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ی و   ردار   ا

  

ریت خرید و تدارکات   مد
رهبری و بسیج منابع و امکانات در  ،هدایت ،کنترل ،سازماندهی ،گیریتصمیم ،ریزیعبارت است از فرایند برنامه

 .راستای تحقق اهداف سازمان

 خرید
 گرفتهفعالیتی است عمومی و همگانی به قدمت تاریخ بشری که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می

اولیه تولید کاال را  باشند موادها و صنایعی که در رابطه با تولید کاال و خدمات میدر سالهای اخیر شرکت .است
ای ایجاد نگردد مواد خام و فرایند تولید وقفهباید این مواد به اندازه کافی تهیه شوند تا در  ،نمایندخریداری می

ات و کاالهای مورد احتیاج بخش خرید مواد اولیه خدم .مناسب باشدمواد اولیه باید دارای کیفیت خوب و قیمت 
 .کندها را تامین میسازمان

  

ریت خرید  مد
مالی یا معاونت پشتیبانی  باشد که در زیرمجموعه حوزه معاونت اداری وها میهای میانی واحدواحدی از مدیریت

 .ایند و مدیریت تدارکات نامیده می شوندنمسازمانهای صنعتی ایفای وظیفه می ها یاها شرکتسازمان

  

 اهداف خرید
های مفید و موثر در تعیین مند برای یافتن پاسخهدف اصلی مدیریت خرید عبارت است از تصمیم گیری نظام

  .قیمت خریدو کیفیت خرید  ،مقدار خرید ،زمان خرید ،موضوع خرید ،های خریدمیزهآ

  :عبارتند از اهداف خرید
  مواد الزم برای اجرای برنامه تولیدتهیه به موقع  )۱
  انبار کردن کاال با حداقل سرمایه به شرط اطمینان و رعایت منافع کلی اقتصادی )۲
  کاری و حذف ضایعات و مواد زائداجتناب از دوباره )۳
  برای شرکت ضروری است آنهامشخص نمودن مواد و کاالهای جدید که وجود  )۴
  در کاربردهایشان آنهابودن  مؤثرکیفیت مواد اولیه بر اساس  یاستانداردهابرقراری  )۵
  مواد اولیه به کمترین قیمت با توجه به کیفیت و خدمات مورد نیاز آوردن به دست )۶
  با فروشندگان بخشتیرضااعتماد و بیمه نمودن روابط خرید لبفروشندگان خوب و قا آوردن به دست )۷
  خوب به عالوه تحویل فوری و با کیفیت قابل قبول یدهایخر  نیتأم )۸
 ساختن ،و قیمت تمام شده هانهیهز تجزیه و تحلیل  ،هاارزشهمانند تجزیه و تحلیل  هابرنامهبکار گیری  )۹

  رهیو غ هانهیهز یا خریدن و کاهش 

  نگهداری وضعیت رقابتی شرکت و بهتر نمودن سود دهی از طریق کاهش هزینه مواد -۱۰ 
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  اصلی در فرایند خریدمراحل 
 تعیین مواد مورد نیاز )۱
 تعیین منابع تدارکات و تهیه مواد )۲
 دهایخر  یبندزمانتعیین برنامه  )۳
  خرید یهاروشانتخاب  )۴

  تعیین مواد مورد نیاز )یک
 ،یبندستهب ،نگهداری ،یبندزمانبرنامه  ،قیمت ،کیفیت نظرنقطهدر تعیین مواد مختلف مورد نیاز باید تمام اقالم از 

و جابجایی و در اختیار قرار گرفتن مواد خریداری شده مورد ارزیابی قرار گیرد شناخت اقالم جانشین و  ونقلحمل
  باشدیمدر طول زمان از دیگر عوامل مهم در خرید  آنها یریرپذیتأثکیفیت 

  

  تعیین منابع تدارکات و تهیه مواد )دو
خریدار باید منابع تدارکات درست اقالم مختلف را مشخص کند ارزیابی منابع تدارکات برای خرید اقالم در سطوح 
مختلف یکی از عوامل مهم خرید است توسعه تعدد منابع تدارکات موضوع دیگری است که باید مورد توجه باشد 

می که به راحتی در دسترس نیستند یا اینکه این امر برای عدم قطع تدارکات اقالم ضروری است و به تهیه اقال
عوامل خارجی همانند قصور  ریتأثتحتیا اقالمی که  کندیمرا خرید کمک  آنها توانیمبا قیمت بسیار باالیی 

یا حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان و ... و مصوبات مالی سایر کشورها و موانع سیاسی قرار  ونقلحملسیستم 
  انجام شود ترراحت رندیگیم

  

  خریدها یبندزمانتعیین  )۳
ی یک  ،دو موضوع .که این اقالم و مواد در زمان مصرف در دسترس باشند یایعنی فراهم کردن اقالم به گونه خرید

در کاهش موجودی انبار نقش داشته باشد و  تواندیمدر تهیه اقالم مورد نیاز  ریتأخکمبود نقدینگی و دیگری 
  .موازنه در مصرف و تدارکات کاال را به هم بزند

  

  خرید یهاروش انتخاب )چهار
و صنایع بتوانند به کار و فعالیت ادامه دهند  هاشرکتتا  شودیممهم است که انجام  یهاتیفعالخرید یکی از 

را برای خرید خود انتخاب  هاروشاز  یامجموعه ستیبایم هاسازمان .مختلفی برای خرید مواد وجود دارد یهاروش
خرید همچنین بستگی به اقالم و  یهاروش ،گیردمیبه طور کامل مورد بررسی قرار  هاروشاز این  هرکدامکنند 

اگر کاال طبیعت ویژه و منحصر به فردی دارد و منابع دیگری برای تدارک آن  .شودیمکاالهایی دارد که خریداری 
  .در خرید داشته باشد ستیبایموجود نداشته باشد روش خاص خود را  اشدکنندهیتولبه جز 

های عملیاتی > خروجی لجستیک > بازاریابی و فروش > خدمات لجستیک > مواد > محصول نهایی وردی > فعالیت
  ها > هر کاری که باعث فروش شود > حفظ و ارزش کاالی اولیهدی سفارشبن> زمان
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  خرید یهاروش نتر مهم
  رمتمرکزیغخرید  مقابلخرید متمرکز در ) الف

قطعات و کل سازمان را بر عهده ، مواد یهایازمندیندر روش خرید متمرکز یک واحد مسئولیت تهیه و تدارکات 
مختلف فنی و  یهاروش نظرنقطهاز  .بیاورند به دستدارد و ممکن است احتیاجات کلی مواد و اقالم را از یکجا 

تکنولوژی مورد استفاده در هر واحد احتیاجات به مواد و اقالم از یک واحد تا واحد دیگر متفاوت است، مالحظات 
زیادی دارد و احتمال کمبود  یهامهارتو نیاز به  باشدیم برزمانمختلف یک عمل  و بررسی احتیاجات واحدهای

خالی بودن  یهاتیوضعطور کامل متمرکز باشد ه اگر عملیات خرید ب .مواد در هر یک از این واحدها ممکن است
  .خواهد بود ترراحتانبارها داشت؛ اما کنترل به طور متناوب وجود خواهد  هایموجودانبارها از 

   :متمرکز خریدامکانات 
   آورد به دستتخفیف زیادی  توانیمخرید حجم بزرگی از کاال به راحتی  لیبه دل -١
 نهٔ یهز حمل شود  ،رکامال پُ  متعدد کاال به صورت یکجا خریداری و توسط کانتینرِ  یهادرخواست که یزمان   -٢

   کاهش میابد یامالحظهقابلبه طور  ونقلحمل
که کمک به واقعی کردن موجودی سطوح  ،احتیاجات واحدهای مختلف را استاندارد کرد توانیم یراحت به  -٣

  انبار خواهد نمود
   نمود نیتأمهر واحدی را از کاالهای موجود در واحدهای دیگر  توانیمدر زمان ضرورت   -٤
واحد  قیطر این امر از  ،هر واحد نیاز ندارد که تالش کند کیفیت هر محصول جدیدی را معین کند  -٥

  شودیممتمرکزی انجام 
  به دلیل حجم زیاد در خواست به آسانی میتوان فروشندگان جدیدی پیدا کرد  -٦
  شودیم تریاقتصادو  ترآسانواردات   -٧

  

  رمتمرکزیغامکانات خرید 
   احتیاجات هر واحد را از بازارهای محلی تهیه کرد توانیمبه راحتی   -١
   تحویل زودتر انجام خواهد گرفت  -٢
 امکان خالی شدن موجودی انبار و توقف تولید کاهش میابد  -٣
  مدیریت سطوح باال نیاز ندارند وقت خورد را صرف خرید اقالم با حجم کم بکنند  -٤

 

  از منبع واحد خرید) ب
 شودیمیک کارخانه تولید  لهٔ یوسکاالی مورد در خواست تنها به  که یزمان  )١
  است یانحصارخاصی که ارائه آنها  یاحرفهتهیه خدمات فنی و  )٢
 ردیپذیمدر وضعیت اضطراری درخواست فوری تعمیرات یا انجام تعهدات ضروری مشتریان صورت  )٣
نیست به دلیل اینکه فروشنده هر قیمتی را تقاضا کند  یسازمان هیچ  موردعالقهٔ خرید از منبع واحد  )٤

  .خریدار باید بپردازد
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  خرید منابعخرید از ) ج
تا  دباشیممنابع متعدد خرید نیز  نیتأممسئول  ،خرید عالوه بر خرید به قیمت حداقل برای یک شرکتمدیریت 

  .ایجاد نگردد و از مزایای بازار رقابت نیز استفاده کند یاوقفهدر تدارک کاال 

  

  تابعه یا فرعی یهاشعبهخرید از ) د
 نندکیمفرعی ایجاد  یهاشرکت شودیمبزرگ برای تهیه کاالهایی که به وسیله آنها مصرف  یهاسازمانبعضی از 

ای کاغذی بر  یهاپاکت نید؛ چون انکنبزرگ سیمان ممکن است کارخانه پاکت کاغذی ایجاد  یهاشرکتبرای مثال 
فرعی وجود منابع تدارکاتی  یهاشرکت گونهنیامنظور از ایجاد  .ردیگیمسیمان مورد استفاده قرار  یبندبسته

 یل هستند؛ و فرعی پشتیبان خوبی برای عملیات کارا و بدون مشکل سازمان  یهاشرکت اگرچه رایاست؛ ز مطمئن 
 اً یانث ،شودیمکیفیت محصوالت به سازمان تحمیل  اوالً  .کنندیماغلب کاالهایشان را به ادارات خرید تحمیل آنها 

 باشد و خدماتی رقبااز  ترگرانقیمت آنها ممکن است  هرچند ،به سازمان فشار میاورند که کاالها را از آنها بخرند
دریافتند که خرید از  هاسازمانتعدادی از . باشدینم مؤثردر بازار  رقبابه اندازه خدمات  کنندیمکه آنها عرضه 

در بازار آزاد رقابت  آنها رازمان طوالنی باید باشد؛ اما در  ورسودآفرعی ممکن است فقط برای مدتی  یهاسازمان
و قیمت قابل رقابت در بازار  یاخدمات حرفه هک رندیگیمقرار  فشارتحتفرعی  یهاسازمانرها کرد در این صورت 

  .ارائه دهند

  

  متقابلخرید ) ـه
و سازمان  کندیخریداری م ))ب((بعضی اقالم مورد نیاز خود را از سازمان  ))الف((تحت عنوان خرید متقابل سازمان 

ی قش خیل نتجاری  یها. سازمانخرندیم ))الف((از سازمان  نامهموافقت صورتبهبعضی محصوالت را  متقابالً  ))ب((
، آنها محصوالتی را که مورد نیاز خیلی از مشتریان در نقاط مختلف هستند دنکنیممهمی در خریدهای متقابل ایفا 

نیازهای  یا تولیدکنندگان کاال از باشندینمکاال در ارتباط  دکنندگانیتولبا  معموالً مشتریان . شناسندیمبه خوبی 
د و نهایی کاال هستن نکنندگامصرفو  دکنندهیتولاتصال بین  حلقهٔ تجاری  یهاسازمان .مشتریان اطالعی ندارند

برای مثال یک سازمان تجاری ممکن است مواد خام اولیه برای  .بندندیمدر چهارچوب فروش متقابل قرارداد 
تقابل خرید م نامهموافقتبر اساس  دکنندهیتولاز منابع مورد شناخت خود تهیه کند و در مقابل از  یادکنندهیتول

  .دیگر بفروشند کنندهٔ مصرفکاال دریافت نمایند و آن کاال را به 

  متقابل خریدامکانات 
  است ترملموسکارایی هنگام خرید تحت شرایط بازار  )۱
 یهاامهبرنناکارآمد و  کنندهعیتوز خرید متقابل در مواردی به رفع نقاط ضعفی همچون تولید با هزینه باال  )۲

  کندیمضعیف فروش کمک 

  خرید متقابل یهاتیمحدود
  ابدییمامکان انتخاب کاال در خرید کاهش  )۱
  ردیگینمچون خرید از فروشندگان خیلی مطلوب صورت  ،شودینمشیوه خرید رعایت  نیدر ا "اصول" )۲
  دهدیمخریدار سود حاصل از رقابت بین فروشندگان را از دست  )۳
  دهدیمرا به سبب امتیاز کم رقابت از دست  یزن چانهخریدار قدرت گفتگو و  )۴



 
 

5 
 

 
ارداری  ریت تأمین و ان علیرضا طوسی  |مد  AmirMostafa.com/uni 

  یقراردادخرید 
ه طرف معاملدو  از هرکدام لهیوسبهدر مورد تهیه اقالم حساس خرید به طور انبوه یا درک عدم اجرای تعهدات 

 طرفدو بر برنامه تولید خریدار و شهرت و اعتبار هر  یجد طور بهد یا نمالی زیاد داشته باش یهاانیز  دنتوانیم
  .صورت گیرد قراردادچهارچوب خرید در این گونه موارد باید در  .اثر بگذارد

  

  خرید اعتباری
برای  شودیمجریان خرید نقدی همیشه امری مهم در هر سازمان برای تهیه و تدارک درست منابع مالی تلقی 

موفقیت هر مدیر خرید بستگی به موارد پرداخت  .دهندیمرا ترجیح  رتریدپرداخت  هاشرکت ،داشتن نقدینگی بهتر
فراهم کند و این امر به طور زیادی بستگی به مراودات و معامالت  تواندیماعتباری هست که او در حد امکان 

 یهاوشرپرداخت در مقابل اسناد یا اعتبار اسنادی به  بر بعضی مواقع فروشندگان اصرارد. دار شرکت با فروشندگان 
هر روشی بنا به شرایط خود ارزیابی شود و تالش برای متقاعد کردن فروشندگان به صورت  .باشند دیگر داشته

  .نسیه انجام شود

  

  خرید نقدی
آوردن  تبه دسو  شنهادهایپارزیابی  ،اقالم کم بها باید بدون تشریفات فرآیند طوالنی خرید از طریق استعالم بها

در فرآیند تولید  مؤثرولی اقالم  ،است ارزش آنها کم که ممکن هرچند ،مقامات مسئول خریداری شوند ریتأث
در تهیه آن باعث اشکال در عملیات واحد تولید و  ریتأخبرای مثال عدم وجود یک المپ روشنایی به دلیل  .باشند

  .شودیمکاهش امنیت کاری کارگران به دلیل کمی روشنایی 

  

  خرید یا اجاره، ساخت
برای تولید یک محصول مورد نیاز است بعضی از آنها مستقیم در تولید کاال  یمتنوع و کاالهای زیاد و  اقالم

 د،هستنمورد نیاز  آالتنیماشبرای نگهداری کارخانه و  ،سایر اقالم برای عملیات کهیدرصورت  ،شودیماستفاده 
که خودشان بخشی یا تمام اقالم مورد نیاز در تولید را تولید کنند  رندیبگواحدهای صنعتی ممکن است تصمیم 

  .یا این که آنها را از منابع دیگر تهیه نمایند

موضوع تولید خرید یا اجاره اقالم مورد نیاز یک فکر مهم و جدی است که باید قبل هر داوری درباره موضوع تولید 
  .یا اجاره آن در داخل کشور وجود دارد خرید، ت تولیددالیل متنوعی در جه .شود یریگمیتصمآن  یا خرید
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  امکانات ساخت در داخل
  : از اندعبارتکه  کنندیمعوامل متعددی فکر ساخت را تقویت 

  .هزینه ساخت یک قطعه ممکن است به مراتب از هزینه خرید آن کمتر باشد :هزینه) الف

  .سازدیمرا ممکن  هاتیظرفاستفاده از حداکثر  ،تولید اقالم مورد نیاز در داخل :هاتیظرف از استفاده )ب

تولید کلیه اقالم در داخل راحتی وصول آن اقالم را طبق برنامه تولید یا کیفیت دلخواه میسر  :آسایش و راحتی )ج
  ت.نیسو لذا وابستگی به فروشندگان خارجی در کار  سازدیم

و کیفیت آنها دارد و ممکن است از اثرات عوامل  هانهیهز سازمان کنترل خوبی بر موجودی اقالم کاالها  :کنترل )د
  .سیاسی یا حتی شرایط بازار خرید مصون بماند یهابحران هااعتصابخارجی همچون جنگ سوانح طبیعی 

اشد. داشته ب ریتأثافزایش و کاهش در تقاضای کاالی خریدار ممکن است در تصمیم تولید  :کاال برای تقاضا ـ)ه
شود و بهتر است که  اندازپسضروری است در یک دوره رکود و کاهش تقاضای خرید از هر طریق ممکن وجهی 

و  ه از تمام منابع انسانیکاال در داخل و در خالل رکود بازار تولید شود تا حد ممکن قیمت کاال را به وسیله استفاد
  .پایین نگه دارد آالتنیماش

  

  در داخل ساخت یهاتیمحدود
بهتر است اقالم مورد نیاز را از منابع دیگری خریداری کنیم تا اینکه  کنندیممختلفی وجود دارد که توصیه  واملع

  :آنها را در داخل تولید کنیم که به شرح زیر است

اضافی یا ابزارهای خاصی داشته باشیم که قیمت و هزینه  یهانیماشممکن است برای تولید احتیاج به   )۱
  .باشد آنهاحاصل از فروش  یدرآمدهاخیلی بیشتر از  آنها نیتأم

  .جدیدی جایگزین گردد یهانیماشاز رده خارج شوند و نیاز باشد  یزودبه هانیماشممکن است این   )۲
کار کنند و به درستی آنها را تعمیر و نگهداری نماید  هانیماشممکن است کارکنان داخلی نتوانند با این   )۳

  .نمایند استخدام آالتنیماشو شرکت مجبور باشد کارکنان جدیدی برای کار با این 
  .مدیران اضافه شود یهاتیمسئولاضافی ساخت این مواد بر سایر  یهاتیمسئولممکن است   )۴
تجهیزات نصب شده برای تولید کاال به اندازه کافی نباشد و در ضمن منافع  یهایتوانمندن است ممک  )۵

 .از پیش تعیین شده نیز حاصل نگردد
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 مطالبهرست ف
 ١ ............................................................................................................................................. یانباردار

 ١ ................................................................................................................ و تدارکات دیخر  تیر یمد

 ١ ............................................................................................................................................... دیخر 

 ١ ................................................................................................................................. دیخر  تیر یمد

 ١ ................................................................................................................................... دیاهداف خر 

 ١ .............................................................................................................. عبارتند از: دیاهداف خر 

 ٢............................................................................................................ دیخر  ندیدر فرا یمراحل اصل 

 ٢.......................................................................................................... ازیمواد مورد ن نیی) تعکی

 ٢........................................................................................ مواد هیمنابع تدارکات و ته نییدو) تع

 ٢....................................................................................................... دهایخر  یبندزمان نیی) تع۳

 ٢..................................................................................................... دیخر  یهاروش چهار) انتخاب

 ٣ .............................................................................................................. دیخر  یهان روشیتر مهم

 ٣ .............................................................................. رمتمرکزیغ دیخر  مقابلمتمرکز در  دیالف) خر 

 ٣ ............................................................................................................... از منبع واحد دیخر ب) 

 ٤ ............................................................................................................... دیخر  منابعاز  دیج) خر 

 ٤ ........................................................................................... یفرع  ایتابعه  یهااز شعبه دید) خر 

 ٤ .........................................................................................................................متقابل دیهـ) خر 

 ٥ ................................................................................................................................ یقرارداد دیخر 

 ٥ ................................................................................................................................. یاعتبار دیخر 

 ٥ .................................................................................................................................... ینقد دیخر 

 ٥ ..................................................................................................................... اجاره ای دیساخت، خر 

 ٦ ................................................................................................................. امکانات ساخت در داخل

 ٦ ................................................................................................... در داخل ساخت یهاتیمحدود

 


