ      

نتـاج  عناصر والنشاطات المسببة لهذا األمـر وهـى اإل        ن أول ما يخطر ببالها هو تحليل ال       البيعى، فإ 

ارة المشتريات  ، ومن هنا تنشأ العالقة بين إد      والمشتريات والتسويق والتى تشكل عصب التنبؤ بالمبيعات      

ن تكون مركـز تكلفـة، وإدارة       كما عرفنا سابقاً مركز ربحى قبل أ      دارة المشتريات   وإدارة التسويق، فإ  

دارتـين حتـى يـضمن      البد من التعاون والتنسيق بين اإل     مركز ربحى أساساً، إذا     ) المبيعات(التسويق  

  .رباح من خالل توفيق برامج الشراء مع برامج التسويقألشروع الوصول الى أفضل مستويات االم

  

  )1999عبيدات واخرون  ()المبيعات(العالقة بين إدارة المشتريات وإدارة التسويق 

ائص سعار، المواصفات والخص  ق بالكميات المطلوبة، مستويات األ    دارتين فيما يتعل  تنسيق برامج اإل   -1

 مواعيد التوريد، ومواعيد التسليم للتعاقدات فى       سة،التى تعكس توقعات المستهلكين، ظروف المناف     

  .السوق النهائى

من عمالء  دارتين عمليات المبادلة وهى الشراء      ى تقتضى التعاون والتنسيق بين اإل     من النواحى الت   -2

 .نتاجه النهائىالمشروع الذين يشترون إ

  

امـراً  االدارة المالية   لمشتريات و يعتبر التنسيق بين جهازى ا    : واالدارة المالية  بين المشتريات    ةالعالق

ضروريا عند شراء المعدات الرأسمالية حيث يترتب على شرائها وجود التزامات مالية ضـخمة فـى                

 .حين تؤثر شروط السداد ومواعيده على قدره المشروع على السداد

  

  :)1998زويلف، العالونه  (دارة الماليةالعالقة بين المشتريات واإل

بل إجـراء عمليـة الـشراء، إذ        دارة المالية حتى ق   ريات ارتباطاً عضوياً مع اإل    المشتترتبط إدارة    .1

دارة المالية قبل الدخول فى التزامات مالية وذلك         ل إدارة المشتريات على موافقة اإل     ن تحص تقضى أ 

للتأكد من وجود مخصصات مالية كافية أو اتباع خطوات معينة تضمن الحصول على التزامـات               

 .مالية

دارة المالية من صرف فواتير الشراء دون تأييـد إدارة الـشراء لوصـول المـادة                يع اإل ال تستط  .2

 .واستالمها
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دارة المالية، كما تـؤدى     لبات اإل ن تتشابه وتتماشى نماذج الشراء ومتط     تقتضى المبادئ المحاسبية أ    .3

 . شروط الدفعن العمليات المالية والحسابيه حسبإدارة الشراء العديد م

 

ن مـن الوظـائف      الشراء والتخزين تعتبـرا     إن وظيفتا  :إدارة المشتريات وإدارة المخازن   العالقة بين   

ذا ث عـن األخـرى وإ     خرى ويمكن الحديث عن إحدى هاتين الوظيفتين دون الحدي        المكملة إحداهما لأل  

زين علـى   كانت المبررات التنظيمية فى بعض المشروعات كبيرة الحجم تؤيد الفصل بين الشراء والتخ            

معاً تأثيراً وتأثراً، فـالتخزين ينـشأ       ن ذلك ال يمنع عملياً من تداخل النشاطين         طة التنظيمية، إال أ   الخري

 .ساساً فى تصميمها على التخزين وظروفهيات الشراء وبرامج الشراء تعتمد أساساً من خالل عملأ

 

 :العالقة بين إدارة المشتريات وإدارة المخازن

 .دارتينخاذ االجراءات الالزمة من قبل اإلتيات المخزون إلمات المتعلقة بمستوتبادل المعلو .1

رقابة على المخزون من حيث الكميات الزائدة ومستوى الطلب عليهـا           تبادل المعلومات المتعلقة بال    .2

 .والذى قد يكون سريعا أو بطيئاً وكذلك الكميات التالفة

 اذ االجراءات التخزينية الالزمةتبادل المعلومات المتعلقة بالشراء الجديد ومواعيد التسليم التخ .3

وب الذى ينسجم مع مـصلحة      سل تخفيض االستثمار فى المخزون باأل     دارتين معاً من أجل   تعاون اإل  .4

 ).1999عبيدات واخرون (المشروع 

  

رة دارة العليـا إدا    ألهمية وظيفة المشتريات وضـعت اإل      :دارة العليا المشتريات واإل  إدارة   العالقة بين 

دارات، وتكون علـى عالقـة مباشـرة        س المستوى اإلدارى الذى تعمل فيه بقية اإل       المشتريات على نف  

عمال الشراء  أن  للوقوف على كفاءتها فى تحقيق األهداف المطلوبة منها وخاصة أل         وذلك  ومستمرة بها   

 فى المشروعات الكبيرة تؤثر بشكل مباشر فى كفاءة المنظمة 

 :اتإدارة المشتريدارة العليا وبين اإلالعالقة 

 .هداف التى يتطلب من إدارة المشتريات تحقيقهاتقوم اإلدارة العليا بتحديد األ .1

اسـات المنظمـة    دارة العليا إدارة المشتريات بالمعلومات والبيانات وتوضيح أهداف وسي        تزود اإل  .2

 .عمال الشراءللمساعدة فى تخطيط أ

 .هداف المسئولة عنهاألاءة إدارة المشتريات فى تحقيق ادارة العليا بتقييم كف تقوم اإل .3

قدم لها المعلومـات    نشطة التى تفوم بها وت    تقوم إدارة المشتريات بإخطار اإلدارة العليا عن كافة األ         .4

 . من طبيعة عملهالتكون على بينة
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 . على عقود الشراء الكبيرة التى تبرمها إدارة المشتريات مع المورديندارة العليا بالتوقيعاإلتقوم  .5

عمال المكلفة وحسب التعليمـات بهـذا       ريات موافقة اإلدارة العليا عند قيامها باأل      تأخذ إدارة المشت   .6

 .الخصوص

ليهـا  تبر مدير المشتريات أحد أعضاء اإلدارة العليا ويشارك فى تحديد األهداف التـى تـسعى إ      يع .7

 .)1990خضر واخرون (المنظمة كما يساهم فى رسم السياسات فى المنظمة 

 

  : المشترياتسياسة االرشاد والتوجيه ودليل

ع الموردين،   اتصال فعال يساعد فى تسهيل مهمة إقامة عالقات وطيدة م          ةنظممما الشك فيه أن توافر أ     

 لتزويد الموردين الحـاليين     Bookletsعداد كتيبات   م بإ ن بعض المنظمات تقو   ولتحقيق هذا الغرض فإ   

جهـزة والمعـدات    المـواد واأل   احتياجات المنظمـة مـن       والمحتملين بنواحى المعرف المختلفة بشأن    

  -:)2001سنان ( ها فى هذا الشأن، وتحتوى هذه الكتيبات على الجوانب التاليةاوالسياسات التى تتبن

 .خدماتهامنتجاتها وتعريف مختصر بالمنظمة وعملياتها و •

 .جهزة الشراء بها ونوعية المواد التى يتخصص فيها كل جهازدليل أل •

 .ة المتبعة فى توفير احتياجاتهاالسياسات والممارسات الشرائي •

ن فائدة كتيبات السياسة تكمن فى تعريف المنظمة الموردة بأصول وقواعد التوريد الصحيحة وبالتالى              إ

شاعات التى قد تدور بشأن ممارسات      كما أنها تحد كذلك من التخمينات واإل      الحد من حاالت سوء الفهم،      

عد فى النهاية على تحسين صورة المنظمة وتوطيد عالقاتها         المنظمة الشرائية أو العاملين بها، مما يسا      

  .بمجتمع الموردين
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  ):2005إدريس، المرسى (السياسات بشأن المناقصات العامة 

 فى كافة المواقف الشرائية، على الرغم من أنه ليس من الضرورى اللجوء الستخدام المناقصات العامة

التى قد تضر بسمعة المنظمة تأتى عن طريق الممارسات عند خطار والتهديدات وإال إن أكثر األ

لى وضع سياسات محددة لتوجيه ة لذلك تلجأ العديد من المنظمات إاستخدام المناقصات العامة، نتيج

  .تصرفات مسئولى الشراء فى حاالت استخدام المناقصات العامة

نح العقد إلى أقل العطاءات من نية تفرض على المنظمة موعلى الرغم من عدم وجود التزامات قانو

روض سعراً قل العمة ذاتها تنطوى على منح العطاء ألن عملية المناقصات العاحيث السعر، اال أ

ن مثل هذا التوقع هو الذى يدفع الموردين لحساب التكلفة وتقييم بفرض انطباق الشروط األخرى، إ

توفر نوعين يجب سعار بصفة منتظمة، واألل تقديم العروض، وهو منح العقد ألقل المركز التنافسى قب

  -:من السياسات

ن يكون المشترى راغباً فى التعامل مع كل مارسة الصحيحة للمناقصات العامة أتستلزم الم: أوالً

ن السياسة المترتبة على ذلك يجب أن تشير إلى أن كل  يدعوهم لتقديم عروضهم، إلذينالموردين ا

وض للتوريد يجب تحديدهم مقدماً باعتبارهم موردين مؤهلين للمهمة ن يتقدموا بعرالموردين المزمع أ

  .موضع التوريد

ن تلتزم المشترية يجب أن المنظمة  عند عدم منح المورد ذو السعر األقل حق التعاقد والتوريد، فإ:ثانياً

  .بشرح وتفسير مبررات هذا القرار

نه من الصعب قة، فالممارسة تشير إلى أب تطبيقها بدن هذه السياسات من الصعفى الواقع العملى فإ

يد لكل العناصر موضع رتوافر عدد كبير من الموردين المتساويين فى القدرات أو الراغبين فى التو

ذلك باستثناء الشراء، مما يجعل تقييم العروض وفقاً للسعر وحده أمراً يدخل فى نطاق المستحيل، و

ركة موردة بذاتها وليس لغالب االتجاه نحو التعامل مع شن هذا الموقف يملى فى االمنتجات النمطية، إ

ولئك الذين لقرار من الصعب تبريره بالنسبة ألن مثل هذا االعطاء األقل سعراً، إضافة إلى ذلك فإ

القرار هو منح العقد لصاحب ذا كان عطاءات وتم رفضها رغم انها األقل سعراً، وعليه فإنه إتقدموا ب

ة أو مواعيد التسليم فإن ذلك قد فضل من حيث الجودة أو الخدم ولكنه األعطاء أعلى من حيث السعر

لى وضع سياسات التعامل مع ض الموردين، من هنا تبرز الحاجة إضرار بالعالقات ببعيؤدى إلى اإل

  -:مثل هذه المواقف، من السياسات التى يمكن استخدامها فى هذا المجال ما يلى

 .ل تساوى عروض اخرىمنح كل مورد عقد واحد فقط فى حا •

 معاملة جميع المنظمات الموردة وفقا لنفس القواعد حتى يمكن تحقيق العدالة •
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إلى المنافسين سواء قبل التعاقد واردة بالعطاءات بالسرية التامة وعدم تسريبها معاملة المعلومات ال •

 .و بعدهأ

 .و بعد الوقت المحددال يتم قبول عطاءات قبل أ •

 .عالن عن ذلكستالم العطاءات يحب اإليد موعد إمدتفى حالة  •

ختيار فى الوقت المناسب بطريقة ودية وموضوعية فى ذات إبالغ الموردين الذين لم يقع عليهم اإل •

 .الوقت

  

  )2005إدريس، المرسى (السياسات بشأن العينات 

 مـن   حدى الوسائل التقليدية للتعرف على جودة المنتج، وقدرته على تحقيـق الغـرض            تمثل العينات إ  

بيع لدى الشركات الموردة    حد المداخل التى يسلكها مندوبى ال     م، وتعد العينات من ناحية ثانية أ      االستخدا

ينات المجانية، وقد يجد المـشترى      بواب بل والتأثير على صناعة القرار خاصة ما يسمى بالع         لطرق األ 

ر مكلفة، أو أنها وسيلة     نها غي ، ربما أل  نه من الصعب رفض هذه الدعوة للحصول على عينات مجانية         أ

ة تحدد متـى    للحصول على معلومات جيدة بشأن المنتج الجديد الذى قد يكون مفيداً، ولكن هناك سياس             

ة لها مـن    ن العينة محدودة القيمة او ال قيم      وجد المشترى أ  ذا  يمكن قبول أو رفض العينات المجانية، إ      

فض، فى المقابل عنـد     ها موضحاً أسباب الر   ن يعتذر بأدب عن قبول    منظور الحاجة للشراء، فإنه يجب أ     

ت الموضوعية عليها فى الحال أو      بداء المالحظا از الشراء يصبح ملتزما برؤيتها وإ     ن جه قبول العين فإ  

  . أقرب فرصة ممكنةفى
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  )2005إدريس، المرسى (سياسات التسعير ومصادر التوريد 

نه يتولـد   ات عمليات الشراء، وفى الحقيقة فإ     ة ومخرج نشطة الرئيسي تمثل قرارات التسعير والتوريد األ    

ن   القائمة بالشراء، نتيجة لـذلك فـإ        تأثير ملموس على المستوى الداخلى والمستوى الخارجى للمنظمة       

بشأنها تعد على درجة عالية من      نشطة وطبيعة عملية اتخاذ القرارات      اول هذه األ  الطريقة التى يتم بها تن    

 ومـوارد التوريـد     نه من الضرورى وضع سياسات بشأن التسعير      وغيرها، فإ األهمية، لهذه األسباب    

تساق والموضوعية ومـن أهـم مجـاالت هـذه          تسهل من التوصل إلى قرارات وتصرفات تتسم باإل       

  :السياسات

  استخدام المناقصات •

 الحاالت التى يمكن اللجوء فيها للمارسات •

 عدد مصادر التوريد •

 حجم المنظمات الموردة •

  المنتج أم الموزعالشراء من •

 معايير المفاضلة واالختيار بين الموردين •

  

  ):2005إدريس، المرسى (خالقية السياسات المتعلقة بالممارسات األ

ن تكون  يات فإنه يكفى القول بأَن هذه التصرفات يجب أ        لى تصرفات العاملين فى إدارة المشتر     بالنظر إ 

ن المسئولين والعـاملين فـى إدارة       ى للمنظمة، فإ  ق مستوى الشبهات، ومن المنظور األخالق     مهنية وفو 

هام فى تكوين إدارة وانطباعات اإلدارات واألقـسام األخـرى          المشتريات يقع عليهم عبء القيام بدور       

تلفة، تم طرح   دارية المخ  مدير من المستويات اإل    500قوامها  جريت على عينة    بالمنظمة، وفى دراسة أ   

ن نموذج العاملين فى مجال الشراء      ل، وقد توصلت الدراسة إلى أ     موضوع الممارسات األخالقية لألعما   

خالل ة المشكالت التى قد تترتب على اإل      خالقى ومعالج  فى تعريف وتنفيذ معنى السلوك األ      يعتبر حيوياً 

 .)Cavinato 1987(به 

 اء الخبراء ونتائج الدراسات على أنه يجب توافر عنصرين على األقـل لتحقيـق الممارسـة               روتتفق آ 

  -:خالقيةاأل

  .خالقية ذات العالقة بنشاط الشراء التنفيذ لمجموعة من السياسات األتطوير ودعم: أوالً

 وتطـوير المهـارات     جابيـة التدريب والتطوير المستمر للعاملين بغرض تنمية الممارسـات االي        : ثانياً

  .السلوكية واالتجاهات االيجابية لهؤالء العاملين
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 Purchasing Manualدليل إدارة المشتريات 

 والتـى  كتوبـة مجـراءات ال  يحتوى على السياسات واإلPurchasing Maualدليل إدارة المشتريات 

ن إدارة المـشتريات واإلدارات     نه يحدد العالقة بـي    تغطى النشاطات الداخلية إلدارة المشتريات، كما أ      

مـة علـى    ا السياسة الع  خرى فى المنظمة، ودليل إدارة المشتريات هذا يكون موضوعا إنطالقا من          األ

التى تخص نشاط الـشراء علـى هـذا         مستوى المنظمة ككل وتقوم إدارة المشتريات بتحديد الجوانب         

ساس، ثم تتولى بعد ذلك عملية صياغة االجراءات والطرق التى تجب اتباعها لتنفيذ تلـك الـسياسة                 األ

  .)1999عبيدات واخرون (

  

  -:دارة المشترياتميزات وجود دليل إل

  .زيز سلطة إدارة المشتريات على األعمال التى تمارسهاوتعدعم  -1

خرى فى المنظمة باجراءات وسياسات وظيفة الشراء حتى تؤخذ بعين االعتبـار            يزود اإلدارات األ   -2

 عند طلب االحتياجات 

 يساعد فى تدريب ورفع كفاءة موظفى الشراء  -3

 .فة الشراء بكفاءة وفعاليةسلوب الذى يضمن انجاز وظيساعد فى تخفيض تكاليف الشراء باألي -4

  

  ):2005إدريس، المرسى (إجراءات التوريد 

نجاز مهمة محددة وذلك فى ضوء السياسات        التصرفات التى يجب القيام بها إل      جراء بالتفصيل يحدد اإل 

لـى  ، حيث أن اإلجراء يحدد طريقة إنجاز المهام أو عمل األشياء وتسعى اجراءات التوريـد إ               المتبعة

  -:رئيسين هماتحقيق غرضين 

  دارة المشتريات بكفاءة وفعاليةالعام واتجاه التصرفات الالزمة إلنجاز أنشطة إطار أنها تمثل اإل: االول

لمعلومات من خارج القـسم إلنتـاج المعلومـات         داة لتشغيل مدخالت ا   أنها تمثل الوسيلة أو األ    : الثانى

  .ريقة منسقة وفى الوقت المناسبخرى للقيام بوظائفهم وبطالمطلوبة لألفراد فى األقسام األ
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  )1987فنجاق (أنواع الشراء 

  الشراء بهدف البيع -1

ت ذلك بقصد الربح، ونجـاح هـذه المنـشآ      ت التجارية بشراء البضائع بهدف إعادة بيعها و       تقوم المنشآ 

 .لمالئمصناف التى قامت بشرائها بسعر يحقق لها قدراً معيناً من الربح اعلى قدرتها على بيع األيعتمد 

  :نتاج الشراء بهدف األ-2

ها الـربح،   خرين بسعر يحقق ل   اد إلى سلع تامة الصنع لبيعها لآل      الهدف من هذا الشراء هو تحويل المو      

  .سعار المناسبةكن بيعها باألنتاج سلع يمويعتمد نجاح هذه المنشآت على قدرتها على إ

  :الشراء بهدف االستهالك -3

 النهائى والتـى تـسعى مـن        ت المختلفة بهدف االستهالك   تاجها المنشآ شراء األصناف التى تح   يتم هنا   

يعتمد النجاح هنا على قدرة المنشآت على إنتاج الخدمات المطلوبة من           نتاج خدمات متعددة، و   خاللها إل 

  .خرى بالتكاليف المناسبةآت األفراد والمنشقبل األ

  

  :المركزية والالمركزية فى الشراء

لشراء هو أن تكون كافة تخصصات إدارة المشتريات مجمعة فى مكان واحـد        المقصود بالمركزية فى ا   

ا تعنى الالمركزية فى الشراء هـو أن يكـون لـإلدارات            ويسأل عنها فرد واحد أو إدارة واحدة، بينم       

ختيار مصادر التوريد واالتصال المباشر بـالموردين وغيـر         عملية الشراء وا  خرى حق التدخل فى     األ

  )2006برنامج تخطيط وتنفيذ وتقييم اعمال الشراء (اصات إدارة المشتريات ذلك مما يدخل اختص

ـ                ائمين بوظيفـة   ويطبق نظام مركزية الشراء على نطاق أوسع لما له مزايا كثيرة نتيجة تخـصص الق

  .داءلكثير من الوفورات ومن ثم تحقيق أفضل فى األ مما يساعد على تحقيق االشراء وارتفاع كفاءتهم

  

  :اءمركزية الشر

الذى يسعى إلى تركيز الخبرات فـى أعمـال    دارى   الشراء مبدأ التخصص فى العمل اإل      تحقق مركزية 

غلب المنظمات  محددة تساعد على ارتفاع كفاءة األداء وزيادة الربحية، ولذلك فإن االتجاهات الحديثة أل            

 .راء لالستفادة بمزايا هذا النظامهو نحو مركزية الش
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  )1999بيدات واخرون ع: (مزايا المركزية

  .تجنب االزدواجية فى الجهد المبذول للشراء -1

 .الحصول على خصم الكمية نتيجة تجميع طلبات الشراء فى جهه واحدة -2

التوفير فى تكاليف النقل الناتجة عن شحن الكميات الكبيرة واالستفادة من الحمولة  الكاملة لوسائل                -3

 .النقل

 .اءتحقيق فعالية الرقابة على أعمال الشر -4

 .إمكانية توفير المتخصصين فى أعمال الشراء وبخاصة فى الدول المتقدمة واالستفادة من خبراتهم -5

إرسال طلبات أقل بكميات أكبر وهذا يخفض من مرات الشراء وبالتـالى يخفـض مـن تكـاليف                   -6

  .الشراء

  تحقيق الكثير من الوفورات فى تكاليف النقل عند توحيد الطلبات ومواعيد تسليم المواد -7

ها بالكميـة والـسعر والجـودة     عدد مرات الشراء والحصول على األصناف المراد شراء      تخفيض -8

 .المناسبة

عمال الكتابية مع تخفيض عدد السجالت والملفات وتركيزها فـى  اءات وتقليل حجم األ   تبسيط االجر  -9

 مكان واحد

 .تركيز مسئولية الشراء فى مكان واحد ولدى مدير مسئول واحد -10

  )1990خضر واخرون : (عيوب المركزية

لى خلق صعوبات من ناحية االستمرار فـى  ت وتنفيذ طلبات الفروع مما يؤدى إ     البطء فى االجراءا   -1

  .العمل

ال تصلح فى المشروعات الصناعية ذات الوحدات االنتاجية المتعددة والمنتشرة فى مناطق كثيـرة               -2

 .نتشرة جغرافياًوكذلك الحال فى المشروعات التجارية ذات الفروع المتعددة والم

ختلفة، دارات الم ى تواجهها إدارة المشتريات فى اإللمام بجميع االحتياجات الخاصة باإل         الصعوبة الت  -3

ن تقوم بتحديد الطريقة المثلى فى      حيث من الراجح أن كل إدارة تستطيع أن تحدد احتياجاتها بدقة وأ           

 .شراء ما يحتاج إليه

ة وظيفـة    والخبرات الالزمة لتحمل مسؤلي    وافر الكفاءات لتلى الحاجة   تؤدى المركزية فى الشراء إ     -4

 . خاصة فى البلدان الناميةالشراء، وهذا يصعب توفره
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  :المركزية الشراء

لفة وفى مناطق فى بعض حاالت المنظمات كبيرة الحجم التى لها فروع وتعمل فى تخصصات مخت

ه من وفورات اقتصادية سوف تتسبب ن اتباع سياسة مركزية الشراء رغم ما تحققجغرافية متباعدة فإ

ضافة ة المشتريات، باإلفى خلق مشاكل إدارية وإقتصادية نتيجة لتعدد التخصصات المطلوبة فى إدار

قد يتسبب فى التأخير فى تنفيذ خرى فى الوقت المناسب، مما خير تلبية طلبات مختلف الفروع األإلى تأ

 على سياسة الشراء، فى هذه الحالة لتتناسب مع وضع نشطة المختلفة، ولذلك البد من إدخال تعديلاأل

  المنظمة ذات الفروع المتعددة، 

  

  )2003الصيرفى : (مزايا الالمركزية

لمشروع لسرعة إستجابة الوحـدات     نتاجية فى ا  ضمان عدم حدوث أى توقف او أعطال للبرامج اإل         -1

  .نتاجية فى تدبير إحتياجاتهااإل

ن هـذه   نتاجية وفق المواصـفات المطلوبـة أل       إ ةات لكل وحد  ضمان توريد االحتياجات والمستلزم    -2

 .الوحدة تكون أكثر دراية بظروف عملها وطبيعة إحتياجاتها

نتاجية من السوق المحلى وهذا من شأنه تدعيم روابط الصداقة         يتم تأمين غالبية احتياجات الوحدة اإل      -3

 .مع المصادر المحلية

نتاجية يمكن مـن    رة للمشتريات فى دائرة الوحدة اإل     داسهولة التنسيق مع جهات االستخدام فوجود إ       -4

مر الذى يساعد على الدقة فـى       ستخدام األ االتصال المباشر بين مندوبى المشتريات وبين جهات اال       

 .تفهم االحتياجات

عمال الكتابية وفى حفظ السجالت وهذه الظاهرة يكون من الصعب          دواج فى األ  تجنب التكرار واالز   -5

دارة تصال المستمر بين المصنع وبـين اإل      لة اتباع المركزية نظراً لحاالت اال     الهروب منها فى حا   

 .المركزية للشراء

ن التوجـه   دارة المواد فعندما يكو   توفير الخبرة والمعرفة لدى اإلدارات الفرعية فى إ       المساعدة فى    -6

 .لية الشراءدارات الفرعية والرئيسية الخبرة الالزمة فى عمالمركزياً يتولد لدى األفراد فى اإل

 .ما بالنسبة لعيوب الالمركزية فانها تتمثل فى عكس مزايا المركزيةأ
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  :الجمع بين المركزية والالمركزية فى الشراء

لالمركزيـة  ل يقـال بالنـسبة       العملية ونفس الشئ   قق فى الحياة  ن تتح ما ان المركزية الكاملة ال يمكن أ      ب

عمال الشراء، وهـذا مـا      الجمع بين األسلوبين فى تنفيذ أ     ة، فقد اتجهت المشروعات الكبيرة إلى       الكامل

للمشروعات الصناعية والتى تملك مصانع منتشرة      النسبة  بيسمى بالمركزية الشراء ومركزية الرقابة، ف     

راء ضرورية وحيويـة    عمال الش فية متباعدة تصبح الالمركزية فى أ     على نطاق واسع فى مناطق جغرا     

 فـى المركـز     ولكن مع تركيز عمليات الرقابة    ) ةمتشابهه أو مختلف  (نواع المنتجات   بغض النظر عن أ   

دارة المشتريات، وفى هذا النوع من التنظيم يقوم المركز الرئيـسي           لرئيسي الممثل فى المدير العام إل     ا

 لوحدات التابعة ويحتفظ لنفـسه بهـذا      بشراء المعدات ومهمات التشغيل بكميات ضخمة ويوزعها على ا        

بحاث الفنية واالقتصادية المتعلقة    ز الرئيسي باجراءات الدراسات واأل    كما يقوم المرك  السلطة باستمرار،   

لمركزية والالمركزيـة   سلوب الجمع بين ا   جها، وعند قيام المشروع باتباع أ     بالشراء وبروز الفروع بنتائ   

  .)1999عبيدات واخرون (نه يحقق مزايا كل منهما ويتجنب عيوبهما فى نفس الوقت فى الشراء فإ

  

  -:صول العلمية لعملية الشراءاأل

بما يعرف بااللتزامات الخمسة     لعملية الشراء     األصول العلمية   يمكن تلخيص  ،دارى العام من المنظور اإل  

Five Obiligationsخرى بالحقوق الخمسة حيان أ فى أا أو يعبر عنهFive Rights  للمنظمة، وهـى 

ادريـس،  (واالجزاء والمعدات والمهمات االخـرى      حتياجات المنظمة من المواد الخام      الحصول على ا  

  .)2005المرسى 

   Right Qualityالجودة المناسبة  •

  Right Quantityالكمية المناسبة   •

 Right Priceالسعر المناسة  •

 Right Timeالوقت المناسب  •

 Right Supplierمصدر التوريد المناسب  •

عتبر ضـرورية   والتى تRight Serviceة  سادساً وهو الخدمة المناسب عاماًويضيف البعض هدفاً •

 الشراء يصعب عليها    ن الجهة المسئولة عن   ثل للمواد ومن الناحية العلمية فإ     ملتحقيق االستغالل األ  

يث قد ينشأ تعارض بين بعـض       هداف فى وقت واحد وبنفس المستوى من الكفاءة، ح        تحقيق هذه األ  

  .)2005ادريس، المرسى (. هداف قى وقت واحد وبنفس المستوى من التنفيذهذه األ
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   Right Qualityالجودة المناسبة : أوال 

، والمطابقة للمواصفات،   يمكن تعريف الجودة فى مجال المنتجات الصناعية بعد تعريفات كجودة التصميم          

هى الدرجة التى يشبع بها منتج معين حاجات مستهلك لهذا           "نهافقد عرفها الكثيرون على أ    داء،  وجودة األ 

  .)1982غنايم  ("ج فى حدود اقتصادية معينةالمنت

عبـد  ("مجموعة من العناصر المتوفرة فى المادة والتى تتطلبها حاجة معينة         "نها  كما عرفت الجودة على أ    

جلـه  ودة المنتج للغـرض الـذى ستـستعمل أل        ويقصد بالجودة المناسبة مدى مالئمة ج     ،  )1984الفتاح  

ون جودة متوسـطة مالئمـة   ة الستخدام معين وقد تك   يرور، فقد تكون جودة عالية ض     )1979الشنوانى  (

عالية، فقد تكون الجودة    كثر دقة من الجودة ال    لتعبير المتضمن الجودة المناسبة أ    ن ا الستخدام آخر، ولذا فإ   

ى التى تفى بالحاجة ومن البديهى       هى الجودة المطلوبة الستخدام معين ما دامت تلك الجودة ه          المنخفضة

قابل الجودة العالية سعر مرتفـع، إذ أن الـسعر   ن يبالسعر ولكن ليس من الضرورى أ   ودة  ن ترتبط الج  أ

ذى يرغب البيع فيـه      سلعة تحدده غالباً سوق المنافسة، حيث يعرض كل مورد بضاعته وبالسعر ال            ألية

 سعار المتعددة فيختار الجودة المرتفعة  بالسعر      ه العديد من المصادر والعروض واأل     مامفيرى المشترى أ  

  .المعتدل

  : التى تقررهابيعة السلعة وتحديد الجودة والجهةط

ولية أو تؤلف لجنة لهذا       اإلدارة المستعملة للسلعة أو المواد األ       عاتقتقع على   ن مسئولية تحديد الجودة     أ

  )1982زعتر ( الغرض لتقرير مستوى الجودة المطلوبة 

صفات، فإن لم تتوفر الجودة المطلوبة أو كـون         رة استشارية ال تحدد الموا    ما دائرة المشتريات فهى دائ    أ

و  الن طبيعة المـادة أ     )1989عبد الفتاح   ( ن تقدم اقتراحاً  السعر مرتفعاً فما على دائرة المشتريات إال أ       

  . فى تحديد الجودةالسلعة هى التى تلعب دوراً

  

  :دور إدارة المشتريات فى تحديد الجودة

ية تحديد الجودة بإدارة المشتريات ألن مهمتها هـو الـشراء           قد تتمسك بعض اإلدارات فى إناطة مسؤول      

دارة الشراء فى موضوع توصيف     ، كما أن هنالك من المواقف التى تتطلب أن تتدخل إ          كلفة ممكنة تقل  بأ

  :)1989عبد الفتاح (الجودة وهى 

ل المطلـوب   دارة المشتريات اقتراح البدي   عدم توفر المادة المطلوبة يبيح إل     ن  إذ أ : توفر المواد مدى   -1

الذى تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، وقد يقتضى ذلك تعديل المواصفات الفنية بعد موافقة الجهه التـى                

  )1990  واخرونخضر(وبالمواصفات المعينة طلبت تلك المادة 
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لى حيث أن ارتفاع أسعار المادة المطلوبة قد يؤدى بإدارة المشتريات إ          : وادتكلفة الحصول على الم    -2

ن سئولة عن بقاء الكلفة فى حدها األدنى ولـو أ         دارة الشراء الم  لبديل المطلوب، وهى من مهام إ     اح ا اقتر

 .جور العاملين والتكاليف الثابتةل عوامل متعددة فى احتسابها مثل أكلفة ال تحدد بالسعر بل تدختال

ات االستـشارية   حياناً عدداً من الخدم   إذ أن الموردين يقدمون أ    : قة ادارة المشتريات بالموردين   عال -3

 ومن هـذه االستـشارات      ، المتشابهة وقد يقدمون لهم استشارات     المنظماتدونهم بخبرات   ولعمالئهم ويز 

 .)1992عقيلى، العبدلى (و تبنى مواصفات جديدة مقترحات ما يخص تعديل المواصفات أوال

ت وليس تعـديل    تراحان هذه المبررات قد تكون منطقية عند حصر مسؤلية إدارة الشراء بتقديم االق            إال أ 

دارة الشراء كفيلة بقبـول     المواصفات الفنية، إن العالقة الجيدة مع اإلدارات االخرى المستعملة للمادة وإ          

  .اقتراحاتها

 

  )2003رفى يالص(فرها عند تحديد مستوى الجودة المناسبة االشروط الواجب تو

  .رد أو المشترىتحديد المواصفات بطريقة واضحة التقبل اللبس سواء من قبل المو -1

 .هاالقدرة اإلنتاجية للسلع المراد شراء -2

 .هاالخصائص الفنية للسلع المراد شراءالقوة االحتمالية و -3

 . فى الوقت والجهد والتكلفةةاقتصاديات الوفر -4

 .داء فى ظل اقتصاديات التشغيل والمتابعةالكفاءة واأل -5

 .سلعالخدمات المقدمة ومدى المنفعة المنتظرة من استخدام هذه ال -6

  

  :طرق تحديد المواصفات

أو التعبير عنها ومن هذه الطـرق مـا         ن يستخدمها المشترى فى وصف الجودة       هناك عدة طرق يمكن أ    

  -:يلي

  

  :سم التجارى أو العالمة التجاريةاإل: أوالً

ة حينما تكـون     وشهرة المورد وتصلح هذه الطريق     سم التجارى وسمعة  على اإل عتماداً  حيث يتم الشراء ا   

خـضر واخـرون    ( فى االستفادة من شهرة هذا الـصنف         ها قليلة أو عند الرغبة    ة المطلوب شراء  الكمي

1990.(  
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  :)2005ادريس، المرسى (سم التجارى أو العالمة التجارية اإلطريقة مزايا استخدام 

  .مر التوريدشراء عن طريق جهة االستخدام وفى أسهولة توصيف العنصر المطلوب فى طلب ال -1

 . االستالم والفحصتخفيص تكلفة -2

 .و العناصرضمان اتساق جودة المواد أ -3

  .دارة المخزونقابة على المخزون وانخفاض تكلفة إسهولة عمليات الر -4

  

  -:سم التجارى أو العالمة التجاريةعيوب استخدام طريقة اإل

ح لى التالعب فى المواصـفات لـصال      سم التجارى قد يلجأ المورد إ     نه عندما يتزايد الطلب على اال     أ -1

  .بعض العمالء

عتماداً على شهرتها ومن ثـم قـد        يات التى تتمتع باسم تجارى بدقة إ       ال يتم فحص تلك المشتر     ةعاد -2

 .يكون هناك أصناف معيبة ال يتم اكتشافها

 .عالنية والدعائيةاً لتحملها تكاليف الحمالت اإلسعار السلع المميزة بالعالمات التجارية نظرإرتفاع أ -3

سبب العديد مـن  مر الذى ي   األ ،لى االعتماد على مورد واحد    ى العالمة التجارية إ    االعتماد عل  قد يقود  -4

 .خرين من دائرة تعامل المنظمةهمها حرمان موردين آالمساوئ والتى من أ

  

  :الرتب: ثانياً 

ليه السلعة حيث تعكس الرتبة درجة معينة من الجـودة          ى تنتسب إ  يقصد بالرتبة الدرجة أو المستوى الذ     

أو المقاييس ودقة اسـتعمال     بعاد  ومن أمثلتها درجة النعومة  أو األ      خلو من العيوب والمكانة     من حيث ال  

وكذلك وسـيلة قياسـها     سلوب تتوقف على دقة الخصائص المختارة للتعبير عن مستوى الجودة           هذا األ 

  ).1997مخيمر (والتحقق منها 

  

  :المناسبةداء مواصفات األ: ثالثاً

لوصف الجودة حيث يتم الوصف الدقيق لما تؤديه هـذه المـواد            ريقة المثلى   تعتبر هذه الطريقة هى الط    

نها سهلة  مستوى التقنى العالى وهى تتميز بأ     الطريقة عند شراء المنتجات الصناعية ذات ال      وتستخدم تلك   

سهل نها من أ  أكثر دقة، كما أ   داء المناسب والمطلوب بشكل      على األ  التحضير ويمكن التأكد من الحصول    

 قد  ن المنظمات المشترية  ، غير أنه قد يعاب عليها أ      المنتجات المعقدة بلوصف وخاصة فيما يتعلق     طرق ا 

  .)2003الصيرفى (كلفة تداد أوصاف أكثر مناسبة وأقل عتتجنب بذل الجهد المناسب فى إ
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  :طريقة العينات: رابعاً

رسال كميـة    أن يطلب منه إ    اً لهذه الطريقة يتم إرسال عينة من الصنف المطلوب إلى المورد على           ووفق 

رسلها المورد فـى وقـت       بعد ان أ    والتى تم فحصها    مطابقة لمواصفات العينة المرسلة    معينة من المواد  

ادريس، المرسى  (ن تستعمل الطرق االخرى بها      يمكن أ سابق وتستخدم هذه الطريقة فى الحاالت التى ال         

2005(.  

  

  :المواصفات القياسية العامة: ساً خام

صناف السلع لتوحيد    الموردين بوضع مواصفات قياسية أل     ن الهيئات الصناعية تلزم   هذه الطريقة فإ  وفقاً ل 

نها قد تعتبر الطريقة الرسمية لتحديد مواصفات السلع        والمعايير لكى تعتمد عند الرجوع إليها أل      المقاييس  

اد عليها فى وصف    وهى تشمل المظهر الخارجى للسلعة وأغراض استخدامها وهى تمتاز بسهولة االعتم          

مـن مرجـع رسـمى       لكونها معتمدة    ةالجودة سواء من قبل المشترى أو المواد وسالمة توصيفها للجود         

  .)2005ادريس، المرسى (

  

  :لرسومات الهندسيةالتوصيف با: سادساً

 الدقة والوضوح وبالتـالى فـان شـراءها يتطلـب     هناك مجموعات من السلع تستلزم طبيعة استخدامها    

 وهنـا ال يكفـى      ،لواح المعدنية رسومات معينة كما هو الحال فى األ      براز  يقة التتحقق إال بإ   ايضاحات دق 

  بالرسومات والتشكيالت التوجيهيـة      ايضاحياً مر دعماً ، بل يتطلب األ   عند الشراء مجرد ذكر المواصفات    

  .)2004سمارة (

  

  :مزايا التوصيف بالرسومات الهندسية

  .الدقة والموضوعية -

 .كثر عملية لتوصيف العناصر الميكانيكية الدقيقةاألأنها الوسيلة  -

 .نها تسمح بوجودة منافسة كبيرة بين الموردين المحتملينأ -

  .ساس جيد للفحصتوفير أ -
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  :جودة المشتريات وأساليب الرقابة عليها

ات من  بها إدارة الشراء في المنظمات لتوفير االحتياجةهم المسئوليات المكلفتعد جودة المشتريات من أ

المواد في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة  وبالسعر المناسب ومن المصدر المناسب بما يتفق 

ط الجودة ا إلى ارتب)1997مخيمر (شار وقد أ. م ومدي توافرها في األسواقوالغرض من االستخدا

  -: عناصر رئيسية وهيةالمناسبة بضرورة توفر ثالث

ن يكون ذلك في ظل لمشتراه للغرض من الشراء ويجب أ امدي مالئمة مستوى الجودة للمواد -1

  . سواقنه مثل التكلفة و مدى توفرها باألاعتبارات معي

مكانية توفير الكميات المطلوبة بالجودة المطلوبة وفى  التوافر للمواد المطلوبه بمعنى إالتأمين أو -2

  . الوقت و المكان المطلوبين ومن المورد المناسب

جمالية للمواد المشتراه لخطط وميزانية الشراء من خالل تحديد تكلفة الشراء اإلمدى مالئمة التكلفة  -3

بة بالجودة إدارة الشراء توفير المواد المطلووالفحص والنقل والتسليم للمواد المطلوبة، ويجب علي 

المناسبة وبأقل سعر ممكن من خالل البحث عن العديد من الموردين في األسواق سواء محلية أو 

  .ةعالمي

تنقسم الجودة إلى جانبين؛ الجانب الفنى الذي يهتم بتحديد الخصائص الفنية الواجب توافرها فى المواد 

المطلوب شرائها، والجانب التجارى الذي يتعلق بعملية الشراء من خالل ترجمة البحث عن  المواد 

مخيمر (الشراء ملية عسعار وأفضل شروط تخدم لفنية المطلوبة إلى توفيرها بأنسب األبالمواصفات ا

1997( .  

من االعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد مستوى الجودة المطلوب ضرورة التحديد الواضح و

الشراء والتسليم والفحص من قبل والمحدد عند وصف خصائص المواد المطلوب شرائها لتسهيل عملية 

  .  دارة الشراءاألفراد العاملين بإ

. الهتمام بمدى جودة نظام الشراء بحيث يشمل مستوى جودة المواد المشتراهخيرة تزايد افي اآلونة األ

يزو والذى يحدد العناصر الواجب مراعاتها للشراء د من المعايير القياسية لنظام األوقد تم تحديد عد

ية في دورة الشراء والتي يجب تصميم اجراءات محددة ربع عمليات رئيسيوجد أو . )1998المصرى، (

  :عليها لضمان الجودة وهىللرقابة 

  .عملية تحديد المواصفات) 1(

  .عملية التقييم) 2(

  .شراف والرقابةعملية اإل) 3(

  .عملية القبول) 4(
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 الشراء، والبحث في د الحاجة للشراء، واتخاذ قرار اإلنتاج أوتبدأ عملية تحديد المواصفات بتحدي

  .لب الشراءعداد ط واختيار وتجهيز المواصفات، وتنتهى بإاألسواق،

ين صدار طلب الشراء من خالل القيام بتحديد الموردأما عملية التقييم فتبدأ بعد أن يتم إعداد وإ

 مصدر التوريد المناسب، سعار، وتقييم تلك العروض، واختيارالمحتملين، توفير طلب عروض اآل

  .صدار أمر التوريد و توقيع التعاقد مع الموردوتنتهى بإ

ف والرقابة بالتعامل مع المورد، والرقابة على عملية التوريد واستالم المواد شراوتختص عملية اإل

  . المتفق عليها من المورد

وتختص عملية القبول بالتأكد من انطباق المواصفات للمواد المشتراه بعد استالمها من المورد، اذا كانت 

كانت غير مطابقة للمواصفات فيتم ا ذلى المخازن وسداد الفواتير، أما إمطابقة للمواصفات يتم دخولها إ

  . رجاعها للمورد والتحقق من أسباب عدم التطابقإ

  

 : Right Quantityالكمية المناسبة  : ثانياً

و الكميـة   المشتريات هـو قـرار الكميـة المناسـبة أ         من المسئوليات الهامة التى تقع على عاتق إدارة         

ت التـى  التخطيط لهذا القرار تنبع من كون الكمياو أهمية  أ Ecnomic oreder Quantityاالقتصادية 

أداء الوظيفة الشرائية، بل تمتد إلى وظيفـة التخـزين ووظيفـة            قرار  يحب توفيرها ال تؤثر سلباً على       

نتاج ووظيفة المبيعات، ليس هذا فقط، بل يشمل تأثيرها القرارات المالية فى المشروع ككـل والتـى                 اإل

  .يجب العناية والحذر عند اتخاذ قرار الكميةاهمها قرار الربح لهذا السبب 

دوات واالستجابات التى تمارسها الوظيفة الشرائية فى التكييف والتعامل مـع           ويعتبر قرار الكمية من األ    

لعوامـل  برزهـا ا حيطـة والتـى مـن أ   المستجدات والتطورات التى تحدث فى تلك العناصر البيئية الم 

  .طلب والعرض للعمالء وكذلك مصادر التوريدثر على الاالقتصادية وما تحدثه من أ

  

  Quantity Policyالسياسات المرتبطة بالكميات وتوفيرها 

ن  الكميات التى تحتاجهـا المنظمـة، إ       دها لتوريد هناك مجموعة من السياسات الشرائية التى يمكن اعتما       

رائى مثـل  بـالقرار الـش  ن يكون استجابة للقرارات المحيطـة  تلك السياسات ال بد أيا كان من  أاختيار  

نوع النظام  و ر، معدالت االستخدام على خطوط اإلنتاج     سعاالظروف االقتصادية واثرها على اتجاهات األ     

  .)2004سمارة ( االنتاجى فى المشروع
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  :و على عدة مراتياسة شراء االحتياجات مرة واحدة أس -1

ى مـرة واحـدة وذلـك نظـراً         حدة أ ية تشترى احتياجاتها دفعة وا    كثير من المشروعات فى الدول النام     

، مثل هـذه المـشروعات      ف التى تواجهها هذه المشروعات وألن احتياجاتها توفرها من الخارج         للظرو

تمتلك مخازن وطاقات تخزينية كافية الستيعاب تلك الكميات، فى نفس الوقت نجد مشروعات وخاصـة               

 تكلفة االحتفاظ بـالمخزون لفتـرات       فى الدول المتقدمة تحاول شراء كميات على دفعات وذلك لتخفيض         

  .طويلة، مثل هذه المشروعات تملك عالقات جيدة مع الموردين

  

  :سياسة العقود محددة الكمية -2

نتاج وعلى استقرار الطلـب فـى       إلخطوط ا لولى على معدالت االستخدام     هذه السياسة تعتمد بالدرجة األ    

 لترتيبـات   اًتزويد المشترى بكميات محددة وفق    السوق، بموجب هذه السياسة يتم االتفاق مع المورد على          

  .ولية والخامم هذه الطريقة فى حالة المواد األخاصة بين المشترى والبائع وتستخد

  

  :سياسة العقود المستمرة -3

ياسة يتفق المشترى على الصفقة     و المستمر، بموجب هذه الس    مطى أ هذه السياسة تتبع فى حالة االنتاج الن      

سياسة ال  دها يترك له الحرية فى التوريد فى المرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه ال            ولى مع المورد وبع   األ

  .و الكمية الموردةتفرض قيوداً على الوقت أ

  

  :سياسة العقود محددة الوقت -4

للتطـور  هذه السياسة تعتمد فى حالة االحتياجات التى تخضع لتغير فى خصائصها ومواصفاتها نظـراً               

ـ         مع  يتم التعاقد   ذه الطريقة   التكنولوجى، بموجب ه   د المورد على التوريد ضمن فترة محـددة دون تحدي

  .نها تترك وفق احتياجات المشترى المتغيرةالكمية خالل هذه الفترة وذلك أل

  

  :سياسة الشراء عند الحاجة -5

اتباع و فى حالة السلع الجاهزة بمجرد طلبها،         حال الكميات الصغيرة والمتغيرة أ     هذه السياسة تستخدم فى   

هدافه الربحية، ويمكـن اسـتخدام هـذه        روع تحمل تكاليف تخزين تؤثر على أ      هذه السياسة يجنب المش   

  .نتاجيةى حالة المشروعات التى تسير على أساس الطلبيات فى عملياتها اإلالسياسة ف
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  :و السلع المرتبطة مع بعضها البعضشراء المواد أسياسة  -6

ـ  لشراء لهذا األجهزة مبيوتر، فصفقة ا  جهزة الك شراء أ مثل   ة بـل تـشمل    ال تشمل فقط الجوانـب المادي

 مرة واحـدة    اواحتياجاتهصيانة، لذلك من المستحسن شراء هذه األجهزة        نظمة ال البرامج وقطع الغيار وأ   

  .ضمن قرار شراء واحد

  

  :سياسة الشراء ذات العالقة بالمشتريات الرأسمالية -7

المتكررة، مثل هذه المشتريات تحتاج الى ممارسة مختلفـة         المعدات غير   والت  هذه السياسة مرتبطة باآل   

  .لتوفيرها وفق ظروف المشروع وحجمه والوقت الذى تطلب فيه هذه المواد

 Right Priceالسعر المناسب : ثالثاً

ن السعر المناسب هو ذلك السعر الذى يكون سعراً عادالً أو مناسباً او مالئما للدرجة التى تجعل كـال                   إ

  )1982زعتر ( والبائع يقبله من المشترى

كبـر  ع المشترى دفعه حتى يكون منفعته أ      بينما عرف السعر المالئم أو المناسب هو السعر الذى يستطي         

  )1987فنجان وحسين (تكلفته من 

ى ما يوفره   ، ونعنى بقيمة الشئ مد    )1983الشريف والشرقاوى   (ن السعر هو قيمة الشئ مقيماً بالنقود        إ

ن رجل الشراء ال يعتبر انخفاض السعر دون النظر لجـودة الـسلعة ومـدى               ك أ من استخدامات وال ش   

 من العوامل المحددة التى يمكن اسـتخدامها        ةمالءمتها الستخداماتها، ومن المسلم به عدم وجود مجموع       

ذا لم  عر المناسب رغم أهمية ذلك، وكما أن السعر يفقد أهمية قيمته إ           من قبل البائع والمشترى لتحديد الس     

ن تحديـد   مواعيد ويضمن تدفق المواد ولـذا فـإ       ؤمن المستوى المطلوب من الجودة ودقة التسليم فى ال        ي

ستطيع سعار، فقد ي  السعر المناسب ال يكون بالضرورة أقل األ      السعر المالئم يأخذ كل ذلك فى الحسبان، و       

  .المناسبقل االسعار ولكن على حساب العناصر االخرى كالجودة والوقت المورد الحصول على أ

  

  )2007زويلف و العالونة (عتبارات التى تحدد السعر المناسب اال

قلل دارة المشتريات هو الحصول على السعر المناسب الذى ي         إن الهدف األساسى إل    :اعتبار التكلفة  -1

 السعر المحـدد    ن تلك التكلفة المنخفضة ال يمثلها     هدف المشترى، إال أ    تعتبر   ن التكلفة من التكلفة، لذا فإ   

  .ن زيادة تكاليف النقل نتيجة بعد المورد ومخاطر الطريق الطويلى الفاتورة فقط، إذ أف

ن تركها تتفاعل مع    تقف وراء هذا المدخل هو تقييد األسعار بدالً م        ن الحجة التى    إ: سعار المقيدة األ -2

 تحديـد   مدخل هو  ومن الممارسات لهذا ال    ،الظروف وميكانيكية السوق والمتمثلة بقانون العرض والطلب      

 .قل من تكلفتها، أو بتحديد ربح محددالدولة ألسعارها بأ
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مادة أو زيادة الطلب عليها يـؤدى  ن قلة العرض من ال     ويعنى هذا المدخل أ    :مدخل العرض والطلب   -3

خل ن مـد  انخفاض األسعار، ولـذلك فـإ      الطلب يؤدى الى     رض وقلة ن زيادة الع  إلى ارتفاع أسعارها وأ   

 .تمام عملياتهفى إالسوق يوفر للمشترى مرونة 

  ار سلعها وفق ظروف العرض والطلب أو وفق مدخل التكاليف أو           ة أسع  فقد تحدد المنشآ   :المنافسة -4

 يجعل تفـاوت    سعار التى يعرضها الموردون مما    أية اعتبارات أخرى ولكن ستبقى هنالك فروق فى األ        

 .سعاربين األ

بات المستهلكين من السلع والخـدمات       طل إن أحد أهداف المنشآت هو ضرورة تلبية       :نقطة التعادل  -5

 تغطى النفقـات    جمالية فى المدى المتوسط والطويل    ة وهذا يتطلب ان تكون العوائد اإل      وبصورة اقتصادي 

ال وسيلة تبين لنا حجـم      ا نقطة التعادل إ   ن تكون العوائد أكبر من التكاليف، وم      وتحقق ربح معقول، أى أ    

 .يراداتتتساوى عنده النفقات واإلالمبيعات الذى 

  

 Right Timeالوقت المناسب : رابعاً

  )2001عبد الباقى وحنفى  (سس العلمية للشراء توقيت الشراء وأثره على األ

ـ             :الوقت والجودة  -1 ى  ال تقتصر مسئولية الشراء فى الوقت المناسب على مجرد توفير المستلزمات ف

دارة المشتريات  المطلوبة، لهذا فإن إ   تلزمات بالجودة   ن تكون هذه المس   الوقت المطلوب فيه ولكنه يعنى أ     

نه قد يتعذر توريـد المـستلزمات فـى الوقـت           املين فى االعتبار دون التضحية بأحدهما، إال أ       تأخذ الع 

ها خصيصاً للمنظمة، وهنـا     مر تصنيع أل لعدم توافر مستوى الجودة المحدد، والتى قد يتطلب ا         المطلوب

مر لبحث امكانية احد البديلين والنتائج المترتبة على كل          األ تتدارس إدارة المشتريات مع اإلدارة الطالبة     

  .منهما

المناسب، لـذلك   الوقت   الكمية المطلوبة فى     ن تتوافر  يعنى مفهوم الكمية المناسبة أ     :الوقت والكمية  -2

دارة المشتريات من جانبها بالعمـل      ت المطلوب فيه، وتقوم إ     الوق ن مسئولية تحديد الكمية تشمل ضمناً     فإ

  .فير المستلزمات فى الوقت المحددعلى تو

 التى تؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء إدارة المشتريات،          يعد السعر من العوامل الهامة     :الوقت والسعر  -3

ـ ة وظروف العرض والطلب واتجاهات األ     ن قيامها بدراسة الدورات االقتصادي    حيث أ  عار وظـروف   س

 .سعارناسب للشراء لتحقيق أنسب األ التوقيت المدارة المشترياتالسوق والبدائل يحدد إل

يتوقف التوريد فى الوقت المناسب على االختيار السليم لمصدر التوريـد           : الوقت ومصدر التوريد   -4

ن عنصر الوقت يؤخذ فى االعتبار عند تحديد مصادر         تزم بمواعيد التوريد، ومن ناحية أخرى فإ      الذى يل 
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التضحية ببعض االعتبارات فى سـبيل اختيـار        بر  ممكن االعتماد عليها، حيث يقضى األ     الشراء التى ي  

 .المصدر الذى يلتزم بوقت التوريد 

  

  :سياسات التوقيت المناسب للشراء

دارة المشتريات فى تـوفير احتياجـات المنظمـة مـن           لشراء على السياسة التى ستتبعها إ     توقيت ا يؤثر  

  -:حد السياسات التاليةمستلزمات والذى قد يحدد أال

ن عملية الشراء تتم مباشرة      وفقاً لهذه السياسة فإ     : أو الشراء الفورى   بالكمية الدنيا الشراء  سياسة   -1

نظر عن االعتبارات االقتصادية لألسواق وتلجأ المنظمات إلى اتباع هذه السياسة           وقت الحاجة بصرف ال   

 -:)2002زويلف (سباب التالية لأل

 الرغبة فى تفادى مخاطر وتكاليف المخزون •

 .الناتجة عن الشراء من أجل التخزينتفادى التكلفة  •

 .مثل للمصادر المالية المتاحةالرغبة فى االستغالل األ •

 .ذا حدث انخفاض فيهاإمكانية االستفادة من تقلبات األسعار وخصوصاً إ •

ذا كان من المتوقع حدوث تغير أو تعديل فى تصميم المنتج النهائى أو كون التصميم ما زال فـى                   إ •

 .التطويرمرحلة االختبار أو 

  

  ):2003الصيرفى  (عيوب سياسة الشراء بالكمية الدنيا أو الشراء الفورى

 .نتاجتأخر وصول المواد الذى يعطل اإل •

 .مر توريدريد وخطوات الشراء المصاحبة لكل أتعدد أوامر التو •

اً والـذى    دقيق ن المنظمة هنا تحدد احتياجاتها تحديداً     مزايا الشراء الكبير نظراً أل    عدم االستفادة من     •

 .دنى دون زيادة أو نقصانيتقارب من الحد األ

 .عدم إعطاء الوقت الكافى لدراسة السوق واتجاهاته •

  .ارتفاع تكاليف النقل الناتجة عن الشراء بكميات قليلة •
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لفترة زمنيـة معينـة     ويتم وفقاً لهذه السياسة توفير المستلزمات       : قدم او المبكر  تالشراء الم سياسة   -2

نه بموجب هذه الطريقة يـتم تـوفير المـستلزمات          ى أ ، أ )و ربع سنوية  و نصف سنوية أ    أ سواء سنوية (

ختلف عـن سياسـة الـشراء       الل الفترة الزمنية القادمة وهى ت     يات تزيد عن االحتياجات الجارية خ     مبك

 إدارة  التشغيل على حساب التغيرات فى األسواق، وتلجأ      نها تعطى اهتماماً لتلبية احتياجات      الفورى فى أ  

 ):2003الصيرفى (سباب التالية المشتريات إلى اتباع هذه السياسة لأل

 ةوفورات الشراء الكبيراالستفادة من  •

 د المطلوبة و ندرة الموا  ى المخاطر التى قد تنجم عن نفاذ أ       ضمان استمرارية العملية االنتاجية وتفاد     •

 .فى المستقبل

 .قق وفراً فى نفقات النقلن المنظمة سوف تحنتيجة الشراء بكميات كبيرة فإ •

 .صناف المطلوبة بمستوى الجودة المطلوبانتهاز الفرصة للحصول على األ •
  

  -:عيوب سياسة الشراء المقدم او المبكر

ضافة الى  ل فى التخزين باإل   مخاطر التخزين الطويل والمتمثلة فى تجميد قدر إضافى من رأس الما           •

 .احتماالت السرقة والتلف

 . مما يحمل المنظمة خسائر قد تكون غير متوقعة،ار مستقبالًسعإحتمال هبوط األ •

 

 علـى   ساسه االرتباط مقدماً   وهو نوع من أنواع الشراء المقدم ويتم على أ         :الشراء للتغطية سياسة   -3

كميات محددة من مستلزمات ذات مواصفات متفق عليها للتوريد فى وقت معين وبـسعر متفـق عليـه                  

 .مسبقاً

 

دارة المشتريات تقوم بشراء كميات كبيرة       وفقاً لهذه السياسة فإن إ     :لمضاربةجل ا سياسة الشراء أل   -4

دة عن حاجة المنظمة    من المواد تزيد عن احتياجات المنظمة الحالية وذلك بهدف إعادة بيع الكميات الزائ            

رباح إضافية وعادة ما يرافق هذا النوع من الشراء بمجموعة مـن            بقصد تحقيق أ  سعارها  عندما ترتفع إ  

 -:المخاطر منها

 .تجميد رأس المال على شكل مخزون •

 المـوارد والمـستلزمات للعمليـة       ساسى والمتمثل فى توفير   روج إدارة المشتريات عن هدفها األ     خ •

 .نتاجية ليصبح هدفها تجارياً بدالً منه شرائياًاإل

 .سعار مستقبالً بدالً من زيادتها مما يحمل المنظمة خسائر غير متوقعةإنخفاض األ •
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يقصد بهذا النظام تلك :  JIT (Just-in-Time( الجدولة الفورية  سياسة الشراء وفقاً لنظام-5

والنتيجة بين الفلسفة التى تستهدف كل جزء من أجزاء المنظمة وهى تستند على تحليل عالقة السبب 

  )1993مخيمر (نتاجية كافة إضافة إلى التفاعل والتداخل بين هذه العناصر عناصر العملية اإل

الضياع والفاقد، ) أو تقليص( لتقليل  على أنها فلسفة موجهةJITكذلك تعرف الجدولة الفورية 

ضاً أنها فلسفة ي، كما وتعرف أةو الخدما هو اى شئ ال يضيف قيمة للمنتج أوالمقصود بالضياع هن

 تقليل مستويات نتاج من خالل التركيز على تقليل االخطاء والعيوب بالعمليات وكذلكمتكاملة إلدارة اإل

  ).2001العلى ( المخزون

  

  )2001الحسين  (JITأهداف نظام 

  نتاج يكون حسب الطلبالقضاء على اإلنتاج الفائض فاإل -1

 القضاء على وقت االنتظار وتخفيض وقت التهيئة وإعادة التشغيل -2

 نتاج المعيبالتخلص تماماً من اإل -3

 تخفيض المخزون إلى حده االدنى -4

  المنتجة فقط والتقليل من الحركات غير الضروريةالتركيز على العمليات -5

  

  )2003الصيرفى  (JITمستلزمات تطبيق 

 .دارة العلياالدعم المستمر من قبل اإل -1

 "ى تقسيم الذى سيتم التجربة بداخلهأ"هة الريادية تشكيل لجنة توجيه لصياغة السياسة واختيار الج -2

 علهم وانسجامهم مع النظامبرامج لتعليم وتثقيف العاملين بالمشروع لضمان تفا -3

ساسية المتعلقة عمل يوجه بالتزامات الممارسات األالتخطيط الريادى للمشروع بواسطة فريق  -4

 .بالنظام

 موافقة اللجنة التوجيهية على ما عرضه فريق العمل -5

 تدريب العاملين وخاصة أولئك المشمولين بالتطبيق الريادى -6

 صحاب القرارمات ألراقبة التقدم وتوفير المعلوالتنفيذ مع م -7

 رفع تقارير عن المشاكل التى صاحبت عملية التنفيذ -8

 .الى المنظمة ككلواالنتقال من المشروع الريادى  -9
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  :Right Supplierمصدر التوريد المناسب : خامساً

مـة  المعنوية المحتملة والراغبة فـى إقا     مجموعة الكيانات الطبيعية أو     "يقصد بالمصدر المناسب للتوريد     

مكانيات المناسبة والـسمعة التجاريـة      ت تجارية مستمرة أو مؤقتة تحقق نفعاً مشتركاً وتتمتع باإل         عالقا

  )1992الشرقاوى  ("الطيبة

  

  :عوامل اختيار الموردين

ار المورد الذى تتعامل معه ألول مرة والموردين الذين سبق التعامل معهـم،             هناك فرقاً بين عوامل إختي    

يه بما يعلن عنه ويعرض من جودة وموقعه الجغرافى واالعتبارات الماليـة            ول يتم التعرف عل   إذ أن األ  

يضا مثل السعر الذى يعرضه ونفقات الشحن والتسهيالت التى يقدمها فـى التفـاوض              ، أ تى يعلن عنها  ال

اره للطلبات القادمة وعدم تغيير أسعاره مستقبال، حينما        سعالنقدى وخصم الكمية واستقرار أ    مثل الخصم   

 سعار أو تجنب المشترى مخـاطر انخفـاض       ألسعار ولفترة محددة على األقل وتحمله فروق األ       ترتفع ا 

ن تم التعامل معه فان هنالك العديد       ار وبذلك يوفر استقرار االسعار، أما بالنسبة للمورد الذى سبق أ          سعاأل

باالضـافة إلـى     من العوامل التى تتحكم فى اختياره وجميعها تقريبا تتعلق بممارساته وتعامله الـسابق            

  )1998زويلف، العالونه (لى اختياره دون غيره ومن هذه العوامل جوانب عوامل اخرى تميل إ

إذ أن قرب المورد من المشترى معناه تقليص مخاطر النقل فـالطريق الطويـل              : الموقع الجغرافى  -1

 التوريد وهـى  ف المشروع عن تأخيرحتمال مخاطر السفر ومن ثم توق ارتفاعا فى أجور التأمين ا     يسبب

مـن احتمـال وجـود      ن الموقع القريب يقلـل      تؤخذ باالعتبار عند تحديد السعر أيضاً فيما إ       مور عادة   أ

  .عطال او المخاطر ويضمن وصول المواد فى مواعيدها المحددةاأل

 المادة مطلوب النتاج    تن كان اشتريت من أجله يحدد اختيار المورد فإ      صفات المادة والغرض الذى      -2

ن ذلك يتطلـب اتفاقـا مـع المـوردين          ء وتنتج وفق طلبات يتقدمون بها فإ      مواصفات العمال سلعة وفق   

 )1983شريف، الشرقاوى (القادرين على تنفيذ هذه المواصفات 

بمقدوره توفير ذلك الحجم الكبير     حجم الكمية الكبير يتطلب البحث عن المورد الذى         : حجم الكمية    -3

البحث عن المورد الذى يوفر السعر المالئم والـذى         بزم المشترى   ما الطلبات المتوسطة او الصغيرة فتل     أ

 .لديه المخزون السلعى الذى يفى بمثل هذه المتطلبات

 حـدود   الف ال تتعـدي   لتزم بالجودة المطلوبة ونسبة التَ    المشترى سيختار المورد الذى قد ا     : الجودة -4

 .المسموح به، كما يالحظ المشترى قوة نظام الرقابة عند المورد
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ا سـواء تلبيـة الطلبـات       و قدمها سابق  للخدمات التى يقدمها أ   الحظ المشترى عن اختياره المورد      ي -5

و مدى مرونته بقبول التعديالت على كمية المورد والتى تقتضيها ظروف العمـل او مـدى                بمواعيدها أ 

 .تقديمه االستشارات الفنية واالقتصادية ومدى حسمه للخالفات الماضية

لذى يقدم تصاميم جديدة وطرق انتاج متطورة ويتبع نظماً متطـورة للفحـص             كما يختار المورد ا    -6

 .والصيانة

دارية والعالقات المستقرة فـى تعامـل المـورد مـع      كما أن توفر المهارات الفنية أو الكفاءات اإل        -7

 .العاملين تشكل عناصر ايجابية فى اختيار المورد

خـرين واسـتقرار    د بالمقارنة مع الموردين اآل    المورسعار المناسبة التى يقدمها     من البديهى أن األ    -8

 .مور تقرر اختيار الموردتى قدمها وقت األزمات، وهى أاسعاره ال

 وما يقومون به مـن      ةن تصرفات وسلوك رجال بيع المورد وقدراتهم وما يمتلكوه من خبر          كذلك أ  -9

 .سلوك تعتبر عوامل الختيار المورد

ماته وبالضمانات التى تعهد    اهداته ومدى قدرته للوفاء بالتز    القدرات المالية للمورد ومدى التزامه بتع      -10

 . بها تعتبر عوامل مهمة فى اختيار المورد

  

  :الختيار مصدر التوريد المناسب يجب المرور بالمراحل التالية

  ):1976بكير، سرور (تمر عملية اختيار مصدر التوريد المناسب بالمراحل التالية 

عداد حصول منها على المواد المراد شراءها حيث تتم إ        در الممكن ال  ل المصا مرحلة المسح العام لك    -1

  .قائمة بجميع المصادر المزمع التعامل معها

مرحلة جمع المعلومات والبيانات وذلك من مختلف المصادر التى يمكن الحصول منها علـى تلـك                 -2

 .المعلومات ثم القيام بالتحليل الدقيق لتلك المعلومات

 .كثر المصادر مالئمة لظروف المهمةراء المرتقبة واختبار أ مصادر الشالتفاوض مع -3

 لهذه التجربة يتم اتخاذ القرار      مرحلة التجربة والخبرة فى التعامل مع مصدر الشراء المختار ونتيجة          -4

 السابقة  ة بالمراحل الثالث  مر مروراً عامل مع ذلك المورد أو إعادة النظر فى األ        ما باالستمرار فى الت   إ

 .من جديد
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  -:شروط المصدر المناسب للتوريد

مجموع الكيانات الطبيعية أو المعنوية المحتملة والراغبة فـى إقامـة           "يقصد بالمصدر المناسب للتوريد     

 "عالقات تجارية مستمرة أو مؤقتة تحقق نفعاً مشتركاً وتتمتع باالمكانيات المناسـبة والـسمعة الطيبـة               

  -:هناك شروطاً معينة للمصدر المناسب للتوريد وهىن ومن هذا التعريف نجد أ) 1992الشرقاوى (

ن يكون لمصدر التوريد شخـصية      اً طبيعياً أو معنوياً له صفة اإلتجار أى أنه ينبغى أ          ن يكون كيان  أ -1

  .طبيعية أو معنوية تستطيع تحمل االلتزامات واكتساب الحقوق

ومستوى أ الرغبة من طبيعة     قامة عالقات تجارية مستمرة وتنش    أن يكون لديه الرغبة والقدرة على إ       -2

هداف التى يعلنها والسياسات التـى يتبعهـا أمـا القـدرة فتعكـسها              ما يحدده من طموحات فى األ     

 .لى أهدافهمكانيات التى تتوافر له للوصول إاال

 المساواة بمعنى ضرورة تبنى مصدر التوريـد        فة المنفعة المشتركة وعلى قدر    ان يكون مؤمنا بلفس    -3

رجة المخاطرة التـى    حميد الذى يقوم على اساس ان لكل عمل عائد يتناسب مع د           للسلوك التجارى ال  

 .المتشابههة فى التعامل مع كل الحاالت ايمان الكامل بالمساويحتويها مع اإل

  .سواق التى يتعامل فيهاوالشهرة المعروفة فى األان يكون متمتعاً بالسمعة الطيبة  -4
  

  )2001سنان (مزايا التعامل مع مورد واحد 

مكانيـة  الحصول عليها نتيجة نقل الكمية بأكملها إلى مخـازن المـشترى مـع إ             الوفورات الممكن    -1

  الحصول على خصم الكمية

 .الجودة التى تتسم بها السلعة -2

 السهولة واليسر فى خطوات الشراء والسيما خطوات التسليم -3

 ترجمتهـا لـصالح     شكاالً متنوعـة يمكـن    أقة مع المورد الواحد بحيث تغطى       إرساء وتوطيد العال   -4

 .الطرفين من خالل استمرارية هذه العالقة
  

  )2003الصيرفى (مزايا التعامل مع أكثر من مورد 

  يضمن المشترى تدفق التوريد الحتياجاته بتعامله مع أكثر من مورد حينما يطرأ أى عارض -1

اصة عنـد   ى ارتباط فى حالة التعامل مع أكثر من مورد وخ         ر وسهولة من أ   يتحلل المشترى بكل يس    -2

 فضل مصادر التوريد المحتملةديمه ألتق

ترى والسيما من حيث    المنافع التى تتجسد من نتائج المنافسة ما بين الموردين المحتملين لصالح المش            -3

 .و تحسين المنتجاتتخفيض السعر أ
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  )2003الصيرفى (مزايا التعامل مع المنتج مباشرة 

  .وتشكيالت السلع وتركيباتهاسهولة التفاهم فيما يتعلق بالمواصفات الفنية  -1

توفير الوقت والجهد خاصة عند الرغبة فى شراء كميات صغيرة، حيث عادة يفضل التعامـل مـع                  -2

 .وسيط

  

  مزايا التعامل مع الموزع الصناعى

  يتحلل المشترى من عبء التخزين وتكلفته حيث يقوم الوسيط نيابة عنه بتلك المهمة -1

ة يفضل التعامل مع الوسيط لما فى ذلك مـن وفـر فـى              حين الرغبة فى شراء كميات صغيرة عاد       -2

  .الوقت والمجهود

  

  :مزايا التعامل مع المورد الكبير

دارية والفنية يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته للمشترى فى         د الكبير ذو الطاقات المالية واإل     المور -1

  .الموعد المتفق عليه وبمستوى الجودة المطلوبة

 .حدث التطوراتعلى منتجاته بما يجعله مواكبة أل تحسينات مستمرة يملك القدرة على إدخال -2

لـى المـشترى حـين      مات والمعارف الفنية والخبرات اإلدارية إ     عادة يكون قادراً على تقديم الخد      -3

 .طلبها

  

  :مزايا التعامل مع المورد الصغير

  بينهما وإدراك كـل    قامة عالقات شخصية مع المشترى ينتج عنها التفاهم التام        يكون لديه الوقت إل    -1

  .خرمنهما المكانيات وظروف الطرف اآل

 .باً الى إرضائهم ضماناً الستمرارية التعامل معهمولى حد كبير بعمالئه ويسعى سعياً دؤيهتم إ -2

التعامل مع المورد الصغير يكسب القائمين على الشراء الخبرات الالزمة للتعامل مـع المـوردين                -3

  .الكبار
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 ):2002الهاللى (ين طرق تقييم المورد

 ): الرتب(طريقة الفئات 

تعتمد علي خبرة العاملين في إدارة المشتريات في التعامل مع الموردين وتعمل علي تصنيفهم إلي               وهى  

فئات أو رتب حسب معايير تضعها إدارة المشتريات والمعيار األمثل هو تحقيق أهداف اإلدارة والمنظمة               

بالنسبة لكل معيار درجته وذلك بالنسبة لكل عنصر مـن العناصـر            ككل ثم يوضع أمام اسم كل مورد        

  .كاالستالم والفحص ومراقبة اإلنتاج واإلنتاج

  

  :طريقة النقط المرجحة

لقياس الكمي للمعايير التي تحكم أداء المورد حيث يتم تحديد معـايير التقيـيم وهـي                هى تعتمد على ا   و

 مثل الجودة ـ السعر ـ التوقيت  مع إعطـاء    الموردينالتي يمكن بها تقييم أداء مجموعة من العوامل 

وزن لكل معيار في صورة قيمة رقمية ثم يتم إعطاء درجة أهمية لكل عامل من العوامل في الموقـف                   

  .الشرائي الذي تتعرض له المنظمة

  

  :طريقة التقييم التفصيلي

 أن يتم تقسيم كل عامل مـن        وتعتمد في تقييم المورد علي عدة عوامل رئيسية لكل منها وزن معين علي            

 لكل منها ويمثل مجمـوع      ةهذه العوامل إلي عناصره التفصيلية حيث يتم الحكم علي أداء المورد بالنسب           

درجات تقييم العناصر الدرجة الخاصة بعوامل هذا العنصر والتي يتم ترجيحها بالوزن المعطي للعامل،              

من منشأة إلي أخرى بل وفي نفـس المنـشأة مـن            وتختلف األهمية النسبية لكل عامل من هذه العوامل         

  .صنف آلخر

  

    :طريقة معدل التكلفة

ويتم حسابها بواسطة قسم مراقبة الجودة مع مساعدة إدارة اإلنتاج فيما           : تحديد نسبة تكاليف الجودة    •

جزاء التالفة ويتم بعد ذلك نسبة إجمالي تكاليف الجـودة إلـي            يتعلق بتكاليف إعادة العمل الالزم لأل     

 .إجمالي المشتريات

تحديد نسبة تكاليف التسليم والتكاليف الخاصة بالتسليم تشتمل علي مصروفات التشهيالت والمتابعة             •

الخ ويتم نسبة إجمالي تكاليف التـسليم إلـي إجمـالي قيمـة     ...لغراف والفاكس ـ التليفون ـ الت 

 .المشتريات
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  :فوائد اختيار المورد االفضل

سى والذى يمكن المنظمة من تقديم سعر منخفض نسبياً مقارنـة           التنافحصول المشترى على السعر      -1

  .مع أسعار المنافسين

وليـة وفـق     ذلك المورد الذى يقدم المـواد األ       فضل هو  المورد األ  نالتمتع بمرونة الطلب، حيث أ     -2

ت هو قد يوفر ما يحتاجه المشترى من المواد عن زيادة الطلب علـى منتجـا              فمتطلبات المشترى،   

ال المورد الذى تربطه عالقة جيدة       وبالقدر الذى يحتاجه، إن مرونه الطلب هذه ال يوفرها إ          المشترى

 .بالمشترى والذى تم اختياره من بين الموردين كمورد أمثل

مثل هو ذلك المورد الذى يقدم أفضل الخدمات ويوفر الجـودة المالئمـة ويلتـزم    كما أن المورد األ  -3

 .ارة الشراء بالدائرة التى طلبت المادةبموعد التجهيز مما يقوى عالقة إد

سعار عند اتجاهها لالرتفاع حتـى ولـو        األفضل هو ذلك المورد الذى ال يعمد إلى رفع األ         المورد   -4

ها مما يـوفر    سعار وحماية المشترى من ضرر انخفاض     رة قصيرة وقد يتحمل مخاطر خفض األ      لفت

 .سعاراستقراراً نسبياً لأل

د الذى يقدم االستشارات التسويقية من خالل القيام بدراسـة الـسوق            فضل هو ذلك المور   المورد األ  -5

سـعار وحركتهـا وكافـة الخبـرات        اق واأل سو التى تتعلق بسلوك المستهلك، واأل     وحتى الدراسات 

 .قية وتوفير السلعة فى حال ندرتهاالتسوي

 وبكـل   فضل السعر المناسب والجودة المناسبة والتوريـد فـى الوقـت المناسـب            يوفر المورد األ   -6

 .)1979الشنوانى (تسهيالت الممكنة فى الدفع والخصم ال
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  :التفاوض الشرائى

 يتعلق بالتفاوض مـع المـوردين بـل إن          دارة المشتريات هو ما   لتى تقوم بها إ   نشطة الهامة ا  من بين األ  

مية، و غير حكو  ة أو مؤسسة حكومية أ    ى شرك التفاوض هو جزء أساسى ورئيسي من نشاط الشراء فى أ         

 فى ظـل أفـضل      لى حصول المشترى على احتياجاته من السلع والخدمات       والتفاوض الشرائى يهدف إ   

 بما يساعد على    هسعار والكمية ومواعيد التسليم، وخدمات البيع وغير      مواصفات واأل  بال الشروط المتعلقة 

ريـس و المرسـى     اد(دعم المركز التنافسى للمشترى ومعاونته فى تحقيق الميزة التنافسية فى الـسوق             

2005( 

  

  -:طار العام للتفاوض الشرائىاإل

 خطوات تشكل فـى  ى ستةوزمالؤه إطاراً عاماً للتاوض الشرائى يشتمل عل) (Monczka 1998قدم 

  -:مجموعها العملية التفاوضية التى تتم بين المشترى والموردين وذلك على النحو التالى

  

  :و تقدير احتياجات الشراءتحديد أ: أوالً

ياجات المطلوبة من المـواد الخـام أو المعـدات          ن الدورة الشرائية العادية تبدأ بتحديد أو تقدير االحت        إ

  .اء نصف المصنع او الخدمات الفنيةجزت او األالواآل

  

  :اوضفتحديد مدى الحاجة للت: ثانياً

 مـن   للعديـد ، بالنـسبة    لى التفاوض مـع المـوردين     ليس كل االحتياجات المطلوب شراءها تحتاج إ      

لـى المفاوضـات واالكتفـاء      تياجات المنظمة منها دون اللجـوء إ      راء اح المستلزمات والمواد يمكن ش   

بالعروض التنافسية التى يتقدم بها الموردون من خالل المناقصات، أو البنود التى لها مواصفات جودة               

المورد بمهـام  تكليف جل أو  مشترى أحياناً الى عقود طويلة األ     نمطية محددة فى السوق، ولكن يحتاج ال      

ـ    توريد متنوعة البد أن تتم من خالل عقد محدد أو ضرورة االتفاق على قضايا أ               الف خرى هامـة بخ

  . كان العقد سوف يغطى عدة سنوات فى المستقبلالسعر خاصة إن

  

  :عداد والتخطيط للتفاوضاإل: ثالثاً

ه كأنه حدث طارئ أو مفاجئ،      يد للتفاوض واليجب التعامل مع    ن يكون هناك تخطيط أو إعداد ج      يجب أ 

هداف على تحديد األ  داء التفاوضى حيث يساعد     يط هو المرشد والموجه الحقيقى لأل     عداد أو التخط  إن اإل 

  .المرغوب تحقيقها من التفاوض
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  :تنفيذ التفاوض: رابعاً

ـ                 يط يتم تنفيذ التفاوض مع المورد عندما يشعر المشترى بالثقة والرضا عن مـستوى االعـداد والتخط

ـ           للتفاوض الذى سبق القيام به، إ      ة بـل   ن التخطيط للتفاوض ال يمكن النظر اليه على انه عمليه مفتوح

ن يلتزم بها المشترى مع عمالئه والتى تشكل احد مصادر الـضغوط عليـه             هناك جداول زمنية يجب أ    

د ن المـشترى والمـور    ثناء جلسة المفاوضات يلعب كل م     اء التفاوض فى جدول زمنى محدد، وأ      جرإل

  .يجيات مدروسه ومرنه من خالل استراتادواره المخططة

  

  :مصدر القوة فى التفاوض: خامساً

  .خر تؤثر على عملية التفاوضمن وضع المفاوض مقارنة بوضع الطرف اآلن القوة التى تنشأ إ

  

  :التنازالت: سادساً

حركة بعيداً عـن وضـع      جزاء الرئيسية فى عملية التفاوض ويقصد بالتنازل ال       تعتبر التنازالت أحد األ   

فى المفاوضـات، وحتـى   اآلخر تفاوضى محدد من قبل من خالل عرض شئ له قيمة بالنسبة للطرف   

نه من الضرورى على جميع االطراف ان تكون على اسـتعداد           ن تفعيل عملية التفاوض الشرائى فإ     يمك

أحد طرفى التفاوض سوف    ن طريقة تقديم التنازل من جانب       لمرونة وتقديم تنازالت متبادلة، إ    ظهار ا إل

  تؤثر بالطبع على اسلوب استجابة الطرف االخر

ن خبراء التفاوض قدموا النصائح التالية المفيـدة والتـى   وزمالؤه إلى أ) (Monczka 1998ويشير 

  -:تتعلق بالتازالت فى التفاوض

كـون  فتتاحية اترك الفرصة للمناورة وإذا استطعت أن ت        التفاوضى فى اال   بغض النظر عن وضعك    -1

  .كبر من التنازالتمرناً تأكد من أن الطرف اآلخر مرناً أيضاً وإال فإنك سوف تقدم النسبة األ

 .قدم التنازالت ببطء والتندفع فى عرض ذلك -2

 ديم التنازالتن تكف عن تقى عملية التفاوض يجب أكلما زاد التقدم ف -3

 تقدم مزيد من التنازالتن قل تعطى االنطباع بأنك من الصعب أعندما تكون التنازالت أقل فأ -4

خر فى الحصول على    لطرف اآل كلما زادت معدالت الزيادة فى قيمة التنازالت كلما زادت توقعات ا           -5

  .نسبة أعلى فى التنازل الالحق
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  :خطوات الشراء

ن االجراءات  عديد من أنواع المواد والخدمات، إال أ      حتياجات المنظمة من ال   يقوم قسم المشتريات بتوفير ا    

خر، ويطلق على مجموعة من االنـشطة او        ال معاملة متكاملة تختلف من صنف إلى آ       عة فى إستكم  المتب

لى الوقت الذى   منذ الوقت الذى تظهر فيه الحاجة إليها إ       االجراءات المتبعة المرتبطة بدورة المشتريات،      

ريات  ويظهـر    لى جهات االستخدام مفهوم دورة المشت     ها من الموردين وتخزينها وصرفها إ     يتم فيه تسلم  

  ).2005إدريس، المرسى ( عرضا لمراحل عملية الشراء  التالىشكلال

  يوضح خطوات الشراء ) 3( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إدريس، ثابت والمرسى، جمال، إدارة الشراء واالمداد، االسكندرية، الدار الجامعية :        المصدر

  )91(، صفحة 2005

 ى الشراءإلالشعور بالحاجة

 صدار طلب الشراءإ

 الموافقة على طلب الشراء

 التحقق من توافر االعتمادات

 اجعة البياناتفحص الطلب ومر

 دعوة الموردين للتقدم باألسعار

إختيار الموردين

إصدار أمر التوريد

متابعة التوريد

االستالم والفحص

 اإلجراءات التكميلية
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 :Need Recognitionالشعور بالحاجة : أوالً

مـن  حتياجاتها من عنـصر أو أكثـر        اتظهر الحاجة للشراء فور قيام إحدى الجهات المستخدمة بتحديد          

  .لى الشراء عن طريق جهاز مراقبة المخزون وذلك بالنسبة للموادالعناصر، كما قد تظهر الحاجة إ

  

 ).2005إدريس، المرسى ( Department Approvalإعتماد طلب الشراء : ثانياً

ها الحاجـة    الجهه التى نشأت عنـد     ة وهو يحرر بمعرف   ،م هنا هو نموذج طلب الشراء     والنموذج المستخد 

نه قد تختلف طلبات الشراء فى تصميمها وفيما تحتويه من بيانات بين منظمة وأخرى، غير أن                ويالحظ أ 

  -:هناك بيانات أساسية ينبغى ان تشتمل عليها هذه الطلبات وهى

  ء وتاريخهرقم طلب الشرا •

 هاة من االصناف المراد شراءالكمية المطلوب •

 صناف المطلوبةالتوصيف الكامل لأل •

  .توقيعات المسئولين عن طلب الشراء •

بعد تحرير طلب الشراء يتم تحويله الى المدير المسئول عن الجهه الطالبة حيث يقوم بمراجعة الطلـب                 

حيان يقوم المـسئول  فات المطلوبة وفى بعض األ والمواصللتأكد من سالمته ووجود حاجة فعلية للكميات 

سـتخدام  بتعديل البيانات المدونة بطلب الشراء، وفى ضوء ما يتوافر لديه من معلومات حول معدالت اال     

مخيمـر  (و اتجاهاتهـا المـستقبلية      رة العليا بخصوص سياسات المنظمة أ     دافى الماضى أو تعليمات اإل    

1997(  

  

  )1997مخيمر ( Budget Reviewعتمادات التحقق من توافر اال: ثالثاً

دارة الماليـة، حيـث تـتم       ة يتم تحويله إلى اإل    دارالشراء من رئيس القسم أو مدير اإل      عتماد طلب   بعد ا 

  :مراجعته لتحقيق هدفين أساسيين هما

  . لهكمية صنف معين ال يتجاوز الكمية المقررةن الطلب من التأكد من أ •

 .هراء الصنف ال يتجاوز الميزانية المخصصن التمويل الالزم لشالتحقق من أ •

تريات والذى يبدأ فى الظهور مـرة       لى قسم المش  ل الطلب إ  فاذا تم التحقق من هذين العنصرين يتم تحوي       

  خرىأ
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 )1997مخيمر (  Requistion Reviewمراجعه طلب الشراء : رابعاً

 قسم فحص الطلب أو مراجعـة     حق هذا ال  و قسم المشتريات يصبح من      بوصول طلب الشراء الى إدارة أ     

ة لشراء االصناف المطلوبة وغالباً مـا تنطـوى         يالبيانات الواردة به بهدف التأكد من وجود حاجة حقيق        

  -:همهاجعه طلب الشراء على عدة إجراءات أعملية مرا

المقارنة مع المشتريات السابقة من ذات الصنف خالل الفترة نفسها من السنوات السابقة وذلك مـن          •

  .ذا كانت هناك اختالفات جوهرية فيما بينهامية والمواصفات بهدف التعرف عما إالكحيث 

 .سجالت المتوفر لدى قسم المشترياتتحديد أسعار ومصادر شراء الصنف من واقع ال •

  

 :Request for Quotationsدعوة الموردين للتقدم بأسعارهم : خامساً

ن قـسم   وبة من حيث الكمية والمواصفات، فإ     ت المطل بمجرد التوصل إلى تحديد دقيق ونهائى لالحتياجا      

المشتريات يبدأ فى إجراء مسح للسوق للتعرف على مصادر التوريـد المحتملـة، وتختلـف الطريقـة                 

 وهـل هـو المناقـصات أو        لوب المتبع لتقديم اسعارهم وذلك وفق األس    المستخدمة فى دعوة الموردين     

التى يتوافر لـدى    صناف متكررة االستخدام و   ه بالنسبة لأل  الممارسة أو األمر المباشر، وبصفة عامة فإن      

ن عملية البحث عـن المـوردين       تملين وتمتلك خبر كافية بشأنها فإ     فضل الموردين المح  المنشاة قائمة بأ  

وعيات أو أصناف معينـة مـن المـواد أو    المحتملين سوف تكون محدودة نسبياً، أما فى حاالت شراء ن        

مر يتطلب بحثاً متعمقاً وبذل جهد أكبـر فـى          تفاع قيمتها الشرائية، فإن األ    المعدات للمرة االولى مع ار    

راء معقداً من الناحية    ذا كان الصنف موضوع الش     الموردين المحتملين لتلك األصناف، أما إ      التعرف على 

وظيفية الخاصة بالتوريد وذلك بغرض التعرف علـى        مة قد تقرر استخدام فرق العمل ال      ن المنظ الفنية، فإ 

تخاذ قرار بشأن أفضلها، وبعد التوصل إلـى قائمـة          لين وقياس قدراتهم وإمكانياتهم وا    موردين المحتم ال

سلوب المحتملين للصنف موضوع الشراء، فإن جهاز الشراء قد يقرر إستخدام أ          مبدئية بأسماء الموردين    

مة، فان جهاز الـشراء     المناقصة العامة أو الممارسة او االثنين معاً، وعند تفضيل أسلوب المناقصة العا           

  :بقوم بدعوة أسلوب الموردين المحتملين للتقدم بعطاءاتهم، من أهمها ما يلي

  .دعوة أكبر عدد ممكن من الموردين لالستفادة من المنافسة بينهم •

لمنظمة لعملية الشراء، من حيث األولويات فـى دعـوة          االلتزام بالسياسات والقواعد واالجراءات ا     •

 .و أسلوب دعوتهم للمشاركة الواجب توافرها فيهم أالموردين أو الشروط

 .تحديد زمان ومكان طريقة تقديم العروض ومدة سريانها وموعد البت فيها •

 .ولية والنهائية وطرق سدادهاتحديد مقدار التأمينات األ •
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م طلب العطاء قد يختلف من منظمة إلى اخرى إال أنه يجب أن يحتوى على مجموعـة                 ن تصمي ورغم أ 

  -:همهايانات أمن الب

  سم ومواصفات وكمية الصنف المطلوبا •

 خر موعد لتلقى العطاءاتآ •

 رقم وتاريخ طلب الشراء •

  وشروط منحها–ن وجدت  إ–الخصومات  و السعر المقترح بمعرفة المورد •

 موعد التسليم و مكان التسليم •

 خرىأى شروط اضافية أ •

  

 Supplier Selection and palcement ofمـر التوريـد   اختيـار المـورد واصـدار أ   : سادساً

purchase order:  

 بعد إنتهاء المدة المحددة لتلقى عروض الموردين يتم تفريغ البيانات الخاصة لكل منهم فـى الكـشوف                 

سس محددة وذلك الختيار أفـضلهم، وبعـد        لية المقارنة فيما بينهم وفقاً أل     المعدة لهذا الغرض، ثم تتم عم     

صدار أمر التوريـد    توريد المناسب فإن قسم المشتريات يقوم بإعداد وإ       رار بشأن مصدر ال   التوصل إلى ق  

Purchase Order   والذى يعد أهم المستندات المستخدمة فى عملية الشراء، حيث ينظر إليه على أنـه  

 والمورد الذى تم إختياره، لذا فإنه من األهمية بمكان مراجعـة     بمثابة العقد الموقع بين المنظمة المشترية     

م مر التوريد من حيث مواصفات العناصر موضوع الشراء والكمية والسعر ومواعيـد التـسلي             ة أ صياغ

  .خرى قد تؤثر فى كفاءة عملية التوريدومكان التسليم وشروط الشحن، وأى اعتبارات أ

و  الشروط النمطية أ   ن غالبية المنظمات تضيف بعض    باإلضافة إلى الشروط الخاصة بكل أمر توريد، فإ       

مكمل لعملية التعاقد، ويتمثل الغرض من وجود هذه الشروط فى تـوفير حمايـة قانونيـة                زء  العامة كج 

ى عملية التوريـد مـن حيـث الكميـات أو           و وجود خلل ف   ي فى حاالت االمتناع عن التوريد أ      للمشتر

 عداد وصياغة الخ، وتقوم كل منظمة بإ    ... لسداد  و مواعيد التسليم أو الضمان أو اجراءات ا       المواصفات أ 

  .هذه الشروط وفقاً الحتياجاتها الخاصة
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 :Acknowledgment and Followupقبول التعاقد ومتابعة التوريد : سابعاً

ن هذا العقد   رد تمثل عرضاً قانونياً للشراء، إال أ      مر التوريد المرسلة للمو   فى غالبية األحوال فإن نسخة أ     

 المشترى، وتأخذ موافقة المورد علـى العـرض احـد           و البائع عقد   إال إذا قبل المورد أ     ال يعتبر مكتمالً  

  -:الشكلين

   التنفيذ الفورى للعقد •

 .خطار المشترى رسمياً بقبول العرضإ •

مر التوريد هو التأكيد على جديـة التوريـد وفقـاً           إن الغرض من إرسال نموذج للقبول باالضافة إلى أ        

لى عقد مرضى مـع     ريد بمجرد التوقيع ع   مسئولية قسم الشراء عن التو    وللشروط المحددة بأمر التوريد،     

صـناف المطلوبـة، ويقـصد    التوريد وإلى أن يتم تسليم األ     نها تمتد لمتابعة عملية     المورد المحتمل، إال أ   

د، يبمتابعة التوريد االتصال المستمر بالموردين بهدف التأكد من وفائهم بااللتزامات الموضحة بأمر التور           

ن المورد يتوافر لديه النوايـا       مواعيد التسليم، فعلى الرغم من أ      كمياتخاصة فيما يتعلق بالمواصفات وال    

ن هناك بعض المشكالت التى قد تنـشأ وتحـول           أ الى التوريد فى المواعيد المحددة، إ     الحسنة ويرغب ف  

وامر التوريد الهامـة ذات      ظهور معلومات اخرى لدى المورد فإن أ       دون تحقيق ذلك، وعندما تبدأ بوادر     

سليم الحرجة يجب متابعتها عن كثب حتى ال تفاجأ المنظمة بوجود مشكالت فى التوريد ممـا                مواعيد الت 

و ضـياع فـرص تـسويقية       ثر على التزاماتها تجاه العمالء أو درجة استغاللها لطاقتها اإلنتاجية أ          قد يؤ 

و مبيـوتر أ  شكال منها االتصاالت التليفونيـة أو اسـتخدام الفـاكس أو الك           محتملة، وتأخذ المتابعة عدة أ    

  .حوال استثنائية بواسطة جهاز االستخدام فى المنظمةلشخصية، كما قد تتم المتابعة فى أالزيارات ا

  

 )2001حمود ( Receipt and Inspectionاالستالم والفحص : ثامناً

ندما يقوم المورد بشحن    نه ع ة فإ تتمثل الخطوة التالية فى عملية الشراء فى استالم وفحص الطلبية، وعاد          

سـتخدام هـذا    ن موظف االستالم يقـوم با     وذجاً يصف محتويات الشحنة، هنا فإ     نه يرفق به نم   الطلبية فإ 

هم المستندات المـستخدمة    النموذج ومطابقته مع أمر التوريد للتعرف على أنها الطلبية المستهدفة، ومن أ           

  ".إشعار أو محضر التسليم المؤقت"فى عملية التسليم نموذج يسمى 

 للفحص مع أهمية الجودة بالنسبة للعمليـات الـصناعية أو بالنـسبة             ألهمية المعطاة ى ا ويجب أن تتمش  

لجودة السلعة النهائية، وال تتصرف أهمية الفحص على الكميات الكبيرة أو ذات القيمة الكبيـرة فقـط،                 

ولكن قد تتطلب الكميات البسيطة فى بعض الحاالت وخاصة عندما تتطلب جـودة بعينهـا إجـراءات                 

ال اختالفات بسيطة جداً بين المواصفات وبين جـودة         ارمة للفحص والرقابة حتى ال نجد إ      ة وص حاسم

  .المواد الموردة حتى يتم قبول تلك المواد
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نهـا تتطلـب نفـس       على أساس عالمات تجارية معينة فإ      صناف التى يتم شراؤها   أما عن السلع أو األ    

 الفحص والمراجعـة علـى      طلوبة فيها، ويطبق  إجراءات الفحص حتى يتم التأكد من توافر الجودة الم        

صناف التى يتم شراؤها على أساس المستويات والمواصفات وكذلك بالنسبة للمواد النمطيـة             المواد واأل 

ن استمرار القيام بالفحص واختبار المواد الموردة سـوف يـدفع           التى يتكرر شراؤها أكثر من مرة، إ      

لجودة المتفق عليها معـه  ف الجيدة والتى تتضمن مستويات اصنابتوريد األبالمورد أن يهتم بشكل أكبر   

  ).1999عبيدات وأخرون  (صناف الموردةأن يتجنب ارتفاع معدل المواد واألجل وذلك من أ

  

  :مركزية الفحص

ن يتم الفحص فى مكان واحد أو قسم مستقل مخصص للقيام بعمليـات الفحـص               مركزية الفحص هو أ   

 ت المطلوب فحصها ويفضل إستخدام هذا النظام فـى الحـاالت التاليـة            حيث تنتقل إليه كافة الموجودا    

  :)2001حمود (

  .جهزة المستخدمة فى الفحص وصعوبة نقلهاكبر حجم األ -1

 .عندما يحتاج الصنف إلى فنيين متخصصين وعلى درجة عالية من الكفاءة -2

 .نتاجىلمنتج المطلوب إخضاعه للفحص يخص أكثر من قسم إعندما يكون ا -3

  

  :ركزية الفحصعيوب م

  .زيادة تكاليف النقل والمناولة حيث تحتاج إلى عمليات نقل مستمرة من وإلى قسم الفحص -1

مـر  ألنتاج أمامه ا  ما يؤدى فى النهاية إلى تراكم اإل      إحتمال تزايد ضغط العمل على قسم الفحص ب        -2

 .نتاجيةلذى قد يتسبب فى تعطل العملية اإلا

  

  :المركزية الفحص

تمل األمر تواجد جهة مختصة بـالفحص       حأن يتم الفحص فى أماكن عدة حيث ي        المركزية الفحص هى  

  -:)2003الصيرفى ( ستخدامه فى الحاالت التاليةفى كل قسم إنتاجى على حدة وهذا النظام يفضل ا

  . إخضاعه للفحص ال يحتاج الى متخصصينلمطلوبإذا كان المنتج ا -1

 . البسيطجهزة المستخدمة فى الفحص من النوععندما تكون األ -2

 .إذا كان المنتج المطلوب إخضاعه للفحص من النوع سريع التلف أو القابل للكسر -3

 إذا كان المنتج المطلوب إخضاعه للفحص من النوع كبير الحجم أو ثقيل الوزن إلى الدرجة التـى                 -4

 .خريصعب فيها نقله من مكان آل
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  )1990خضر واخرون (مجاالت فحص المشتريات 

  .يش والرقابةإجراءات الفحص والتفت -1

 .إجراءات خاصة بالعالمة المعنية -2

 .إجراءات خاصة على الجودة -3

 .إجراءات خاصة على أساس المستويات والمواصفات -4

  

  )1992عبيدات واخرون (إجراءات الفحص 

صـناف  ياً يشمل مطابقة أمـر التوريـد باأل       ستالماً مبدئ  باستالم المواد الموردة ا    يقوم قسم االستالم   -1

  .والكميات الواردة

 .تمام عملية الفحصيقوم قسم االستالم بإعالم الجهة المختصة بالفحص إل -2

نة منه وإخـضاعه للفحـص مـع        يقوم قسم الفحص إما بعملية الفحص الكامل للمنتج أو سحب عي           -3

يـتم تفريغهـا واسـتالمها      نه ال   لمواد السائلة كالزيوت أو الصلبة كالفحم فإ      نه فى حال ا   مالحظة أ 

 .تمام عملية الفحص وعادة ما تكون هنا عن طريق العيناتمنظمة إال بعد إوإدخالها إلى مخازن ال

 مفصل يتـضمن مالحظتهـا بالنـسبة         التى قامت بكتابة تقرير    بعد إتمام عملية الفحص تقوم الجهة      -4

صناف التى قامت بفحصها وتوجيهاتها بقبول أو رفض المادة أو الصنف ويتم ذلك فـى تقريـر         لأل

 .الفحص

ماليـة التخـاذ    دارة ال  الفحص يتم إرسال نسخ منـه إلـى إدارة المـشتريات واإل             تقرير بعد إعداد  -5

 .نهاء العمليةاالجراءات الخاصة بإ

ـ نها تخ إذا وجدت إدارة الفحص اختالفا فى مستوى مواصفات المواد التى تم فحصها فا             -6 ر إدارة  ط

 .المشتريات بذلك لتقوم بتسوية الموضوع مع المورد
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  )1990خضر واخرون (ناف المرفوضة صاألمع التعامل 

عمال الفحص والتفتيش هو التأكد من المهام التى تولتهـا إدارة المـشتريات،        إن الغرض الرئيسي من أ    

  -:تيةمواصفات يتم اتباع إحدى الطرق اآلنها مخالفة للند استالم البضاعة وفحصها وتبين أوع

  .رفض البضاعة -1

 .رجاع البضاعة الستبدالهاإ -2

 .صفات فى البضاعةتكملة الموا -3

  .توازن السعر -4

  

 ).2005إدريس، المرسى ( Audit and Closingالمراجعة وإنهاء الطلبية : تاسعاً

ائية تستهدف المراجعة   جر إ الشراء مراحلها من خالل قيام قسم المشتريات بعدة أعمال        خطوات  تستكمل  

  -:جراءاتالق ملف الطلبية، ومن أهم هذه اإلغالنهائية وإ

دارة الماليـة التخـاذ      فى حسابات الموردين ثم تسليمها إلـى اإل        يدهايقتجعة الفواتير و  تسليم ومرا  •

  .اجراءات صرف المستحقات

 عـن   و غير المطابقة للمواصفات، سـواء     صة بتسوية أوضاع المواد التالفة أ     اتخاذ االجراءات الخا   •

 .لى تعويضهاإطريق استبدالها من الموردين أو خصم قيمتها إذا لم تكن المنشأة فى حاجة 

مور الخاصة بغرامات التأخير وشروط التسليم والسداد فى حال عدم الوفاء بها أو بجـزء  تسوية األ  •

 .منها من جانب المورد

و مراكـز    نهائية إلى جهات االسـتخدام أ       تقرر قبولها بصفة   اتخاذ إجراءات تسليم األصناف التى     •

  .التخزين
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  :طرق الشراء

  )1979غنايم (امة المناقصة الع: أوالً

ة بالئحـة المناقـصات     وضاع المبين  االجراءات المعلن عنها وفقاً لأل     المناقصة العامة هى مجموعة من    

لى المتناقص الذى يتقدم بأفضل عطاء، وتكون إما داخلية يعلن عنها داخـل البلـد أو                بقصد الوصول إ  

  -:ين هماخارج البلد، وتقوم المناقصة على مبدأين رئيسيخارجية يعلن عنها 

عالن عن المناقصة حتى تكفل الفرصة بين الجميع للعلـم بهـا            ووفقاً لهذا المبدأ يتم اإل    : افسةالمن: أوالً

  .والتقدم إليها

 .جراءات الخاصة بالمناقصة فى اإلويقضى ذلك بالمساواة بين جميع المتقدمين: مبدأ المساواة: ثانياً

راء، المنظمـة العربيـة     وتنفيذ وتقييم أعمال الـش    برنامج تخطيط   (  العامة خطوات إجراء المناقصة  

 )2006دارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية للتنمية اإل

يقوم القسم الطالب لألصناف أو لجنة ذات خبـرة باألصـناف المطلوبـة أو              : المواصفاتوضع   -1

ين فنيعمال الالزمة بوضع المواصفات التفصيلية لكل صنف أو عمل، ويجوز لها االستعانة بـال             األ

  .عمال فى المناقصة العامةمن جهات أخرى وذلك قبل طرح األصناف أو األ

يتم إعداد الشروط العامة والخاصة قبل إعالن المناقصة كى تـسلم لمـن             : إعداد شروط العطاء     -2

 . والتوقيع عليها من الموظف المسئولتها وختمها بخاتم الجهةيطلبها بمجرد طلبها وسداد قيم

عالن بالنشر فى الـصحف     ة فى الوقت المناسب بحيث يكون اإل      الن عن المناقص  عيتم اإل : اإلعالن -3

ذا صدر عن جهه حكومية او هيئـة عامـة إ         الرسمية واسعة االنتشار، كما يجوز النشر فى مجلة ت        

رأى رئيس الجهة المعلنة فائدة لذلك، ويكون النشر فى مرتين متتاليتين، وفى حـال المناقـصات                

ات الخاصة بذات الجهة المعلنة اإلعالن عنها       لى القنصلي  الخارج ويطلب إ   رجية يعلن عنها فى   الخا

 .لى من يرغبوتسليم شروط المناقصة إ

عـضاء ال يقـل     فتح المظاريف تتكون من عدد مـن األ       يتم تشكيل لجنة خاصة ب    : فتح المظاريف  -4

هى فـتح   لى رئيس اللجنة، وتكون مهمة لجنة فتح المظاريف         ة أعضاء باإلضافة إ   عددهم عن ثالث  

مظـاريف  صندوق العطاءات فى ساعة محددة حسب ما ذكر فى شروط المناقصة، ويثبت عدد ال             

ختامها وتثبيـت   ذلك فتح المظاريف بعد التأكد من إ      رقام متسلسلة، يتم بعد     المقدمة ثم يتم ترقيمها بأ    

 .و مندوبيهم فى السجل المعد لذلكويات بحضور مقدمى العطاءات أالمحت

بت وتشكل لجنة البت    تمام فتح المظاريف تعرض العطاءات على لجنة ال       بعد إ : تالبت فى العطاءا   -5

لى رئيس اللجنة، وتتأكـد لجنـة       ثة أعضاء باإلضافة إ   عضاء بحيث ال تقل عن ثال     من عدد من األ   

بات االسـتبعاد   ن تفحص العينات وان تبت فى طل      ت التفريغ وأ  البت من مطابقة العطاءات لكشوفا    
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 وحيد بعد التـصفية، ومـن       و بقى عطاء  غاء المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد أ      ويجوز للجنة البت إل   

 يجوز للجنة البت تجزئة الكميـات إذا        قل عطاء، كما  المفروض أن ترسو المناقصة على صاحب أ      

  .سعار وسمحت الكمية المطلوبة بذلكتساوت اآل

  

  ):2002الهاللى (استخدام المناقصات فيها فضل يالحاالت التى 

  راء كميات ضخمةفى حال ش •

  صناف النمطيةفى حال شراء األ •

  فى حال شراء أجهزة ومعدات رئيسية •

  صناف التى يتطلب تصنيفها ومواصفات خاصةفى حال شراء األ •

ع على كراسـة    سعارهم وذلك بعد االطال   ويقوم أسلوب المناقصات على أساس دعوة الموردين للتقدم بأ        

  -:ن تتضمن ما يليالعطاءات والتى يجب أ

  صناف المطلوبةوصيف والشرح الكاملين لألالت •

 وضوح الكميات المطلوبة •

 شروط الدفع والتسليم •

 الضمانات الواجب توفرها •

 صناف المطلوبةاستخدامات األ •

 الموعد النهائى لتقديم المناقصة •

 الشروط العامة للمناقصة •

 الشروط الخاصة للمناقصة •

  

  ):2002الهاللى (المناقصة المحدودة أو المقيدة : ثانياً

نواع المناقصات العامة ولها نفس القواعد واالجراءات الخاصة بالمناقصة العامة، فيمـا            وهى نوع من أ   

عدا حرية االشتراك فيها حيث يقتصر االشتراك فيها على موردين محـددين مقيـدين فـى سـجالت                  

ـ   المنظمة والذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالمناقصة المحدودة لتمييزهم عن          ى النـواحى    غيرهم ف

يجعلهم فى مركز قادر علـى تنفيـذ وإتمـام          لى تمتعهم بالسمعة الحسنة بما      المالية والفنية باإلضافة إ   

نها تقتصر على   مطلوبة، وتعد المناقصة المحدودة أكثر اتفاقا مع الصالح العام أل         عمال ال التوريدات واأل 

  .من تتوافر فيه الضمانات لتنفيذ المناقصة وااللتزام بشروطها
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  ):2002الهاللى (المناقصة المحلية : ثالثاً

هم فـى   الموردين المحليين والمقيدة اسـماء    وهى المناقصة التى يقتصر االشتراك فيها على المقاولين و        

السجل الذى تعده المنظمة، وتسرى على المناقصة المحلية نفس شروط واحكام المناقصة العامة فيمـا               

  .عدا الشروط الخاصة بالنشر

  

  ):2002الهاللى (الممارسة : رابعاً

 استدعاء أو المرور علي الموردين لألصناف من السلع والمواد والمهمات المطلوبة أو              تعنى الممارسة

المقاولين لألعمال المطلوبة ومناقشتهم بالمواجهة باألسعار المقدمة منهم بغرض إنماء روح المناقـشة             

مارسة لجنة تشكل بقرار من المـدير أو سـلطة          بينهم للوصول إلي أفضل وأنسب األسعار، ويتولي الم       

االعتماد المختصة ويتولى رئاستها موظف تتناسب وظيفته مع أهمية الـصفقة أو العمليـة المطلوبـة،                

وتحصل اللجنة علي إقرارات موقعة من الموردين أو المقاولين توضح فيها أسعارها، ويجوز الـشراء               

 أو التكليف باألعمال عن طريق الممارسة في العديد من          ألصناف المواد والمهمات ومستلزمات اإلنتاج    

 :األحوال أهمها 

  .األصناف والعمليات التي ال توجد إال لدي أشخاص أو شركات معينة  -1

  .األصناف أو العمليات التي ال يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة  -2

  .األعمال الفنية المرغوب أجراؤها بمعرفة فنيين أو أخصائيين معينين  -3

  .ف التوريدات ومقاوالت األعمال التي تقتضي حالة االستعجال أصنا -4

 من أجله بـأن  المهمات والسلع واآلالت التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها           -5

  .ها من أماكن إنتاجها يكون اختيارها وشراؤ

أو قُدمت عنهـا  أصناف التوريدات ومقاوالت األعمال التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصة         -6

  .عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها ال تسمح بإعادة طرحها في المناقصة

أصناف التوريدات من المواد والمهمات ومستلزمات اإلنتاج ومقاوالت األعمـال التـي تقتـضي               -7

 .مصلحة المنشأة بإتمامها بطريقة سرية وغير علنية 

  

  

  

  



 - 66 - 

راء، المنظمـة العربيـة للتنميـة       تخطيط وتنفيذ وتقييم أعمال الش    برنامج  ( الشراء المباشر : خامساً

 )2006دارية، القاهرة، جمهورية مصر العربية اإل

مع المورد أو التعامل مباشرة مع مقاول        الشراء المباشر هو أن يتم الشراء مباشرة باالتصال الشخصي        

دين، ويفضل أال تقل عـدد      معين، وقد يحصل مسئول المشتريات علي عروض من المقاولين أو المور          

الـشراء  ويجـوز   ،  قل األسعار من بينها   حالة عن ثالثة عروض ويتم اختيار أ      تلك العروض في هذه ال    

  : المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحاالت التالية

  . سعار من قبل السلطات الرسميةأل كانت اللوازم المطلوبة محددة اذاإ .1

أو ، ذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة ال تسمح بالقيام باجراءات طـرح عطـاء               إ .2

  . استدراج عروض

  .  من مصدر واحد فقطإال غير الممكن الحصول على اللوازم ذا كان منإ .3

ثر من  أو أدوات ال تتوافر لدى أك     ،  مكملة   جزاءأأو  ، لمراد شراؤها قطعا تبديلية     ذا كانت اللوازم ا   إ .4

  .  على تقرير فني من ذوي االختصاص والخبرةصدر واحد بنفس درجة الكفاءة بناءم

  . فالم والمخطوطات وما يماثلهاألشراء مواد علمية كا .5

أو التقليل من التنويع     ، الطالبة الجهةذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في           إ .6

 .بديليةأو للتوفير في اقتناء القطع الت، فيها

أو فحص دون أن يكون حجـم       ، أو استبدال ، صالح  إأو  ، دمات تشتمل على أعمال صيانة    شراء خ  .7

  . العمل معلوما عند الشراء

 علـى   ذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خالل أي منهـا               إ .8

ل الكمية من اللـوازم     أو عند عدم الحصول على كام     ، سعار معقولة ألأو لم تكن ا   ، عروض مناسبة   

  . المراد شراؤها

ويتم استخدام أسلوب الشراء    ،  عند وجود نص قانوني أو اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة           .9

صناف المطلوبة دون   المباشر في الحاالت التي يتم فيها اللجوء مباشرة إلى مصدر واحد لشراء األ            

وض منهم، ويندرج تحت هـذا األسـلوب عـدة          تصال بعدة موردين الستدراج العر    الحاجة إلى اال  

 -:أساليب فرعية تشمل 

  .الشراء المباشر من قبل إدارة المشتريات والمخازن أو من قبل المسؤول المعني •

  .الشراء المستعجل •

  .الشراء النثري •
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  .الشراء بالمزاد •

ر طلب شراء   يشترط عند تقديم طلب الشراء باستخدام أحد أساليب الشراء المباشر التي تستدعي تحضي            

وأن يتم تقديم األسباب التي تدفع إلى استخدام أسلوب الشراء المباشر وليس أسلوب الشراء بالممارسة               

  .أو الشراء بالمناقصة

  

  :تقييم نشاط إدارة المشتريات

هداف المرسـومة   ى مدى مساهمة هذه اإلدارة فى تحقيق األ       تقييم نشاط إدارة المشتريات هو الوقوف عل      

  .)1984عبد الفتاح (ف الكلى للمنظمة، وكيف تقوم بتنفيذ المهام الموكلة لها لها ضمن الهد

نجاز از لمقارنة اإلنجاز الفعلى مع اإل     نجضمن وجود معايير كمقياس كفاءة اإل     ن التقييم يت  الجدير بالذكر أ  

تى تتبع  ن المعايير ال   التصحيح إذا كان هناك انحرافات، إال أ       وقع ومن ثم تشخيص االنحرافات بهدف     المت

  . كما هو الحال فى االنتاج والمبيعات، عنها كماًداء إدارة الشراء ال يمكن التعبيرأقياس كفاءة لعادة 

  

  :هداف تقييم أداء إدارة المشترياتأ

يـدى  اختيارها للعمل فى هذه اإلدارة، فإذا كانت األ       يدى العاملة التى تم      مدى كفاءة األ   تعرف على ال .1

ة اختيار االيـدى    أهداف إدارة المشتريات فهذا يدل على مدى كفاءة عملي        العاملة قادرة على تحقيق     

 .دارةالعاملة لهذه اإل

نفسهم وحصولهم على فرص التقدم،     لمشتريات بمسئولياتهم نحو تطوير أ    دارة ا يشعر العاملون فى إ    .2

ـ (دارة موضوع تقييم عادل من قبل اإل    ن نشاطه وأداءه فى عمله      رجل الشراء أ  إذ ما يشعر     ف زويل

1996( 

دارة ويـوفر لـه     هم والعالقات الحسنة بينه وبين اإل     تقييم أداء الفرد تقييماً نزيهاً يشيع جواً من التفا         .3

 .الشعور باالستقرار والوالء واالعتزاز

 فقد يكشف التقيـيم عـدم كفـاءة        ،دارة المشتريات ية إل  لدراسة الجوانب التنظيم   يعتبر التقييم وسيلة   .4

عادة التنظيم على   يع الصالحيات، مما يلزم اإلدارة بإ      وخلل توز  سئولياتالتنظيم والتضارب بين الم   

 .حتياجات وظائف الشراءاضوء متطلبات و

داء أللـى ا  يتطلب دراستها ومعالجتها وصـوالً إ     تقييم أداء الشراء معناه تشخيص االنحرافات مما         .5

 .)Gary 1987( المطلوب

رقابة الذاتيـة   لى تحقيق نوع من ال    اف سيؤدى إ  ى من شأنه تصحيح االنحر    داء والذ كما أن تقييم األ    .6

 .)1987زهير (نفسهم على أدائهم يمارسها العاملون أ



 - 68 - 

يظهر التقييم مدى متانة العالقات بين الموردين ومدى توفر إدارة المشتريات لعالقات جيـدة مـع                 .7

بادلـة بينهـا    ثقة المت الدوائر المستفيدة من الشراء داخل المؤسسة، ومدى توفير إدارة المشتريات ال          

 .هداف المشتركةوبين هذه األطراف تحقيقاً لأل

 .ةدارالتنسيق بين إدارة المشتريات واإلدارات المختصة األخرى داخل هذه اإلالتحقق من توفير  .8

  

  :الجهات التى تقوم بعملية التقييم

مع بعضها البعض    بالتقييم وتارة تتعاون     ت تقوم بعملية تقييم األداء تارة تنفرد كل جهة        هناك ثالث جها  

  -:وهذه الجهات هى

  .ييم الذى يؤديه الخبراء الخارجيونالتق .1

 فراد من داخل المؤسسةأالتقييم الذى يؤديه  .2

  الخبراء ومن منتسبى المؤسسة سويةالتقييم الذى يؤديه فريق من .3

  

  :)1984عبد الفتاح (نشطة إدارة المشتريات أمعايير تقييم 

نتائج الماضـية للمؤسـسة،      مقارنة النتائج المحققة حالياً بال     ريق عن ط  ويتم ذلك : المعيار التاريخي  .1

ن وذلك للتعرف على    المشتريات ماضياً وما هى عليه اآل     نشطة إدارة   وبعبارة أخرى المقارنة بين أ    

 . للتصحيح تطور أدائها وكذلك تشخيص االنحرافاتمدى

لموضحة علـى شـكل أرقـام       الموازنة التقديرية هى خطة العمل المرسومة الدارة المشتريات وا         .2

وكلمات تحدد أهدافها أدارة المشتريات فى فترة زمنية محددة قد تكون سنة أو أكثـر مـن سـنة،                   

ـ            ا يتعلـق  واعداد الموازنة التقديرية يؤثر عليه عدة عوامل منها مدى القيام بعملية التنبؤ بكفاءة فيم

 .سواق والظروف االقتصادية المحتملةباحتماالت التغير باأل

 دارة المـشتريات  دارة المشتريات الفعلى مع إنجاز إ     نجاز إ ويتم هنا مقارنة إ   : ايير األداء المثالية  مع .3

يكون موضوعي ألن   ن استخدام هذه الطريقة فى الواقع قد ال         التى تعمل فى ظل ظروف معيارية، إ      

فـراد  داء المعيارى قد ال تتفق فى معظم الحاالت مع حقيقة واقع وكفاءة وقـدرات اال              خصائص األ 

 .المنظماتالعاملين فى 
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  )2007زويلف، العالونة (إدارة المشتريات ومؤشرات التقييم محاور التقييم لنشاطات 

  :المحور التنظيمي ويقيم: أوالً

اء، نشطة الـشر   لطبيعة أ  عرفة مدى مالءمته  يتم تقييم الهيكل التنظيمي من خالل م      : الهيكل التظيمي  .1

لى جانب المسئولية، وهل هى وفقـاً لالحتياجـات الخاصـة           وهل كانت خطوط السلعة واضحة إ     

فراد تحديداً يسهل الرقابة    وصيفاً يحدد مسئوليات وواجبات األ    بالمهام، وهل تم توصيف الوظائف ت     

 .عليه

 المـشتريات،   ةدار إلى معرفة مدى كفاءة إ     النظر فى االجراءات يؤدى   ث أن إعادة    حي: االجراءات .2

 اتبعت فى تنفيذ الـشراء      تها مع طلبات الشراء توضح االجراءات التى      فتحليل أوامر الشراء ومطابق   

لى الموردين، وتتضمن دراسة االجراءات كيفية تنظـيم سـجالت          وصوالً إلرسال أوامر الشراء إ    

ن دراسة االجراءات سيبين لنا     األسعار، كذلك إ  التسجيل والحفظ ودراسة العقود والعطاءات وقوائم       

صدار أوامر  االجراءات التى يجب اتباعها عند إ     الجراءات بحيث يبين كافة     ما إذا كان هنالك دليل ل     

 )1971ود، محمد  (الشراء والتسليم والفحص والتخزين

لالزمـة  ونعنى بذلك هل يوجد دليل للسياسات واضح ومحدد يتضمن كافـة البيانـات ا             : السياسات .3

ة تتـضمن هـذه     سات وعـاد  غراض الرقابة ومعرفة مدى التزام إدارة المشتريات بهـذه الـسيا          أل

دارة فى التخزين والشراء المقدم أو الفورى أو المضاربة كما ال بـد مـن               السياسات، سياسات اإل  

 .تفحص اجراءات التفاوض واجراءات تقييم الموردين

  

  :دارى ويتضمنالمحور اإل: ثانيا

تيـارهم،  المة اخ فراد سواء مدى س   من مراجعة كل الجوانب المتعلقة بأداء األ      ويتض: فرادألكفاءة ا  .1

  .عمالهم، ومدى قدرتهم على اتخاذ القرار المناسبورغبتهم فى العمل، ومدى إنجازهم أل

يمان االدارة فى قدرات العاملين علـى تحمـل المـسئووليات،           وذلك لمعرفة مدى إ   : فلسفة اإلدارة  .2

مـات غيـر    دارة فى التظي  التعرف على إيمان اإل   دارة  للتفويض، كما تتضمن فلسفة اإل    ومدى ميلها   

 .الرسمية
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  :محور العالقات العامة: ثالثاً

  :همية كبرى فى تقييم إدارة المشتريات فهو يتعلق بالمواضيع التاليةويمثل هذا المحور أ

ن نبحث طبيعـة العالقـة بـين إدارة المـشتريات           إذ البد أ  : المشتريات مع الموردين  عالقة إدارة    .1

إدارة المشتريات مع الموردين، فهل جـسور العالقـات         والموردين، وطبيعة الجسور التى شيدتها      

ن تنعكس على السعر والجودة المناسـبة       أن العالقة الجيدة البد     بنى على الثقة وعدالة المعاملة، إ     م

 .نواعها أوااللتزامات فى تنفيذ الطلبيات والخبرة االستشارية بكل

دلـة بـين ادارة     ميم ومدى الثقـة المتبا    دارة التص مثل إدارة األنتاج وإ   : العالقة مع األقسام األخرى    .2

 .داراتالمشتريات وهذه اإل

  

  :عمالمحور نواتج األ: رابعاً

 توفير المواد المطلوبة فـى الوقـت        يعنى مدى قدرة إدارة المشتريات على     وهذا  : الكمية المناسبة  -1

ل المناسب، وعدد المرات وحدة الطلب والحد االقصى وصحة تقدير الكمية المطلوبة ومدى وصـو             

  .نتاجفة عدد المرات التى تعطل فيها اإلالمواد بمواعيدها، ومعر

 المواد لمجاالت اسـتخدامها،     عرف على ذلك عن طريق معرفة مالءمة      ويمكن الت : الجودة المناسبة  -2

نه سـيتم   تظهرها عملية اإلنتاج إلى جانب ذلك فإ      ولمعرفة ذلك ال بد من معرفة نسبة العيوب التى          

 . المناسبة عن طريق معرفة نسبة مردودات الشراءةالتعرف على مدى توفر الجود

ـ ة المشتريات فى تحليل اتجاهات األ  وهذا يعنى تقصى مقدرة إدار    : السعر المناسب  -3 عار وقـدرتها  س

 سعار الحقيقية، كما يمكن التعرف    على تحقيق الوفورات إلى جانب مقارنة األسعار المخطط لها واأل         

 السعر المناسب من خالل المقارنة بين السعر الذى دفعته           مدى حصول إدارة المشتريات علي     على

 .هائيةلسعر الذى تبيع فيه منتوجاتها النإدارة المشتريات للمواد وبين ا
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  الفصل الرابع

  

  نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية

  فى فلسطين
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  فى فلسطين يةنشأة وتطور المنظمات غير الحكوم

  

  :مقدمة

المنظمات غير الحكومية هى إحدى سمات المجتمعات المعاصرة وهى إشارة حضارية فى نفس الوقت              

إن . فبقدر تقدم المجتمع وديمقراطيته وتعدديته يتعزز دور المنظمات غير الحكومية ويتجـذر نهجهـا             

دوراً هاماً فى أغلب المجتمعات     نها لعبت   نظمات فى القرن الماضى يشير إلى أ      مراجعة شاملة لدور الم   

نسان سياسياً وإجتماعياً   ج القومى ورفع مستوى اإل    نتاة اإل فى تعبئة الموارد البشرية واالقتصادية وزياد     

وتقديم خدمات أفضل له وتشجيع الحرية ومفهوم المجتمع المدنى والديمقراطية وتنميـة روح العمـل               

شكالت التى تسود المجتمع وتقديم خدمات فى مختلف        ، وفى حل كثير من الم     )2002التميمى  (الجماعى  

  .المجاالت كالصحة والثقافة وحماية البيئة ومحاربة الفقر والتعليم وتنمية المهارات

  

  -:تعريف المنظمات غير الحكومية

المؤسـسات  "أو  " المؤسـسات غيـر الحكوميـة     "أو  " المنظمات غير الحكومية  "ستخدام إصطالح   إن ا 

وكلها مسميات مختلفة ولكن الهدف واحد وهى أنها منظمـات غيـر            " يات الخيرية الجمع"أو  " الطوعية

  ).2004شبير (هادفة للربح 

المنظمات غير الحكومية بأنها منظمات أو مؤسـسات إجتماعيـة غيـر            ) 1997(مدنى  . وقد عرف د  

 إلـى  ربحية ال صلة لها بمؤسسات الدولة الرسمية، أو بمؤسسات القطاع الخاص التى تهـدف أساسـاً            

ها مـن الحريـات     فراد أو المجموعات وتستمد قوت    ادى، ويقوم بعمل تلك المنظمات األ     تحقيق الربح الم  

 سواء أكانـت هـذه      خر،يد فيه هذه الحريات من مكان إلى آ       نسان، وبالقدر الذى تتاح أو تق     الطبيعية لإل 

ينـة أو   لخدمة أهداف مع  قامة مجتمع مدنى لحماية الحقوق السياسية واالقتصادية أو         المنظمات تسعى إل  

طفال والنساء والمعاقين أو لخدمة أغراض عامة تعود بالنفع على          لحماية مجموعة بعينها كاألقليات واأل    

  .المواطنين بصفة عامة كالعمل فى مجاالت الصحة والثقافة وحماية البيئة ومحاربة الفقر ونحو ذلك

ة أو مؤسسة أو صندوق خيري أو شركة ال         خر لهذا المصطلح يشير إلى إتحاد أو جمعي       وهناك تعريف آ  

ـ    وجب النظام القانونى المعنى جزءً    تسعى للربح، أو أى شخص إعتبارى أخر ال يعتبر بم          اع  مـن القط

 فانه ال يـتم وال يمكـن        نه إذا تحققت أرباح   الحكومى وهذا العمل ال يدار ألغراض تحقيق الربح، أى أ         

اً قانونياً ولكنه يستخدم عند     ليس مصطلح " غير حكومية   منظمات  " عتبارها أرباحاً ومصطلح    توزيعها با 

نشطة االجتماعية أو التنمويـة     تى ال تسعى للربح والعاملة فى األ      شارة إلى الهيئات غير الحكومية ال     اإل

والتى لها أهداف إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها ذات أهداف تجارية، وتسعى بصورة عامـة إلـى                  
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خرى، أو حمايـة البيئـة أو تـوفير         لح الفقراء والفئات المستضعفة األ    يز مصا تخفيف المعاناة، أو تعز   

  . بتنمية المجتمعات المحليةساسية أو االضطالعجتماعية األالخدمات اال

فراد يتعاونون لتحقيق هدف، ولها     اونى هادف، أو أنها مجموعة من األ      بأنها كيان إجتماعى تع   " وتعرف  

برنـوطى  " ( التعاون طابع النظام ويظهر فيها انتظام وثوابت نـسميه بنـاء           طابع من الديمومة ويأخذ   

2000.(  

أيه منظمة تؤسس وتـدار مـن قبـل         " للمنظمة الحكومية بأنها    ) 1995(وهناك تعريف هبة الحسينى     

مواطنين دون أى تمثيل رسمى لطواقم أو وكاالت حكومية، وتعتبر المنظمة غير الحكومية كياناً عدلياً               

يـة   وتمنح كافة الحقوق والواجبات والصالحيات والحصانات الضرورية لتحقيق أهدافـه الخير           مستقالً

  ".نسانية مع المحافظة على إستقالليتها واإل

  

  :نشأة وتطور المنظمات غير الحكومية فى فلسطين

لعبت المنظمات غير الحكومية فى فلسطين على مدار تاريخها أدواراً مـؤثرة ومختلفـة فـى الحيـاة                  

رتبط هذا العمل ببدايات الحركة الوطنية الفلسطينة المناهضة        ة واالقتصادية واالجتماعية، وقد ا    لسياسيا

ردنـى فـى الـضفة      الصهيونى، وكذلك خالل التواجد األ    لالستعمار البريطانى والمشروع االستيطانى     

ربية وقطاع غزة عام    الغربية والتواجد المصرى فى قطاع غزة، ثم االحتالل االسرائيلي لبقية الضفة الغ           

 توضيح هذا التطـور مـن خـالل         ، ويكون 1994، وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينة عام        1967

  -:المراحل التالية

  

  ):1948 الى 1917(المرحلة االولى 

اومة الهجرة اليهوديـة    هلية الفلسطينية خالل هذه المرحلة دوراً هاماً على صعيد مق         لعبت المنظمات األ  

مركبـاً مـن مركبـات الحركـة الوطنيـة          "هلية الفلسطينية   راضى فشكلت المنظمات األ   ومصادرة األ 

سالمية والمسيحية مظهراً مبكراً للوعى السياسى المنظم فى مواجهـه          نية وشكلت الجمعيات اإل   الفلسطي

  ).2001لداودة وأخرون (، "النشاط المنظم للجمعيات واللجان الصهيونية

تلك الفترة على المطالبة باالستقالل والوحدة العربيـة، إضـافة إلـى            هلى فى   تركز مضمون العمل األ   

هلى فـى تلـك     مى يهودى فى فلسطين، وقد تنوعت واختلفت أشكال العمل األ         مقاومة تأسيس وطن قو   

وإتحادات الطالب والمـرأة والنـوادى      ) 1925جمعية العمل العرب،    (الفترة فتشكلت النقابات العمالية     

  .لخيريةالرياضية والجمعيات ا
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أن أول عمل نسوى منظم قامت به النساء الفلسطينيات كان جزءاُ أساسـياً     "وقد أشارت ليزا تراكى إلى      

مـل النـسوى    من النضال السياسى ضد االستعمار الصهيونى فى أوائل القرن العشرين، كمـا أن الع             

  ).1993تراكى " (ساس وفى نفس البوتقة الوطنيةالالحق سار على نفس األ

أن العمل الوطنى ضد الصهيوينة واالنتداب البريطـانى قـد مثـل النـشاط              "ر وليد سالم إلى     كما أشا 

االساسى للجمعيات والحركات الجماهيرية فى ذلك الوقت، وكانت النساء أول من دعا إلـى مقاطعـة                

ول بيع حليهن ومصاغهن مـن أجـل        ، كما قررن فى مؤتمرهن األ     1929المنتوجات الصهيونية عام    

سـالم  (،  "أهالى الشهداء والجرحى والمعتقلين   ح للفدائيين ولشراء األراضى وتوزيعها على       شراء السال 

1999.(  

  

 ردنى فى الضفة الغربية والمصرى فـى قطـاع        فترة التواجد األ  ) 1967 الى   1949(المرحلة الثانية   

  :غزة

ف الدمار   استجابة لظرو  ، حيث تأسست ست جمعيات خيرية     1948ظهرت الجمعيات الخيرية بعد نكبة      

مم المتحدة لسد الحاجات المطلوبة كالغـذاء       ر وكالة غوث الالجئين التابعة لأل     والهجرة والتشريد وظهو  

هلى وذلك لعدة أسباب ذكرتها سارة      فترة هبوطاً ملحوظاً فى العمل األ     والمسكن والملبس، وشهدت هذه ال    

 Roy( العناصـر التاليـة  روى فى كتابها حول االقتصاد السياسى لقطاع غزة يمكن تلخيـصها فـى   

1995(:-  

تركز الهدف فى البداية على مركزه السلطة والقوة والسيطرة العسكرية على المناطق التى ضـمت                -1

  .جتماعيةر، ولم يتم عمل الكثير لتحسين األوضاع اإلقتصادية واإلإلى االردن ومص

 .ولىى الفترة األ السيطرة على الشئون المدنية واألمنية فحكاماستخدام وسائل عنيفة ألتم  -2

جارة مـن قبـل الحكـام       تمت السيطرة على جميع شئون التعليم والصحة والرفاه االجتماعى والت          -3

 .ردنيين والمصرييناأل

ن عن مصادرهم الطبيعية،    نقطاع الفلسطينيي  والسبب فى ذلك ا    1948توقف التطور االقتصادى بعد      -4

 . بالخارجقتالعهم وتشتتهمفة إلى ارض التى فقدوها، إضاوخاصة األ
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  ):1987 الى 1968: (المرحلة الثالثة

دمات نوعية للمجتمـع    لم تشهد فترة السبعينات نشوء وتطور مؤسسات تنموية مهنية من شأنها تقديم خ            "

هلى بالعمل، وخاصة النقابات العماليـة والجمعيـات        الفلسطينى، واستمرت األشكال السابقة للتنظيم األ     

الطار التنمـوى، علـى الـرغم مـن         وز اإلطار اإلغاثى فى عملها إلى إ      الخيرية التى لم تستطع تجا    

  .االحتياجات االساسية للمجتمع الفلسطينى فى تلك الفترة وفى القطاعات التنموية المختلفة

 عن تقديم جميع الخدمات االجتماعية      –قل رسمياً    على األ  –عتبر االحتالل فى تلك الفترة مسئوالً       وقد إ 

ضوع التنمية، والذى إستند إلى     لفصائل العمل الوطنى وللمنظمات االهلية من مو      فى ظل موقف متشدد     

  -:سس التاليةاأل

 سـيعنى تطبيعـاً مـع العـدو         – وفى جميع الحـاالت      – محاوالت تنموية فلسطينية     إن تنفيذ أى   -1

  .الصهيونى، وبالتالى رفض مقوالت الدعوة للتنمية أو إحداث تغييرات فى حياة المجتمع الفلسطينى

ولوية للتحرير واالستقالل وقيام الدولة المستقلة وإن التنمية تأتى بعد نشوء الدولة وبناء على              إن األ  -2

ى الواسع هدفها تقديم الخـدمات،      بالمعن" منظمات يهودية "ذلك، لم تنشأ فى فلسطين فى هذه الفترة         

مـم المتحـدة    ات على المؤسسات اإلسرائيلية واألردنية وبعض منظمـات األ        قتصر تقديم الخدم  وا

طر ولجان وهيئات جماهيريـة  وفى هذه الفترة تم إنشاء أ"وبية، وروبعض المنظمات األمريكية واأل 

، وتقديم خـدمات    لها ممارسة العمل السياسى من جهة     تستطيع الفصائل الفلسطينية المختلفة من خال     

لجـان الزراعيـة   تنموية للجمهور الفلسطينى من جهه اخرى، وفى نطاق هذا المفهوم تم إنـشاء ال            

 والفالحية والشبابية، والتى قدمت بديالً تنموياً مختلفاً عـن          صحية والنسوية والنقابات والطالبية   وال

ساسـية  صالً فـى محاولـة سـد االحتياجـات األ         هلية التقليدية التى كانت موجودة أ      األ المنظمات

االستراتيجيات والبـرامج   ستمرت هذه   شأت فكرة الصمود والمقاومة ولقد ا     للفلسطينيين، ومن هنا ن   

تعاونية فاستمرت فـى    نتفاضة الفلسطينية، أما الجمعيات الخيرية وال      عام اندالع اإل   1988حتى عام   

 ).1997عبد الهادى " (جتماعية للجمهور الفلسطينيتقديم خدمات ا
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  ):1993 الى 1988( مرحلة االنتفاضة –المرحلة الرابعة 

هلية ف والبرامج التنموية للمؤسسات األ    هداامة ونوعية على صعيد األ     تغيرات ه  شهدت هذه المرحلة  " 

  .الفلسطينية من جهة، كما شهدت نشوء منظمات أهلية فلسطينية جديدة تماماً

هلية ودورها هـو     خالل االنتفاضة مما أضاف بعداً آخر لعمل المنظمات األ         لقد تمحور النشاط السياسى   

د شهدت هذه الفترة نشوء عـدد ال يـستهان بـه مـن المراكـز            عنصر البناء إلى جانب المقاومة، وق     

والمؤسسات المهنية المتخصصة والتى هدفت إلى دعم وإسناد وتمكين عمليات البناء الجارية وتطـوير              

عـالم والطفولـة المبكـرة       مجاالت عملها من التدريب إلى اإلقراض إلى البيئة واإل          وتنويع المنظمات

  ).1997هادى عبد ال" (والتعليم والزراعة 

  

  ):2000 الى 1994(المرحلة الخامسة الممتدة 

نطالقاً من حاجة   ة فى مناطق السلطة الوطنية وذلك ا      حكوميالتميزت بإنشاء العديد من المنظمات غير       " 

 زمات، بدءاً من عدم إشباع اقتصادى     ن تراث تاريخى أفرز العديد من األ      المجتمع عامة إلى الخروج م    

نتشار المنظمات غير   اعية تتطلب تغييراً جذرياً، وقد اتسم ا      جتمية ومشكالت ا  وحتى وجود أمراض نفس   

  .الحكومية بالتنوع فى المجاالت التى تعمل بها هذه المنظمات

موال المقدمـة مـن دول      ادر التمويل قياساً بحجم رؤوس األ     وكذلك تميزت هذه الفترة بالتزايد فى مص      

يكية، مما أدى إلى تزايد المنظمات كإطار مواز لمـا هـو            مرية وكذلك من الواليات المتحدة األ     أوروب

قتصادى كضرورة الوصول   لقضايا السياسية إلى جانب ما هو ا      حكومى، كما شهدت هذه الفترة صعود ا      

فق منظور عصرى   جتماعية تتيح ممارسة الديمقراطية و    جمتع مدنى وظهرت محاوالت لصياغة ا     إلى م 

  .نسان الفلسطينىوالبحث فى حقوق اإل

ضافة إلى االهتمام بقضايا ذات عالقة بشرائح إجتماعية مثل المرأة ومكانتها وتفاعالتها المجتمعية،             اإلب

  .والطفولة بإطارها الصحى والثقافى والتفاعلى أيضاً

نتـشارها وتحديـد خـدماتها وإن        واضحاً فى نشأة هذه المنظمات وا      إن هذه المرحلة قد شهدت رواجاً     

  )2002التميمي " ( هو إدارى وتنظيمى إختلفت النظرة قياساً بما
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  ): وحتى االن2000(المرحلة السادسة وهى الممتدة منذ قيام االنتفاضة 

نالحظ تزايد عدد المنظمات الغير حكومية فى هذه الفترة حيث نجد أداء أكثرها موجهاً نحو إنعكاسات                

خرى بنفس القضايا االجتماعية،     أ فاضة على عدد من الفئات وخاصة األطفال، مع إحتفاظ منظمات         االنت

لـى  ث أصبحت تقوم بمهام جديدة وتؤدى إ      هتماماً بالجانب التنموى حي   وقد قامت المنظمات بدور أكثر ا     

  .الخدمات االقتصادية ذات العالقة بنوعي الحياة ومدى إشباع الحاجات

رحلـة مـن الفئويـة      ن هذه المنظمات التنموية المتخصصة لم تفلت فى هذه الم         وتجدر المالحظة إلى أ   

تجاه الفصائل السياسية إلى إعطاء أهمية أكبـر وأوسـع للعمـل            لسياسية، ولكن الشئ الجوهرى هنا ا     ا

  .المهنى إنسجاماً مع المتطلبات التنموية الجديدة
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  :أهمية المنظمات غير الحكومية فى قطاع غزة ومجاالت عملها

 االحتالل االسرائيلي دوراً حيويـاً وملموسـاً فـى تنميـة      ةالل فتر لعبت المنظمات غير الحكومية خ    " 

القطاعات المختلفة مثل القطاع الصحى والتعليمى والمهنى وذلك فى محاولة منها للتـصدى لـسلطات               

االحتالل االسرائيلية وفى محاولة لغرس المواطن الفلسطينى فى أرضه ووطنه ولمساعدته على تحمل             

  ).2000ت ثاب" (أعباء االحتالل 

االستقرار السياسى  وال شك أن للمنظمات غير الحكومية أهمية كبيرة خاصة فى قطاع غزة حيث عدم               

غالق وتقطيع أوصال الوطن واالجراءات التعسفية من قبل سلطات االحتالل، كل ذلك يزيد             وسياسة اإل 

  )2004شبير (: كومية حيث تقوم بعدة خدمات منهامن أهمية المنظمات غير الح

  .سر المحتاجة فى مجاالت أساسية منها رعاية األيتام واألفير خدماتتو -1

 .نشاء مدارس ومرافق تربويةا -2

 .رعاية المعاقين والعجزة وإعادة تأهيلهم -3

 .جتماعية على المستويات المختلفةتقديم خدمات صحية وا -4

 نتاج وتوفير فرص العملإنشاء مشروعات لإل -5

 .كةنسانية المنتهمتابعة وتوثيق الحقوق اإل -6

 .جتماعية ومراكز ثقافية وفنيةإيجاد نواد رياضية وا -7

وقد عملت هذه المنظمات فى مجاالت كثيرة تخدم المجتمع بحيث يمكن تقسيم هذه المنظمات إلى أربع                

  -:مجموعات رئيسية هى

وهى تشمل المنظمات التى يقوم نشاطها      : غاثية والرعاية االجتماعية  المنظمات المهتمة باألنشطة اإل    -1

فراد أو الجماعات، أو تقوم بتقديم خدمات رعايـة لفئـات           ئيس على تقديم مساعدات إغاثية لأل     الر

  .يتاممثل المعوقين والمسنين ورعاية األخاصة، 

وهى تشمل المنظمات العاملة فى مجال الصحة والتعلـيم والزراعـة والبيئـة             : المنظمات التنموية  -2

 .والمياه والتدريب

وهى تشمل المنظمات التى يهدف نشاطها الرئيس إلى التأثير         :  والبحثية المنظمات الدعوية والثقافية   -3

ضـافة  قيف المدنى، ودعم قضايا المرأة، إ     نسان، والتث لعامة، مثل منظمات حقوق اإل    فى السياسات ا  

 .الى المراكز البحثية والمنظمات الثقافية والفنية

شـبير  " (ووزارة الرياضة والـشباب   وهى مسجلة فى وزارة الداخلية      : ندية الشبابية والرياضية  األ -4

2004.(  
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  منهجية الدراسة
  :مقدمة

سة فى وضع خطة جمـع  رامنهحية الدراسة هى مجموعة من القواعد واالجراءات التى تعتمد عليها الد        

يضا تحديد المنهج المتبـع فـى       البيانات بهدف تحليلها وتفسيرها وإختبار صحة الفرضيات ويتم فيها أ         

  .الدراسة، وتحديد مصادر المعلومات المراد جمعها والمتعلقة بالظاهرة موضوع الدراسة

 فقد استخدم المنهج الوصـفى التحليلـى        ،ويتناول هذا الفصل المنهجية التى تم اتباعها فى هذه الدراسة         

ضـمن  ة، حيث تم تحديد العينة منـه        كومي غير الح  المنظماتما مجتمع الدراسة فهو     نهج للدراسة، أ  كم

مـا  ادر الثانوية والمصادر االولية، أ    اعتبارات وشروط محددة، كما تم جمع المعلومات من خالل المص         

  .بخصوص أدوات جميع البيانات فقد تم تصميم استبيان حيث تم فحصه وتوزيعه

  

  :منهجية الدراسة

نه يعتمد على دراسة الواقـع  وصفى التحليلى ألستخدام المنهج ال   تقتضى ا  طبيعة ومتطلبات هذه الدراسة   

  -:وذلك من خالل ما يليبشكل دقيق ويعبر عنه كماً وكيفاً كما هو بوصفه 

وع إدارة المشتريات فـى مؤسـسات       وضماالطالع على المعلومات والدراسات السابقة المرتبط ب       -1

 .عمالاأل

 .رضجمع البيانات الميدانية من خالل تطبيق استبيان خصص لهذا الغ -2

 . لى النتائج المرجوةات الواردة فى االستبيان للوصول إتحليل البيان -3

  

  :مجتمع الدراسة

 منظمة  262 غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة ويبلغ مجموعها      المنظماتيتكون مجتمع الدراسة من     

تحـدة  حسب ما ذكر فى دليل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، مكتب المنسق الخاص لألمم الم               

2007.  

  

  :عينة الدراسة

ن المنظمات غير الحكومية تعمل فـي       سبعي) 70(م عينة عشوائية مكونة من      ااستخدتم فى هذه الدراسة     

استبيان على كل منظمة غير حكومية ليقـوم العـاملين فـي    ) 2(قطاع غزة حيث قام بتوزيع من عدد    

العام أو المدير المالي أو المتخصصين فى       دارة أو المدير     اإلدارية المختلفة رئيس مجلس اإل     المستويات

  .الشراء بتعبئة هذه االستبيانات
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  :مصادر البيانات

  : من اهمها ونوعاًمن المصادر ذات منهجيات بحثية كماًلى العديد إت هذه الدراسة ستندإ

  :المصادر الثانوية

جعة شاملة تقريبـاً    جراء مرا إ والمكتبات المتخصصة فى قطاع غزة و      تم زيارة معظم المراكز البحثية    

  . غير الحكوميةالمنظماتدارة المشتريات ونوية المتوفرة والمتعلقة بموضوع إلمختلف المصادر الثا

  

  :وليةالمصادر األ

سباب ضعف وبطء سياسات الـشراء      ة للبحث من خالل استبيان لتحديد أ      ولية الالزم تم جمع البيانات األ   

اد استبيان مفصل بـشكل دقيـق       عد غزة، وقام الباحث بإ    املة فى قطاع  فى المنظمات غير الحكومية الع    

  .هداف البحث وفرضياتهيشمل أ

  

  :أدوات جميع البيانات

بيان لكل  است) 2(ولية، حيث قام الباحث بتوزيع عدد       إعداد استبيان كأداة أساسية فى جمع البيانات األ       تم  

قـوم المـدير     ي ة استمارة كـذلك   ام بتعبئ دارة أو المدير الع   رئيس مجلس اإل  منظمة، بحيث يقوم كل من      

تصميم االسـتبيان الدقـة واتبـاع       وقد روعى فى    ،  المالي أو المتخصصين فى الشراء بتعبئة األخرى      

  .سئلة مغلقةوالقواعد الالزمة فى وضع صيغة األسئلة، حيث تضمن جميع أسئلة االستبيان أصول األ

  -:وتم استخدام مقياس من خمس نقاط حسب ما يلي

 اتجاهاً غير موافق بشدة نحو العبارة) 1(ى تعنى النقطة االول -

  اتجاهاً غير موافق نحو العبارة) 2(النقطة الثانية تعنى  -

 اتجاهاً محايد نحو العبارة) 3(النقطة الثالثة تعنى  -

 اتجاهاً موافق نحو العبارة) 4(النقطة الرابعة تعنى  -

  اتجاهاً موافق بشدة نحو العبارة) 5(النقطة الخامسة تعنى  -

  

  

  

  

  

  



 - 82 - 

  :المحاور الرئيسية فى االستبيان

  -:تضمن استبيان خمس محاور رئيسية

  المنظمةسياسات الشراء المعمول بها فى :     المحور االول

  )دورة المشتريات( المنظمةالخطوات المتبعة فى الشراء فى :     المحور الثانى

  المنظمةسعار فى اجراءات عروض األ:     المحور الثالث 

  المنظمةالشراء بتمويل خارجى فى :     المحور الرابع

  المنظمةدارة العليا فى دعم اإل:   المحور الخامس 

  

  :تحكيم االستبيان

ء االسـتبيان للـشروط     من المحكمين االكاديميين للتأكد من اسـتيفا      ) 6(تم عرض االستبيان على عدد      

 وتم تعديلـه    دخال المعلومات لمهنية المالئمة ولفحص انسجام األسئلة مع نظام إ       كاديمية وا والمعايير األ 

  .بداها هؤالء المحكمينحسب المالحظات التى أ

  

  :ولى لالستبياناالختبار الميدانى األ

علـى  )اسـتمارات عـشر   (ستطالعية لالستبيان من خالل توزيع عينة قدرت بـ         تم إجراء الدراسة اال   

ى بواقع  ، أ المنظماتتلك  دارة والموظفين فى    ة  و تمت اإلجابة عليها من قبل اإل        مؤسسات غير حكومي  

  .سئلةيان لكل مؤسسة للتأكد من وضوح األ استب2عدد 

  
  :المستخدم فى تحليل البياناتالبرنامج المحوسب 

في إدخال  ) SPSS  )Statistical Package for Social Scienceتم استخدام البرنامج اإلحصائي 

كثر البرامج اإلحـصائية    أبسط و أهو من    و Windowsنات وهذا البرنامج يعمل تحت بيئة       اوتحليل البي 

  كفاءة حيث يعتمد على اختبار األوامر من القوائم ويحوى على عدد كبير من األدوات اإلحصائية

  : بانه نظام احصائى ذو مزايا متعددة فى المجاالت االتية SPSSيعرف 

  حصائى للبيانات الكمية والنوعيةإلوالتحليل ا التعامل مع البيانات  •

  حصائيةإلسوم البيانية اعمل الر •

  آتابة وطباعة التقارير •
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  :فحص االستبيان

كما تم فحص الثبات لجميع Person استخدام معامل بيرسون بتم فحص مدى وصدق محتوى االستبيان 

  . سبيرمان باستخدام معاملبنود االستبيان

 
  :توزيع االستبيان واسترداده

 اسـتبانة   122، وتم اسـتعادة      استبانه لكل منظمة   2  عدد  منظمة، 70  استبانه على  140تم توزيع عدد    

  %.87حيث كانت نسبة المردود  منظمة، 61لعدد 

  

  .فحص صدق المحتوى وثبات بنود االستبيان

لى فحص صدق المحتوى لالستبيان للتأكد من مدى ارتباط بنوده، وذلك           تم التعرض فى بداية التحليل إ     

م ذلك من خالل فحص ارتباط كل بنـد فـى           ده، وت رتباط بنود كل مجموعة على ح     من خالل فحص ا   

، وقد تبين مـن     Personالمجموعة مع المجموع الكلى لنفس المجموعة وذلك باستخدام معامل ارتباط           

بـات  ن جميع البنود فى المجموعات ذات ارتباط قوى بالمجموع الكلـى، والختبـار ث             خالل الفحص أ  

سئلة لكـل   إليجاد معامل االرتباط بين األGuttman Split-halfختبار محتوى االستبيان تم استخدام إ

 Guttman Spilt Half مجموعة من مجموعات االستبيان، باستخدام معامل سبيرمان من خالل اختبار

ن االرتباط قوى مما يدل على ثبات محتوى االستبيان، وفيما يلي استعراض نتـائج الفحـص لكـل                  إ

  :مجموعة من المجموعات على حدة
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  المنظمةسياسات الشراء المعمول بها فى : ولىالمجموعة األ

مـن خـالل     المنظمـة لى التعرف على سياسات الشراء التى تتبعها وتطبقها         وتهدف هذه المجموعة إ   

 :سئلة فى الجدول التالياأل

  )1(جدول رقم 

 معامل ارتباط  السؤال الرقم
Person Sig. 

 
 النتيجة
  

  معنوية  0.001 421.**   اضحة للشراء بالكمية الدنيا أو الشراء الفورى المؤسسة تقوم بتطبيق سياسة و  1
  معنوية  0.001  513.**  المؤسسة تقوم بتطبيق سياسة واضحة للشراء المقدم أو المبكر 2
  معنوية  0.001  399.**  المؤسسة تقوم بتطبيق سياسة الشراء للتغطية  3
  معنوية  0.001  408.**  بةجل المضارؤسسة تقوم بتطبيق سياسة الشراء ألالم  4
  معنوية  JIT   **.349  0.001المؤسسة تقوم بتطبيق سياسة الشراء وفقاً لنظام   5
  معنوية  0.001  511.**  يوجد فى المؤسسة سياسة مكتوبة متعلقة بالمشتريات  6
  معنوية  0.001  535.**  سياسة الشراء الحالية تغطى جميع الجوانب المتعلقة بالمشتريات  7
  معنوية  0.001  614.**  ة المشتريات فى المؤسسة واضحة ومفهومة لجميع الموظفينسياس  8
معنوية  0.028  199.**  لى تعديللحالية الخاصة بالمشتريات بحاجة إالسياسة ا  9

  معنوية  0.001  692.**  هناك التزام بهذه السياسة من قبل اإلدارات المختلفة فى المؤسسة  10
  معنوية  0.001  686.**  ء فى المؤسسة بشكل دورى لتحديد نقاط القوة والضعفيتم تقييم سياسية الشرا  11
معنوية  0.04  170.**  يتم مخالفة سياسة الشراء المعمول بها فى الظروف الطارئة والمستعجلة  12
  معنوية  0.001  628.**  تحقق السياسات المعمول بها العدالة والشفافية  13
  معنوية  0.001  557.**  لتوريد واضحة ومحددة فى سياسة الشراءمعايير جميع عمليات الشراء وا  14
  معنوية  0.001  553.**  السياسات المعمول بها تفرض عقوبات كافية لمنع الفساد  15

16  
نظمة المتعلقة بالمشتريات واالستفسار عنهـا      يسهل الحصول على اللوائح واأل    

  معنوية  0.001  734.**  من قبل الموظفين

  معنوية  0.001  620.**  موظفين بشكل دائم باللوائح واألنظمة المتعلقة بالمشترياتيتم تعريف ال  17
  معنوية  0.001  558.**  راء العاملين بشأن تطوير العمل يتم األخذ باالعتبار بمقترحات وآ  18

ان معامل االرتباط لجميع الفقرات بهذا المحور ذات داللة معنوية، وبالنظر           ) 1(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـى    ) 0.170 (و) 0.734(لتفصيلي لكل سؤال على حدة فمعامل االرتباط محصور ما بين           ا

 12 والفقـرة    9رتباط ضعيف في كل من الفقرة       ى بالمجموع الكلى وإن كان هذا اال      وجود ارتباط معنو  

 .Sigلـة   ن الدال ء عنهما في المجموعة، كما يالحظ أ      إال أنه يوجد لهما داللة معنوية وال يمكن االستغنا        

ن بنود المجموعة ذات داللة معنوية إحـصائية وأ         لجميع بنود المجموعة وهذا يؤكد ان         0.05أقل من   

  . جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخلياً

  Guttman Spilt Half فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل سبيرمان من خـالل اختبـار  تم كذلك 

وهذا يدل على وجود ارتباط قوى بين بنود المجموعة         ) 0.6960(ن معامل االرتباط يساوى      تبين أ  وقد

  .ومعامل ثبات كبير نسبياً لفقرات المجموعة
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  )دورة المشتريات(الخطوات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة : المجموعة الثانية

ا خالل عمليات الـشراء مـن       لى معرفة الخطوات التى تقوم المؤسسة بتنفيذه      وتهدف هذه المجموعة إ   

 :سئلة فى الجدول التالي األخالل

  )2(جدول رقم 

  معامل ارتباط  السؤال  الرقم
Person Sig. 

 
 النتيجة
  

الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقوم بتحديد البنـود المـراد شـراؤها               1
معنوية  0.001  667.**  وكمية البند منها قبل البدء بالشراء

د مواصفات البنود المـراد     الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقوم بتحدي        2
معنوية 0.001  671.**  شراؤها

معنوية 0.001  733.**  يتم التأكد من توفر الموازنة المالية للبنود المراد شراؤها قبل الشراء  3
معنوية 0.001  686.**  الجهة الطالبة للشراء تقوم بتقديم طلب شراء واضح للقيام بعملية الشراء  4
معنوية 0.001  661.**  دراسة طلب الشراء قبل البدء بعملية الشراءيقوم قسم المشتريات ب 5
سعار للبنود المراد شراؤها حسب السياسة المعمول       يتم استدراج عروض أ     6

معنوية 0.001  550.**  بها فى المؤسسة

معنوية 0.001  791.**  سعار للبنود المراد شراؤها من قبل لجنة مختصةيتم البت فى عروض األ  7
لجنة التـى قامـت     عمال ال اد وكتابة محضر لجنة مشتريات عن أ      عد إ يتم 8

معنوية 0.001  761.**  سعاربالبت فى عروض األ

معنوية 0.001  775.**  لى الشركة التى تم الترسية عليهاتقوم المؤسسة بإصدار أوامر التوريد إ  9
ـ                10 ا يتم توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبين الشركة التـى تـم الترسـية عليه

معنوية 0.001  787.**  بخصوص المواد المراد توريدها

معنوية 0.001  789.**  تقوم المؤسسة باستالم المواد بطريقة صحيحة وعلمية  11
معنوية 0.001  676.**  جراء الفحص العينى للمواد التى تم توريدهاتقوم المؤسسة بإ  12
معنوية 0.001  560.**   فحصها مخبرياًجراء الفحص المخبرى للمواد التى يلزمتقوم المؤسسة بإ  13
معنوية 0.001  679.**  يتم تحضير المطالبات المالية للمورد الذى قام بعملية التوريد   14
معنوية 0.001  657.**  تعمل المؤسسة على االحتفاظ بسجالت تخص عمليات الشراء  15
ند تقيـيم   تعتبر السجالت مصدراً هاماً للمعلومات تعتمد عليها المؤسسة ع          16

معنوية 0.001  576.**  الموردين

 داللة معنوية، وبالنظر    اط لجميع الفقرات بهذا المحور ذو     ن معامل االرتب  أ) 2(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـى    ) 0.550(و  ) 0.791(التفصيلي لكل سؤال على حدة فمعامل االرتباط محصور ما بين           

 لجميـع بنـود      0.05 أقـل مـن      .Sigن الداللة   ظ أ عنوى بالمجموع الكلى، كما يالح    وجود ارتباط م  

ن جميـع الفقـرات صـادقة       موعة ذات داللة معنوية احـصائية وأ      ن بنود المج  المجموعة وهذا يؤكد أ   

 Guttman فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل سبيرمان من خالل اختبارتم ومرتبطة داخليا، كذلك 

Spilt Half وهذا يدل على وجود ارتباط قوى بـين  ) 0.8274(اوى ن معامل االرتباط يسقد تبين أ و

  .بنود المجموعة ومعامل ثبات كبير نسبياً لفقرات المجموعة
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  سعار فى المؤسسةاجراءات عروض األ: مجموعة الثالثةال

  سعار فى المؤسسةلمجموعة إلى تحديد طريقة عروض األوتهدف هذه ا

  )3(جدول رقم 

  معامل ارتباط  السؤال  الرقم
Person Sig. 

 
 النتيجة
  

المناقصة العامة هى (جراءات الشراء من خالل المناقصات العامة تقوم المؤسسة بإ  1
  )كثر انتشاراً داخل البلد أو خارج البلدالتى يتم اإلعالن عنها فى الصحف األ

 معنوية 0.001  614.**

المناقصة (جراءات الشراء من خالل المناقصات المحدودة تقوم المؤسسة بإ  2
الموردين المحليين محدودة هى التى يقتصر االشتراك فيها على المقاولين وال

  )هم فى السجل الذى تعده المؤسسةوالمقيدة اسماء

 معنوية 0.001  501.**

المناقصة المحلية (تقوم المؤسسة باجراءات الشراء من خالل المناقصات المحلية   3
على ن المحليين وتسرى التى يقتصر االشتراك فيها على المقاولين والموردي

  )حكام المناقصة العامةالمناقصة المحلية نفس شروط وأ

 معنوية 0.001  604.**

 معنوية 0.001  549.**  تقوم المؤسسة بتنفيذ إجراءات  الشراء من خالل الممارسات  4
 معنوية 0.001  464.**  تقوم المؤسسة بتنفيذ اجراءات الشراء من خالل الشراء المباشر  5
سـعار  شتريات تقوم بفتح مظاريف عـروض األ       فى المؤسسة لجنة م    تشكل  6

  المقدمة من الشركات
 معنوية 0.001  678.**

 معنوية 0.001  616.**  سة العروض الفنية المقدمة من الشركاتراتقوم لجنة فنية بد  7
يوجد فى المؤسسة لجنة مشتريات تقوم بالبت فى العـروض المقدمـة مـن                8

  الشركات
 معنوية 0.001  541.**

 معنوية  0.02  422.**  سعارلمعيار الوحيد عند ترسية عروض األاقل األسعار المقدمة هو ا  9
خذ باالعتبار المواصفات الفنية المقدمة مـن الـشركة عنـد ترسـية             يتم األ   10

  عروض األسعار
 معنوية 0.001  500.**

ة عـروض   لفنية للشركات عند ترسـي    خذ باالعتبار الخبرة والمعرفة ا    يتم األ   11
  سعاراأل

 معنوية 0.001  440.**

رحة من الشركات عـن ترسـية       تأخذ المؤسسة باالعتبار فترة التوريد المقت       12
  سعارعروض األ

 معنوية 0.001  343.**

سعار عند طلب   ف الشركات بمعايير ترسية عروض األ     تقوم المؤسسة بتعري    13
  عروض االسعار

 معنوية 0.001  340.**

سـعار،  تندات الشركات المتقدمة بعروض األ    ان فى مس  فى حال وجود نقص     14
  تقوم لجان المشتريات باالتصال مع هذه الشركات الستكمال هذه المستندات

 معنوية 0.001  485.**

 معنوية 0.001  320.**  سعار المقدمة قبل الترسيةؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص األالم  15
 معنوية 0.001  405.  واصفات المقدمة قبل الترسيةالمؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص الم  16
روط التعاقدية قبـل ترسـية      المؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص الش      17

  سعارعروض األ
 معنوية 0.001  414.**

 معنوية 0.001  589.**  تقوم المؤسسة بكتابة وتوثيق محاضر لجميع مراحل لجان المشتريات  18
 معنوية 0.001  602.**  لجان المشتريات فى المؤسسةعمال يوجد شفافية ووضوح فى أ  19
 معنوية 0.001  431.**  الشركات التى لم يتم الترسية عليها، يتم ابالغها بذلك  20
ن علـى اتخـاذ     أعضاء لجنة البت فى عروض األسعار مؤهلون وقـادرو          21

  القرارات السليمة
 معنوية 0.001  680.**
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 داللة معنوية، وبالنظر    اط لجميع الفقرات بهذا المحور ذو     رتبن معامل اال  أ )3(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـى    ) 0.122(و  ) 0.680(التفصيلي لكل سؤال على حدة فمعامل االرتباط محصور ما بين           

 لجميـع بنـود     0.05 أقـل مـن      .Sigوجود ارتباط معنوى بالمجموع الكلى، كما يالحظ ان الداللـة           

ن جميـع الفقـرات صـادقة       عة ذات داللة معنوية إحـصائية وأ      بنود المجمو ن  المجموعة وهذا يؤكد أ   

  . ومرتبطة داخلياً

  Guttman Spilt Half فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل سبيرمان من خـالل اختبـار  تم كذلك 

وهذا يدل على وجود ارتباط قوى بين بنود المجموعة         ) 0.6369(ن معامل االرتباط يساوى      تبين أ  وقد

  .بير نسبياً لفقرات المجموعةومعامل ثبات ك
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  الشراء بتمويل خارجى فى المؤسسة: المجموعة الرابعة

 لى التعرف على طرق تنفيذ الشراء من خالل تمويل خارجى للمؤسسةوتهدف هذه المجموعة إ

  )4(جدول رقم 

  معامل ارتباط  السؤال الرقم
Person Sig. 

 
 النتيجة
  

معنوية  0.001  666.**  زم المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بهاالجهه الممولة تل  1
معنوية  0.002  51.**  المؤسسة غير ملزمة بتنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بالممول 2
عمال الممولة بتمويل خارجى حسب تقوم المؤسسة بالشراء وتنفيذ األ  3

  0.003  269.**  االنظمة والقوانين الخاصة بها
يةمعنو

جراء الشراء حة باالتفاق مع المؤسسة على طرق إ المانتقوم الجهة  4
معنوية 0.001  704.**  البنود قبل البدء بالتنفيذ

معنوية 0.001  592.**  يتم الشراء بتمويل خارجى حسب طبيعة المشروع  5
فى حال عدم موافقة المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة   6

معنوية 0.001  687.**  .لممول بتمويل المشروعبالممول ال يقوم ا

  

 داللة معنوية، وبالنظر    اط لجميع الفقرات بهذا المحور ذو     ن معامل االرتب  أ) 4(يتضح من الجدول رقم     

وهذا يعنى وجود   ) 0.51(و  ) 0.704(التفصيلي لكل سؤال على حدة فمعامل االرتباط محصور ما بين           

 لجميع بنود المجموعـة  0.05) (  أقل من.Sigن الداللة يالحظ أعنوى بالمجموع الكلى، كما ارتباط م

حصائية وان جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخلياً،       بنود المجموعة ذات داللة معنوية إ     ن  وهذا يؤكد أ  

  Guttman Spilt Half فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل سبيرمان من خـالل اختبـار  تم كذلك 

وهذا يدل على وجود ارتباط قوى بين بنود المجموعة         ) 0.1547(تباط يساوى   ن معامل االر   تبين أ  وقد

  .ومعامل ثبات كبير نسبياً لفقرات المجموعة
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  دارة العليا فى المؤسسةدعم اإل: المجموعة الخامسة

  دارة العليا لقسم المشتريات فى المؤسسةلى مدى دعم اإللى التعرف عوتهدف مجموعة االسئلة هذه إ

  )5(ول رقم جد

  معامل ارتباط  السؤال الرقم
Person Sig. 

 
 النتيجة
  

معنوية  0.001  457.**  دارة العليا لتطوير سياسة المشتريات يوجد اهتمام من قبل اإل  1
معنوية 0.001  438.**  دارة العليا تحث على تنفيذ سياسة الشراء المعمول بها فى المؤسسةاإل  2
معنوية 0.001  600.**  عة تنفيذ اجراءات الشراء فى المؤسسةدارة العليا تقوم بمتاباإل  3
عمال لجان المشتريات وتؤثر على طريقة اإلدارة العليا تتدخل فى أ  4

  0.002  282.**  عملهم وقراراتهم
معنوية

معنوية 0.001  532.**  دارة العليا فى المؤسسةإلعمال لجان المشتريات من قبل ايتم تقييم أ  5
معنوية 0.001  655.**  لعاملين فى المشتريات بشكل دورىيتم تقييم ا  6
معنوية 0.001  640.**  دارة العليا بتحفيز العاملين فى المشترياتتقوم اإل  7
دارة العليا لتدريب وتنمية مهارات العـاملين فـى         يوجد اهتمام من اإل     8

معنوية 0.001  769.**  المشتريات

برامج تدريبيـة للعـاملين فـى قـسم         دارة العليا سابقاً بتنفيذ     قامت اإل   9
معنوية 0.001  762.**  المشتريات

دارة العليا بوضع وتنفيذ خطط لتطوير وتدريب العاملين فـى          تقوم اإل   10
معنوية 0.001  812.**  المشتريات

  

 داللة معنوية، وبالنظر    ط لجميع الفقرات بهذا المحور ذو     ن معامل االرتبا  أ) 5(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـى    ) 0.282(و  ) 0.812(لي لكل سؤال على حدة فمعامل االرتباط محصور ما بين           التفصي

 لجميـع بنـود      0.05 أقـل مـن      .Sigن الداللة   عنوى بالمجموع الكلى، كما يالحظ أ     وجود ارتباط م  

ن جميـع الفقـرات صـادقة        ذات داللة معنوية إحـصائية وأ      ن بنود المجموعة  المجموعة وهذا يؤكد أ   

  . لياًومرتبطة داخ

  Guttman Spilt   Half فحص ثبات االستبانة باستخدام معامل سبيرمان من خالل اختبـار تم كذلك 

وهذا يدل على وجود ارتباط قوى بين بنود المجموعة         ) 0.5768(ن معامل االرتباط يساوى     تبين أ وقد  

  .ومعامل ثبات كبير نسبياً لفقرات المجموعة
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  :ثبات االستبانة

وات الثبات على العينة االستطالعية بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل الفـا             جراء خط تم إ 

  كرونباخ

  

  طريقة التجزئة النصفية: أوالً

سئلة الزوجية الرتبـة كـل      معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األ         تم ايجاد   

ت االرتباط باستخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان         محور من محاور االستبيان، وقد تم تصحيح معامال       

  :براون للتصحيح حسب المعادلة التالية

  

  = معدل الثبات 

   معامل االرتباط ) ر(حيث 

  

  )6(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 

  معامل ارتباط  عنوان المجال  م
Person  

  .Sig   الثباتمعامل

  0.001  0.685 **763.  لمؤسسةسياسات الشراء المعمول بها في ا  1
 0.001  0.754 **885.  الخطوات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة  2
 0.001  0.704 **807.  إجراءات عروض األسعار فى المؤسسة  3
 0.001  0.653 **513.  الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة  4
 0.001  0.606 **766.  دعم اإلدارة العليا فى المؤسسة  5

  

  -:السابق يتضح ما يلي) 6(جدول رقم من خالل ال

) سياسات الشراء المعمول بها فـي المؤسـسة       (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال األول         .1

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجـال األول والمجمـوع وال يمكـن              763.ومجموع المجاالت هو    

  .ى كبير نسبياً أ0.685 االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات عبر طريقة التجزئة النصفية هو

) الخطوات المتبعة فى الشراء فـى المؤسـسة       (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الثانى         .2

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الثـانى والمجمـوع وال يمكـن              885.ومجموع المجاالت هو    

  . كبير نسبياًى أ0.754االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات عبر طريقة التجزئة النصفية هو 

  ر 2
_________  

  ر + 1
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) إجراءات عروض األسـعار فـى المؤسـسة       (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الثالث         .3

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الثالـث والمجمـوع وال يمكـن        807.ومجموع المجاالت هو    

  .ى كبير نسبياًأ 0.704 االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات عبر طريقة التجزئة النصفية هو

ومجموع ) الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة    (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الرابع         .4

حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الرابع والمجموع وال يمكن االستغناء عنه،             513.المجاالت هو   

  .ى كبير نسبياً أ0.653كذلك معدل الثبات عبر طريقة التجزئة النصفية هو 

ومجمـوع  ) دعم اإلدارة العليا فى المؤسـسة     (بين مجموع فقرات المجال الخامس      معامل االرتباط    .5

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الخامس والمجموع وال يمكـن االسـتغناء    766.المجاالت هو   

  .ى كبير نسبياً أ0.606عنه، كذلك معدل الثبات عبر طريقة التجزئة النصفية هو 
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  قة الفا كرونباخطري: ثانياً 

  )7(جدول رقم 

  )طريقة الفا كرونباخ(معامل الثبات 

  معامل ارتباط  عنوان المجال  م
Person 

معامل كرونباخ 
  ألفا

Sig.  

  0.001 0.791 **763.  سياسات الشراء المعمول بها في المؤسسة  1
 0.001 0.920 **885.  الخطوات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة  2
 0.001 0.811 **807.  األسعار فى المؤسسةجراءات عروض ا  3
 0.001 0.392 **513.  الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة  4
 0.001 0.796 **766.  دعم اإلدارة العليا فى المؤسسة  5

  -:السابق يتضح ما يلي) 7(من خالل الجدول رقم 

) ها فـي المؤسـسة    سياسات الشراء المعمول ب   (ول  رتباط بين مجموع فقرات المجال األ     معامل اال  .1

ول والمجمـوع وال يمكـن      ث يوجد عالقة قوية بين المجـال األ        حي 763.ومجموع المجاالت هو    

 .ى كبير نسبياًأ 0.791االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات من خالل طريقة الفا كرونباخ هو 

) ؤسـسة الخطوات المتبعة فى الشراء فـى الم      (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الثانى         .2

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الثـانى والمجمـوع وال يمكـن              885.ومجموع المجاالت هو    

  .ى كبير نسبياًأ 0.920االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات من خالل طريقة الفا كرونباخ هو 

) إجراءات عروض األسـعار فـى المؤسـسة       (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الثالث         .3

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الثالـث والمجمـوع وال يمكـن        807.المجاالت هو   ومجموع  

  .ى كبير نسبياًأ 0.811االستغناء عنه، كذلك معدل الثبات من خالل طريقة الفا كرونباخ هو 

ومجموع ) الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة    (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الرابع         .4

 حيث يوجد عالقة قوية بين المجال الرابع والمجموع وال يمكن االستغناء عنه،             513.المجاالت هو   

  .ى كبير نسبياًأ 0.392كذلك معدل الثبات من خالل طريقة الفا كرونباخ هو 

ومجمـوع  ) دعم اإلدارة العليا فى المؤسـسة     (معامل االرتباط بين مجموع فقرات المجال الخامس         .5

قة قوية بين المجال الخامس والمجموع وال يمكـن االسـتغناء    حيث يوجد عال 766.المجاالت هو   

  .ى كبير نسبياًأ 0.796عنه، كذلك معدل الثبات من خالل طريقة الفا كرونباخ هو 
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  السادسالفصل 

  

  ختبار الفروض ومناقشتهاإ
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  إختبار الفروض ومناقشتها

  

  :حصائية المستخدمةاالدوات اإل

حـصائية  اإلحصائى واستخدام االختبـارات اإل   SPSSليل االستبانة من خالل برنامج تفريغ وتحتم 

  -:التالية

  النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابى .1

 لقياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة وقياس         Personمعامل ارتباط بيرسون     .2

  صدق المحتوى لفقرات االستبانة

 لقياس مـدى ثبـات فقـرات     Guttman Split-half من خالل اختبار ن سبيرمامعامل ارتباط .3

  االستبانة

 سـمرنوف  – كولـومجروف  T One Sample Kolmogorov – Smirnov Test اختبار .4

  نها معلميةأ وتبين Sample K-S-1لمعرفة نوع البيانات، هل تتبع التوزيع الطبيعى ام ال 

  .حصائيةإل لقياس الفروق اOne Way ANOVAاختبار تحليل التباين  .5

   لقياس مستوى المعنوية لفقرات االستبانةOne Sample T test لمتوسط عينة واحدة tاختبار  .6
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  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  

  خصائص عينة الدراسة: أوالً

  

  تحليل فقرات الدراسة: ثانياً

  

  تحليل الفرضيات: ثالثاً

  

  :مقدمة

 هذا الفصل باستعراض السمات الشخصية لعينة الدراسة ومناقـشة محـاور الدراسـة              قام الباحث فى  

توصيات مناسـبة   جل الخروج بنتائج و   رتبة عليها واختبار الفرضيات من أ     واالستبانة وتبيان النتائج المت   

  .اختبار التوزيع الطبيعى لبيانات الدراسةهداف البحث كذلك تم تالئم أ

  

   ةخصائص عينة الدراس: أوالً

  :ويشمل التحليل ما يلي

 وهى الخاصة بالمستقصى منهم والتى تتعلق بالمسمى الوظيفى، المؤهل العلمـى،            :البيانات الشخصية 

  .سنوات الخبرة، السن، الجنس

  

 محل الدراسـة والتـى تتعلـق بوجـود قـسم            المنظماتالبيانات التى تتعلق ب   وهى   :بيانات المؤسسة 

  .لين فى المؤسسة، أنشطة المؤسسةللمشتريات فى المؤسسة، عدد العام
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  )8(جدول رقم 

   للموظفالمسمى الوظيفى

  النسبة المئوية  العدد  الوظيفة

  13.1 16  دارةرئيس مجلس اإل
 27.0  33  المدير العام
  28.7  35  المدير المالى

  10.7  13  مسئول المشتريات
  20.5  25  غير ذلك
  100 122  المجموع

  

جرى عليها االسـتطالع كـان      من العينة التى أ   % 28.7ن  يتضح أ ) 8(ق رقم   من خالل الجدول الساب   

ن، يليهم المدراء العـامون بنـسبة        االستبيان هم من المدراء الماليي     المسمى الوظيفى للذين قاموا بتعبئة    

 التي أجري عليهـا البحـث للمـدير المـالي وقـسم             المنظماتو هذا يوضح مدى الوعي في       %. 27

  .دارة المشتريات غير الحكومية بإالمنظماتين مدى اهتمام المسئولين فى المشتريات كذلك يب

  

  )9(جدول رقم 

  ىمالمؤهل العل

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمى

 3 3 عامة ثانوية
 7 9 دبلوم

 71 86 بكالوريوس
 16 20 ماجستير
 3 4  هدكتورا
  100 122  المجموع

  

على نـسبة،   وظفين من حملة البكالوريوس هى األ     ن نسبة الم  أ) 9(يتبين من خالل الجدول السابق رقم       

ن معظم المؤهالت العلمية للموظفين      وهذا يدل أ    من حملة الماجستير،   %16، ونسبه  %71حيث بلغت   

نـسبة  ن  البكالوريوس، كذلك يستدل من ذلك أ     الذين قاموا بتعبئة االستبيان ال تقل درجاتهم العلمية عن          

  . غير الحكوميةالمنظمات الجامعية يعملون فى داتالشهاكبيرة من حملة 
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  )10(جدول رقم 

  سنوات الخبرة

  النسبة المئوية  التكرار  عدد السنوات

 57.5 70   سنوات فما أقل10
 33.0 40   سنة20 الى 11من 

 9.5 12   سنة20أكثر من 
  100.0 122  المجموع

  

ن غالبية المستقصين هم ممن لديهم سـنوات الخبـرة ال           يتضح أ ) 10(خالل الجدول السابق رقم     من  

 ن غالبية المستقصين ليسوا بالخبرة     وهذا مؤشر على أ    %57.5تتعدى عشر سنوات حيث بلغت النسبة       

لياً مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية،       قد بدأ فع   المنظماتن نشاط هذه    الطويلة وقد يرجع السبب إلى أ     

همية كبيرة فى النمو االقتصادى     لخبرات طويلة لما له من أ     العمل المؤسساتى يحتاج    ن  يدل على أ  وهذا  

  .واالجتماعى والكثير من المجاالت

  

  )11(جدول رقم 

 السن

  النسبة المئوية  التكرار  الفئات العمرية

 22.2 27  سنة30 حتى اقل من 20من 
 37.7 46  سنة40 حتى اقل من 30من 

 40.1 49  فما فوق سنة40
  100 122  المجموع

  

 سنة فما فوق تـشكل نـسبة        40عمارهم  أن نسبة الموظفين الذين تبلغ أ     ) 11(نالحظ من الجدول رقم     

قـل مـن   حتى أ 30 عمارهم منمن الموظفين تقع أ %37.7، كذلك ما نسبته  كثرهى الفئة األ   40.1%

نـه  وهذا مؤشر يدل على أ     سنة،   30 حتى اقل من     20عمارهم من    تقع أ  %22.2 نسبته    سنة، وما  40

 الـذين لـديهم روح العمـل         تجمع فئة الشباب   فئاتى  ذا أعمار متنوعة، أ    عاملين   المنظماتيوجد فى   

 40وفئـة   سنة لديها روح العمل والخبرة 40قل من  أوفئة  فى العمل المؤسساتى،    يمكن االستثمار بها    و

  .فئة الشبابلن تنقل خبراتها لديها الخبرة يمكن أا فوق فمسنة 
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  )12(جدول رقم 

  الجنس

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

 75 92 ذكر
 25 30 أنثى

  100 122  المجموع

  

 وهذا يدل على معظم     %25ناث   ونسبة اإل  75%ن نسبة الذكور    أ) 12(يستدل من الجدول السابق رقم      

 للعمل به من فئه   ن العمل المؤسساتى يحتاج      يستنتج الباحث أ   ، و ونها ذكور  يشغل المنظماتالعاملين في   

  .كثر من االناث أ فى اقسام المشتريات لدى الذكورقدرة تحمل ضغط العمل نذكور ألال

  

  )13(جدول رقم 

 وجود قسم للمشتريات فى المؤسسة

  

هل يوجد قسم للمشتريات فى 

  المؤسسة

  النسبة المئوية  التكرار

 53 65 نعم
 47 57 ال

  100 122  المجموع

  

ستطالع يوجد بها   جرى عليها اال   التى أ  المنظماتن ما يقارب من نصف      أ) 13(نستنج من الجدول رقم     

جد بهـا قـسم      ال يو  المنظمات من هذه    %47، كذلك ما نسبته     %53قسم مشتريات حيث بلغت النسبة      

بتفيـذ  يقوم   خاص بالمشتريات    قسمل ظماتالمننه ال يوجد اهتمام كاف من هذه        المشتريات، وهذا يدل أ   

داء المؤسـسة   ء المشتريات بشكل خاص، كذلك علـى أ       داوالذي بدوره قد يؤثر على أ     عمليات الشراء،   

  .بشكل عام
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  )14(جدول رقم 

  التى اجرى عليها االستطالعالمظماتمجاالت انشطة 

  عدد المؤسسات  النشاط

 32  الزراعة والبيئة

  39  الثقافة والرياضة

  21  الديمقراطية وحقوق اإلنسان

  28  التنمية االقتصادية

  78  التعليم والتدريب

  51  الصحة وإعادة التأهيل

  72  غاثةاإلالخدمات االجتماعية و

 67  المرأة والطفل

  73  تنمية اجتماعية

  12  غير ذلك

 .نشاطكثر من مجال أن المؤسسة الواحدة تقوم بأعاله يبين الجدول أ: هامة مالحظة * 

نشطة  التى شملتها العينة يعملون ضمن أالمنظماتمن  78عدد ن أ) 14(رقم  يتضح من الجدول السابق

ن ، كذلك يتضح من هذا الجدول أ      نشطة التنمية االجتماعية   يعملون ضمن أ   73عدد  التعليم والتدريب، و  

مجال يعملون فى  28 عدد   نسان و ون فى مجال الديمقراطية وحقوق اإل      يعمل المنظماتمن هذه    21عدد  

طتها يجب أن تقوم بتوسيع مجـال انـش        المنظماتن على هذه    التنمية االقتصادية، واننى أرى كباحث أ     

 همية كبيـرة  قتصادية و الديمقراطية وحقوق اإلنسان لما لهذه األنشطة من أ         خاصة فى مجال التنمية اال    

وخاصـة فـى مجـال التنميـة         الصعبة التى يمر بها قطاع غزة        ةوضاع االقتصادي خاصة فى ظل األ   

  .االقتصادية المستدامة
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  )15(جدول رقم 

 T One Sample Kolmogorov – Smirnov Testاختبار التوزيع الطبيعى 

  مسنوى المعنوية Zقيمة االختبار   عدد الفقرات  المحور  م

1 
 

  سياسات الشراء المعمول بها 
  

18 1.335 0.270 

2  
 

  الخطوات المتبعة فى الشراء 
  

16 1.741 0.120 

3  
 

  إجراءات عروض األسعار 
  

21 0.667 0.765 

4  
 

  الشراء بتمويل خارجي 
  

6 1.703 0.220 

5  
 

  دعم اإلدارة العليا 
  

10 1.049 0.221 

  جميع الفقرات
  
71 
 

  
1.145 

 
0.146  

 

 Kolmogorov – Smirnov سـمرنوف  –اختبار كولمجروف ) 15( رقم  يستعرض الجدول السابق

ن  ضرورى فى حال اختبار الفرضيات أل      م ال، وهو اختبار    البيانات تتبع التوزيع الطبيعى أ     رفة هل لمع

ان عـاله    أ معظم االختبارات المعلمية تشترط يكون توزيع البيانات طبيعياً، ويوضح الجدول المـذكور           

ـ  وهذا يدل على أ) Sig. > 0.05(كبر من  لكل محور أقيمة مستوى الداللة ع التوزيـع  ن البيانـات تتب

  .يجب استخدام االختبارات المعلمية فى هذه الدراسةالطبيعي و
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  تحليل فقرات الدراسة: ثانياً

 لتحليل فقرات االستبانة والجداول التاليـة  One Sample T test للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 لكل  .Sigلحسابى ومستوى الداللةعداد والنسب المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط احتوى على أت

  .فقرة

  :ولالمحور األ

  )16(جدول رقم 
يوضح أعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ومستوى الداللة للفقرات التى 

  تقيس سياسات الشراء المعمول بها
  
  

  
  
  
  

  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
ىالحساب  

الوزن 
 النسبى

Sig 

1 

المؤسسة تقوم بتطبيق 
سياسة واضحة للشراء 
بالكمية الدنيا أو الشراء 

 الفورى

0 0 9 7.4 5 4.1 66 54.1 42 34.4 4.16 83.1 0.000 

2 
المؤسسة تقوم بتطبيق 
سياسة واضحة للشراء 

 المقدم أو المبكر
4 3.3 16 13.118 14.852 42.6 32 26.2 3.75 75.1 0.000 

3 
المؤسسة تقوم بتطبيق 
 0.000 77.5 3.88 36.1 44 38.5 47 8.5 11.510 14 5.7 7 سياسة الشراء للتغطية

4 
ؤسسة تقوم بتطبيق الم

جل سياسة الشراء أل
 المضاربة

64 52.546 36.95 4.1 7 5.7 1 0.8 1.66 33.1 0.000 

5 
المؤسسة تقوم بتطبيق 

 وفقاً لنظام سياسة الشراء
JIT 

35 28.732 26.224 19.726 21.3 5 4.1 2.46 49.2 0.000 

6 
يوجد فى المؤسسة سياسة 
 0.000 80.3 4.02 44.3 54 28.7 15.635 19 7.4 9 4.1 5 مكتوبة متعلقة بالمشتريات

7 
سياسة الشراء الحالية 
تغطى جميع الجوانب 
 المتعلقة بالمشتريات

3 2.5 7 5.7 22 18 59 48.4 30 24.6 3.88 77.5 0.000 

8 

سياسة المشتريات فى 
المؤسسة واضحة ومفهومة 

لجميع الموظفين فى 
 المؤسسة

3 2.5 4 3.3 16 13.165 53.3 34 27.9 4.01 80.2 0.000 

9 
لحالية الخاصة السياسة ا

لى بالمشتريات بحاجة إ
 تعديل

3 2.5 41 33.632 26.234 27.9 12 9.8 3.09 61.8 0.000 

10
هناك التزام بهذه السياسة 
من قبل اإلدارات المختلفة 

 فى المؤسسة
1 0.8 2 1.6 12 9.8 68 55.7 39 32 4.16 83.3 0.000 

11
يتم تقييم سياسية الشراء فى 

المؤسسة بشكل دورى 
 لتحديد نقاط القوة والضعف

2 1.6 20 16.424 19.759 48.4 17 13.9 3.57 71.3 0.000 

12
ة سياسة الشراء يتم مخالف

المعمول بها فى الظروف 
 الطارئة والمستعجلة

2 1.6 24 19.723 18.962 50.8 11 9 3.46 69.2 0.000 
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  )16(جدول رقم تكملة 

  

 المنظمـات عاله والذى يوضح سياسات الشراء المعمول بها فـى          أ) 16(يتضح من خالل الجدول رقم      

  -:االتى

فى المنظمات غير    واضحة للشراء بالكمية الدنيا      تطبيق سياسات ه يتم   نأ) 1 ( رقم الفقرةيتبين من    -1

كـذلك  ) 83.1 (والوزن النسبى ) 4.16(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    الحكومية

 تـتم وقـت     المنظماتن عمليات الشراء فى     ، أى أ  )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

  .سواقادية لألالحاجة بصرف النظر عن االعتبارات االقتص

م أو المبكـر،     واضحة للشراء المقد   ن المنظمات تقوم بتطبيق سياسات    أ )2( رقم   الفقرةيتبين من    -2

 .Sigكذلك قيمة   ) 75.1(والوزن النسبى   ) 3.75(الحسابى هو   ن المتوسط   حيث يبين الجدول أ   

 لفتـرة    تقوم بتوفير المستلزمات الضرورية    المنظماتن  ، أى أ  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 .)و ربع سنويةسواء سنوية أو نصف سنوية أ(زمنية معينة 

  

 

  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 النسبى

Sig 

 
13

تحقق السياسات 
المعمول بها العدالة 

 والشفافية
2 1.6 3 2.5 9 7.4 54 44.3 54 44.3 4.27 85.4 0.000 

14

معايير جميع عمليات 
الشراء والتوريد 

واضحة ومحددة فى 
 سياسة الشراء

1 0.8 1 0.8 4 3.3 63 51.6 53 43.4 4.36 87.2 0.000

15
السياسات المعمول بها 
ة تفرض عقوبات كافي

 لمنع الفساد
2 1.6 8 6.6 16 13.151 41.8 45 36.9 4.06 81.2 0.000

16

يسهل الحصول على 
اللوائح واالنظمة 

المتعلقة بالمشتريات 
واالستفسار عنها من 

 قبل الموظفين

3 2.5 4 3.3 15 12.356 45.9 44 36.1 4.10 82.0 0.000

17

الموظفين يتم تعريف 
بشكل دائم باللوائح 

ة المتعلقة نظمواأل
 بالمشتريات

1 0.8 10 8.2 15 12.364 52.5 32 26.2 3.95 79.0 0.000

18

يتم األخذ باالعتبار 
راء بمقتراحات وآ

العاملين بشأن تطوير 
 العمل فى المشتريات

7 5.7 8 6.6 21 17.272 59 14 11.5 3.64 72.8 0.000

0.000 73.84 3.69 المتوسط الحسابى والوزن النسبى للمجموعة
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، ات غيـر الحكوميـة     فى المنظم  تطبيق سياسة الشراء للتغطية   ه يتم   نأ) 3(  رقم الفقرةيتبين من    -3

 .Sigكذلك قيمة   ) 77.5(والوزن النسبى   ) 3.88(هو  ن المتوسط الحسابى     الجدول أ  حيث يبين 

شراء كميات محددة من المـستلزمات      ب تقوم   المنظماتن  ، أى أ  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 تتفـق   ذات مواصفات متفق عليها للتوريد فى وقت معين وبسعر متفق عليه مسبقاً، وهذه النتيجة             

دور نظام تخطيط االحتياجات من المواد فى رفع مستوى         ) 1992(مع ما جاء فى دراسة السيد       

موال فى  ورية مصر العربية والتى جاء بها أن عدم توفر األ          جمه –اداء انشطة الشراء والتخزين     

ـ لكميات المطلوبة من المـوردين باأل     لى القيام بشراء ا   عض االحيان للقيام بالشراء يضطر إ     ب ل ج

و القيام بتجزئة الكميـة المطلـوب شـراؤها فـى حـال            ذلك عند الشراء من السوق المحلى أ      و

  .االستيراد

 فى المنظمـات غيـر      جل المضاربة تطبيق سياسة الشراء أل   ه ال يتم    ن أ )4(  رقم الفقرةيتبين من    -4

كـذلك  ) 33.1(والوزن النسبى   ) 1.66(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    الحكومية

 ال تقوم بشراء كميات كبيـرة       المنظماتن  حيث أ  ،)0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

يع الكميات الزائـدة عنـدما      من المواد تزيد عن احتياجات المنظمة الحالية وذلك بهدف إعادة ب          

جرى عليها استطالع هـى   التى أالمنظماتن ترتفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح إضافية، حيث أ 

 . حكومية ال تهدف للربحمؤسسات غير

 ،  JITتقوم بتطبيق سياسة الشراء وفقاً لنظام       ال   المؤسسة   ن المنظمات أ) 5(  رقم الفقرةيتبين من    -5

 .Sigكذلك قيمة   ) 49.2(والوزن النسبى   ) 2.46(ن المتوسط الحسابى هو     حيث يبين الجدول أ   

لمواد المطلوبة، حيـث    تقوم بشراء اللحظى ل   ال   المنظمات،  ان    )0.05(وهو اقل من    ) 0.000(

نتاحية وليس فى المنظمات غير الحكومية الغيـر هادفـة           اإل المنظماتخدم هذه السياسة فى     تتس

 .للربح

 فى المنظمـات موضـوع      يوجد سياسة مكتوبة متعلقة بالمشتريات    نه  أ )6(  رقم الفقرةيتبين من    -6

كـذلك  ) 80.3(سبى  والوزن الن ) 4.02(ن المتوسط الحسابى هو     أ، حيث يبين الجدول     الدراسة

 المنظماتاسية مكتوبة فى ي، وهذا يدل على وجود س    )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

 بنـاء علـى سياسـة       المنظماتجرى عليها االستطالع، حيث تتم عمليات الشراء فى هذه          التى أ 

 .مكتوبة
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قة بالمـشتريات،   لسياسة الشراء الحالية تغطى جميع الجوانب المتع      ن  أ )7(  رقم الفقرةيتبين من    -7

 .Sigكذلك قيمة   ) 77.5(والوزن النسبى   ) 3.88(ن المتوسط الحسابى هو     حيث يبين الجدول أ   

 ).0.05(قل من وهو أ) 0.000(

، حيـث   واضحة ومفهومة لجميع الموظفين   سياسة مشتريات   نه يوجد   أ) 8 ( رقم الفقرةيتبين من    -8

ـ  ) 4.01(ن المتوسط الحسابى هو     أيبين الجدول     .Sigكـذلك قيمـة     ) 80.2(سبى  والوزن الن

 الجيد  لمام والفهم  لديهم اإل  المنظمات يدل على أن موظفى   وهذا  ،  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 .بسياسة الشراء

لى تعديل، حيث يبـين     لحالية الخاصة بالمشتريات بحاجة إ    السياسة ا ن  أ )9(  رقم الفقرةيتبين من    -9

) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 61.8(النسبى  والوزن  ) 3.09(ن المتوسط الحسابى هو     ول أ الجد

ن السياسة الحالية للمشتريات بحاجة الى تعديل لتتناسب        ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ 

مع متطلبات العمل كذلك لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بعمليات الشراء، هذا وتتفق هذه النتيجة              

نظمـة  سلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم أ    اطق ال مع ما جاء فى دراسة فريق بعثة البنك الدولى لمن         

والتى أظهـرت عـدم وجـود       ) 2004(التوريدات والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية       

سياسات عامة للتوريدات والمشتريات تشمل كافة السياسات واالجراءات المتعلقـة بالمـشتريات            

 .والتوريدات

قبل اإلدارات المختلفة فـى     ن  بسياسات المشتريات م   هناك التزام ن  أ )10( رقم   الفقرةيتبين من    -10

كذلك ) 83.3(والوزن النسبى   ) 4.16(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    المنظمات

قـسام فـى    ، وهـذا يـدل علـى أن االدارات واأل         )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

ة الـشراء الحاليـة الموجـودة فـى          لديها التزام كامل بجميع البنود الواردة فى سياس        المنظمات

 .المنظمات

 بشكل دورى لتحديد نقـاط    المنظمات  ة الشراء فى     يتم تقييم سياس   نهأ) 11(  رقم الفقرةيتبين من    -11

) 71.3(والوزن النـسبى    ) 3.57(ن المتوسط الحسابى هو     القوة والضعف، حيث يبين الجدول أ     

جراء التقييم  على ضرورة وأهمية إ   ، وهذا يدل    )0.05(وهو اقل من    ) Sig.) 0.000كذلك قيمة   

الدورى لسياسة الشراء بشكل دورى بهدف تحديد نقاط القوة والضعف بهذه السياسة، وتتفق هذه              

تعداد المنظمات غير الحكومية فى الضفة الغربية       ) 2001(النتجية مع ما ذكر فى دراسة الشلبى        

  .السياسات فى هذه المنظماتجراء التقييم الدورى لجميع ة إوصت بضرورى أوقطاع غزة والت
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ئـة  يتم مخالفة سياسة الشراء المعمول بها فى الظـروف الطار         نه  أ )12(   رقم الفقرةيتبين من    -12

) 69.2(والـوزن النـسبى     ) 3.46(ن المتوسط الحسابى هو     والمستعجلة، حيث يبين الجدول أ    

ئية والطارئـة   نه فى الظروف االستثنا   ، حيث أ  )0.05(قل من   أوهو  ) Sig.) 0.000كذلك قيمة   

 .يتم مخالفة سياسة الشراء المعمول بها، حيث انه فى هذه الظروف ال يحتمل االنتظار والتأخير

ن الة والشفافية، حيث يبين الجـدول أ      تحقق العد ن السياسات الحالية    أ )13(  رقم الفقرةيتبين من    -13

قـل  وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 85.4(والوزن النسبى   ) 4.27(المتوسط الحسابى هو    

تتفق النتيجة مع ما جاء فى دراسة االئتالف مـن أجـل النزاهـة والـشفافية و                 و،  )0.05(من  

) 2002( بعنوان تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمـع الفلـسطيني            "امان"المساءلة  

ظهرت بانه يجب تبني إجراءات ونماذج عمل ونظام مالي شفاف وذلك لتقليـل فـرص               والتى أ 

 .  حاالت فسادحدوث

يد واضحة ومحـددة فـى سياسـة        معايير عمليات الشراء والتور   ن  أ )14(  رقم الفقرةيتبين من    -14

كـذلك  ) 87.2(والوزن النـسبى    ) 4.36(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    الشراء

يدل على وضوح معايير الشراء والتوريـد،       وهذا  ،  )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

حتياجـات مـن    دور نظام تخطيط اال   ) 1992(دراسة السيد    النتيجة ال تتفق مع ما جاء فى         وهذه

لتى أظهـرت    جمهورية مصر العربية وا    –نشطة الشراء والتخزين    المواد فى رفع مستوى أداء أ     

لى ضـعف   ء والتخزين ترجع إ   عانى منها القطاع العام فى مجالى الشرا      أن معظم المشاكل التى ي    

 الشراء والتوريد لللمستلزمات السلعية والرقابة على المخزونمعايير عمليات 

 لمنع الفساد ، حيـث       السياسات المعمول بها تفرض عقوبات كافية      نأ) 15(  رقم الفقرةيتبين من    -15

 .Sigكـذلك قيمـة     ) 81.2(والوزن النـسبى    ) 4.06(ن المتوسط الحسابى هو     يبين الجدول أ  

ن السياسات المعمول بها تفـرض العقوبـات        لى أ  يدل ع  وهذا،  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 . من عمليات الشراءالمنظماتالالزمة لمنع الفساد والرشوات فى 

نظمة المتعلقة بالمـشتريات    الحصول على اللوائح واأل    من الممكن    هنأ) 16(  رقم الفقرةيتبين من    -16

ـ       حيث يبين الجدول أ    واالستفسار عنها من قبل الموظفين،     ) 4.10(و  ن المتوسـط الحـسابى ه

أن  يدل على    ، وهذا )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   )  82.0(والوزن النسبى   

 .نظمة المتعلقة بالمشترياتحصول واالستفسار على اللوائح واألالموظفين يستطيعون ال

  

  



 - 106 - 

نظمـة المتعلقـة    ئح واأل يتم تعريف الموظفين بشكل دائم بـاللوا      نه  أ )17(  رقم الفقرةيتبين من    -17

) 79.0(والـوزن النـسبى     ) 3.95(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    لمشترياتبا

، حيث ينصح الباحث بضرورة تعريف جميع       )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000كذلك قيمة   

لمام بها بشكل   لى إ نظمة المتعلقة بالمشتريات ليكونوا ع     على اللوائح واأل   المنظماتالموظفين فى   

 والتى بينـت بـأن معظـم        (2006) النتيجة مع ما ذكر فى دراسة أبو سمرة          دائم، كذلك تتفق  

قامـة  لمتعلقة بالمشتريات والتوريدات وأنه يجـب إ نظمة االموظفين ليس لديهم اإللمام الكافى باأل    

 .نظمة الخاصة بالمشترياتعريف جميع الموظفين باللوائح واإلورش عمل لت

 راء العاملين بشأن تطوير العمل    حات وآ ذ باالعتبار بمقتر  خيتم األ نه  أ )18 ( رقم الفقرةيتبين من    -18

) 72.8(والوزن النـسبى    ) 3.64(ن المتوسط الحسابى هو     فى المشتريات، حيث يبين الجدول أ     

احث بـضرورة اخـذ اراء      حيث ينصح الب  ،  )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000كذلك قيمة   

 .لسياسة المشتريات بشكل خاصى جديد لصالح المؤسسة بشكل عام وة أضافالموظفين وإل

والمتعلق بسياسات الشراء المعمـول     ول  المتوسط الحسابى للمحور األ   ن  يتضح من إجابات المبحوثين أ    

قـل مـن    وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة    )73.84( والوزن النسبى    )3.69( هو   المنظماتبها فى   

،  الشراء المراد تطبيقهـا    د سياسة تحدييجب  سياسة شراء مكتوبة كذلك     لديها   المنظماتن  ، وأ )0.05(

ـ         حيث تتفق هذه النتيجة مع ما جاء فى دراسة           سلطة الوطنيـة   فريق بعثة البنـك الـدولى لمنـاطق ال

 West )2004(نظمة التوريدات والمشتريات فى الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية    الفلسطينية لتقييم أ

Bank and Gaza: Country Procurement Assessmentتوصياتها همن من أ والتى كا 

تطوير سياسات عامة للتوريدات والمشتريات بحيث تشمل كافـة الـسياسات واالجـراءات               ضرورة

 .المتعلقة بالمشتريات والتوريدات
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  :المحور الثانى

  )17(جدول رقم 

أعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ومستوى الداللة للفقرات التى تقيس 

  )دورة المشتريات(خطوات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة ال

  

  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 النسبى

Sig 

1 

الجهة الطالبة للشراء 
فى المؤسسة تقوم 

بتحديد البنود المراد 
شراؤها وكمية البند 

  قبل البدء بالشراءمنها

0 0 0 0 2 1.6 48 39.3 72 59 4.57 91.5 0.000

2 

الجهة الطالبة للشراء 
فى المؤسسة تقوم 

بتحديد مواصفات البنود 
 المراد شراؤها

0 0 2 1.6 2 1.6 46 37.7 72 59 4.54 90.8 0.000

3 

يتم التأكد من توفر 
الموازنة المالية للبنود 

المراد شراؤها قبل 
 الشراء

1 0.8 2 1.6 0 0 33 27 86 70.5 4.65 93.0 0.000

4 

الجهة الطالبة للشراء 
تقوم بتقديم طلب شراء 

واضح للقيام بعملية 
 الشراء

2 1.6 3 2.5 4 3.3 44 36.1 69 56.6 4.43 88.7 0.000

5 
يقوم قسم المشتريات 
بدراسة طلب الشراء 

 قبل البدء بعملية الشراء
4 3.3 7 5.7 7 5.7 46 37.7 58 47.5 4.20 84.1 0.000

6 

يتم استدراج عروض 
سعار للبنود المراد أ

شراؤها حسب السياسة 
المعمول بها فى 

 المؤسسة

1 0.8 0 0 11 9 43 35.2 67 54.9 4.43 88.7 0.000

7 

يتم البت فى عروض 
سعار للبنود المراد األ

شراؤها من قبل لجنة 
 مختصة

1 0.8 4 3.3 4 3.3 40 32.8 73 59.8 4.48 89.5 0.000

8 

اد وكتابة عديتم إ
محضر لجنة مشتريات 

عمال اللجنة التى عن أ
قامت بالبت فى 
 عروض االسعار

1 0.8 5 4.1 6 4.9 38 31.1 72 59 4.43 88.7 0.000

9 

تقوم المؤسسة بإصدار 
لى أوامر التوريد إ

الشركة التى تم الترسية 
 عليها

0 0 2 1.6 1 0.8 38 31.1 81 66.4 4.62 92.5 0.000

10

تفاقية بين يتم توقيع إ
المؤسسة وبين الشركة 
التى تم الترسية عليها 

بخصوص المواد المراد 
 توريدها

2 1.6 3 2.5 3 2.5 42 34.4 72 59 4.47 89.3 0.000
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  )17(جدول رقم تكملة 

ات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة مـا        عاله والذى يوضح الخطو   أ) 17(يتضح من خالل الجدول رقم      

  -:يلي

الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقوم بتحديد البنود المراد شـراؤها           ن  أ )1(  رقم الفقرةيتبين من    .1

والـوزن  ) 4.57(حسابى هو   ن المتوسط ال   أ ، حيث يبين الجدول   وكمية البند منها قبل البدء بالشراء     

 .)0.05(قل من وهو أ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة ) 91.5(النسبى 

الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقوم بتحديد مواصفات البنود المراد          ن  أ )2(  رقم الفقرةيتبين من    .2

كذلك قيمة  ) 90.8(والوزن النسبى   ) 4.54(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    شراؤها

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)تقوم بتحديد المواد قبل البدء      المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05 

  .بالشراء

، يتم التأكد من توفر الموازنة المالية للبنود المراد شراؤها قبل الشراء           نهأ) 3(  رقم الفقرةيتبين من    .3

 .Sigكذلك قيمـة    ) 93.0(والوزن النسبى   ) 4.65(ن المتوسط الحسابى هو     حيث يبين الجدول أ   

 تتأكد من توفر الموازنة قبل البـدء        المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 .بالشراء

  

  

  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

وزن ال
 النسبى

Sig 

11
تقوم المؤسسة باستالم 

المواد بطريقة صحيحة 
 وعلمية

0 0 3 2.5 3 2.5 44 36.1 72 59 4.52 90.3 0.000

12
تقوم المؤسسة باجراء 

الفحص العينى للمواد التى 
 تم توريدها

0 0 3 2.5 2 1.6 51 41.8 66 54.1 4.48 89.5 0.000 

13
المؤسسة باجراء تقوم 

الفحص المخبرى للمواد 
 التى يلزم فحصها مخبرياً

1 0.8 13 10.728 23 46 37.7 34 27.9 3.81 76.2 0.000

14
يتم تحضير المطالبات 
المالية للمورد الذى قام 

 بعملية التوريد 
1 0.8 4 3.3 6 4.9 43 35.2 68 55.7 4.42 88.4 0.000

15
تعمل المؤسسة على 

بسجالت تخص االحتفاظ 
 عمليات الشراء

2 1.6 2 1.6 3 2.5 46 37.7 69 56.6 4.46 89.2 0.000

16

تعتبر السجالت مصدراً 
هاماً للمعلومات تعتمد 

عليها المؤسسة عند تقييم 
 الموردين

2 1.6 3 2.5 8 6.6 44 36.1 65 53.3 4.37 87.4 0.000 

 0.000 88.61 4.43 المتوسط الحسابى والوزن النسبى للمجموعة
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الجهة الطالبة للشراء تقوم بتقديم طلب شراء واضـح للقيـام بعمليـة             ن  أ )4(  رقم الفقرةيتبين من    .4

كذلك قيمة  ) 88.7(لوزن النسبى   وا) 4.43(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    الشراء

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)عداد طلب شراء قبل     تقوم بإ  المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05

صدار  والتى توصى بإ   (1992) ملتيجة مع ما ذكر فى دراسة أ      كذلك تتفق الن  عملية الشراء،   البدء ب 

  .طلبات الشراء فى الوقت المناسب والكمية المناسبة

، بدراسة طلب الشراء قبل البدء بعملية الـشراء       يقوم  قسم المشتريات   ن  أ) 5(  رقم لفقرةايتبين من    .5

 .Sigكذلك قيمـة    ) 84.1(والوزن النسبى   ) 4.20(ن المتوسط الحسابى هو     حيث يبين الجدول أ   

  .)0.05(قل من وهو أ) 0.000(

ها حـسب الـسياسة     سعار للبنود المراد شراؤ   يتم استدراج عروض أ    نهأ) 6(  رقم الفقرةيتبين من    .6

والوزن النـسبى   ) 4.43(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    المعمول بها فى المؤسسة   

 تقـوم   المنظمـات ن  ، مما يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 88.7(

راسـة  وهذه النتيجة تتفق مع د     السياسة المعمول بها فى المؤسسة،       سعار وفق باستدراج عروض األ  

نظمة التوريدات والمشتريات فى    سلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم أ    فريق بعثة البنك الدولى لمناطق ال     

 West Bank and Gaza: Country Procurement )2004(الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية    

Assessment     سياسـات عامـة للتوريـدات       المنظمـات نه ال يوجد فى      والتى كان من نتائجها أ 

  .يات تشمل كافة االجراءات المتعلقة بالمشتريات والتوريداتوالمشتر

سعار للبنود المراد شراؤها من قبـل لجنـة         يتم البت فى عروض األ     نهأ) 7(  رقم الفقرةيتبين من    .7

كذلك قيمة  ) 89.5(والوزن النسبى   ) 4.48(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    مختصة

Sig.) 0.000 (قل من   و أ وه)سـعار   وهذا مؤشر يدل على أنه يتم البت فى عروض األ          ،)0.05

 (2006)كذلك تتفق النتيجة مع ما ذكر فى دراسة أبـو سـمرة             من قبل لجنة مشتريات مختصة،      

سـعار والعطـاءات    يات دائمة متخصصة لدراسة عـروض األ      والتى توصى بتشكيل لجان مشتر    

  .المقدمة من الشركات

لجنة التى قامت   عمال ال اد وكتابة محضر لجنة مشتريات عن أ      دعيتم إ  نهأ) 8(  رقم الفقرةيتبين من    .8

والوزن النـسبى  ) 4.43(ن المتوسط الحسابى هو ، حيث يبين الجدول أسعاربالبت فى عروض األ   

 تقـوم   المنظمـات ، وهذا يدل على ان      )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 88.7(

  .عداد وكتابة محضر لجان المشترياتبإ
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 التى تم الترسـية     لى الشركات ظمات تقوم بإصدار أوامر التوريد إ     ن المن أ )9(  رقم الفقرة من   يتبين .9

كذلك قيمـة   ) 92.5(والوزن النسبى   ) 4.62(ن المتوسط الحسابى هو     ، حيث يبين الجدول أ    عليها

Sig.) 0.000 (    وهو اقل من)ر أوامـر   صدا تقوم بإ  المنظماتن  ، وهذا مؤشر يدل على أ     )0.05

  .لى الشركات التى تم الترسية عليهاإالتوريد 

تفاقية بين المؤسسة وبين الشركة التـى تـم الترسـية    يتم توقيع إنه أ )10(  رقمالفقرةيتبين من   .10

) 4.47(ن المتوسط الحسابى هـو      ، حيث يبين الجدول أ    عليها بخصوص المواد المراد توريدها    

ن ، وهذا يدل على أ    )0.05 (قل من وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 89.3(والوزن النسبى   

 تم الترسية عليها بخصوص المـواد المـراد         ى تقوم بتوقيع اتفاقيات مع الشركات الت      المنظمات

  .توريدها

، حيـث   تقوم باستالم المواد بطريقة صحيحة وعلميـة      نظمات  من ال أ) 11(  رقم الفقرةيتبين من    .11

كذلك قيمـة  ) 90.3(زن النسبى والو) 4.52(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو   يبين الجدول أ  

Sig.) 0.000 (قل من وهو أ)0.05(.  

، جراء الفحص العينى للمواد التى تم توريـدها       تقوم بإ ن المنظمات   أ )12(  رقم الفقرةيتبين من    .12

كذلك ) 89.5(والوزن النسبى   ) 4.48(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

  .)0.05 (قل منوهو أ) Sig.) 0.000قيمة 

جراء الفحص المخبرى للمواد التى يلزم فحصها       تقوم بإ ن المنظمات   أ) 13(  رقم الفقرةيتبين من    .13

والـوزن النـسبى    ) 3.81(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هـو        ، حيث يبين الجدول أ    مخبرياً

ـ      )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 76.2( ن تقـوم   أ، حيث ينصح الباحـث ب

  . باجراءات الفحص المخبرى للمواد للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبةتالمنظما

، يتم تحضير المطالبات المالية للمورد الذى قام بعمليـة التوريـد           نهأ) 14(  رقم الفقرةيتبين من    .14

كذلك ) 88.4(والوزن النسبى   ) 4.42(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

  ).0.05(وهو اقل من ) Sig.) 0.000قيمة 

ن ، حيث يبين الجـدول أ     تعمل على االحتفاظ بسجالت   ن المنظمات   أ) 15(  رقم الفقرةيتبين من    .15

) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 89.2(والوزن النسبى   ) 4.46(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

  .شراء تقوم باالحتفاظ بسجالت الالمنظماتن ، وهذا يدل على أ)0.05(قل من وهو أ

 اً للمعلومات تعتمد عليها المنظمـات      مصدراً هام   تعتبر السجالتن  أ) 16(  رقم الفقرةيتبين من    .16

والـوزن  ) 4.37(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       ، حيث يبين الجدول أ    عند تقييم الموردين  
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، وهـذا مؤشـر يـدل ان        )0.05(قل مـن    وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 87.4(النسبى  

  .اماً للمعلومات تعتبر السجالت مصدراً هتالمنظما

  

ـ والمتعلق  المتوسط الحسابى للمحور الثانى     ن  يتضح من إجابات المبحوثين أ     الخطوات المتبعـة فـى     ب

 .Sigكـذلك قيمـة      )88.61( والوزن النـسبى     )4.43( هو   )دورة المشتريات (الشراء فى المؤسسة    

 بتحديد الخطوات المتبعة فى الشراء، حيـث         قوم المنظمات نحيث أ  ،)0.05(قل من   أوهو  ) 0.000(

تطوير اسـراتيجية عمليـات    : Blomberg (2006)دراسة تتفق هذه النتيجة مع ما جاء فى دراسة 

 Developing a strategic Procurment Process  Case Sudy atالتوريـدات   

Bolidens AB لـى تحديـد   فة إاقتراح اجراءات توريـدات باإلضـا   توصياتها هموالتى كان من أ

  . للمشترياتاالجراءات الفرعية
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  :المحور الثالث

  )18(جدول رقم 

للفقرات التى تقيس أعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ومستوى الداللة 

  سعار فى المؤسسةخطوات عروض األ
  

  

  

  

وافق بشدةم موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة   السؤالالرقم 
 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 النسبى

Sig 

1 
تقوم المؤسسة 

باجراءات الشراء من 
خالل المناقصات العامة 

2 1.6 17 13.919 15.638 31.1 46 37.7 3.89 77.9 0.000

2 

تقوم المؤسسة 
باجراءات الشراء من 

خالل المناقصات 
 المحدودة

3 2.5 8 6.6 5 4.1 56 45.9 50 41 4.16 83.3 0.000

3 

تقوم المؤسسة 
باجراءات الشراء من 

خالل المناقصات 
 المحلية

0 0 6 4.9 12 9.8 61 50 43 35.2 4.16 83.1 0.000

4 
تقوم المؤسسة بتنفيذ 

اجراءات  الشراء من 
 خالل الممارسات

1 0.8 10 8.2 21 17.261 50 29 23.8 3.88 77.5 0.000

5 
ؤسسة بتنفيذ تقوم الم

اجراءات الشراء من 
 خالل الشراء المباشر

2 1.6 19 15.619 15.660 49.2 22 18 3.66 73.3 0.000

6 

تشكل فى المؤسسة 
شتريات تقوم لجنة م

بفتح مظاريف عروض 
سعار المقدمة من األ

 الشركات

0 0 4 3.3 7 5.7 49 40.2 62 50.8 4.39 87.7 0.000

7 
تقوم لجنة فنية بدارسة 
العروض الفنية المقدمة 

 من الشركات
1 0.8 5 4.1 12 9.8 52 42.6 52 42.6 4.21 84.3 0.000

8 

يوجد فى المؤسسة لجنة 
مشتريات تقوم بالبت 
فى العروض المقدمة 

 من الشركات

0 0 10 8.2 14 11.545 36.9 53 43.4 4.16 83.1 0.000

9 

سعار المقدمة هو اقل األ
لمعيار الوحيد عند ا

ة عروض ترسي
 سعاراأل

16 13.150 41 14 11.525 20.5 17 13.9 2.81 56.2 0.000

10

خذ باالعتبار يتم األ
المواصفات الفنية 

دمة من الشركة عند المق
ترسية عروض 

 سعاراأل

0 0 6 4.9 4 3.3 59 48.4 53 43.4 4.30 86.1 0.000

11

يتم االخذ باالعتبار 
لفنية الخبرة والمعرفة ا

د ترسية للشركات عن
 سعارعروض األ

0 0 0 0 7 5.7 63 51.6 52 42.6 4.37 87.4 0.000
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  )18(جدول رقم تكملة 

  

 المنظماتسعار فى خطوات عروض األ عاله والذى يوضحأ) 18(يتضح من خالل الجدول رقم 

  -:االتى

  

  

  

غير موافق 
  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 Sig النسبى

12

تأخذ المؤسسة باالعتبار فترة 
رحة من تالتوريد المق

الشركات عن ترسية 
 سعارعروض األ

0 0 5 4.1 6 4.9 76 62.3 35 28.7 4.16 83.1 0.000

13

ف تقوم المؤسسة بتعري
الشركات بمعايير ترسية 

سعار عند طلب عروض األ
 عروض االسعار

2 1.6 11 9 17 13.966 54.1 26 21.3 3.84 76.9 0.000

14

فى حال وجود نقصان فى 
ت المتقدمة تندات الشركامس

سعار، تقوم لجان بعروض األ
المشتريات باالتصال مع هذه 

الشركات الستكمال هذه 
 المستندات

4 3.3 9 7.4 20 16.459 48.4 30 24.6 3.84 76.7 0.000

15
ؤسسة تتفاوض مع الم

سعار الشركات بخصوص األ
 المقدمة قبل الترسية

19 15.626 21.326 21.336 29.5 15 12.3 3.02 60.3 0.000

16

المؤسسة تتفاوض مع 
الشركات بخصوص 

المواصفات المقدمة قبل 
 الترسية

17 13.920 16.423 18.942 34.4 20 16.4 3.23 64.6 0.000

17

المؤسسة تتفاوض مع 
روط الشركات بخصوص الش

التعاقدية قبل ترسية عروض 
 سعاراأل

16 13.120 16.423 18.942 34.4 21 17.2 3.26 65.3 0.000

18
تقوم المؤسسة بكتابة وتوثيق 
محاضر لجميع مراحل لجان 

 المشتريات
0 0 5 4.1 6 4.9 54 44.3 57 46.7 4.34 86.7 0.000

19
يوجد شفافية ووضوح فى 

اعمال لجان المشتريات فى 
 المؤسسة

0 0 1 0.8 9 7.4 49 40.2 63 51.6 4.43 88.5 0.000

20
 يتم الترسية الشركات التى لم

0.000 72.8 3.64 26.2 32 39.3 48 9.8 21.312 26 3.3 4 بالغها بذلكعليها، يتم إ

21

لجنة البت فى عضاء أ
عروض االسعار مؤهلون 

ن على اتخاذ وقادرو
 القرارات السليمة

0 0 3 2.5 9 7.4 56 45.9 54 44.3 4.32 86.4 0.000

0.000 78.15 3.90 المتوسط الحسابى والوزن النسبى للمجموعة
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ناقصات العامة، حيث يبين الجـدول       باجراءات الشراء من خالل الم     المنظماتتقوم  ): 1(الفقرة   .1

 .Sigكـذلك قيمـة     ) 77.9(والوزن النسبى هو    ) 3.89(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       أ

عن المناقـصات   عالن   تقوم باإل  المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 .العامة فى الصحف األكثر انتشاراً

قصات المحـدودة، حيـث يبـين       جراءات الشراء من خالل المنا     بإ المنظماتتقوم  ): 2(الفقرة   .2

كذلك قيمـة   ) 83.3(و  والوزن النسبى ه  ) 4.16(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)ين  تقوم بـدعوة المقـاول     المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05

 يوجـد   المنظمـات ن  هم فى السجل الذى تعده المؤسسة، أى أ       سمائوالموردين المحليين والمقيدة أ   

 .تمر تقوم بتحديث هذه القاعدة بشكل مسالمنظماتلديها قاعدة بيانات موردين، ولكن هل 

اقصات المحلية، حيث يبين الجـدول      جراءات الشراء من خالل المن    تقوم المؤسسة بإ  ): 3(الفقرة   .3

 .Sigكـذلك قيمـة     ) 83.1(والوزن النسبى هو    ) 4.16(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       أ

 تقوم بدعوة عدد محـدود مـن        المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

 .الموردين المحليينالمقاولين و

ن الل الممارسات، حيث يبين الجدول أ     جراءات الشراء من خ   تقوم المؤسسة بتنفيذ إ   ): 4(الفقرة   .4

 .Sigكـذلك قيمـة   ) 77.5(والوزن النـسبى هـو   ) 3.88(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

راء من  ت الش جراءا تقوم بتنفيذ إ   المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

نواع طرق الشراء وذلك حسب سياسـات الـشراء المطبقـة فـى             خالل الممارسات وهو أحد أ    

 .المنظمات

لشراء المباشر، حيث يبين الجدول     جراءات الشراء من خالل ا    تقوم المؤسسة بتنفيذ إ   ): 5(الفقرة   .5

 .Sigكـذلك قيمـة     ) 73.3(والوزن النسبى هو    ) 3.66(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       أ

 تقوم بتنفيذ اجراءات الشراء من      المنظماتن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

نواع طرق الشراء وذلك حسب سياسات الشراء المطبقة  أيضاً أحد أ خالل الشراء المباشر وهو

 .المنظماتفى 

مة لمقدسعار ا وم بفتح مظاريف عروض األ    تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة مشتريات تق     ): 6(الفقرة   .6

والوزن النسبى  ) 4.39(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       من الشركات، حيث يبين الجدول أ     

 المنظمـات ن  ، وهذا يدل على أ    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة   ) 87.7(هو  

 .تقوم بتنفيذ خطوات دورة المشتريات
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مة من الشركات، حيث     الفنية المقد  تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة فنية بدارسة العروض      ): 7(الفقرة   .7

كـذلك  ) 84.3(والوزن النسبى هو    ) 4.21(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       يبين الجدول أ  

 من البنود المراد شـراؤها مثـل        ن الكثير ، حيث أ  )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  

عروض المقدمة مـن    لى لجان فنية متخصصة لدراسة المواصفات وال      والمعدات تحتاج إ   التاآل

 .تلى لجان البوتقوم هذه اللجان برفع التوصيات إالشركات، هذا 

مة من الـشركات،    يوجد فى المؤسسة لجنة مشتريات تقوم بالبت فى العروض المقد         ): 8(الفقرة   .8

) 83.1(والوزن النسبى هـو     ) 4.16(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

 .)0.05(وهو اقل من ) Sig.) 0.000كذلك قيمة 

لمعيار الوحيد عند ترسية عروض األسعار، حيـث يبـين          سعار المقدمة هو ا   أقل األ ): 9(الفقرة   .9

كذلك قيمـة   ) 56.2(والوزن النسبى هو    ) 2.81(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)وزارة دراسـة   ج  ، وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكر فى نتائ        )0.05

تصنيف وتقييم الشركات العاملة في  " فى المملكة العربية السعوديةاالتصاالت وتقنية المعلومات

 العالميـة  مراجعة القواعـد والمعـايير  نه يجب أ) 2006" (االتصاالت وتقنية المعلومات مجال

 .للشراء فى مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

 عـروض   بار المواصفات الفنية المقدمة من الشركة عند ترسـية        خذ باالعت يتم األ ): 10(الفقرة   .10

والوزن النسبى هـو    ) 4.30(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       االسعار، حيث يبين الجدول أ    

 .)0.05(وهو اقل من ) 0.000 (.Sigقيمة و) 86.1(

عروض األسعار،  كات عند ترسية    خذ باالعتبار الخبرة والمعرفة الفنية للشر     يتم األ ): 11(الفقرة   .11

) 87.4(والوزن النسبى هـو     ) 4.37(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

 .)0.05(قل من وهو أ) Sig.) 0.000قيمة و

رحة من الشركات عن ترسية عروض      تأخذ المؤسسة باالعتبار فترة التوريد المقت     ): 12(الفقرة   .12

والوزن النسبى هـو    ) 4.16(ابى لهذه الفقرة هو     ن المتوسط الحس  ول أ سعار، حيث يبين الجد   األ

 .، وهذا مهم جدا عند اتخاذ قرار الترسية)0.05(قل من وهو أ) 0.000 (.Sigقيمة و) 83.1(

ف الشركات بمعايير ترسية عروض األسـعار عنـد طلـب           تقوم المؤسسة بتعري  ): 13(الفقرة   .13

والـوزن  ) 3.84(لفقرة هـو    ن المتوسط الحسابى لهذه ا    عروض األسعار، حيث يبين الجدول أ     

لتكون الـشركات   مهم  ، وهذا   )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و) 76.9(النسبى هو   

 .سعار على معرفة بمعايير الترسية عند تقديم عروض االسعارالمقدمة بعروض األ
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سـعار، تقـوم    ة بعروض األ  فى حال وجود نقصان فى مستندات الشركات المتقدم       ): 14(الفقرة   .14

ن هذه المستندات، حيث يبين الجـدول أ       المشتريات باالتصال مع هذه الشركات الستكمال        لجان

) 0.000 (.Sigقيمة  و) 76.7(والوزن النسبى هو    ) 3.84(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

تندات ناقصة بعد   ى مس  تمنع طلب استكمال أ    المنظماتن العديد من    ، إال أ  )0.05(قل من   وهو أ 

سعار من الشركات، وهذا يعتمد على سياسة المشتريات المعمـول بهـا فـى              تقديم عروض األ  

 .المؤسسة

ة قبل الترسـية، حيـث      سعار المقدم ؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص األ     الم): 15(الفقرة   .15

قيمـة  و) 60.3(والوزن النسبى هو    ) 3.02(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       يبين الجدول أ  

Sig.) 0.000 ( قل من وهو أ) تمنع عملية التفاوض مـع      المنظماتن العديد من    ، إال أ  )0.05 

 .الشركات قبل الترسية، وهذا يعتمد على سياسة المشتريات المعمول بها فى المؤسسة

المؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص المواصفات المقدمة قبل الترسية، حيث          ): 16(الفقرة   .16

قيمـة  و) 64.6(والوزن النسبى هو    ) 3.23(هو  ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة      ول أ يبين الجد 

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)تمنـع عمليـة التفـاوض       المنظماتن العديد من    ، إال أ  )0.05 

بخصوص المواصفات مع الشركات قبل الترسية، وهذا يعتمد على سياسة المشتريات المعمـول             

 .بها فى المؤسسة

 عروض   الشروط التعاقدية قبل ترسية    المؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص    ): 17(الفقرة   .17

والوزن النسبى هـو    ) 3.26(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       االسعار، حيث يبين الجدول أ    

 تمنع عملية   المنظماتن العديد من    ، إال أ  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و) 65.3(

 تكون الشروط التعاقديـة     التفاوض بخصوص الشروط التعاقدية مع الشركات قبل الترسية، حيث        

سعار وهذا يعتمد على سياسة المشتريات المعمول بها        ينة للشركات عند استدراج عروض األ     مب

 .فى المؤسسة

جان المشتريات، حيث يبين    تقوم المؤسسة بكتابة وتوثيق محاضر لجميع مراحل ل       ): 18(الفقرة   .18

 .Sigقيمة  و) 86.7(لنسبى هو   والوزن ا ) 4.34(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

 .شراف والرقابةلعمليات التوثيق واإلمهم ، وهذا )0.05(قل من وهو أ) 0.000(

ات فى المؤسـسة، حيـث يبـين        عمال لجان المشتري  يوجد شفافية ووضوح فى أ    ): 19( الفقرة   .19

 .Sigقيمة  و) 88.5(والوزن النسبى هو    ) 4.43(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

 .)0.05(قل من وهو أ) 0.000(
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بالغها بذلك، حيـث يبـين الجـدول ان         التى لم يتم الترسية عليها، يتم إ      الشركات  ): 20(الفقرة   .20

) 0.000 (.Sigقيمة  و) 72.8(والوزن النسبى هو    ) 3.64(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

قدمـة لعـروض     مـع الـشركات الم     المنظمات، وهذا يدل على تواصل      )0.05(قل من   وهو أ 

 .سعاراأل

ـ    لجنة البت فى عروض االسعار مؤهلون وقادرو      عضاء  أ): 21(الفقرة   .21 رارات ن على اتخاذ الق

والوزن النسبى هـو    ) 4.32(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       السليمة، حيث يبين الجدول أ    

ر فـى  فق هذه النتيجة مع ما ذكتتو )0.05(قل من وهو أ) 0.000 (.Sigكذلك قيمة ) 86.4(

، والتـى توصـى     "نظمة التوريدات فى بلديات قطاع غـزة      تقييم أ  : "(2006)أبو سمرة   دراسة  

ل لجان مشتريات دائمة متخصصة لدراسة العطاءات المقدمة من الشركات، كـذلك تتفـق              يبتشك

 . أقسام المشترياتقامة نظام تدريبى لموظفىنفس الدراسة بخصوص إهذه النتيجة مع توصيات 

  

سعار خطوات عروض األ  بوالمتعلق  المتوسط الحسابى للمحور الثالث     ن  ابات المبحوثين أ  يتضح من إج  

 )0.05(وهو اقل مـن     ) 0.000 (.Sigقيمة  و )78.15( والوزن النسبى    )3.90( هو   المنظماتفى  

، حيث تتفق هـذه     المنظماتخطوات عروض االسعار فى      بتحديد   المنظماتن تقوم   وينصح الباحث بأ  

تطـوير اسـراتيجية عمليـات التوريـدات       : Blomberg (2006)دراسـة  اء فى النتيجة مع ما ج

Developing a strategic Procurment Process  Case Sudy at Bolidens AB 

 لى تحديـد االجـراءات الفرعيـة      اقتراح اجراءات للتوريدات باإلضافة إ     توصياتها   هموالتى كان من أ   

  .للمشتريات
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  :المحور الرابع

  )19(جدول رقم 

أعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ومستوى الداللة للفقرات التى تدور حول 

  الشراء بتمويل خارجى فى المؤسسة

  

  :حول الشراء بتمويل خارجى فى المؤسسةعاله والذى يدور أ) 19(يتضح من خالل الجدول رقم 

ات الخاصة بها، حيـث يبـين        الممولة تلزم المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتري       الجهة): 1(الفقرة   .1

 .Sigقيمـة   و) 86.7(والوزن النسبى هو    ) 3.59(رة هو   ن المتوسط الحسابى لهذه الفق    الجدول أ 

ن الكثير من جهات التمويل تقوم بفرض سياسة الـشراء  حيث أ )0.05(قل من وهو أ) 0.000(

جة مع مـا    يالخاصة بها، مما يؤثر على اللوائح والقوانين المعمول بها فى المؤسسة وتتفق هذه النت             

ان سياسـات   " نظمة التوريدات فى بلديات قطاع غزة     تقييم أ  : "(2006)دراسة أبو سمرة    ورد فى   

الشراء المتبعة فى المشاريع هى سياسات يقوم بفرضها الممول االجنبى، كذلك تتفق هذه النتيجـة               

 MARTA DE CASTRO MEIRELES, LL.M. )2006(، Theدراسة  مـع نتيجـة   

World Bank Procurement Regulations: A critical analysis of the 

enforcement mechanism and of the application of secondary policies 

غير موافق 
  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 Sig النسبى

1 
الجهه الممولة تلزم المؤسسة 
على تنفيذ سياسة المشتريات 

 الخاصة بها
4 3.3 21 17.225 20.543 35.2 29 23.8 3.59 71.8 0.000

2 
المؤسسة غير ملزمة بتنفيذ 
سياسة المشتريات الخاصة 

 بالممول
8 6.6 43 35.227 22.138 31.1 6 4.9 2.93 58.5 0.000

3 

نفيذ تقوم المؤسسة بالشراء وت
االعمال الممولة بتمويل 
خارجى حسب االنظمة 
 والقوانين الخاصة بها

1 0.8 2 1.6 15 12.360 49.2 44 36.1 4.18 83.6 0.000

4 

تقوم الجهه المانحة باالتفاق 
مع المؤسسة على طرق 
اجراء الشراء البنود قبل 

 البدء بالتنفيذ

2 1.6 8 6.6 22 18 67 54.9 23 18.9 3.83 76.6 0.000

5 
يتم الشراء بتمويل خارجى 

0.000 78.5 3.93 27 33 51.6 10.763 13 0.8 1 0.8 1 حسب طبيعة المشروع

6 

فى حال عدم موافقة 
المؤسسة على تنفيذ سياسة 

المشتريات الخاصة بالممول 
ال يقوم الممول بتمويل 

 .المشروع

9 7.4 15 12.350 41 30 24.6 18 14.8 3.27 65.4 0.000

سط الحسابى والوزن النسبى للمجموعةالمتو  3.62 72.40 0.000
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in financed projects.  ين أ  اخـذ  يجـب  صـدارها إ سيتم التى التوريد أوامر جميعن والتى تب

  .الممولة الجهات قبل من عليها الموافقة

ن  يبين الجدول أ   لخاصة بالممول، حيث  المؤسسة غير ملزمة بتنفيذ سياسة المشتريات ا      ): 2(الفقرة   .2

) 0.000 (.Sigقيمـة   و) 86.7(والوزن النسبى هو    ) 2.93(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

دراسة االئتالف من أجل النزاهة والـشفافية و        وهذه النتيجة مع ما ورد فى       ) 0.05(قل من   وهو أ 

ن أ) 2002(لسطيني     امان  بعنوان تعزيز النزاهة والشفافية و المساءلة في المجتمع الف           –المساءلة  

يتم تبني إجراءات ونماذج عمل ونظام مالي شفاف ومراقب وبشكل خاص بشأن المشاريع المحولة              

من الدول المانحة  والتي تتدفق على شكل مشاريع مشتركة او منح للقطاعين الرسمي و األهلـي                 

 . وذلك لتقليل فرص حدوث حاالت فساد

ين نظمة والقوان مال الممولة بتمويل خارجى حسب األ     عذ األ  تقوم المؤسسة بالشراء وتنفي    )3(الفقرة   .3

والوزن النسبى هو   ) 4.18(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الخاصة بها، حيث يبين الجدول أ     

 ).0.05(وهو اقل من ) 0.000 (.Sigقيمة و) 86.7(

لبـدء   قبـل ا   لموادحة باالتفاق مع المؤسسة على طرق إجراء الشراء ا        تقوم الجهه المان  ) 4(الفقرة   .4

والـوزن النـسبى هـو      ) 3.83(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       بالتنفيذ، حيث يبين الجدول أ    

 التنسيق المشترك   ةوهذا يدل على ضرور   ) 0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و) 86.7(

 النزاهـة   دراسة االئتالف من أجل   بين المؤسسة والجهه المانحة، وهذه النتيجة تتفق مع توصيات          

 امان  بعنوان تعزيز النزاهة والشفافية و المساءلة في المجتمع الفلـسطيني             –والشفافية و المساءلة    

والمتعلقة بضرورة تبني إجراءات ونماذج عمل ونظام مالي شـفاف ومراقـب وبـشكل         ) 2002(

او منح  خاص بشأن المشاريع الممولة من الدول المانحة  والتي تتدفق على شكل مشاريع مشتركة               

  . للقطاعين الرسمي و األهلي وذلك لتقليل فرص حدوث حاالت فساد

ن المتوسـط   طبيعة المشروع، حيث يبين الجـدول أ      يتم الشراء بتمويل خارجى حسب      ) 5(الفقرة   .5

قـل  وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و) 86.7(والوزن النسبى هو    ) 3.93(الحسابى لهذه الفقرة هو     

 .)0.05(من 

 عدم موافقة المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بالممول ال يقـوم             فى حال ) 6(الفقرة   .6

) 3.27(ن المتوسط الحـسابى لهـذه الفقـرة هـو     تمويل المشروع، حيث يبين الجدول أ     الممول ب 

ن الكثير من جهـات     أل) 0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و) 86.7(والوزن النسبى هو    

سات خاصة به بسبب عدم شمولية السياسة فى المؤسـسة علـى            التمويل تقوم بفرض شروط وسيا    
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لى التمويل، وهذه النتيجة    م بقبول هذه الشروط بسبب الحاجة إ       تقو المنظماتن  أال  جميع الجوانب إ  

نظمة التوريدات  سلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم أ    فريق بعثة البنك الدولى لمناطق ال     تتفق مع دراسة    

 West Bank and Gaza: Country )2004(وطنيـة الفلـسطينية   والمشتريات فى الـسلطة ال 

Procurement Assessmentسياسات عامـة  المنظماتنه ال يوجد فى  والتى كان من نتائجها أ 

 .للتوريدات والمشتريات تشمل كافة االجراءات المتعلقة بالمشتريات والتوريدات

  

الشراء بتمويل خارجى فى    بوالمتعلق   الرابع   المتوسط الحسابى للمحور  ن  يتضح من إجابات المبحوثين أ    

وتتفق ،  )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و )72.40( والوزن النسبى    )3.62( هو   المؤسسة

" نظمة التوريدات فى بلديات قطاع غزة     تقييم أ  : "(2006)دراسة أبو سمرة    جة مع ما ورد فى      يهذه النت 

جنبى، كذلك تتفق هـذه      يقوم بفرضها الممول األ     سياسات ان سياسات الشراء المتبعة فى المشاريع هى      

 MARTA DE CASTRO MEIRELES, LL.M. )2006(، Theدراسة  النتيجة مع نتيجـة  

World Bank Procurement Regulations: A critical analysis of the 

enforcement mechanism and of the application of secondary policies in 

financed projects. ين أ  عليها الموافقة خذأ يجب صدارهاإ سيتم التى التوريد أوامر جميعن  والتى تب

  .الممولة الجهات قبل من
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  :المحور الخامس

  )20(جدول رقم 

لة للفقرات التى تدور حول أعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ومستوى الدال

  ليا فى المؤسسةدارة العدعم اإل

 

  

  :عاله والذى يوضح مدى دعم االدارة العليا فى المؤسسةأ) 20(يتضح من خالل الجدول رقم 

 المؤسسة، حيث يبين    ات فى يوجد اهتمام من قبل االدارة العليا لتطوير سياسة المشتري        ): 1(الفقرة   .1

 .Sigقيمـة  و) 89.7(والوزن النسبى هـو  ) 4.48(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

 لـديها االهتمـام     المنظمـات دارات العليا فـى     ، وهذا يدل أن اإل    )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

رات ومهـارات   ، وهذا حافز قوى جداً ينمى قد       المنظماتوالتشجيع لتطوير سياسة المشتريات فى      

) 2000(دراسـة أبـو صـفية       الموظفين فى مجاالت الشراء، وهذه النتيجة تتفق مع ما ورد فى            

غير موافق 
  السؤالالرقم موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 % ع % ع % ع % ع % ع

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
 Sig النسبى

1 
دارة يوجد اهتمام من قبل اإل

العليا لتطوير سياسة 
 المشتريات فى المؤسسة 

0 0 0 0 3 2.5 57 46.7 62 50.8 4.48 89.7 0.000

2 
دارة العليا تحث على تنفيذ اإل

سياسة الشراء المعمول بها 
 فى المؤسسة

0 0 0 0 5 4.1 59 48.4 58 47.5 4.43 88.7 0.000

3 
دارة العليا تقوم بمتابعة اإل

تنفيذ اجراءات الشراء فى 
 المؤسسة

0 0 2 1.6 10 8.2 52 42.6 58 47.5 4.36 87.2 0.000

4 

اإلدارة العليا تتدخل فى 
لجان المشتريات عمال أ

وتؤثر على طريقة عملهم 
 وقراراتهم

11 9 43 35.233 27 26 21.3 9 7.4 2.83 56.6 0.000

5 
يتم تقييم جميع أعمال لجان 

دارة المشتريات من قبل اإل
 العليا فى المؤسسة

1 0.8 12 9.8 23 18.959 48.4 27 22.1 3.81 76.2 0.000

6 
يتم تقييم العاملين فى 

0.000 73.8 3.69 13.1 16 56.6 18.969 23 9 11 2.5 3 بشكل دورىالمشتريات 

7 
دارة العليا بتحفيز تقوم األ

0.000 70.8 3.54 16.4 20 41.8 25.451 12.331 15 4.1 5 العاملين فى المشتريات

8 
دارة هتمام من اإليوجد ا

العليا لتدريب وتنمية مهارات 
 العاملين فى المشتريات

3 2.5 15 12.325 20.545 36.9 34 27.9 3.75 75.1 0.000

9 
دارة العليا سابقاً قامت اإل

بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين 
 فى قسم المشتريات

2 1.6 21 17.226 21.346 36.9 28 23 3.62 72.5 0.000

10
دارة العليا بوضع تقوم اإل

وتنفيذ خطط لتطوير وتدريب 
 العاملين فى المشتريات

3 2.5 20 16.430 24.646 37.7 23 18.9 3.54 70.8 0.000

0.000 76.13 3.80 المتوسط الحسابى والوزن النسبى للمجموعة
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كدت منظمات مختارة من االدرن وأ    :"دارى التى تواجه المنظمات غير الحكومية     معوقات األداء اإل  "

 لكـل   ياسات واجراءات دارية للمنظمات غير الحكومية بوضع س     ئات اإل يى ضرورة أن تهتم اله    عل

 .دارية فيما يتعلق بالوظائف التى تقوم بها هذه المستوياتالمستويات اإل

ها فى المؤسسة، حيـث يبـين       دارة العليا تحث على تنفيذ سياسة الشراء المعمول ب        اإل): 2( الفقرة   .2

 .Sigقيمـة  و) 88.7(والوزن النسبى هـو  ) 4.43(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

م على تنفيذ   دارات تقوم بحث الموظفين وتشجيعه    ، وهذا يدل أن اإل    )0.05(قل من   أوهو  ) 0.000(

نظمة والقوانين المعمول بها فى المؤسـسة كـذلك تـشجع           عمليات الشراء لتتالءم مع اللوائح واأل     

 .القائمين على عمليات الشراء بهدف الدقة والشفافية فى هذه العمليات

ن  أ متابعة تنفيذ اجراءات الشراء فى المؤسسة ، حيث يبين الجدول         دارة العليا تقوم ب   اإل): 3(الفقرة   .3

) 0.000 (.Sigقيمـة   و) 87.2(والوزن النسبى هـو     ) 4.36(المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو      

ف على تنفيذ عمليات الـشراء      شرا، وهذا يدل أن اإلدارات تقوم بمتابعة واإل       )0.05(قل من   وهو أ 

القوانين المعمول بها فى المؤسسة وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد فى            نظمة و لتتالءم مع اللوائح واأل   

دراسة فريق بعثة البنك الدولى لمناطق السلطة الوطنيـة الفلـسطينية لتقيـيم انظمـة التوريـدات                 

 West Bank and Gaza: Country  )2004(والمشتريات فى السلطة الوطنيـة الفلـسطينية   

Procurement Assessmentو هيئة مستقلة تقـوم بتنفيـذ التوريـدات    امة  دائرة أ بضرورة إق

 .والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية

لهم وقراراتهم،  عمال لجان المشتريات وتؤثر على طريقة عم      اإلدارة العليا تتدخل فى أ    ): 4(الفقرة   .4

) 56.6(والـوزن النـسبى هـو       ) 2.83(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

ارات تفرض القرارات والتتـدخل  ددل أن اإل، وهذا ي)0.05(قل من وهو أ) Sig.) 0.000قيمة  و

 .عمال لجان المشتريات بهدف الوضوح والشفافيةفى أ

يا فى المؤسسة، حيث يبين     دارة العل يتم تقييم جميع أعمال لجان المشتريات من قبل اإل        ): 5( الفقرة   .5

 .Sigقيمـة  و) 76.2(والوزن النسبى هـو  ) 3.81(الفقرة هو   ن المتوسط الحسابى لهذه     الجدول أ 

، هذا وينصح الباحث بضرورة التقييم الدورى لجميع اعمال لجان          )0.05(ل من   وهو أق ) 0.000(

عمـال  قاط الضعف وتعزيز نقاط القوة فى أ      المشتريات بهدف تحديد نقاط الضعف والقوة، وتقوية ن       

 .هذه اللجان

 



 - 123 - 

ن المتوسط الحسابى   جدول أ لعاملين فى المشتريات بشكل دورى، حيث يبين ال       يتم تقييم ا  ): 6(الفقرة   .6

قـل مـن    وهـو أ  ) 0.000 (.Sigقيمـة   و) 73.8(والوزن النسبى هو    ) 3.69(لهذه الفقرة هو    

ن التقييم المستمر للعاملين فى المشتريات بشكل دورى يبين نقاط الضعف والقـوة             أ، حيث   )0.05(

 .تهم فى مجال العملمهاراتهم وكفاءعاملين بهدف زيادة لهؤالء ال

ن المتوسـط    فى المشتريات، حيث يبين الجـدول أ       دارة العليا بتحفيز العاملين   تقوم اإل ): 7( الفقرة   .7

وهـو  ) 0.000 (.Sigكذلك قيمـة  ) 70.8(والوزن النسبى هو ) 3.54(الحسابى لهذه الفقرة هو   

 . وانتاجيتهمهمالتحفيز والتشجيع يزيد من كفاءتن ، حيث أ)0.05(قل من أ

 فى المشتريات، حيـث     دارة العليا لتدريب وتنمية مهارات العاملين     من اإل يوجد اهتمام   ): 8(الفقرة   .8

قيمـة  و) 75.1(والوزن النسبى هـو     ) 3.75(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       يبين الجدول أ  

Sig.) 0.000 ( قل من   وهو أ)أبـو صـفية     دراسـة  ما ورد فى     ع، وهذه النتيجة تتفق م    )0.05 

منظمـات مختـارة مـن      :"داء االدارى التى تواجه المنظمات غير الحكومية      معوقات األ ) "2000(

دارى للمنظمات غير الحكوميـة ممـثالً بأبعـاده         االدرن وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األداء اإل       

يعتبـر  ) الالسياسات ، االجراءات، الهيكل التنظيمي، التنبؤ، البرامج الزمنيـة واالتـص          (المختلفة  

 .ضعيفاً وأقل من المتوسط

قسم المشتريات، حيث يبين    دارة العليا سابقاً بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى         قامت اإل ): 9(الفقرة   .9

 .Sigقيمـة  و) 72.5(والوزن النسبى هـو  ) 3.62(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       الجدول أ 

: (2006)دراسة أبو سـمرة     ق مع ما ورد فى      ، وهذه النتيجة تتف   )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000(

قـسام  بضرورة إقامة نظـام تـدريبى لمـوظفى أ        " دات فى بلديات قطاع غزة    نظمة التوري تقييم أ "

 .المشتريات فى هذه بلديات قطاع غزة

 فى المشتريات،   دارة العليا بوضع وتنفيذ خطط لتطوير وتدريب العاملين       تقوم اإل ): 10(الفقرة   .10

) 70.8(والـوزن النـسبى هـو       ) 3.54(ن المتوسط الحسابى لهذه الفقرة هو       حيث يبين الجدول أ   

، وينصح الباحث بضرورة وضح خطـط لتطـوير         )0.05(قل من   وهو أ ) Sig.) 0.000قيمة  و

تهم واالطالع على كل ما هو جديـد        شتريات بهدف زيادة مهاراتهم وكفاء    وتدريب العاملين فى الم   

 .فى هذا المجال
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دارة العليا فى   مدى دعم اإل  بوالمتعلق  المتوسط الحسابى للمحور الرابع     ن  لمبحوثين أ يتضح من إجابات ا   

 وهـذا   )0.05(قل من   وهو أ ) 0.000 (.Sigقيمة  و )76.13( والوزن النسبى    )3.80( هو   المؤسسة

داء االدارى التـى تواجـه      معوقـات األ  ) "2000(دراسة أبو صـفية     جة مع ما ورد فى      يتتفق هذه النت  

دارية ئات اإل ي ضرورة أن تهتم اله    يكدت عل  وأ ردن من األ  منظمات مختارة  :"ير الحكومية المنظمات غ 

دارية فيما يتعلق بالوظائف التى     ياسات واجراءات لكل المستويات اإل    للمنظمات غير الحكومية بوضع س    

وريدات تقييم انظمة الت  : "(2006)دراسة أبو سمرة    تتفق مع ما ورد فى      ، كذلك   تقوم بها هذه المستويات   

قامة نظام تدريبى لموظفى اقسام المشتريات فى هـذه          بضرورة إ  وصتوالتى أ  "فى بلديات قطاع غزة   

 .بلديات قطاع غزة
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 :تحليل الفرضيات: ثالثاً

  -: فرضيات هى كما يلي4تكونت فرضيات الدراسة من 

  

  :الفرضية االولى

ت الشراء وفعالية سياسة الشراء فى المنظمات غير  اجراءا بينإحصائيةعالقة ذات داللة  يوجد

 .الحكومية

 :حيث تندرج تحت الفرضية المذكورة الفرضيات الفرعية التالية

سعار وفعالية سياسات الشراء فى طرق ترسية عروض األ بين إحصائيةعالقة ذات داللة  يوجد •

  .المنظمات غير الحكومية

حياة المشتريات حسب النظام المهنى الصحيح وفعاليـة        حصائية بين دورة    يوجد عالقة ذات داللة إ     •

 .سياسات الشراء فى المنظمات غير الحكومية

  

 :الفرضية الثانية

حصائية بين إرتباط التمويل بسياسة الشراء للجهات الممولة وفعاليـة سياسـة            يوجد عالقة ذات داللة إ    

 .الشراء المتبعة فى المنظمات غير الحكومية

  

 :الفرضية الثالثة

دارة العليا وتطوير سياسة الشراء فى المنظمات غير قة ذات داللة إحصائية بين دعم اإليوجد عال

 .الحكومية

  

  :الفرضية الرابعة

حصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فـى المنظمـات            هناك فروق ذات داللة إ    

  ).مؤهل العلمي، سنوات الخبرةالعمر، الجنس، ال(غير الحكومية تعزى للمتغيرات التالية 

  

  : توضيح

 لكل محور من المحـاور      .Sigرتباط بيرسون ومستوى الداللة     إيجاد معامل اإل  الختبار الفرضيات تم    

قل ة أ ومستوى الدالل 0.5ذا كان االرتباط اكبر من طبيعة العالقة، فإلمعرفة المتعلقة بالفرضيات وذلك 

  . قوى ومعنوىرتباط فإن ذلك يدل على وجود إ0.05من 
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  :ولىالفرضية الفرعية األ

سعار وفعالية سياسـات الـشراء فـى    طرق ترسية عروض األ بين إحصائيةعالقة ذات داللة  يوجد 

 .المنظمات غير الحكومية

  )21(جدول رقم 

سعار وبين فعالية سياسات الشراء فـى المنظمـات غيـر           ن العالقة بين طرق ترسية عروض األ      يبي

  الحكومية

  المحور  .م

  

  معامل االرتباط

Person 

Sig. 

1/1 
  

  سعار طرق ترسية عروض األ
0.366**  0.001  

  

بأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة طردية بين طرق ترسية عروض          ) 21(يتضح من خالل الجدول رقم      

ن معامل االرتبـاط يـساوى    فى المنظمات غير الحكومية، حيث أاالسعار وبين فعالية سياسات الشراء   

  ).0.05(قل من وهو أ) 0.001(ن مستوى الداللة يساوى وأ) 0.366(

ية حسب   غير الحكوم  المنظماتسعار فى   إن النتيجة السابقة تدعم أهمية تحديد طرق ترسية عروض األ         

النظام المهنى الصحيح من أجل االرتقاء بمستوى أداء المؤسسة، ويرى الباحث بأن هذه النتيجة منطقية               

 فى المنظمات غير الحكومية يجب أن تشمل تحديد طـرق ترسـية             ة الشراء ن فعالية سياس  جداً، حيث أ  

سس والقواعد العلمية والمهنيـة الـصحيحة       عروض األسعار ويجب أن ترتكز هذه السياسات على األ        

  .المنظماتبهدف االرتقاء بمستوى هذه السياسات 

رشـادى  إاد دليـل    عـد والتى أوصت بضرورة إ   ) 2006أبو سمرة،   ( وتتفق هذه الفرضية مع دراسة      

  .سعارات بهدف تحديد طرق ترسية عروض األللمشتري

فريق بعثة البنك الدولى لمناطق السلطة الوطنيـة الفلـسطينية لتقيـيم انظمـة              (كما وتتفق مع دراسة     

والتى أوصت بتطوير سياسـات عامـة       ) 2004التوريدات والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية       

 .جراءات المتعلقة بالمشتريات والتوريداتل كافة السياسات واإلبحيث تشمللتوريدات والمشتريات 
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  :الفرضية الفرعية الثانية

  )22(جدول رقم 

يبين العالقة بين دورة حياة المشتريات حسب النظام المهنى الصحيح وبين فعالية سياسات الشراء 

 فى المنظمات غير الحكومية

  

  المحور  .م

  

  معامل االرتباط

Person 

Sig. 

1/2 

  

  دورة حياة المشتريات حسب النظام المهنى الصحيح

  

0.673**  0.001  

  

 المـشتريات   تباطية موجبة طردية بـين دورة     بأنه توجد عالقة ار   ) 22(يتضح من خالل الجدول رقم      

ن  فى المنظمات غيـر الحكوميـة، حيـث أ         حسب النظام المهنى الصحيح وبين فعالية سياسات الشراء       

  ).0.05(قل من وهو أ) 0.001(ن مستوى الداللة يساوى وأ) 673 .0( يساوى معامل االرتباط

 النظام المهنى الصحيح، وذلك من  المشتريات حسبحيث أن النتيجة تؤكد على ضرورة إتباع دورة 

 المنظماتشراف والرقابة وضمان الجودة وعمليات التقييم ونجاح وسهولة عمليات الشراء فى جل اإلأ

سابقة تدعم االرتقاء بمستوى أداء المؤسسة، ويرى الباحث بأن هذه النتيجة جيدة جداً، الن النتيجة وأ

ن تذكر مراحل دورة المشتريات ء فى المنظمات غير الحكومية يجب أن فعالية سياسة الشراحيث أ

  .وتحديدها

ظمة التوريـدات   فريق بعثة البنك الدولى لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم ان         (وتتفق مع دراسة    

  :والتى أوصت بما يلي) 2004والمشتريات فى السلطة الوطنية الفلسطينية 

تطوير سياسات عامة للتوريدات والمشتريات بحيث تشمل كافة السياسات واالجـراءات المتعلقـة              •

  بالمشتريات والتوريدات

  .بتشكل لجان مشتريات دائمة متخصصة لدراسة العطاءات المقدمة من الشركات •

وصت بإصدار طلبات الشراء فى الوقـت       والتى أ ) 1992السيد،  (  وتتفق هذه الفرضية مع دراسة       كما

  .المناسب والكمية المناسبة
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 :الفرضية الثانية

  )23(جدول رقم 

رتباط التمويل بسياسة الشراء للجهات الممولة وبين فعالية سياسة الشراء فى يبين العالقة بين ا

 .المنظمات غير الحكومية

  المحور  .م

  

  معامل االرتباط

Person 

Sig. 

  0.001  **0.304  رتباط التمويل بسياسة الشراء للجهات الممولةا 2

  

رتبـاط التمويـل    عالقة ارتباطية موجبة طردية بـين ا      بأنه توجد   ) 23(يتضح من خالل الجدول رقم      

ن حكوميـة، حيـث أ    البسياسة الشراء للجهات الممولة وبين فعالية سياسات الشراء فى المنظمات غير            

  ).0.05(قل من وهو أ) 0.001(ن مستوى الداللة يساوى وأ) 304 .0(معامل االرتباط يساوى 

 ضرورة االتفاق مع الممولين على تحديد سياسـة الـشراء           المنظماتنه يجب على    هذا ويرى الباحث أ   

سياسة الجهة الممولـة،    حياناً تختلف سياسة المؤسسة عن      باعها عند تنفيذ عمليات الشراء، أ     التى سيتم ات  

ين المتبعة فى نفس الدولة، ويجب أن يكون اإلطار العـام           بحيث تختلف سياسة الجهة الممولة عن القوان      

  .تجاوز سياسة المؤسسةلعمليات الشراء ال ي

ن المنظمات الغيـر حكوميـة    والتى كان من نتائجها أ    ) 2001الشبلى،  (وتتفق هذه الفرضية مع دراسة      

  .ين تعانى من تقص فى التمويلالعاملة فى فلسط

دم  وصت أ والتى  )MEIRELES ،(2006ة مع دراسة    يكذلك تتفق هذه الفرض    ـ ارت بع  ليـات عم اطب

 .بالممول الخاصة  والتوريدات المشتريات ةبسياس والمشتريات التوريدات

ء ن سياسـات الـشرا    والتى كان من نتائجها أ    ) 2006أبو سمرة،   (مع دراسة   الفرضية  كذلك تتفق هذه    

  .جنبىهى سياسات يقوم بفرضها الممول األالمتبعة فى المشاريع 

 امان  بعنـوان     –االئتالف من أجل النزاهة والشفافية و المساءلة        (كذلك تتفق هذه الفرضية مع دراسة       

والتى توصـى بـضرورة تبنـي     ) 2002تعزيز النزاهة والشفافية و المساءلة في المجتمع الفلسطيني،         

 ونظام مالي شفاف ومراقب وبشكل خاص بشأن المشاريع الممولة مـن الـدول   إجراءات ونماذج عمل  

و منح للقطاعين الرسمي و األهلـي وذلـك لتقليـل    تي تتدفق على شكل مشاريع مشتركة أ  المانحة  وال  

 . دوث حاالت فسادح
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  :الفرضية الثالثة

  )24(جدول رقم 

 شراء فى المنظمات غير الحكوميةدارة العليا وبين تطوير سياسة اليبين العالقة بين دعم اإل

  المحور  .م

  

  معامل االرتباط

Person 

Sig. 

3 

  

  دارة العليادعم اإل

  

0.466**  0.001  

  

دارة العليـا   ارتباطية موجبة طردية بين دعـم اإل      بأنه توجد عالقة    ) 24(يتضح من خالل الجدول رقم      

) 466 .0(معامل االرتباط يساوى ن ث أوبين فعالية سياسات الشراء فى المنظمات غير الحكومية، حي

  ).0.05(قل من وهو أ) 0.001(ن مستوى الداللة يساوى وأ

همية دعم االدارة العليا على تطوير سياسة الشراء، بحيث تعمل علـى التقيـيم              وتدل هذه النتيجة على أ    

ط فضل للمؤسسة، وضـرورة تحديـد نقـا   لتطوير المستمر لهذه السياسة من أجل االرتقاء بمستوى أ    وا

  .الضعف والقوة فى هذه السياسة

عمل علـى تمكـين وتقويـة       وصت بضورة ال  والتى أ ) 2001الشبلى،  (وتتفق هذه الفرضية مع دراسة      

  .حكوميةالغير المنظمات 

ئـات  يوالتى توصى بـضرورة أن تهـتم اله       ) 2000أبو صفية،   (كذلك تتفق هذه الفرضية مع دراسة       

داريـة فيمـا يتعلـق      اسات واجراءات لكل المستويات اإل    يدارية للمنظمات غير الحكومية بوضع س     اإل

بالوظائف التى تقوم بها هذه المستويات، وضرورة العمل من خالل خطط واستراتيجات مبرمجة زمنياً              

داء ورة اتباع اسـتراتيجية للتطـوير اإلدارى لرفـع مـستوى األ           واالهتمام بالوقت بشكل كاف، وضر    

  .اء الهيئات االدارية فى المنظمات غير الحكوميةعض وأوتطوير قدرات ومهارات العاملين

 غيـر   المنظمـات لى سياسات الـشراء فـى       من خالل الفرضيات السابقة ضرورة أن ينظر إ       ويتضح  

د طرق الشراء وتحديد طرق     نشطة واالجراءات، تشمل تحدي   الحكومية على أنها منظومة متكاملة من األ      

ظام المهنى الـصحيح وطـرق الـشراء بتمويـل          سعار وتحديد دورة المشتريات حسب الن     عروض األ 

خارجى، لما لهذه المحاور من ارتباط قوى بفعالية سياسات الشراء، حسب نتائج فرضـيات الدراسـة،              

  .وعليه يتوجب ازالة أوجه القصور والخلل التى تعانى منها هذه النشاطات لضمان نجاح سياسة الشراء
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 :الفرضية الرابعة

ئية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فـى المنظمـات            حصاذات داللة إ  هناك فروق   

 ).العمر، الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(غير الحكومية تعزى للمتغيرات التالية 

  )25(جدول رقم 

يوضح الفروق االحصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فى المنظمات غير 

   لمتغير للعمرالحكومية تبعاً

  العدد  العمر  المحور
  المتوسط 

  الحسابى
  Fقيمة 

 مستوى

   الداللة

 66.63  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 66.11  48  سنة40 حتى اقل من 30من 

 66.38  49  فما فوق سنة40

سياسات الشراء المعمول بها في 

  المؤسسة

 66.43  122 المجموع

0.297 0.828 

 68.92  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 71.81  48  سنة40 حتى اقل من 30من 

 70.77  49  فما فوق سنة40

تبعة فى الشراء فى الخطوات الم

  المؤسسة

 70.89  122 المجموع

0.785 0.504 

 78.17  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 83.55  48  سنة40  حتى اقل من30من 

 82.13  49  فما فوق سنة40

إجراءات عروض األسعار فى 

  المؤسسة

 82.06  122 المجموع

2.398 0.072 

 21.71  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 21.72  48  سنة40 حتى اقل من 30من 

 21.69  49  فما فوق سنة40

  الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة

 21.76  122 المجموع

0.672 0.571 

 37.33  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 37.87  48  سنة40 حتى اقل من 30من 

 38.31  49  فما فوق سنة40

   المؤسسةدعم اإلدارة العليا فى

 38.07  122 المجموع

1.009 0.392 

 272.75  25  سنة30 حتى اقل من 20 من 
 281.06  48  سنة40 حتى اقل من 30من 

 279.27  49 وق فما ف سنة40

  مجموع المحاور

 279.20  122 المجموع

1.174 0.323 

أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             ) 25( يتضح من خالل الجدول رقم      

 1.174 لمجموع المحاور هى     Fن قيمة   ور التى تعزى لمتغير العمر، حيث أ      بين مجموع المحا  ) 0.05(

نـه ال   ، ويعزو الباحث ذلك على أ     279.20ابى هو   ، كذلك المتوسط الحس   0.323= عند مستوى داللة    

  .عاله مهما كانت الفئة العمريةعلى المحاور المذكورة فى الجدول أيوجد تأثير لمتغير العمر 
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  )26(جدول رقم 

يوضح الفروق االحصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فى المنظمات غير 

   العلمىالحكومية تبعاً لمتغير المؤهل

  المتوسط  العدد  المؤهل العلمي  المحور
 مستوى Fقيمة   الحسابى

  الداللة
 73.0 3  ثانوية عامة

 65.2 9  دبلوم
 66.7 86  بكالوريوس
 63.7 20  ماجستير
 71.3 4  دكتوراة

سياسات الشراء المعمول بها في 
  المؤسسة

 66.4 122 المجموع

1.511 0.203 

 77.0 3  ثانوية عامة
 67.4 9  دبلوم

 71.0 86  بكالوريوس
 70.5 20  ماجستير
 73.3 4  دكتوراة

 فى الشراء فى الخطوات المتبعة
  المؤسسة

 70.9 122 المجموع

0.889 0.473 

 81.1 3  ثانوية عامة
 76.7 9  دبلوم

 82.0 86  بكالوريوس
 81.3 20  ماجستير
 92.8 4  دكتوراة

إجراءات عروض األسعار فى 
  المؤسسة

 82.1 122 المجموع

2.983 0.122 

 23.7 3  ثانوية عامة
 22.6 9  دبلوم

 21.6 86  بكالوريوس
 21.3 20  ماجستير
 24.3 4  دكتوراة

  الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة

 21.8 122 المجموع

1.627 0.172 

 35.5 3  وية عامةثان
 38.0 9  دبلوم

 38.2 86  بكالوريوس
 35.9 20  ماجستير
 42.5 4  دكتوراة

  
  دعم اإلدارة العليا فى المؤسسة

 38.1 122 المجموع

2.316 0.161 

 251.5 3  ثانوية عامة
 269.9 9  دبلوم

 279.5 86  بكالوريوس
 272.7 20  ماجستير
 303.3 4  دكتوراة

  
  مجموع األبعاد

 279.2 122 المجموع

2.456 0.149 
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أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             ) 26( يتضح من خالل الجدول رقم      

 لمجموع المحـاور    Fن قيمة   تعزى لمتغير المؤهل العلمى، حيث أ     بين مجموع المحاور التى     ) 0.05(

 .279.20، كذلك المتوسط الحسابى هو 0.049=  عند مستوى داللة 2.456هى 

  .عالهعلى المحاور المذكورة فى الجدول أنه ال يوجد تأثير للمؤهل العلمى ويعزو الباحث ذلك على أ

 

  )27(جدول رقم 

يوضح الفروق االحصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فى المنظمات غير 

 الحكومية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

  المتوسط  عددال  سنوات الخبرة  المحور
  Fقيمة   الحسابى

 مستوى
  الداللة

 67.2 30   سنوات5أقل من 
 64.4 40   سنوات10 الى 5من 

 67.4 47   سنوات10أكثر من 
سياسات الشراء المعمول بها في 

  المؤسسة
 66.3 117 المجموع

1.664 0.194 

 68.2 30   سنوات5أقل من 
 70.3 40   سنوات10 الى 5من 

 72.6 47   سنوات10أكثر من 

  
الخطوات المتبعة فى الشراء فى 

  المؤسسة
 70.7 117 المجموع

2.738 0.069 

 79.8 30   سنوات5أقل من 
 82.5 40   سنوات10 الى 5من 

 82.2 47   سنوات10أكثر من 
إجراءات عروض األسعار فى 

  المؤسسة
 81.7 117 المجموع

0.839 0.435 

 21.7 30   سنوات5أقل من 
 21.6 40   سنوات10 الى 5من 

 21.8 47   سنوات10أكثر من 
  

  خارجي فى المؤسسةالشراء بتمويل 
 21.7 117 المجموع

0.027 0.973 

 37.9 30   سنوات5أقل من 
 37.1 40   سنوات10 الى 5من 

 38.5 47   سنوات10أكثر من 
  

  دعم اإلدارة العليا فى المؤسسة
 37.9 117 المجموع

0.736 0.481 

 274.8 30   سنوات5أقل من 
 275.9 40   سنوات10 الى 5من 

 282.5 47   سنوات10أكثر من 
  مجموع األبعاد

 278.2 117 المجموع

0.991 0.374 
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أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             ) 27( يتضح من خالل الجدول رقم      

 لمجموع المحـاور    Fن قيمة   تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، حيث أ       مجموع المحاور التى     بين) 0.05(

  .278.20، كذلك المتوسط الحسابى هو 0.374=  عند مستوى داللة 0.991هى 

  .عالهعلى المحاور المذكورة فى الجدول أنه ال يوجد تأثير لسنوات الخبرة ويعزو الباحث ذلك على أ

 

  )28(جدول رقم 

روق االحصائية فى استجابة المبحوثين حول سياسات الشراء المتبعة فى المنظمات غير يوضح الف

 الحكومية تبعاً لمتغير الجنس

  المتوسط  العدد  الجنس  المحور
  Fقيمة   الحسابى

 مستوى
  الداللة

  سياسات الشراء المعمول بها في المؤسسة 66.7 92 ذكر
 0.540 0.614 65.6 30 أنثى

   فى الشراء فى المؤسسةالخطوات المتبعة 71.2 92 ذكر
 0.456 0.748 69.9 30 أنثى

  إجراءات عروض األسعار فى المؤسسة 82.8 92 ذكر
 0.126 1.542 79.8 30 أنثى

  الشراء بتمويل خارجي فى المؤسسة 21.8 92 ذكر
 0.769 0.294 21.6 30 أنثى

  دعم اإلدارة العليا فى المؤسسة 38.2 92 ذكر
 0.542 0.612 37.5 30 أنثى

  مجموع األبعاد 280.7 92 ذكر
 0.269 1.110 274.5 30 أنثى

 

أعاله أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة             ) 28( يتضح من خالل الجدول رقم      

ـ   Fن قيمة   تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، حيث أ      بين مجموع المحاور التى     ) 0.05( اور  لمجموع المح

  274.5، كذلك المتوسط الحسابى هو 0.269=  عند مستوى داللة 1.110هى 

  .عالهعلى المحاور المذكورة فى الجدول أنه ال يوجد تأثير لمتغير الجنس ويعزو الباحث ذلك على أ
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  التوصياتوالنتائج 

  

  :النتائج: أوالً

  :ياسات الشراء سبطة بالنتائج المرت

ة ال تقوم بتطبيق سياسة الـشراء        غير الحكومية العاملة فى قطاع غز      المنظماتن  أظهرت النتائج أ   .1

حتياجاتها  كميات كبيرة من المواد تزيد عن إ        ال تقوم بشراء   المنظماتى أن هذه     أ جل المضاربة، أل

بقصد تحقيق أرباح إضافية، حيـث      رتفع أسعارها   الحالية بهدف إعادة بيع الكميات الزائدة عندما ت       

 .نها مؤسسات ال تهدف للربحأ

العاملة فى قطاع غزة يوجد بها سياسة مكتوبـة           غير الحكومية  المنظماتن معظم   النتائح أ  أظهرت .2

 .لهذه السياسة وفقاً تتمعمليات الشراء أن جميع متعلقة بالمشتريات و

 غير الحكومية العاملة فى قطاع غـزة  نظماتالمن السياسات الحالية الموجودة فى    النتائج أ  أظهرت .3

 .ال تغطى جميع الجوانب المتعلقة بالمشتريات

 الغير حكومية العاملة فـى قطـاع        المنظماتالنتائج أن سياسات المشتريات الموجودة فى        أظهرت .4

 . لهذه السياساتلمام والفهم الجيدلديهم اإلالعاملين وواضحة ومفهومة لجميع الموظفين 

 غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة       المنظمات فى   مشترياتلل الحالية   السياساتن  ائج أ النت أظهرت .5

كذلك لتغطية جميع الجوانـب المتعلقـة بعمليـات         لتتناسب مع متطلبات العمل،     لى تعديل   بحاجة إ 

 .الشراء، لتشمل كافة االجراءات المتعلقة بالمشتريات والتوريدات

ـ   ال تقوم   حكومية العاملة فى قطاع غزة      ر ال  غي المنظماتن  النتائج أ  أظهرت .6 دورى بإجراء التقييم ال

  .لهذه السياساتتحديد نقاط القوة والضعف لسياسات الشراء بهدف 

خالفة سياسـة الـشراء     م غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم ب        المنظماتن  النتائج أ  أظهرت .7

ه الظـروف ال يحتمـل االنتظـار    نه فى هذ  حيث أ ،  المعمول بها فى الظروف الطارئة والمستعجلة     

 .والتأخير

 العاملة فى قطـاع غـزة تحقـق العدالـة     المنظماتن السياسات المعمول بها فى  النتائج أ  أظهرت .8

 .والشفافية فى عمليات الشراء

 غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة ال تقوم بتعريف الموظفين بشكل            المنظماتن  النتائج أ  أظهرت .9

 .مة المتعلقة بالمشترياتنظئح واألدائم باللوا
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  :)دورة المشتريات(خطوات المتبعة فى الشراء النتائج المتربطة ب

خطـوات  معظـم ال  تباع  ومية العاملة فى قطاع غزة تقوم با       غير الحك  المنظماتن   أ أظهرت النتائج  .1

 .الشراءتنفيذ عند ) دورة المشتريات(المتبعة فى عمليات الشراء 

حكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم بالتأكد مـن تـوفر           ال غير   ظماتالمنن معظم   النتائج أ أظهرت   .2

      الشراء البدء بالموازنة المالية للبنود المراد شراؤها قبل

جراء الفحـص   ة العاملة فى قطاع غزة ال تقوم بإ       حكوميال غير   المنظماتن معظم   النتائج أ أظهرت   .3

مـن المـوردين للتأكـد مـن مطابقتهـا          المخبرى للمواد التى يلزم فحصها مخبرياً بعد استالمها         

 . والجودة المطلوبة ومدى صالحيتها لالستخدامللمواصفات المطلوبة

  

  :النتائج المرتبطة بخطوات عروض االسعار

 غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم باجراءات الـشراء           المنظماتأظهرت النتائج أن معظم      .1

كثـر انتـشاراً، وذلـك     المناقصات فى الصحف األن عن هذهعالإلتقوم باومن خالل المناقصات،    

 .حسب سياسات الشراء المعمول بها

 غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم باجراءات الـشراء           المنظماتأظهرت النتائج أن معظم      .2

 .ءنواع طرق الشراالممارسات أحد أتعتبر من خالل الممارسات، حيث 

اء حكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم باجراءات الـشر         غير ال  المنظماتأظهرت النتائج أن معظم      .3

 .ءنواع طرق الشرامن خالل الشراء المباشر، حيث أن الشراء المباشر أحد أ

ـ  غير الحكومية العاملة فى قطاع غـزة تقـوم ب  المنظماتأظهرت النتائج أن معظم     .4 شكيل لجـان  ت

 .سعار المقدمة من الشركاتشتريات تقوم بفتح مظاريف عروض األم

شكيل لجان فنيـة    ت غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم ب        المنظماتظهرت النتائج أن معظم     أ .5

 من البنود المراد شـراؤها مثـل        ن الكثير لدراسة عروض األسعار المقدمة من الشركات، حيث أ       

ـ    إ هذه اللجان برفع التوصيات      ، حيث تقوم  لى لجان فنية  اآلالت والمعدات تحتاج إ    ت لى لجـان الب

 .رسيةوالت

ل لجان للبـت    ي غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم بتشك        المنظماتأظهرت النتائج أن معظم      .6

 وترسية العروض المقدمة من الشركات

توثيـق محاضـر    ب غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة تقوم         المنظماتأظهرت النتائج أن معظم      .7

  .والرقابةشراف ثيق واإللجميع مراحل لجان المشتريات بهدف التو
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  الشراء بتمويل خارجى فى المؤسسةالنتائج المتربطة ب

معظم الجهات الممولة تقوم بفرض سياسات واجراءات مشتريات خاصـة بهـا            أظهرت النتائج أن     .1

 . بتنفيذها غير الحكومية العاملة فى قطاع غزةالمنظماتعند تمويل مشاريع وبرامج تقوم 

 على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بالممول ال        المنظمات نه فى حال عدم موافقة    أظهرت النتائج أ   .2

 . المراد تنفيذهيقوم الممول بتمويل المشروع

 

  دارة العليا فى المؤسسةدعم اإلالنتائج المتربطة ب

لـديها   غير الحكومية العاملة فـى قطـاع غـزة           المنظمات فى    العليا داراتاإلأظهرت النتائج أن     .1

 .المنظماتاسة المشتريات فى االهتمام والتشجيع لتطوير سي

 تقوم بحـث     غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة      المنظمات فى    العليا داراتاإلأظهرت النتائج أن     .2

نظمة والقوانين المعمول بها     مع اللوائح واأل    على تنفيذ عمليات الشراء لتتالءم     الموظفين وتشجيعهم 

 .دف الدقة والشفافية فى هذه العملياتفى المؤسسة كذلك تشجع القائمين على عمليات الشراء به

 تقـوم    غير الحكومية العاملة فـى قطـاع غـزة         المنظمات فى    العليا داراتاإلأظهرت النتائج أن     .3

نظمة والقوانين المعمول بهـا      مع اللوائح واأل    على تنفيذ عمليات الشراء لتتالءم     شرافالمتابعة واإل ب

 .فى المؤسسة

ة العاملة فى قطـاع غـزة ال         غير الحكومي  المنظمات فى   لعليا ا داراتاإلمعظم  ظهرت النتائج أن    أ .4

 .ت بهدف تحديد نقاط الضعف والقوةعمال لجان المشترياالتقييم الدورى لجميع أجراء تقوم بإ

ة العاملة فى قطـاع غـزة ال         غير الحكومي  المنظمات فى    العليا داراتاإلمعظم  ظهرت النتائج أن    أ .5

ملين فى المشتريات بشكل دورى يبين نقاط الضعف والقوة لهؤالء          التقييم المستمر للعا  جراء  تقوم بإ 

 .تهم فى مجال العملعاملين بهدف زيادة مهاراتهم وكفاءال
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  :التوصيات: ثانياًً

رة دايجب على الجامعات ومراكز األبحاث أن تقوم بإجراء األبحاث والدراسات الالزمة فى مجال إ              .1

 .المشتريات

باالعتبـار الجوانـب االقتـصادية    ن تأخـذ  أكومية العاملة فى قطاع غزة   غير الح  المنظماتعلى   .2

سعار اء الدراسات السوقية للتعرف على أ     سواق قبل البدء بتنفيذ عمليات الشراء، حيث يجب إجر        لأل

 المنظمـات نه فى حال قيام هذه      ها والكميات المتوفرة منها فى األسواق، حيث أ       البنود المراد شراؤ  

كون هناك تأثيرأ على الموازنة، كـذلك       ألسعار مرتفعة عن األسعار التقديرية سي     ء الشراء وا  جرابإ

سواق وخصوصاً فـى ظـل الحـصار        بنود المراد شرؤاها محدودة فى األ     فى حال كانت كميات ال    

 .المفروض على قطاع غزة

عادة تقيـيم سياسـات الـشراء     بإ غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة        المنظماتن تقوم   ضرورة أ  .3

جل معرفة نقاط القوة والضعف فى هذه السياسات وتعزيز نقاط القـوة وتقويـة نقـاط      من أ  لحاليةا

 .الضعف

جراء التقييم الـدورى للجـان       الحكومية العاملة فى قطاع غزة بإ       غير المنظماتن تقوم   ضرورة أ  .4

 .زالة نقاط الضعفمشتريات بهدف تعزيز نقاط القوة وإال

جراء الفحص المخبرى للمـواد     كومية العاملة فى قطاع غزة بإ     حال غير   المنظماتن تقوم   ضرورة أ  .5

 التى يلزم فحصها مخبرياً بعد استالمها من الموردين للتأكد من مطابقتها للمواصـفات المطلوبـة              

 .والجودة المطلوبة ومدى صالحيتها لالستخدام

قامـة  علـى إ  زة أن تعمـل      غير الحكومية العاملة فى قطاع غ      المنظماتدارات العليا فى    على اإل  .6

 .دارة المشترياتة لزيادة مهاراتهم فى مجال إالدورات التدريبية الالزم
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  :ساتاير ودررتقا: خامساً

االتصاالت وتقنية  تصنيف وتقييم الشركات العاملة في مجال "وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات •

  .2006  فى المملكة العربية السعوديةالمعلومات

نظمة التوريدات والمشتريات فى سلطة الوطنية الفلسطينية لتقييم أريق بعثة البنك الدولى لمناطق الف •

  .2004 السلطة الوطنية الفلسطينية

 امان  بعنوان تعزيز النزاهة والشفافية و المساءلة –االئتالف من أجل النزاهة والشفافية والمساءلة  •

  .2002في المجتمع الفلسطيني 

  .2001ومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، تعداد المنظمات غير الحك رالشلبى، ياس •

منظمات مختارة من :معوقات االداء االدارى التى تواجه المنظمات غير الحكومية، أبو صفية، فائق •

  .2000االدرن 

دور نظام تخطيط االحتياجات من المواد فى رفع مستوى اداء انشطة الشراء والتخزين ، أمل السيد، •

  .1992 مهورية مصر العربية ج–

 – رسالة ماجستر –نتاجى من المنشات العامة للزيوت النباتية أكرم الطويل، تقييم األداء للنشاط اإل •

 1979جامعة بغداد 
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  محكمين االستبيان
  

  
  الرقم
  

  
  المحكم

  
  مكان العمل

  ماجد الفرا/ الدكتور  1
  

  اإلسالميةالجامعة / كلية التجارة 
  

   الروسأبو ىسام/ ور الدكت  2
  

  اإلسالميةالجامعة / كلية التجارة 
  

  وادي رشدي/ الدكتور   3
  

  اإلسالميةالجامعة / كلية التجارة 
  

   صافىسمير/ الدكتور  4

  
   الجامعة اإلسالمية/ أستاذ اإلحصاء 

  
  

  عبد اهللا النجار/ الدكتور   5

  
  استشاري/ أستاذ اإلدارة 
  
  

  
6  
  

  
  ةمحمود عكاش/ الدكتور 

  

  
  األزهرجامعة /  اإلحصاء أستاذ
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  المالحق 

  االستبيان
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  بســم اهللا الرحمن الرحيــم
  
  

   غزة–الجامعة االسالمية 

   كلية التجارة-عمادة الدراسات العليا 

  برنامج ماجستير إدارة االعمال

  

  

   الحكومية العاملة فى قطاع غزةتقييم سياسات الشراء فى المنظمات غير/  الموضوع 

  

  السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته ،،،

  

يهدف هذا االستبيان الى تقييم سياسات الشراء فى المنظمات غير الحكومية العاملة فى قطاع غزة،               

ولتتسنى الفائدة، يرجى االجابة على جميع االسئلة من خالل اختيار االجابة االكثر تعبيراً عن واقع               

فى مؤسستكم، وذلك للعمل سوياً للرقى بمستوى االداء فى مؤسستكم وكل المؤسسات غيـر              الحال  

  .الحكومية العاملة فى قطاع غزة

  

علماً بأننا سنعمل على تزويدكم بنتائج هذه الدراسة، حيث ان هذا االستبيان يشكل جزءاً هاماً مـن                 

ة الماجستير فى إدارة االعمال     البحث الذى يقوم به الباحث الستكمال متطلبات الحصول على درج         

  .من كلية التجارة فى الجامعة االسالمية

  

ذا االستبيان، كما يتعهد الباحث بعدم  لتعبئة هم من وقتكاًعلى منحنا جزءالجزيل بالشكر اتقدم لكم و
  . فقطالبحث العلمىاستخدام هذه البيانات إال لغرض 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

  د ،،،واهللا من وراء القص

  

    الباحث                  

   عكاشةكريم عبد الرؤوف                
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  :البيانات الديموغرافية: أوال
  
  :  المسمى الوظيفى-1

  غير ذلك  مسئول المشتريات   المدير المالى   المدير العام   رئيس مجلس االدارة 
  

  :ىم المؤهل العل-2

  دكتوراه   ماجستير   جامعي   دبلوم     ثانوية عامة 
  

  ) سنة ______________ (: سنوات الخبرة-3
    
      : السن-4

   فما فوق سنة40  سنة 40 اقل من -30    سنة 30  اقل من-20   سنة 19اقل من  
  

  

  

  : الجنس-5

  انثى      ذكر 

  المؤسسة ب  تتعلقثانيا بيانات

  هل يوجد قسم للمشتريات في المؤسسة ؟. 6

  ال     نعم 

  .من يقوم بعملية الشراء) ال(إلجابة إذا كانت ا. 7

  ...............أخرى برجاء التحديد    المدير المالى   المدير العام   رئيس مجلس االدارة 

   ...................عدد العاملين فى المؤسسة. 8
  
   ......................) ان وجد (عدد العاملين فى قسم المشتريات. 9
  

  أنشطة المؤسسة:  10

  )يمكن اختيار أكثر من اجابة(امام النشاط أو االنشطة التى تقوم بها المؤسسة   ) √(  ارة ضع اش
      الزراعة والبيئة 

     الثقافة والرياضة 
 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
     التنمية االقتصادية 
     التعليم والتدريب 
   الصحة وإعادة التأهيل 
   الخدمات االجتماعية واغاثة 
  رأة والطفلالم 
     تنمية اجتماعية 
 )_______________________ برجاء التحديد (غير ذلك  
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  : الشراء المعمول بها فى المؤسسةسياسات: ثالثاً 
  

الرقم

  

  السؤال

  

  بشدةموافق

  

  موافق

  

  محايد

  

 غير موافق

  

  غير موافق بشدة

 أو  شراء بالكمية الدنيا  واضحة لل  سياسة    تقوم بتطبيق  المؤسسة  11
  )الشراء مباشرة وقت الحاجة فقط(الشراء الفورى 

          

  و المبكرأشراء المقدم  تقوم بتطبيق سياسة واضحة للالمؤسسة  12
الشراء لفترة زمنية معينة سواء سنوية او نـصف سـنوية او     (

  )ربع سنوية

          

   سياسة الشراء للتغطية تقوم بتطبيقالمؤسسة  13
مواصفات متفق عليهـا فـى      الشراء وفق كميات محددة ذات      (

  )وقت معين وبسعر متفق عليه مسبقاً

          

   سياسة الشراء الجل المضاربة تقوم بتطبيقالمؤسسة  14
الشراء بكميات كبيرة تزيد عن االحتياجات بهدف إعادة بيـع          (

الكميات الزائدة عن الحاجة عندما ترتفع اسعارها بقصد تحقيق         
  )ارباح إضافية

          

  JIT سياسة الشراء وفقاً لنظام وم بتطبيق تقالمؤسسة  15
الشراء اللحظى حيث يتم تصنيع المواد المطلوبة بنـاء علـى           (

  )الطلب فقط

          

            يوجد فى المؤسسة سياسة مكتوبة متعلقة بالمشتريات  16
سياسة الشراء الحاليـة تغطـى جميـع الجوانـب المتعلقـة              17

  بالمشتريات
          

المؤسسة واضـحة ومفهومـة لجميـع       سياسة المشتريات فى      18

  الموظفين فى المؤسسة

          

            السياسة الحالية الخاصة بالمشتريات بحاجة الى تعديل  19

هناك التزام بهذه السياسة من قبـل اإلدارات المختلفـة فـى              20

  المؤسسة

          

يتم تقييم سياسية الشراء فى المؤسسة بشكل دورى لتحديد نقاط            21

  القوة والضعف

          

يتم مخالفة سياسة الشراء المعمول بها فى الظروف الطارئـة            22

  والمستعجلة

          

            تحقق السياسات المعمول بها العدالة والشفافية  23

توريد واضحة ومحـددة فـى      والشراء  المعايير جميع عمليات      24
  سياسة الشراء

          

            سادالسياسات المعمول بها تفرض عقوبات كافية لمنع الف  25

يسهل الحصول على اللوائح واالنظمة المتعلقـة بالمـشتريات           26
  واالستفسار عنها من قبل الموظفين

          

يتم تعريف الموظفين بشكل دائم باللوائح واالنظمـة المتعلقـة            27
  بالمشتريات

          

يتم االخذ باالعتبار بمقتراحات واراء العاملين بـشأن تطـوير            28

  تالعمل فى المشتريا
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  :تمر بالمراحل التالية) دورة المشتريات(الخطوات المتبعة فى الشراء فى المؤسسة : رابعاًًً
  

  الرقم

  

  السؤال

  

   بشدةموافق

  

  موافق

  

  محايد

  

 غير موافق

  

  غير موافق بشدة

الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقـوم بتحديـد البنـود             29

  دء بالشراءالمراد شراؤها وكمية البند منها قبل الب

          

الجهة الطالبة للشراء فى المؤسسة تقوم بتحديد مواصـفات           30

  البنود المراد شراؤها

          

 يتم التأكد من توفر الموازنة المالية للبنود المراد شـراؤها           31

  قبل الشراء

          

 للقيـام    واضح الجهة الطالبة للشراء تقوم بتقديم طلب شراء        32

  بعملية الشراء

          

يقوم قسم المشتريات بدراسة طلب الشراء قبل البدء بعملية           33

  الشراء

          

سعار للبنود المراد شراؤها حـسب      يتم استدراج عروض أ     34

  السياسة المعمول بها فى المؤسسة

          

سعار للبنود المراد شـراؤها مـن     يتم البت فى عروض األ      35
  قبل لجنة مختصة

          

ة مشتريات عن اعمال اللجنة     يتم اعداد وكتابة محضر لجن      36
  التى قامت بالبت فى عروض االسعار

          

صدار أوامر التوريد الى الشركة التى تـم        تقوم المؤسسة بإ    37
  الترسية عليها

          

يتم توقيع اتفاقية بين المؤسسة وبـين الـشركة التـى تـم               38
  الترسية عليها بخصوص المواد المراد توريدها

          

             باستالم المواد بطريقة صحيحة وعلميةتقوم المؤسسة  39

جراء الفحص العينى للمـواد التـى تـم         تقوم المؤسسة بإ    40
  توريدها

          

تقوم المؤسسة باجراء الفحص المخبرى للمواد التى يلـزم           41
  فحصها مخبرياً

          

يتم تحضير المطالبات المالية للمورد الـذى قـام بعمليـة             42
  التوريد 

          

ل المؤسسة على االحتفاظ بسجالت تخـص عمليـات         تعم  43
  الشراء

          

تعتبر السجالت مصدراً هاماً للمعلومـات تعتمـد عليهـا            44
  المؤسسة عند تقييم الموردين
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  : فى المؤسسة عروض االسعاراجراءات: خامساً
  

الرقم

  

  السؤال

  

موافق 

  بشدة 

  

 موافق

  

  محايد

  

 غير موافق

  

غير موافق 

  بشدة

المناقصة العامة (تقوم المؤسسة باجراءات الشراء من خالل المناقصات العامة   45
  )هى التى يتم االعالن عنها فى الصحف االكثر انتشاراً داخل البلد أو خارج البلد

          

المناقصة (تقوم المؤسسة باجراءات الشراء من خالل المناقصات المحدودة   46
فيها على المقاولين والموردين المحليين والمقيدة المحدودة هى التى يقتصر االشتراك 
  )اسمائهم فى السجل الذى تعده المؤسسة

          

المناقصة (تقوم المؤسسة باجراءات الشراء من خالل المناقصات المحلية   47
المحلية التى يقتصر االشتراك فيها على المقاولين والموردين المحليين وتسرى على 

  )وط واحكام المناقصة العامةالمناقصة المحلية نفس شر

          

            تقوم المؤسسة بتنفيذ اجراءات  الشراء من خالل الممارسات  48

            تقوم المؤسسة بتنفيذ اجراءات الشراء من خالل الشراء المباشر  49

تشكل فى المؤسسة لجنة مشتريات تقوم بفتح مظاريف عـروض االسـعار              50
  المقدمة من الشركات

          

            م لجنة فنية بدارسة العروض الفنية المقدمة من الشركاتتقو  51

يوجد فى المؤسسة لجنة مشتريات تقوم بالبت فى العـروض المقدمـة مـن                52
  الشركات

          

            سعارلمعيار الوحيد عند ترسية عروض األسعار المقدمة هو اأقل األ  53

 الشركة عند ترسية عروض خذ باالعتبار المواصفات الفنية المقدمة منيتم األ  54
  االسعار

          

لفنية للشركات عند ترسـية عـروض       خذ باالعتبار الخبرة والمعرفة ا    يتم األ   55
  سعاراأل

          

رحة من الشركات عـن ترسـية       تأخذ المؤسسة باالعتبار فترة التوريد المقت       56
  سعارعروض األ

          

 األسعار عند طلب     عروض تقوم المؤسسة بتعريف الشركات بمعايير ترسية       57
  سعارعروض األ

          

فى حال وجود نقصان فى مستندات الشركات المتقدمة بعـروض االسـعار،              58
  تقوم لجان المشتريات باالتصال مع هذه الشركات الستكمال هذه المستندات

          

            سعار المقدمة قبل الترسيةؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص األالم  59

            اوض مع الشركات بخصوص المواصفات المقدمة قبل الترسيةالمؤسسة تتف  60

روط التعاقدية قبـل ترسـية      المؤسسة تتفاوض مع الشركات بخصوص الش       61
  سعارعروض األ

          

            تقوم المؤسسة بكتابة وتوثيق محاضر لجميع مراحل لجان المشتريات  62

            لمؤسسةعمال لجان المشتريات فى ايوجد شفافية ووضوح فى أ  63

            بالغها بذلكالتى لم يتم الترسية عليها، يتم إالشركات   64
ن علـى اتخـاذ     أعضاء لجنة البت فى عروض األسعار مؤهلـون وقـادرو           65

  القرارات السليمة
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  :الشراء بتمويل خارجى فى المؤسسة: سادساً

  

الرقم

  

  السؤال

  

 موافق

  بشدة

  

موافق

  

  محايد

  

 غير موافق

  

موافق غير 

  بشدة

            الجهه الممولة تلزم المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بها  66
            المؤسسة غير ملزمة بتنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بالممول  67

نظمة مال الممولة بتمويل خارجى حسب األعتقوم المؤسسة بالشراء وتنفيذ األ  68
  والقوانين الخاصة بها

          

جراء الشراء البنود قبل حة باالتفاق مع المؤسسة على طرق إ الجهه المانتقوم  69
  البدء بالتنفيذ

          

            يتم الشراء بتمويل خارجى حسب طبيعة المشروع  70

فى حال عدم موافقة المؤسسة على تنفيذ سياسة المشتريات الخاصة بالممول ال   71
  .يقوم الممول بتمويل المشروع

          

  
  :عم االدارة العليا فى المؤسسةد: سابعاً

  

الرقم

  

  السؤال

  

 موافق

   بشدة

  

  موافق

  

  محايد

  

 غير موافق

  

غير 

موافق 

  بشدة

            دارة العليا لتطوير سياسة المشتريات فى المؤسسة يوجد اهتمام من قبل اإل  72

            دارة العليا تحث على تنفيذ سياسة الشراء المعمول بها فى المؤسسةاإل  73

            جراءات الشراء فى المؤسسةإلدارة العليا تقوم بمتابعة تنفيذ إا  74

 طريقة عملهم عمال لجان المشتريات وتؤثر علىاإلدارة العليا تتدخل فى أ  75
  قراراتهمو

          

            دارة العليا فى المؤسسةيتم تقييم جميع أعمال لجان المشتريات من قبل اإل  76

            مشتريات بشكل دورىيتم تقييم العاملين فى ال  77

            دارة العليا بتحفيز العاملين فى المشترياتتقوم اإل  78

دارة العليا لتدريب وتنميـة مهـارات العـاملين فـى           يوجد اهتمام من اإل     79
  المشتريات

          

            دارة العليا سابقاً بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى قسم المشترياتقامت اإل  80

 خطط لتطـوير وتـدريب العـاملين فـى      وتنفيذدارة العليا بوضعإلقوم ا ت  81
  المشتريات

          

  


