تعليمات مراقبة المخزون

استناداً الحكام المادة ( )8من قانون الصناعة والتجارة رقم ( )18لسنة  1998وتعديالته
قررت اصدار التعليمات التالية لمراقبة المخزون من المواد االساسية والمخزون االستراتيجي والتي يقررها
مجلس الوزراء -:
بنا ًء على كتب دولة رئيس الوزراء األفخم رقم  3061/2/11/17تاريخ  ،1999/4/18رقم 5606/2/11/17
تاريخ  ،1999/6/22رقم  17574/2/11/17تاريخ  2007/9/20ورقم  27248/2/11/17تاريخ
 2013/9/22تعتبر المواد التالية مواداً اساسية -:

المواد االساسية
أ -المواد المخزون االستراتيجي
 القمح
 الشعير
ب -المواد االساسية االخرى
 السكر
 االرز
 الذرة
 الحليب المجفف
 اللحوم الحمراء المستوردة
 زيت الزيتون
 االسمنت المطحون
 النفط ومشتقاته

معدل االستهالك
شهري (طن)

مدة
كفاية المخزون الفعلي
(شهر)

مخزون بالطريق
(شهر)

80000
60000

6
4

2
2

12000
7000
25000
 60000كرتونة
4000
2400
 8000يوم
 21000طن/يوم

1
1
1
1
1
1
1
وزارة الطاقة مصفاة
البترول

1
1
1
1
1
1
1
وزارة الطاقة مصفاة
البترول

ثانيا ً  -:االجراءات التطبيقية للتعليمات -:
المخزون االستراتيجي -:
تتولى مديرية المخزون في الوزارة بمراقبة المخزون االستراتيجي من مادة القمح  ،والطحين  ،الشعير ،
والنخالة من قبل الوزارة بناء على تقارير يومية تبين ما يلي -:
 -1الكمية المتوفرة في المستودعات من المواد المشار اليها.
 -2معدل المبيعات اليومية من هذه المواد.
 -3يتم دراسة معدل االستهالك بناء على تقارير السنوات السابقة.

ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ -:
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ

ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -:

ﺃ -اﻟﺴﻜﺮ  ،اﻻرز ذو اﳊﺒﻪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ،اﳊﻠﻴﺐ اﺠﻤﻟﻔﻒ واﻟﺬرة اﻟﺼﻔﺮاء  :ﻴﺘﻡ
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -:

 .1ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
ﺸﻬﺭﻴ ﹰﺎ ﻭﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ .

 .2ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻥ ﻟﺯﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ

ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ .

 .3ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
 .4ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﻜﻔﺎﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ .

 .5ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﻭﻨﻴﻬﺎ ﻭﺴﻌﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻨﻴﺔ .

 .6ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ
ﺸﻬﺭﻴ ﹰﺎ

 .7ﻴﺯﻭﺩ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺒﻭﻋﻴ ﹰﺎ .

ﺏ -ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩﺓ -:

 .1ﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺦ ﺍﻤﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ
ﻤﺎﻴﻠﻲ -:

 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﺒﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﺒﺤﺕ ﻭﺼﻨﻔﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺦ ﺍﻤﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺫﺒﻭﺤﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤـﺴﻠﺦ
ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺦ ﺍﻟﻘﻭﻴﺭﻩ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻁﻥ ﺸﻬﺭﻴ ﹰﺎ

 ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺠﻭل ﺍﻟﺤﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ .
 ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺤﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ .

 .2ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺸﻬﺭﻴ ﹰﺎ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺤـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺦ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻪ ﻟﻠﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﺒﻴﺔ .

 .3ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺤﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻭﺍﺨﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ .
ﺕ -ﺯﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ -:
 .1ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ .

 .2ﻋﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻥ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ .

ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ -:
ﺃ-

ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﺸـﻬﺭﻱ ﻋـﻥ ﻭﻀـﻊ

ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﻭﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﺏ -ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ .

