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 : إدارة املستىدعات
إدارة المستودعات هٌه المختصة باالحتفاظ والعناٌة بالمخزون وتخطٌط وتنظٌم وتنفٌذ ورلابة إجراءات التخزٌن وصرف 

 المخزون حسب الكمٌات والنوعٌات والممررات للمستفٌدٌن وإدارة المستودعات تؤدي مهمتٌن رئٌسٌتٌن هما : 

 ٌ تم تخزٌنها وترتٌبها فً المستودع من حٌن دخولها االحتفاظ بالمواد: وهً عملٌة تخزٌن المواد ذاتها بحٌث

 للمستودع الى حٌن صرفها للمستفٌدٌن

  المحافظة على المواد : وهً عملٌة العناٌة بالمواد المخزنة من التلف  وضمان سالمتها وبمائها صالحة لالستخدام

 من حٌن دخولها للمستودع الى حٌن صرفها للمستفٌدٌن. 
 

 أوىاع املستىدعات :

 ٌمكن تحدٌد أنواع المستودعات من عدة جوانب من أهمها.  

 مستىدعات حسب امللكية وتشمل  (1)

 )أ(مستودعات مملوكة لنفس الجمعٌة .    

 

 مستىدعات حسب االستمزار يف العمل ومىها. (2)

 )أ (مستودعات دائمة تستخدم على مدار العام .    

 )ب(مستودعات مؤلتة تستخدم لسد احتٌاج معٌن فً فصل او ظروف معٌنة .    

وٌشٌر إلى أن كل نوع من األنواع السابمة للمستودعات له خصائص ووظائف  معٌنة كم إن الجمعٌة لد ٌكون لدٌها أكثر من 

ن أكثر من نوع من هذه المستودعات نوع من أنواع المستودعات حسب المهام واإلعمال التً تموم بها ,كما ٌمكن إن ٌكون هنا

 فً مكان واحد حسب كبر حجم المساحات  المخصصة للمستودعات وكذلن طبٌعة المواد المخزنة .

 مستىدع املىاد الغذائية :

ٌستخدم هذا النوع من المستودعات فً المشارٌع التً تموم على تخزٌن المواد الغذائٌة التً تحتاج الى درجات تخزٌن مالئمة 

صناف المخزنة , وهً مجهزه بثالجات او حافظات تعمل على سرعة تجمٌد المواد او األطعمة الواردة او جعلها تصل ببط ء لأل

 الى درجة التخزٌن المناسبة.

 مستىدع األثاث واملالبس املستعملة :

سلٌمة وآمنة تحفظ محتوٌات المستودعات التً ٌخزن فٌها األثاث المستعمل والمالبس المستعملة بحٌث ٌتم تخزٌنها بطرٌمة  

 األثاث من التلف . 

والمستودع مؤمن على مستوى عالً ضد السرلة والحرائك ولذلن عند حفظ األثاث ٌنبغً االعتناء بحفظه فً األماكن 

لها المخصصة لذلن وبالطرق السلٌمة للحفاظ علٌه, كثٌرا ما نحتاج لتخزٌن لطع أثاث فً المنزل او مالبس مستعملة تمهٌدا لنم

 لمستفٌدٌن او بٌع الذي ٌحتاج بٌعه وٌدخل رٌعه للجمعٌة.
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 الشزوط الالسمة لتحقيق أهذاف إدارة املستىدعات :

  فحص المواد المستلمة لبل إدخالها للمستودعات بما ٌضمن سالمة المواد المخزنة من حٌث الكمٌة  والجودة

 وتارٌخ الصالحٌة .

  المخصصة لها بما ٌضمن سهولة الحصول علٌها وسالمة تخزٌنها .وضع األصناف المخزنة فً األماكن 

 . المٌام بإجراءات الصرف للمستفٌدٌن وتعبئة وتغلٌف المواد بشكل سلٌم ودلٌك 

 .  تسجٌل حركة المواد المخزنة المستلمة والمصروفة 

 . االحتفاظ بسجالت التخزٌن المتعلمة بعملٌات استالم المواد وصرفها للمستفٌدٌن 

 األمن والسالمة فً المستودعات . تتطبٌك إجراءا 

  

  األهذاف الزئيسة لىظيفة التخشيه :

 .  استالم المواد المطلوب تخزٌنها بدلة وبما ٌضمن سالمتها 

 . ضمان تسلٌم المواد المخزنة للمستفٌدٌن فً الولت المناسب 

 . المحافظة على المواد من  التلف والضٌاع والفمد 

 ت الموجودة فً المستودعات بما ٌضمن سهولة تداول المواد المخزنة بكفاه .استخدام المساحا 

 أهمية وظيفة التخشيه : 

لضمان استمرار دعم األسر المحتاجة والمستفٌدة مما تمدمه الجمعٌة بكفاءة من الضروري تأمٌن متطلبات تلن األسر من    

 المواد واألصناف .

 التخشيه :      

  غذائٌة فً درجة الحرارة المالئمة سواء على درجة حرارة الغرفة او المبردة او المجمدة .ٌجب ان تخزن كل مادة 

 . ٌجب تخزٌن المواد الغذائٌة فً المستودع بطرٌمة منظمة بحٌث ٌسهل الوصل إلٌها 

 . ٌجب إبعاد المواد التً تؤثر خواص بعضها على بعض األخر مثل ان ٌتم حفظ الشاي بعٌدا التوابل 

  المواد الغذائٌة بطرٌمة ٌسهل لراءة بٌانات البطالة علٌها .ان توضع 

  . ان ترص العبوات بطرٌمة تسهل عملٌة سحب األلدم فاألحدث 
 

 أصىاف وأوىاع املىاد املخشوة :   

 . المواد الغذائٌة 

 . اللحوم 

 . الحمائب الشتوٌة  والبطانٌات 

 اثاث منزلً ( .المواد العٌنٌة ) حمائب مدرسٌة, مكٌفات .ثالجات, دفاٌات , 
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 دليل السالمة يف املستىدع :

 أوأل: اشرتاطات السالمة أثىاء إوشاء املخاسن :

 . توفٌر فتحات اإلضاءة والتهوٌة الطبٌعٌة والمناسبة 

  ٌجب ان تكون جمٌع التوصٌالت والتجهٌزات الكهربائٌة داخل المستودعات مركبة وفك المواصفات التً تضمن

 سالمة المستودع .

 تجهٌز المستودعات بأجهزة ومعدات اإلطفاء التً تتناسب مع المساحات المخصصة لها . ٌجب 

 . ٌجب تجهٌز المستودعات بوسٌلة إلنذار الحرٌك 

 ثاويأ: اشرتاطات السالمة أثىاء التخشيه : 

 . ٌجب مراعاة الترتٌب الجٌد عند تخزٌن المواد 

  الكهربائٌة للتأكد من سالمتها .ٌجب التفتٌش الدوري على التركٌبات والتجهٌزات 

  ٌجب أتباع األسس والمواعد العلمٌة فً عملٌات تسلٌم وتسلم المواد الواردة والمنصرفة والمحافظة علٌها دون فمد او

 ضٌاع .

 مهام أمني املستىدع :

  والنوعٌة المطابمة المٌام بجمٌع عملٌات االستالم والتحمك من األصناف وتخزٌنها فً المستودع والتحمك من الكمٌات

 ألمر الشراء وتسجٌلها .

 . متابعة المخزون بصفة دورٌة ومراجعة األصناف  ومتابعة إشكال الجرد مع للجنة الجرد السنوي 

 . تسجٌل بٌانات جمٌع األصناف  بالطرق المناسبة على بطالات الصنف لسهولة الوصول إلٌها فً المستودع 

 افة وترتٌب والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسٌن كفرٌك عمل واحد .متابعة كل ما ٌتعلك بالمستودع من نظ 
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