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هو األستتتتتتتام اذيمي اذ ا
1
ذلمنشأة و اابع ح كمتهم وقوائمهم املمذية.

اذنق ة واذقيود احملمستتتتتتبية

إدارة جمموعمت األصتتتتتتتتتنم ببيمنمتهم وأستتتتتتتتتيمرهم
2
وتفمصتتتتتيت ح كاهم واذ قمبة علم اذيمليم ت املخزنية ،وج د األصتتتتتنم
فيليمً وآذيمً يف أا وقت.
3

حص املوجودات وإثبمت ميلوممت األصت وح كاه وإهالكه.

إدارة بيمنمت املورد ن ،وإجنمز إج اءات اذشت اء
4
واالعاممدات واحاسمب تكمذيفهم واحلصو علم تقمر هم.
إدارة بيمنمت اذيمالء ،وإثبمت إ ادات بيع اذستتتتتتتتت تلع أو
5
اخل ممت بمساقبم اذطلبمت وع وض األسيمر وإص ار اذفواتري ومامبية أرص ة
اذيمالء وأعممر اذ ون.
اذبيع املبمشتتت واذستتت ع ذلمناجمت يف مامج اذاستتتوم وميم ة
6
االساب االت وامل جتيمت حسب اإلج اءات اذيت تيام هم املنشأة.

 MISع ض تقمر إحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمئية وممذية حل كة
7
اذيمليمت احلستتتتتمبية واملخزنية ،وإصتتتتت ار تنبؤات اذبيع وح كة اذستتتتتوم،
وتصميم تقمر خمصة بمملنشأة.
اذوظمئف اإلدار ة واملمذية بستتتت عة وم ونة وتنظيم
8
ملخالف اإلج اءات اذالزمة ذ عم ة تشغيت اذيمملني يف املنشأة.
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9

اذ قمبة اآلذية علم اذ واي وإدارة امل اغريات املايلقة بأوقمت و مهمي املوظف
وفق ستتتتيمستتتتة املوارد اذبشتت ت ة يف املنشتتتتأة واذايممت مع أجهزة اذبصتتتتمة
مبخالف أنواعهم.

تت عمليتتتمت اإلناتتتم مبواردهتتتم وأعبتتتمئهتتتم يف
11
م احلهم املخالفة وفق ماطلبمت اإلنام وربط وظمئفه مع ماكممت بالس
ذاحقيق املناج اذنهمئي.
تي ف وفه ستتة وختز ن اذوثمئق يف خمزن بيمنمت
11
واذوصو إذيهم بس عة فمئقة وأقت تكلفة السرتجمعهم.
إدارة عمليمت اذ هب ا ملمذية واملخزنية بييمراته
12
املاي دة كأوزان ونق ة وم اقبة ح كة أصنم اذ هب املصنع وغري املصنع.
إدارة عمليمت احلجز واالستتتتتتتتتتتاقبم وتستتتتتتتتتتتكني اذنزالء
13
وختت متتتمت إقتتتمماهم وعمليتتتمت إ ادات اذفنتت م بتتتمرتبتتتم تتته مع اذنظتتتمي
احملمسيب مب ونة عمذية.
إدارة عمليتتمت املطيم بالبيتتة لبتتمت احلجز وخ ت متتمت
14
اذاوصيت واذبيع املبمش وت حيت عمليمته ذلنظمي احملمسيب.
حجز وإص ار ت اك اذ حالت وتسجيت اذط ود
15
امل سلة وتابع اذ حالت خب ائط اذت  GPSوإثبمت إ ادات ومصمر ف عمليمته
وت حيلهم ذلربنممج احملمسيب.
ختطيط وتابع تنفي امل شتتتتتتتتتتتمر ع املموذة من
16
ع ة أ ا وفق ميم ري اذبنك اذ وذي ،و يارب أهم أدوات تنفي م شمر ع
وح ات تطو األعمم  ،تبط بمذنظمي ا حملمستتتتتتتتتتتيب و صتتتتتتتتتت ر تقمر
إحصمئية ألداء املش وع.
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