
 

. المادة : التخطٌط والرقابة على الخزٌن  

 

. المواد دارةإالقسم : تقنٌات   

 

.المعهد التقنً بالموصل / الصف: الثانً  

 

  : د. عواطف ٌونس إسماعٌل عدادإ

رنا جمال خلٌل   : مدرس المادة  

 مدرس المادة : ابراهٌم خلٌل ابراهٌم                  

 

 

 

 



 

 مادة التخطيط والرقابة عمى الخزين

 

 

 

 
 

 

 

 َظز٘

 

 

 

 

 

 

 ١٘تز ثٌضؼ١ٍُ ثٌضمٕٟ

ثإلهث٠ًزثٌٍؾٕز ثٌمطجػ١ز ٌٍضنظظجس   

ثٌّنجٍْ إلهثًرثٌّؾّٛػز ثالّضشج٠ًز   

ثٌّٛثه أهثًرصم١ٕجس   

 ثٌْٕز ثٌغج١ٔز

 

 النظام السنوي

أسبوع 03  

 
ػوه 

 ثٌٛفوثس

 
َ 

 

 
 ع

 

 
ْ 

 

 
 

 
 ػوه ثٌْجػجس

    ثألّذٛػ١ز

10 

  

5 

  

3 

 

2 
 
 

 

 
ثالٔى٠َ١ٍزدجٌٍغز   

 
 دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز

 
 ثُّ ثٌّجهر

 
 

 
Inventory Control 

 
 صنط١ؾ ًٚلجدز ثٌن٠َٓ

 

ٔاالقرصاد انًفزدج  االسثٕع 
. ٟ ٜ ثٌّٕظّز ثاللضظجه ثٌٛؽٕ ٝ ِْضٛ  ثالٚي ِفَّٙٛ ٚأ١ّ٘ز ثٌّنَْٚ ػٍ

ٓ ثٌّٛثه   ثٌغجٟٔ ثّضٌثص١ؾ١جس صن٠َ

. ٓ  ثٌغجٌظ ِفَٙٛ ٚث١ّ٘ز ث١ٌْطٌر ) ثٌٌلجدز( ػٍٝ ثٌن٠َ

ٌ ثالفض١جؽجس  ثٌٌثدغ  صمو٠

ِ ٚ ثٌْجهُ وٍف ثٌضن٠َٓ  ثٌنجِ

ٟ ث١ٌْطٌر ػٍٝ  ٌ ثٌى١ّز ف ٟ ػٍٝ ثٌضؾٌدز ٚثٌنذٌر ثالّج١ٌخ غ١ ْ ثٌّذٕ ٓ )ثٌضنط١ؾ ٌٍّنَٚ ثٌن٠َ
 ثٌشنظ١ز(.

 ثٌْجدغ 

ٓ ٌقجالس ثالّضٙالن  ٝ ثٌن٠َ ُ )ثٌفٌػ١ز ,ثٌذ١ج١ٔز,ثالّج١ٌخ ثٌى١ّز فٟ ث١ٌْطٌر ػٍ ث٠ٌٌجػ١ز(. ثٌّٕضظ  ثٌغجِٓ 

 Economic order Quantity   )E.O.Q ٔظجَ و١ّز ثٌطٍخ ثاللضظجه٠ز   )    ثٌضجّغ ٚ ثٌؼجشٌ 

ٓ ثٌؼٌٚع .  ثٌقجهٞ ػشٌ ثٌّفجػٍز د١

ٓ ) ثٌقوٚه ثٌم١جه٠ز( .  ثٌغجٟٔ ػشٌ ِْض٠ٛجس ثٌن٠َ

ُ ) ثٌّضغ١ٌ( . ٓ ٌقجالس ثالّضٙالن غ١ٌ ثٌّٕضظ ٝ ثٌن٠َ  ثٌغجٌظ ػشٌ ث١ٌْطٌر ػٍ

. ٓ ٝ ثٌن٠َ َ ثٌض٠ٍٛؼجس ثالفظجة١ز ١ٌٍْطٌر ػٍ  ثٌٌثدغ ػشٌ ثّضنوث

ٌ فٟ ثالّ ٟ ٌّٛثؽٙز ثٌضغ١ ٓ ثالفض١جؽ ضٙالن .ثٌضن٠َ  ثٌنجِِ ػشٌ 

ٟ ٌّٛثؽٙز صيديدجس ثٌض٠ًٛو . ٓ ثالفض١جؽ  ثٌْجهُ ػشٌ ثٌن٠َ
 

ٍ اسرخذاو  عهٗ نهسٛطزج األساسٛحذعزٚف انطانة تانًفاْٛى  -ْذف انًادج : ّ ي  انعهًٛح نضثظ  األسانٛةانخشٍٚ ٔذًكُٛ

     انخشٍٚ                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ ّٔٛىػ ثالفضّجالس. ٟ دجّضنوث ٓ ثالفض١جؽ ثٌْجدغ ػشٌ  صقو٠و ثٌن٠َ

 ٚثٌغجِٓ ػشٌ

ٝ دٛثلٟ ِٚنٍفجس ثالٔضجػ.  ثٌضجّغ ػشٌ ث١ٌْطٌر ػٍ
ٚثٌؼشٌْٚ   

ٝ لطغ ثٌغ١جً ٚثٌؼشٌْٚثٌقجهٞ  ث١ٌْطٌر ػٍ  

 
 .( M RP ) َٔظجَ صنط١ؾ ثالفض١جؽجس ِٓ ثٌّٛثه  ػٍٝ ٚفك ٔظج  

 ثٌغجٟٔ ٚثٌؼشٌْٚ
 ٚثٌغجٌظ ٚثٌؼشٌْٚ

 ٚثٌٌثدغ ٚثٌؼشٌْٚ 

 . (JIT) ثٌٛلش  ثٌّقوه َ  ثٌنجِِ ٚثٌؼشٌْٚ ٔظج
 ثٌْجهُ ٚثٌؼشٌْٚ

 ثٌْجدغ ٚثٌؼشٌْٚ ثٌّٛثٍٔجس ثٌضنط١ط١ز

 ٚثٌغجِٓ ٚثٌؼشٌْٚ 

ْ / ٔظجَ ثٌى١ّز ثٌغجدضز / ٔظجَ ثٌفضٌر ثٌغجدضزثٔظّز ث١ٌْطٌر ػٍٝ  ثٌّنَٚ  ثٌضجّغ ٚثٌؼشٌْٚ 

. ٓ ٟ ١ٌٍْطٌر ػٍٝ ثٌن٠َ َ ثٌٕظجَ ثالٌ  ثٌغالعْٛ ثّضنوث
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 ١٘تز ثٌضؼ١ٍُ ثٌضمٕٟ

ثإلهث٠ًزثٌٍؾٕز ثٌمطجػ١ز ٌٍضنظظجس   

ثٌّنجٍْ إلهثًرثٌّؾّٛػز ثالّضشج٠ًز   

ثٌّٛثه أهثًرصم١ٕجس   

 ثٌْٕز ثٌغج١ٔز
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Inventory Control 

 

 صنط١ؾ ًٚلجدز ثٌّنَْٚ
 

ٍ اسرخذاو نهسٛطزج  األساسٛحذعزٚف انطانة تانًفاْٛى  -ْذف انًادج : ّ ي ٗ انخشٍٚ ٔذًكُٛ انعهًٛح نضثظ  األسانٛةعه

. انخشٍٚ  

 االسثٕع انًفزدج
. ٗ ْ ث١ّ٘ز ثٌّنَْٚ ٚثٔٛثػ  ثالٚي أِغٍز ِنضجًر ِٓ ِٕظّجس ثٌنجص ٚثٌّنضٍؾ صذ١ج

 ٓ ٟ .أِغٍز ِنضجًر ػٓ ثٔٛثع ثٌن٠َ ثالّضٌثص١ؾ  ثٌغجٟٔ 

ٟ ثٌؼٌثق . ٓ ف ٝ ثٌن٠َ ـ ٚثلغ ث١ٌْطٌر ػٍ  ثٌغجٌظ فجالس ػ١ٍّز صٛػ

ٝ ثٌّنَْٚ . ٌ ثٌطٍخ ػٍ ٓ و١ف١ز صمو٠  ثٌٌثدغ  فجالس ػ١ٍّز ػ

. ٓ  ثٌنجِِ ٚ ثٌْجهُ فجالس ػ١ٍّز ٚثِغٍز الفضْجح صىج١ٌف ثٌضن٠َ

ٌ ثٌى١ّز فٟ ث١ٌْطٌر ػٍ ٟ ثّضنوثَ ثالّج١ٌخ غ١ ٓ .فجالس ػ١ٍّز ف ٝ ثٌن٠َ  ثٌْجدغ  

َ ٔظجَ و١ّز ثٌطٍخ   ُ دجّضنوث ٓ ٌقالس ثالّضٙالن ثٌّٕضظ ٝ ثٌن٠َ  فجالس ػ١ٍّز ١ٌٍْطٌر ػٍ

Economic order Quantity )E.O.Q ثاللضظجه٠ز )    

ثٌغجِٓ ٚثٌضجّغ ٚ 

 ثٌؼجشٌ

ٓ ثٌؼٌٚع . ٟ ثٌّفجػٍز د١ ٓ ثإلؽٌثءثس ثٌّضذؼز ف  ثٌقجهٞ ػشٌ أِغٍز ػ١ٍّز ػ

ٓ .فالس ػ١ٍّز  ٌضقو٠و ِْض٠ٛجس ثٌن٠َ  ثٌغجٟٔ ػشٌ 

ٌ دجالّضٙالن. ٟ ٌّؾجدٙز ثٌضغ١ ٓ ثالفض١جؽ  أِغٍز ػ١ٍّز فٛي صقو٠و  ثٌن٠َ
 

 

 ثٌغجٌظ ػشٌ
 ٚ ثٌٌثدغ ػشٌ

 ٚثٌنجِِ ػشٌ

ٟ ٌّؾجدٙز صيديدجس ثٌض٠ًٛو . ٓ ثالفض١جؽ  ثٌْجهُ ػشٌ أِغٍز ػ١ٍّز ٌضقو٠و ثٌن٠َ
 



  

 

 

 

 

 

 

 األسثٕع األٔل 

ٗ يسرٕٖ انًُظًح االقرصاد انٕطُٙيف  :ٕٓو ٔأًْٛح انًخشٌٔ نع

 

 اهداف الوحدة 

 سيكون الطالب قادرُا عمى أن : 

 يتعرف عمى  مفيوم الخزين وأىميتو عمى مستوى المنظمة واالقتصاد الوطني . .1

 يحدد أسباب االحتفاظ بالخزين . .2

 يعدد أنواع الخزين والمراحل التي يمر بيا . .3
ٚ أؽَثء أٚ ِٕضؾجس صقش ثٌظٕغ أٚ :  ِفَٙٛ ثٌن٠َٓ  - ٓ ثٌّٛثه ّٛثء وجٔش مجِجس أ أٞ و١ّز ِ

 ِٕضؾجس صجِز  
                        ٟ ْ ْٔذ ثٌظٕغ صقش ١ّطٌر ِٕشؤر ِج صقضفع دٙج ٌفضٌر ١ٍِٕز ِؼ١ٕز فٟ فجٌز ّىٛ

 ثٔضظجًث"  
ٚ د١ؼٙج .                         الّضنوثِٙج أ

ٓ ِقًٛ ٔشجؽ  أٞ ٌ ثٌن٠َ ٗ ٚصٛف١ٌٖ دجٌى١ّجس  ٠ؼضذ َ إهثًر ثٌّٛثه دجٌضنط١ؾ ٌّْض٠ٛجص ِٕشؤر ف١ظ صمٛ
ٟ ثإلٔضجػ ٚثٌذ١غ. ٓ ثّضٌّثً ػ١ٍّض ٟ صنوَ ٔشجؽ ثٌّٕشؤر ٚصؤِ  ثٌض

ٌ ِجه٠ز ِٚؼ٠ٕٛز  ً ثٌّٕشؤر ٚصق١ٍّٙج مْجة ٝ صؼط١ ْ ػوَ صٛفٌٖ ًدّج ٌْجػجس ل١ٍٍز لو ٠ؤهٞ إٌ إى أ
 دج٘ظز .

 

ٚ ٔٛػٙج أٚ ِٛثطفجصٙج   :ٚظ١فز ثٌضن٠َٓ - " صؼٌف دؤٔٙج ٚظ١فز ثالفضفجظ دجألش١جء ِّٙج وجْ شىٍٙج أ

  ٓ  ٌق١
 ثٌقجؽز  إ١ٌٙج  " .                        

ٟ دجّضنوثَ ّٔٛىػ ثالفضّجالس.أِغٍز ػ١ٍّز ٌضقو٠و  ٓ ثالفض١جؽ ثٌن٠َ ثٌْجدغ ػشٌ  

 ٚثٌغجِٓ ػشٌ

ٟ ِٚنٍفجس ثالٔضجػ.  ٝ دٛثل أِغٍز ػ١ٍّز ػٍٝ و١ف١ز ث١ٌْطٌر ػٍ  ثٌضجّغ ػشٌ 
 

ٝ لطغ ثٌغ١جً   أِغٍز ػ١ٍّز ػٍٝ و١ف١ز ث١ٌْطٌر ػٍ ػشٌْٚ ٚ ثٌقجهٞ  

 ٚثٌؼشٌْٚ

 
 .( M RP )  َٔظج  َ ٓ ثّضنوث صنط١ؾ ثالفض١جؽجس ِٓ ثٌّٛثهفجالس ػ١ٍّز ػ  

 ثٌغجٟٔ ٚثٌؼشٌْٚ
 ٚثٌغجٌظ ٚثٌؼشٌْٚ

 ٚثٌٌثدغ ٚثٌؼشٌْٚ 

 . (JIT)   ٔظجَ ثٌٛلش ثٌّقوه َ ٓ ثّضنوث فجالس ػ١ٍّز ػ  ثٌنجِِ ٚثٌؼشٌْٚ 

 ثٌْجهُ ٚثٌؼشٌْٚ

ٝ و١ف١ز ثّضنوثَ ثٌّٛثٍٔجس ثٌضنط١ط١ز .    ثٌضو٠ًخ ػٍ  ثٌْجدغ ٚثٌؼشٌْٚ 
 ٚثٌغجِٓ ٚثٌؼشٌْٚ 

ٗ ٚٔظجَ ثٌفضٌر ثٌغجدضٗ( ٓ ) ٔظجَ ثٌى١ّز ثٌغجدض ٝ ثٌن٠َ  ثٌضجّغ ٚثٌؼشٌْٚ ثٌضو٠ًخ ػٍٝ ثٔظّز ث١ٌْطٌر ػٍ

 . ٓ ٝ ثٌن٠َ َ ث٢ٌٟ ١ٌٍْطٌر ػٍ ٝ و١ف١ز ثّضنوثَ ثٌٕظج ثٌضو٠ًخ ػٍ  ثٌغالعْٛ 
 



    ٝ ٌ ٚمَْ ٚطٌف ثٌّٛثه إٌ ٓ صٛف١ ٟ صؼّ ٟ            "  ِؾّٛػز ِٓ ثألٚثٌِ ٚثألٔشطز ثٌض أٚ  ٘
 ثٌؾٙجس 

 ٚلش ثٌقجؽز إ١ٌٙج   " .ثٌطجٌذز                           
ُ ثٌّٛثه ثٌّن١َٔز ٚث١ٌْطٌر ػ١ٍٙج     ُ صنط١ؾ ٚصٕظ١ َ ػٍٝ أّج ٟ صمٛ ٟ           "  ثٌٛظ١فز ثٌض أٚ  ٘

 ٌغٌع 
 ث١ْٔجدٙج دجّضٌّثً  " .                          

 
 

 أ١ّ٘ز ثٌن٠َٓ ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌّٕظّز : -
 

وتوفير التجييز المباشر من قبل المجيزين  لو كان باإلمكان تقدير كمية الطمب عمى المواد بدقة
المكن االستغناء عن الخزين وعدم تجميد رؤوس األموال في المواد المخزنية , ولكن ىذا غير ممكن 
من الناحية العممية . لذا يكون لمخزين أىمية ودور كبير جدا" في مواجية حاجة المنشأة من المواد 

تقديم السمع لمجيات الطالبة في الوقت والمكان المحدد . فالخزين المختمفة لمقيام بالعممية اإلنتاجية و 
 يعتبر صمام األمان ألنو يساعد المنشأة عمى الو فاء بالتزاماتيا وتحقيق أىدافيا .

 

 
 

 
 

 
 

 

 أ١ّ٘ز ثٌن٠َٓ ػٍٝ ِْضٜٛ ثاللضظجه ثٌٛؽٕٟ: -

 
ٟ ٠نوِٙج ثٌٕشجؽ ثٌضن٠َٕٟ ثٌيٞ           ٟ ِٓ مالي ِؼٌفز ثألغٌثع ثٌض ٓ ٌاللضظجه ثٌٛؽٕ ـ أ١ّ٘ز ثٌن٠َ صضؼ

 صمَٛ دٗ 
 ثٌّٕشؤر .        

 

التخزين يمكن الدولة من تحقيق برامج وخطة التنمية عن طريق إمداد القطاعات االقتصادية بما  -1
 بين الستمرار العممية اإلنتاجية .تحتاجو من سمع وخدمات في الوقت والمكان المناس

يمكن التخزين الدولة من مواجية أية حالة طارئة قد تتعرض ليا كاألزمات االقتصادية والحروب  -2
 والمشاكل الدولية لتجنب توقف اإلنتاج .



يساعد الخزين عمى المحافظة عمى المواد وتقميل تكاليف التمف والسرقة مما يقمل من إجمالي  -3
 عمى حماية االقتصاد الوطني . التكاليف ويساعد

يساعد الخزين عمى تنشيط االقتصاد الوطني عن طريق مخازن السوق الحرة في الموانئ حيث  -4
تستورد المواد دون الخضوع لمرسوم الكمر كية ثم يعاد تصديرىا بعد اإلنتاج وبما يحقق وفورات 

 اقتصادية لمدولة .

لحفاظ عميو ألجل استمرار عمل القطاعات المخزون جزء من رأس المال الوطني الذي يجب ا -5
 المختمفة وبما يحقق وفورات ويحقق خطة التنمية القومية .

 

 أّذجح ثالفضفجظ دجٌن٠َٓ :

 

 عدم استطاعة المنشأة من توفير األموال لشراء احتياجاتيا في كل وقت وبكل ظرف. -1

غير مواسميا فتضطر  ىناك الكثير من المواد موسمية قد التستطيع المنشأة الحصول عمييا في -2
 المنشأة لشرائيا وتخزينيا لضمان استمرار العممية اإلنتاجية .

ىناك الكثير من المواد تتعرض أسعارىا لتقمبات حادة فتستغل المنشأة الظروف المبلئمة لشرائيا  -3
 وباألسعار المخفضة لتحقيق أرباح اكبر.

والطمب نتيجة التقدم الصناعي وتغيير  صعوبة التنبؤ والتوقع الدقيق بظروف اإلنتاج وظروف العرض -4
 أذواق ورغبات الزبائن .

ىناك بعض المنشات ذات المركز المالي الجيد تشتري المواد وتقوم بتخزينيا بقصد المضاربة أو  -5
 األضرار بالمنشات المنافسة في السوق .

العبلقات بين الدول الظروف االقتصادية والسياسية المتقمبة كالحروب واإلضرابات العمالية وقطع  -6
 تضطر المنشأة االحتفاظ بالخزين خوفا" من صعوبة الحصول عميو وقت الحاجة .

الطرق التي تعتمدىا الكثير من المنشات في التحفيز واإلغراء كتقديم الخصومات والضمانات يشجع  -7
 المنشأة عمى الشراء بكميات كبيرة وتخزينو لمحصول عمى مكاسب اقتصادية .

من المواد المخزنية تزداد قيمتيا ومنفعتيا بعد التخزين كمنتجات األخشاب والعطور  ىناك العديد -8
 والصابون وبما يمكن المنشأة من بيعيا بأسعار أعمى وتحقيق وفورات اكبر .

الكثير من المنشات تتعامل مع مواد أو منتجات تنتج في دول أخرى وتحتاج لفترة انتظار طويمة كي  -9
بة , مما يجعل المنشأة تمجأ إلى الشراء بكميات كبيرة وتخزينيا خوفا" من تصل إلى الجيات الطال

 تعطل وتوقف المنشأة بسبب تأخر الوصول .



ظروف المورد أو المجيز إضافة إلى ظروف وسائط النقل والظروف  الجوية وغيرىا . قد تعيق  - 11
 وصوليا . وصول المواد في موعدىا فتمجأ المنشأة إلى وظيفة التخزين لتبلفي تأخر

 
 

 أٔٛثع ثٌن٠َٓ :

 
 -صضّغً أٔٛثع ثٌن٠َٓ دجالصٟ :

 

:  ٚثٌّمظٛه دجٌوثفغ ثٌٙوف أٚ ثٌغٌع ثٌيٞ ِٓ ثؽٍٗ ٠ٛؽو ثٌن٠َٓ ٠ٚمُْ ثٌن٠َٓ ِٓ ف١ظ هٚثفؼٗ  (1
 إٌٝ :

 
 :  ٠ٚضّغً دٌغذز ثٌّٕشؤر ثٌقظٛي ػٍٝ فٌٚلجس ثألّؼجً أٚ ِٕجفْز ث٢م٠ٌٓ .ثٌوثفغ ثاللضظجهٞ  - أ

ٓ . ٚٔظٌث" ٌٙيٖ هثفغ ثٌقّج٠ـــز   - ح ٟ ػّجْ ثّضٌّث٠ًز ثٌؼًّ ٚصٍذ١ز ؽٍذجس ثٌَدجة :  ًغذز ثٌّٕشؤر ف
 ثٌوٚثفغ 

 ٔؾو ثٌّٕشؤر صقضفع دن٠َٓ ٠طٍك ػ١ٍٗ دؼغ ث١ٌّّْجس ِغً :                        
 

 م٠َٓ ِؾجدٙز ثٌضغ١ٌ فٟ ثالّضٙالن . -
 م٠َٓ ِؾجدٙز ىديدجس ثٌض٠ًٛو . -
 ثٌّفمٛهر .م٠َٓ ثألِجْ ٌّؾجدٙز ثٌّذ١ؼجس  -

 ثٌن٠َٓ ثإلّضٌثص١ؾٟ . -
 

 :  ) ثٌن٠َٓ ِٓ ف١ظ ثٌفجػ١ٍز ٚثٌٌّٚٔز(ثٌن٠َٓ ِضؼوه ثٌٌّثفً (2
 

 ِوٜ لوًر ثٌّٕشؤر ػٍٝ ثّضنوثَ ثٌّنَْٚ فٟ ثٌّؾجي ثٌيٞ مَْ ِٓ ثؽٍٗ . ثٌفجػ١ٍز:
 ِوٜ طالف١ز ثٌّنَْٚ ٌالّضنوثَ فٟ أوغٌ ِٓ ِؾجي ٚألوغٌ ِٓ ؽٙز .  ثٌٌّٚٔز :

 

 

 : ) ٌوٜ ثٌذجةغ فضٝ ٠ظً ١ٌو ثٌّشضٌٞ( ٠ٌّ دٙج ثٌن٠َٓثٌٌّثفً ثٌضٟ 

 
 

:   ٟ٘ ثٌّٛثه ثٌضٟ صُ ثالصفجق ػٍٝ شٌثةٙج ٟٚ٘ ِجٍثٌش ٌوٜ ثٌذجةغ ٠ٚؼضذٌ ٘يث م٠َٓ مجًؽٟ  - أ

 ثٌن٠َٓ ػو٠ُ 
ثٌفؼج١ٌز ٚػو٠ُ ثٌٌّٚٔز . ِّج ٠ضطٍخ ثألٌِ ٚؽٛه م٠َٓ ثفض١جؽٟ الفضّجي ػوَ أٚ                       

 صؤمٌ  
 ٚطٌٛٗ .                      

 

ٟ٘ ثٌّٛثه ٚثالفض١جؽجس ثٌضٟ صُ شٌثةٙج ٚشقٕٙج ٟٚ٘ فٟ ؽ٠ٌمٙج إٌٝ ثٌّٕشؤر .  : م٠َٓ ثٌط٠ٌك  - ح

 ٠ٚؼضذٌ ٘يث 



ً ثٌفجػ١ٍز ٚثٌٌّٚٔز الفضّجي صؤمٌ ٚطٌٛٗ فٟ ثٌّٛػو ثٌّمًٌ .                       ٓ ل١ٍ ثٌٕٛع ِٓ ثٌن٠َ
 ٚ٘يث 

 ضطٍخ ٚؽٛه م٠َٓ ثفض١جؽٟ .٠                     
 

: ٟ٘ ثالفض١جؽجس ثٌضٟ ٚطٍش إٌٝ دٍو ثٌّشضٌٞ ٚصىْٛ ىث فجػ١ٍز  م٠َٓ ثٌفقض ٚثالّضالَ -ؽـ    
 ٌِٚٚٔز أوغٌ ِٓ 

ثألٔٛثع ثٌْجدمز. ٌىٓ ًدّج ٠ىْٛ غ١ٌ ِطجدك ٌٍّٛثطفجس ثٌّضفك ػ١ٍٙج ف١ضُ                                           
 ًفؼٗ. 

 ٚ٘يث ٠ضطٍخ ٚؽٛه م٠َٓ ثفض١جؽٟ .                                          
 

: ثٌن٠َٓ ثٌيٞ فٟ ؽ٠ٌمٗ ٌمُْ ثإلٔضجػ. ٠ٚىْٛ ىث فجػ١ٍز ػج١ٌز ؽوث" . أِج  ثٌن٠َٓ ثٌّضؾٗ ٌإلٔضجػ  -ه   
 ٌِٚٔضٗ 

 فضىْٛ  ِقوٚهر ألٔٗ ِنظض ٌؾٙز ٚثفور فمؾ .                                          
 

: ٟ٘ ثٌّٛثه أٚ ثالفض١جؽجس ثٌضٟ صُ فقظٙج ٚصٍّْٙج ٚإهمجٌٙج إٌٝ ِنجٍْ ثٌّٕشؤر ٟٚ٘  ثٌن٠َٓ ثٌفؼٍٟ -٘ـ  
 ؽجَ٘ر 

 ف١ٓ ثٌطٍخ ػ١ٍٙج ٠ٚؼضذٌ ٘يث ثٌن٠َٓ شو٠و ثٌفجػ١ٍز ٚثٌٌّٚٔز .                               
 

 

 ٠ٚمُْ ثٌن٠َٓ ثٌفؼٍٟ إٌٝ :
 

: ٠ضّغً دجالفض١جؽٟ ثٌؼجهٞ ثٌيٞ ال٠ّْـ ثٌضظٌف ف١ٗ إال فٟ ثٌقجالس  ثٌطجًةز  ِنَْٚ ّجوٓ -1

 ٚطالف١ز طٌفٗ ِٓ لذً ِو٠ٌ ثٌّنجٍْ .
ِ ثٌّٕشؤر ٠ّْٚٝ ثٌن٠َٓ ثالّضٌثص١ؾٟ  ً ًة١ ْ ِٓ لذ ٟ ثٌطٛثًا ٚطالف١ز ثٌظٌف دٗ صىٛ ٚثفض١جؽ

. 
 

ٙز ثٌضٟ ؽٍذضٗ ٠ٚؼضذٌ : ٚ٘ٛ ثٌٌط١و ثٌقٌ ٚثٌّؼو ٌٍضؾ١َٙ ٌٍؾ ِنَْٚ ِضقٌن أٚ صشغ١ٍٟ فٌ -2

 شو٠و ثٌفؼج١ٌز ٚشو٠و ثٌٌّٚٔز.
 ٠طٍك ػٍٝ ٘ي٠ٓ ثٌٕٛػ١ٓ ِٓ ثٌن٠َٓ ) دجٌن٠َٓ ِٓ ف١ظ عذجس و١ّضٗ (

 

 ) فْخ هًؽز صظ١ٕفٗ ( ثٌن٠َٓ ِٓ ف١ظ ٔٛػ١ضٗ (3

 
أٞ ٔٛػ١ز ثٌن٠َٓ ٚثٌظفز ثٌضٟ ٠ضظف دٙج ِغال" ) ِٛثه أ١ٌٚز , ٍّغ ٔظف ِظٕؼز , ٍّغ صجِز           

 لطغ ثٌظٕغ , 
ٗ , ....... ثٌل (           ً , أؽَٙر , ِؼوثس عم١ٍز , أؽَثء , ٚلٛه , أطذجؽ , ِٛثه ط١جٔز , أعجط , لٌؽج١ّ غ١ج

. 
 

 :ثٌن٠َٓ ِٓ ف١ظ ؽذ١ؼضٗ  (4



 
ٞ ثٌطذ١ؼز ثٌضٌو١ذ١ز ٌٍّجهر ِغال" ) فو٠و , مشخ , ٍؽجؽ١جس , ّٛثةً , ٚغ١ٌ٘ج ( ٚوً ِٕٙج صضطٍخ  أ

 ػ١ٍٙج ٚصمو٠ّٙج ٌٍؾٙجس ثٌطجٌذز .ؽ٠ٌمز صن٠َٓ ِؼ١ٕٗ ٌٍقفجظ 
 

 : م٠َٓ ثٌّٕضؼ ثٌٕٙجةٟ (5

 
ٟ٘ ثٌٍْغ ثٌضٟ صُ إٔضجؽٙج ٟٚ٘ ِؼوٖ ٌٍذ١غ أٚ ثٌضؾ١َٙ ٌضؾجً ثٌؾٍّز ٚغجٌذج ِج٠ىْٛ ٘يث ثٌن٠َٓ صقش 

 ١ّطٌر إهثًر ثٌّذ١ؼجس .

 
 

 م٠َٓ ِٓ ف١ظ ّىٛٔٗ ٚهًٚثٔٗ : (6

 
ٚ٘يث ٠ؼضّو ػٍٝ ثٌطٍخ ػٍٝ  ٕ٘جن ِنَْٚ ّجوٓ ِٚنَْٚ ٠ٌّغ ثٌوًٚثْ ِٚنَْٚ ِضقٌن دذطب

 وً ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثٌن٠َٓ .

 
 

 
 

 
 
 

 

 (1اختبار بعدي )

 عرف الخزين ثم وضح اىميتو عمى مستوى االقتصاد الوطني .

 االجابة

تعرف الخزين بأنو )) أي كمية من المواد سواء كانت خامات او أجزاء او منتجات تامة الصنع او منتجات 
تحت الصنع , تكون تحت سيطرة منشأة ماتحتفظ بيا لفترة زمنية معينة في حالة سكون نسبي انتظاراً 

 الستخداميا او بيعيا(( .

 اىمية الخزين عمى مستوى االقتصاد الوطني تمثل بـ :

 التخزين تمثل الدولة من تحقيق برامج وخطط التنمية . .1

 التخزين تمكن الدولة من مواجية االزمات والمشاكل الدولية . .2



 يمكن من المحافظة عمى مواد من التمف وغيرىا . .3

 ساعد عمى تنشيط االقتصاد الوطني . .4

 يحقق وفورات لمدولة . .5

 ( 2اختبار بعدي )
 عدد انواع الخزين ؟

 االجابة 
 الخزين من حيث دوافعو. .1

 الخزين من حيث نوعيتو. .2

 الخزين من حيث طبيعتو. .3

 خزين المنتج النيائي. .4

 الخزين من حيث سكونو ودورانو . .5

 الخزين من حيث الفاعمية والمرونة. .6

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ثٌّظجهً ثٌّؼضّور :

 
, ثٌوثً ثٌؼٌد١ز  ( , ثألِّ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌضنط١ؾ ٚث١ٌْطٌر ثٌّن١َٔز1893ثٌؼالق , دش١ٌ ػذجُ , ) -1

 . 42 – 18ٌٍّّٛٛػجس , د١ٌٚس , ِٓ  ص 
 

( , ثألطٛي ثٌؼ١ٍّز فٟ صنط١ؾ ًٚلجدز ثٌن٠َٓ , ٍٚثًر 1881ثٌٕؾجً , طذجؿ ِؾ١و ٚآمٌْٚ , ) -2
 . 34 – 25ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌؼٍّٟ , ١٘تز ثٌّؼج٘و ثٌف١ٕز , ِٓ  ص 

 



ؾ ًٚلجدز ثٌّنَْٚ , ثٌؾجِؼز ( , هًثّجس فٟ صنط1896١ثٌىذ١ْٟ , ّؼٛه مؼٌ ف١ّو , ) -3
 . 16 – 8ثٌّْضٕظ٠ٌز , دغوثه , ِٓ  ص 

 



 األسثٕع انثاَٙ 

 ٌ  ٔاسرزاذٛجٛاخ ذخشٍٚ انًٕاديفٕٓو ٔخطٕاخ انرخطٛظ نهًخشٔ
 

 اهداف الوحدة 
 سيكون الطالب قادراُ عمى أن :

 يتعرف عمى مفيوم وخطوات التخطيط لمخزين . .1

 يوضح اىداف وفوائد التخطيط لمخزين . .2

 يعدد المراحل التي يمر بيا التخطيط لمخزين. .3

 يعدد العوامل المؤثرة عمى التخطيط لمخزين. .4

 يتعرف عمى المقصود بالتخطيط العممي لمكان المخزون والعوامل المؤثرة عمى تخطيط مكان المخزون . .5

 يعدد الطرق المعتمدة في تخزين المواد والمبادى االساسية التي تحكم تحديد مكان المخزون . .6

ٌضنط١ؾ  -  :  ٠ؼٌف ثٌضنط١ؾ دشىً ػجَ دؤٔٗ ثمض١جً ثٌذو٠ً ثألفؼً ِٓ د١ٓ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌذوثةً ثٌّضجفز ِفَٙٛ ث

                        ٚثٌضٟ ِٓ مالٌٗ صضّىٓ ثٌّٕشؤر ِٓ صقم١ك أ٘وثفٙج .
 

نَْٚ - ثٌضفى١ٌ ثٌؼٍّٟ دىجفز ٔشجؽجس ثٌّنجٍْ ِٚنَٚٔٙج ٌٍٛطٛي إٌٝ دوثةً ٌٙج ٚثمض١جً  ِفَٙٛ صنط١ؾ ثٌّ  : 
 أفؼٍٙج ٌضقم١ك ثٌىفجءر ثٌّن١َٔز . فجٌضنط١ؾ ٠ضّغً دٛػغ ث١ٌْجّجس ثٌٙجهفز ٌٍّْضمذً .                               

 
٠ؼضذٌ ثٌضنط١ؾ ٌٍن٠َٓ فٍمز فٟ ٍٍّْز ثٌضنط١ؾ ثٌؼجَ ثٌنجص دجٌّٕشؤر شؤٔٗ شؤْ ثٌضنط١ؾ  ٌٛظجةفٙج ثألمٌٜ 

شض٠ٌجس ٚىٌه ٌٍضٌثدؾ د١ٓ ثٌن٠َٓ ٚثٌٛظجةف ثٌٌة١ْ١ز ثألمٌٜ . ذ١ؼجس ٚثٌّ  وٛظ١فز ثإلٔضجػ ٚثٌّ
 

 

ٌٍّنَْٚ  ٌضنط١ؾ   مطٛثس ث

 
 صقو٠و ثأل٘وثف : ٚصمُْ إٌٝ :- -1

 
 1 :   صضؼٍك دؤػّجي ثٌضن٠َٓ ثٌّنضٍفز ٚثٌضٟ ٠ٌثػٟ ف١ٙج صنف١غ ثٌىٍف ٚثٌقفجظ ػٍٝ ثٌن٠َٓ أ٘وثف ػجِز - أ

 1 :  صضؼٍك دضظ١ُّ ثٌّذجٟٔ ٚثّضغالي ثٌّْجفجس ثٌّن١َٔز دشىً ثفؼً أ٘وثف مجطز - ح

 جمع البيانات وتتمثل باالتي :- -2
 1كميات الخزين -

 1مواصفات كل مادة مطموب تخزينيا  -

 1الطاقة االستيعابية لممخازن  -

 أنواع معدات النقل والمناولة  ومعدات الخزين . -

 1حجم المبيعات واإلنتاج لكل مادة  -

 مدى توفر األيدي العاممة في مجال المخازن . -

 
 



 
 األسثٕع انثانث 

 الرقابة عمى المخزون  وأهميةمفهوم 
 اهداف الوحدة

 سيكون الطالب قادرا عمى أن : 
 يتعرف عمى مفيوم واىمية واىداف الرقابة عمى الخزين . .1

 الرقابة عمى الخزين ومستمزمات الرقابة الفاعمة .يوضح حاالت  .2

 يعدد المبادئ االساسية التي تحكم الرقابة عمى الخزين . .3

 يتعرف عمى خطوات الرقابة والعوامل المؤثرة عمى الرقابة عمى الخزين . .4

 يتعرف عمى ادوات الرقابة عمى الخزين . .5
لنشاطات أو الفعاليات التي تقوم بيا المنشأة لمتأكد :  تعرف الرقابة بأنيا مجموعة من ا الرقابة عمى المخزون

أو ىي  ما 1والتحقق من  أن النشاطات القائمة والمنفذة تمت طبقا" لمخطط الموضوعة مسبقا" بكفاءة ونجاح 
تقرره المنشأة من مستويات اقتصادية لممخزون أي تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء التي تكون فيو التكاليف 

 1ن اقل مايمك
 

 : وتتمثل حاالت الرقابة عمى الخزين باالتي
 

 -الرقابة عمى النوع : -1

يجاد المواد   أي الرقابة عمى جودة وصبلحية المواد ومدى مبلئمتيا ومطابقتيا لممواصفات المطموبة وا 
المخالفة لممواصفات حيث أن الرقابة تكشف عن جميع أنواع االنحرافات التي تودي إلى انخفاض في 

من خبلل تقارير األداء المقدمة من قبل اإلدارات ذات العبلقة بالمنشأة والتي  1فاءة األداء مستوى ك
 تكشف عن أي نقص أو خمل في أداء أي إدارة من تمك اإلدارات وتعرف. 

 

مقاييس األداء بأنيا  /  ماتقوم بو إدارة الرقابة لمحكم عمى كفاءة األعمال التي تتم في أقسام المنشأة 
دارتي  1ا  ومدى قدرتيا في تحقيق االىدافوا 

 

 -الرقابة عمى الكمية : -2



وىل تم الشراء بدفعات اقتصادية  متعددة أو دفعة واحدة   أي الرقابة عمى كمية المواد المشتراة 
ومدى مطابقة الكمية مع األرصدة الدفترية وكذلك الرقابة عمى مستويات الخزين وكمية االحتياطي 

        1المقرر واحتماالت النفاد والتقادم

           
 

 -الرقابة عمى مكان مخزون : -3

أي الرقابة عمى موقع المخازن وتصميميا وتحديد األماكن المبلئمة لمخزين وأماكن التفريغ والفحص  
واالستبلم والشحن وكمية استبلم المواد وصرفيا وطرق تخزينيا ومدى قدرة المخازن عمى تمبية 

رقابة من متطمبات الجيات المختمفة وظروف التخزين وغيرىا من األمور المتعمقة بالمخازن وتتم ال
 1خبلل عمميات الجرد والتفتيش الدوري وعمميات المراجعة والفحص وتقديم تقارير األداء  

 

 -الرقابة عمى الزمن : -4

  1أي الرقابة عمى فترات التوريد والرقابة عمى أيام االنتظار التي تحدد الفترة مابين الطمب والتجييز  
تظار أو التوريد أو تأخير عمميات الجرد  ويتم الحكم وتجري الرقابة لمعرفة أيام التأخير لفترات االن

عمى أي تأخير من خبلل إجراءات وأساليب الرقابة التي تظير االنحرافات عند الوقت المحدد 
 1ومحاولة معالجتيا مستقببل" 

 -الرقابة عمى العدد والمواد : -5

تيدف إلى  توفير العدد الكافي من التي تقوم إدارة المشتريات لشرائيا واستخداميا في المنشأة فالرقابة  
األجزاء والمواد وبالكميات المتفق عمييا والرقابة عمى طرق تخزينيا وفترات صيانتيا أو إصبلحيا لضمان 

 1استمرار عمميا لفترة أطول في المنشأة 
 -الرقابة عمى التكاليف : -6

راف أو خطأ في احتساب أي الرقابة عمى التكاليف المتعمقة بشراء المواد وتخزينيا الن أي انح 
التكاليف يؤثر عمى أىداف التخطيط ويؤثر عمى المركز المالي لممنشأة وبالتالي عمى قدرة المنشأة 

 في تحقيق األرباح.
 أىمية الرقابة عمى المخزون :

 -لمرقابة عمى المخزون أىمية كبيرة لنجاح المنشأة وذلك ألنو :
 

إذا كان المخزون كبير سوف يؤدي إلى استثمار رأس مال كبير وبالتالي قد يودي األمر إلى تعطل  -1
لو  1جزء كبير من رأس المال وىذا بدوره يؤدي إلى خسارة في األرباح الممكن الحصول عمييا 



ىذا استثمرت األموال في مجاالت أخرى وكذلك قد يتعرض الخزين إلى التمف أو التقادم أو السرقة و 
أيضا" يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التخزين ومن ثم ارتفاع تكاليف الوحدة الواحدة المنتجة وأخيرا" خسارة 

 1المنشأة 
إذا كان المخزون قميل سوف يؤدي إلى تعطيل العمميات اإلنتاجية وربما زيادة عدد مرات الشراء وقد  -2

ضا" ارتفاع تكاليف الوحدة الواحدة ومن تكون بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشراء وأي
 1ثم خسارة المنشأة 

أو تحدث حالة نفاذ لممواد وبالتالي عدم قدرة المنشأة عمى تمبية طمبيات الزبائن وحدوث ما يسمى 
 1بالمبيعات المفقودة وأيضا" خسارة المنشأة 

 
 

 أىداف الرقابة عمى المخزون 
 

جف ؽٌق صٕف١ي دو٠ٍز ٌٍنطؾ إػجفز إٌٝ أ٘وثفٙج ثٌٌة١ْ١ز ثٌّضّغٍز ثٌٌلجدز ٔشجؽ ِض١َّ ِٚضىجًِ ِٓ ثؽً ثوضش
:ٟ  -دجالص

 

 1تحديد مستويات الخزين والمتمثمة بالحد األعمى والحد األدنى وحد إعادة الطمب  -1

توفير المواد األولية لمعمميات اإلنتاجية أو التسويقية بالكمية المناسبة والوقت المبلئم لضمان عدم  -2
 1توقف اإلنتاج 

 1تحديد الحد األمثل لدفعة الشراء االقتصادية  -3

تقميص استثمار رأس المال في المخزون قدر اإلمكان بشكل اليؤثر عمى االستمرار بالعممية اإلنتاجية  -4
  1والتسويقية

 1توفير السمع والمواد التامة الصنع إلى منافذ التسويق والوكبلء وتقديم الخدمات ليم  -5

 1مواد سريعة وبطيئة الحركة(تصنيف المواد حسب أىميتيا ) -6

 1اإلقبلل من الجيد والوقت في أعمال التخزين مما يؤدي إلى خفض الكمف  -7

 1االستغبلل األمثل لممساحات المخزنية  -8

 1متابعة تنفيذ خطط الخزين وتطبيق إجراءات فعالة وكفوءة لمرقابة عمى المخزون  -9

طرق بديمة أو جديدة لتنفيذ الخطط وصوال" إلى  تحديد الجية المسؤولة عن ظيور االنحرافات وتحديد -11  
 1تحقيق  االىداف

 



 مستمزمات الرقابة الفاعمة عمى المخزون
 

ألجل تحقيق رقابة فعالة عمى المخزون ووضع سياسة سميمة لضبط المواد البد إلدارة المشتريات أن تقوم 
 -باالتي:

 
 1الرقابة والسيطرة عمى المخزون تنميط وتبسيط المواد إلى الحد األدنى لتسييل إجراءات  -1

 1تصنيف المواد وترميزىا باالعتماد عمى أنظمة التبويب والترميز المعتمدة -2

مسك السجبلت والمستندات وتحرير البطاقات الخاصة لمعمميات المخزنية فضبل" عن تقارير الفحص  -3
رتبة ومنظمة وتحتوي واالستبلم وغيرىا باعتبارىا حاالت جيدة لمرقابة فكمما كانت ىذه السجبلت م

 1عمى المعمومات الواضحة والدقيقة كمما كانت عممية الرقابة أفضل 

توفير جميع المستمزمات المطموبة ألعمال التخزين كاألدوات والمعدات المخزنية واألفراد القائمين  -4
 1إلدارة المخازن وغيرىا من المستمزمات لتسييل عممية الرقابة عمى المخازن والمخزون 

 
 
 

دى توفر األشخاص من ذوي الخبرة والميارة بأعمال المخازن لتقوم بتنفيذ األعمال المطموبة بكفاءة م -5
عداد أنظمة تبويب المواد وترميزىا وتصنيفيا لتسييل  عالية في إعداد الخطط والبرامج وترميزىا وا 

 1عممية الرقابة وتحقيق األىداف المرجوة منيا 

ا لمتأكد من عدد المواد ومواصفاتيا وتثبيت نتائج العرض في تنظيم أعمال فحص المواد واستبلمي -6
مستندات وتقارير خاصة لتسييل ميمة الرقابة عمييا والكشف عن أي انحراف يحدث أثناء التنفيذ 

 1وتعيد مسؤولية الفحص إلى لجنة خاصة في إدارة المشتريات 

ءات المطموبة بدقة من وصول المواد تنظيم أعمال التخزين والمناولة والصرف أي القيام بجميع اإلجرا -7
الكشف عن أي أخطاء قد  -إلى المخازن وحتى تدفقيا إلى الجيات الطالبة لتسييل عممية الرقابة  

 1تحدث أثناء التنفيذ والعمل عمى إصبلحيا وتبلفييا في المرات أو الخطط المقبمة 
ىناك عوامل أخرى تمعب دورا"  باإلضافة إلى ما ذكر من مستمزمات الرقابة الفعالة عمى المخزون

 -بارزا" وموثرا" عند وضع نظام رقابي فعال وتتمثل باالتي :
 

 -مركزية والمركزية التخزين : -1



يختمف موضوع الرقابة باختبلف النظام المتبع في المنشأة وكمما كانت المنشأة تتبع نظاما" مركزيا"  
 1كمما كانت عممية الرقابة أسيل والعكس صحيح

 
 -اإلنتاج ونوعيتو :طبيعة  -2

تختمف الرقابة حسب طبيعة اإلنتاج فإذا كان اإلنتاج عمى نطاق واسع وبأشكال مختمفة تتطمب نظام  
 1لمرقابة وعمى مستوى عالي من الكفاءة أما إذا كان اإلنتاج نمطي فالرقابة أسيل 

 
 -طبيعة التخطيط : -3

كمما كان التخطيط مبني عمى بيانات ومعمومات دقيقة كمما كانت الرقابة أسيل وأدق  والعكس  
 صحيح .

 

 -طبيعة ونوعية المخزون : -4

تختمف أنواع وطبيعة المواد المخزونة سواء من حيث الشكل والمواصفات وغيرىا فقد تتأثر عممية  
 1تتأثر بزيادة أو قمة السجبلت أو المستندات  الرقابة بزيادة أو قمة تواجد المواد داخل المخزن كما 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 المبادئ األساسية التي تحكم الرقابة عمى الخزين :
ضرورة تسجيل كافة العمميات التي تخص المواد من وقت شرائيا وتخزينيا وصرفيا بصورة دقيقة في  -1

 1السجبلت والمستندات 

 1الشراء والنقل بانتظام من اجل إحكام دقتيا تبويب كافة المصاريف التي تنفق عمى أعمال  -2

 1وضع نظام تسعير لممواد الواردة والمنصرفة لضبط تكاليف المنتج النيائي  -3



ضبط مقدار وقيمة المواد التالفة والمتقادمة والمرتجعة ) المعادة ( وتجيك في مستندات وسجبلت  -4
 1خاصة تميزىا عند غيرىا 

فاظ عميو لغاية صرفو وتحديد نسبة التكاليف من رأس المال تبويب كل ما يصرف عمى الخزين والح -5
باإلضافة إلى ذلك فمن واجب الرقابة التأكد من التبويب السميم لتبلفي ما ينجم عن عدم وجود المواد 
أو الخسائر أو ضياع جزء من المواد أو زيادتيا والعمل عمى اإلقبلل من التكاليف إلى اقل حد ممكن 

1 

فاذ التي تتحمميا المنشأة نتيجة إلى عدم تواجد أي نوع من أنواع الخزين في المخزن تحديد تكاليف الن -6
1 

 1ضبط مقدار وقيمة المواد الواردة والمصروفة في كل آمر إنتاجي أو تشغيمي  -7
 خطوات الرقابة :

أو إن اليدف األساسي في عممية الرقابة ىو التأكد من أن الخطط التي وضعت وتنفذ بدقة وفق المقاييس 
وعميو الرقابة عممية مستمرة ميمتيا التأكد من أن ما تحقق فعبل يطابق المواصفات 1المؤشرات المحددة سمفا" 

 او المعايير او االىداف التي سبق  تقديرىا وليذا نجد أن الرقابة تتضمن الخطوات التالية :
 

ٔضجػ ثٌقم١مٟ ٚثٌّضٛلغ ٚصىْٛ صقو٠و ثٌّمج١٠ِ أٚ ثٌّؼج١٠ٌ ثٌّضّغٍز دجٌّمج١٠ِ ثٌضٟ صْضنوَ ٌم١جُ ثإل -1

 1ػٍٝ أشىجي ِنضٍفز 
 

 مقاييس كمية / والتي من خبلليا تحدد كميات المواد الواردة إلى المخازن وكمية المواد الراكدة  - أ

 1والتالفة                     

مقاييس نوعية / مثل درجة جودة المواد , ظروف الخزن المطموبة ودرجة مطابقة المواد  - ب
 المخزونة 

 1لممواصفات                      

المقاييس الزمنية / مثل الوقت المصروف الستبلم المواد والوقت المحدد لمفحص , الوقت  -ؽـ 
 المحدد  

 1لمتجييز                               
       المقاييس المالية / كمفة خزن الوحدة الواحدة , كمفة الطمب لكل طمبيو , كمفة االندثار , مصاريف                                    -ء

 1الصيانة  , العائد عمى رأس المال المستثمر في الخزين 

 
 



 العوامل المؤثرة عمى الرقابة عمى الخزين :
 

الختيار النظام المناسب لمرقابة لذا البد من  دراسة عدة عوامل تساعد في   اليوجد معيار محدد مستخدم
 -اختيار نظام الرقابة المناسب ومنيا:

 
 

 قيمة المواد أي كمفة المواد : -1

فإذا كانت كمفة نوع من األنواع المواد المخزونة عالية فيجب أن يكون نظام  الرقابة في عممية  
الصرف عمى ىذا النوع لو مبرراتو االقتصادية الن أي فقدان في المحافظة عميو يؤدي إلى خسارة 

 1كبيرة 
 

 كمية المواد : -2

رر التكاليف والجيود المبذولة عمى إذا كانت كمية المواد كبيرة أو معدل وزنيا عالي فان ذلك يب 
 1نظام الرقابة 

 1توفير المواد : ىناك مواد يسيل الحصول عمييا فينطبق عمييا نظام رقابة بسيط والعكس بالعكس  -3

 الطاقة المخزنية : -4

كمما كان حجم المواد كبير كمما احتاجت إلى مساحات مخزنيو واسعة وظروف خزن  ومعدات نقل  
 1حالة تكون الرقابة دقيقة ومناولة  في ىذه ال

 1الخواص الطبيعية لممواد : وما تتطمبو عن ظروف تخزين  -5

 1خبرة العمال في مجال الرقابة عمى المخزون في اختيار نظام الرقابة المناسب  -6
 (1اختبار بعدي )

 عرف الرقابة عمى المخزون ثم عدد حاالت الرقابة عمى الخزين ؟
 االجابة 

تعرف الرقابة بأنيا )) مجموعة من المشاطات او الفعاليات التي تقوم بيا المنشأة لمتاكد أن النشاطات القائمة 
 او المنقذة تمت طبعا لمخطط الموضوعة مسبقًا بكفاءة ونجاح ((

 حاالت الرقابة تتمثل ببلتي : 
 الرقابة عمى النوع . .1

 الرقابة عمى الكمية. .2



 الرقابة عمى مكان المخزون. .3

 الرقابة عمى الزمن . .4

 الرقابة عمى التكاليف . .5

 الرقابة عمى العدد والمواد . .6

 
 ( 2اختبار بعدي )

 ىناك عوامل تمعب دورًا مؤثرًا وبارزًا عند وضع نظام رقابة فعال , ماىي ؟
 االجابة 
 مركزية والمركزية التخزين . .1

 طبعة االنتاج ونوعيتو . .2

 طبيعة التخطيط . .3

 طبيعة ونوعية المخزون . .4

 
 
 
 
 

 المصادر :
 . 332 – 317النجار , صباح مجيد وآخرون , مصدر سابق, من  ص  -1

  211- 192الكبيسي , مصدر سابق , من ص  -2

 

 

 االسبوع الرابع والخامس والسادس :
 مفاهيم أساسية في مجال تخطيط الخزين 

  اهداف الوحدة



 سيكون الطالب قادرُا عمى أن :
 مجال التخطيط لممخزون .يتعرف عمى المفاىيم االساسية في  .1

 يتعرف عمى انواع التكاليف وكيفية احتساب كل منيا . .2

 يتعرف عمى الطرق المعتمدة في تحديد حجم الطمب لفترة زمنية قادمة . .3

 يتعرف عمى كيفية احتساب فترة التوريد عمى وفق المعادالت الجذرية . .4
 يفاْٛى أساسٛح فٙ يجال ذخطٛظ انًخشٌٔ :

 

ييدف تخطيط المخزون إلى الوصول إلى تحديد المستويات التي يكون االحتفاظ بيا اقتصاديا" أي الذي     
إن عدم األخذ بمبدأ التخطيط في عممية الشراء سوف يودي إما إلى تراكم  1يكمفيا اقل مايمكن من التكاليف 

ة حيث أن تراكم المواد يؤدي إلى أو شحو نفاد المواد في المخازن ولكل من ىاتين الحالتين مساوئ معين
احتمال حدوث تمف لممواد وارتفاع تكاليف التخزين , فضبل" عن ارتفاع فائدة االستثمار في الخزين والذي 

اما نفاد الخزين فقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشراء وتوقف العمميات اإلنتاجية , 1يزيد عن حاجة المنشأة 
جميور من الموردين يتخذوا شتى الوسائل في ترغيب إدارات تمك المنشات خاصة وان أمام إدارة المشتريات 

عمى زيادة مشترياتيم كمنح الخصومات )خصم نقدي( , تقديم خدمات مابعد البيع , خفض األسعار وغيرىا 
ذا حدث العكس فقد يحدث نفاد مما يؤدي إلى قيام المنشأة  1وىذا يؤدي إلى تراكم المواد في المخازن  1 وا 
لشراء السريع من األسواق لتوفير احتياجات لزبائنيا وقد تشترى بأسعار عالية مما يرفع من التكاليف ويقمل با

األرباح , أو قد يترك الزبائن ىذه المنشآت لمشراء من غيرىا من المنشآت مما يؤدي إلى خسارة المنشأة 
 1المادية والمعنوية في آن واحد 

حالتين أعبله إلى التخطيط العممي لتوفير احتياجاتيا مع األخذ بنظر االعتبار لذا تمجأ المنشأة ولتبلفي ال    
 -العوامل المؤثرة عمى ذلك والتي تتمثل باالتي :

 

 1تكاليف التخزين -1

 تكاليف الشراء . -2

 1سعر شراء الوحدة الواحدة  -3

 1حجم الطمب لفترة زمنية قادمة  -4

 1معدالت االستيبلك اليومي واألسبوعي  والشيري  -5

 

 



 
 

 ذكانٛف انرخشٍٚ : -1

 

تعرف بأنيا جميع النفقات والمصاريف التي تتحمميا المنشأة من اجل المحافظة عمى المخزون منذ دخول 
البضاعة إلى المخزن وحتى خروجيا منو , تزداد ىذه التكاليف بزيادة عدد مرات الشراء وتنخفض بانخفاضيا 

 وكما في الشكل : 1

 :ذكانٛف انرخشٍٚ  إَٔاع

 
  فائذج االسرثًار :ذكانٛف  - أ

 

قد يكون رأس المال مقترضا" من الخارج ومستثمر في المخزون , فان فائدة رأس المال المقترض والمستثمر 
توزع عمى عدد الوحدات المستثمر فييا رأس المال المقترض وتعتبر جزء من تكاليف الخزين ,  في المخزون

 : ويمكن احتساب فائدة رأس المال عمى المخزون كاألتي
 
 

 وٍفز ثٌطٍخ ٌفضٌر ١ٍِٕز ِؼ١ٕز                                                       
 ْٔذز ثٌفجةور  ×  ِموثً ثٌفجةور ػٍٝ ًأُ ثٌّجي ثٌّْضغٌّ =                                             -

 ) إىث ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جن م٠َٓ ثفض١جؽٟ (                     2) ثّضٙالن ِٕضظُ (                                                
 

 
 وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                       

-                       = ٌ ُ ثٌّجي ثٌّْضغّ ٝ ًأ ٟ         ِموثً ثٌفجةور ػٍ ٓ ثالفض١جؽ ْٔذز × +  وٍفز ثٌن٠َ

 ثٌفجةور  
 ) إىث وجْ ٕ٘جن م٠َٓ ثفض١جؽٟ (                          2) ثّضٙالن غ١ٌ ِٕضظُ (                                  

 
 

 صضؼّٓ صىج١ٌف ثٌنَْ ثألصٟ :  :ذكانٛف انخشٌ  - ح

 

 1تكاليف المساحات المخزنية  -

 1والمناولة تكاليف معدات النقل  -

 1تكاليف معدات الخزن -

 1تكاليف القوى العاممة  -

 1الخ ( –أجور ىاتف   –كيرباء   –تكاليف أخرى ) قرطاسيو  -



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 :  ذكانٛف انرقادو -جـ 

 

٠مظو دٙج ثٌّٛثه ثٌضٟ ِؼش ػ١ٍٙج فضٌر ١ٍِٕز ؽ٠ٍٛز فؤطذقش ِٓ ؽٌثء ىٌه غ١ٌ طجٌقز :  انرقادو     

 ٌٍؼ١ٍّز  
ثإلٔضجؽ١ز أٚ ثٌض٠ْٛم١ز ٠ٚؼٛه ثٌْذخ فٟ ىٌه إٌٝ ثٌضطًٛثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌّضْجًػز ثٌضٟ                  

 أطذقش ١َِر  
  1٘يث ثٌؼظٌ                 

ٓ ؽ٠ٌك د١ؼٙج ٚػجهر ِج ٠ىْٛ ثٌذ١غ دؤّؼجً                   ٌيث صٍؾؤ ثٌّٕشجس إٌٝ ثٌضنٍض ِٓ ثٌّٛثه ثٌّضمجهِز ػ
 ثلً  

ِٓ ّؼٌ ثٌشٌثء فضضقًّ ثٌّٕشؤر مْجًر ٔض١ؾز ٌيٌه ٚصؼجف ٘يٖ ثٌنْجًر إٌٝ صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ                  
 ٚصقًّ 

 1دٙج ثٌٛفور ثٌٛثفور                  

 

  : ذكانٛف انرهف -د

 

ىي المواد التي أصيبت بأضرار بسيطة أو جسيمة فأصبحت من جراء ذلك غير صالحة لمعممية :  انرانف    
اإلنتاجية أو التسويقية , وعادة تتخمص منيا المنشأة عن طريق بيعيا بأسعار واطئة وتتحمل نتيجة لذلك خسارة , أو 
تقوم    بإعادة تصنيعيا وتتحمل كمف إضافية وىذه الكمف تضاف إلى تكاليف الخزين وبالتالي كمفة الوحدة الواحدة 

1 
 

جؽٌ ثٌضٟ لو صضؼٌع ٌٙج ثٌّٕشؤر ٚأدٌٍ٘ج ثٌضج١ِٓ ػو مطٌ ٠ٚشًّ ثٌضج١ِٓ ػو ثٌّن : ذكانٛف انرايٍٛ -ْـ 
   1ثٌق٠ٌك 

 ٠ٚ1قضْخ وْٕذز ِت٠ٛز ِٓ ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ                              
 

ٟ٘ ثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صضقٍّٙج ثٌّٕشؤر ٔض١ؾز ٌؼوَ ٚؽٛه م٠َٓ ٠ىفٟ ٌٍؼ١ٍّز ثإلٔضجؽ١ز أٚ :  ذكانٛف انُفاد –ٔ 
 ثٌض٠ْٛم١ز  

 , ٚ٘يث ٠ؤهٞ إٌٝ :                          



الشراء السريع من األسواق وقد تكون المواد موسمية أو غير متوفرة بكميات كبيرة فيكون سعرىا أعمى  -1
تمجأ المنشأة إلى ذلك من اجل تمبية طمبات الزبائن وان فرق السعر ناتج عن  1من السعر االعتيادي 

 1تكاليف النفاد 
 

الزبائن عن مبيعات المنشأة إلى منشآت أخرى تمبي حاجتيم عمى نحو أفضل وىذا يؤدي انصراف  -2
خسارة ىذه المنشأة ألرباح كان من الممكن تحقيقيا لو كانت البضاعة موجودة , وىذه األرباح 

 1المفقودة بسبب عدم وجود بضاعة تسد الحاجة تدخل ضمن حساب تكاليف التخزين
 

 شٍٚ :كٛفٛح اسرخزاج ذكانٛف انخ

 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                      

)صىج١ٌف ثٌفجةور + صىج١ٌف ثٌضٍف + صىج١ٌف × صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =                                        - أ

 ثٌضمجهَ +   
صىج١ٌف ثٌنَْ + صىج١ٌف ثٌضج١ِٓ + صىج١ٌف                         2

 ثٌٕفجه(
 

 1٘يث ثٌمجْٔٛ إىث ًٚه فٟ ثٌْؤثي صىج١ٌف ثٌن٠َٓ ِؾَأر ) مَْ , صٍف , صمجهَ , فجةور ثالّضغّجً(٠طذك 
 

 وٍفز ثٌوفؼز                                     
 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ × صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =                       - ح

                                2 
 

 1ث ًٚه فٟ ثٌْؤثي صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ صْجٚٞ ْٔذز ِت٠ٛز ِٓ ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ ٠طذك ٘يث ثٌمجْٔٛ إى
 

 وٍفز ثٌوفؼز                                   
 ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ = 

                                      2 
 

 

 فؾُ ثٌوفؼز                          

 ِؼوي ثٌّنَْٚ = 
                              2 

 
 1ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور× وٍفز ثٌوفؼز = فؾُ ثٌوفؼز 

 

( وحدة وكان 32111عمى فرض أن حجم الطمب السنوي من المادة ) س( إلحدى المنشات )  -: (1يثال )
( وحدة 1111( يوم عمل وحجم الدفعة االقتصادية المتفق عمييا )321عدد أيام  العمل الفعمية خبلل السنة )

 مامقدار 



 1معدل المخزون لكل دفعة من الدفعات  
 

 : انحم
     32111 

 1ٚفور  111ِؼوي ثالّضٙالن ث١ٌِٟٛ =                     =  
                                       321  

 1111فؾُ ثٌوفؼز                                    
ٟ صْضٍٙه فٟ ثٌوفؼز   11ثاللضظجه٠ز =                                       =                     =  ػوه ثأل٠جَ ثٌض

 1أ٠جَ 
 111ِؼوي ثالّضٙالن ث١ٌِٟٛ                     

 

  951=  2( ÷ 911+1111معدل اليوم األول = ) 
   851=   2( ÷811+  911معدل اليوم الثاني = ) 
 751=  2( ÷  711+  811معدل اليوم الثالث = )
 651=  2( ÷ 611+  711معدل اليوم الرابع = ) 

 551=  2( ÷ 511+  611معدل اليوم الخامس = ) 
 451=  2( ÷ 411+  511معدل اليوم السادس = ) 
 351=  2( ÷ 311+  411معدل اليوم السابع   = ) 
 251=  2( ÷ 211+  311معدل اليوم الثامن   = ) 
 151=  2( ÷ 111+  211معدل اليوم التاسع   = ) 
 51=  2÷ + صفر(  111معدل اليوم العاشر  = ) 

 
 ِؾّٛع ِؼوالس ثٌّنَْٚ مالي ثأل٠جَ ثٌؼشٌر  

 ِؼوي ثٌّنَْٚ =                                                 

 ػوه أ٠جَ ثالّضٙالن         
 

 
 

 851 +951  +051  +651  +551  +451  +351   +251  +151  +51 
                    = 

      11 
 

  5111 
 1ٚفور  511=                   =                   



                            11 
 

 

( وحدة عمما" بان الفائدة المفروضة 1211مامقدار تكاليف الخزين لحجم الدفعة التي مقدارىا ) -: (2يثال )
 عمى 

( دينار وتكاليف التمف والتقادم 25الوحدة الواحدة كجزء من استثمار رأس المال تساوي )               
 لموحدة 

 1( دينار 35( دينار وتكاليف الخزن لموحدة الواحدة خبلل السنة )15الواحدة خبلل السنة )               
 

 انحم :
 

 فؾُ ثٌوفؼز                             
 )صىج١ٌف فجةور ثالّضغّجً + صىج١ٌف ثٌضٍف ٚ ثٌضمجهَ + صىج١ٌف ثٌنَْ(   × صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =                       

                               2   

  
 1211  

 1ه٠ٕجً  45111=  05×  611(  =      35+  15+  25=                       × )                    
                               2 

 
 ( ٚفور ٚصىج١ٌف  2111ِجِموثً صىج١ٌف ثٌن٠َٓ إىث ػٍّش دجْ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ِْج٠ٚز ) -: (3يثال )

 1( ه٠ٕجً 2% ِٓ ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ ػٍّج" دجْ ّؼٌ ثٌٛفور ثٌٛثفور صْجٚٞ )11ثٌضن٠َٓ                
 

 : انحم
 

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور  × فؾُ ثٌوفؼز                             
                                                            = ٓ ٓ                 × صىج١ٌف ثٌضن٠َ            ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َ

  

                                                2   
 

 1ه٠ٕجً وٍفز ثٌوفؼز  4111=  2×  2111=                    
 

  4111           11 
 ه٠ٕجً 211×               =  صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =               

2            111 
 

 
 

 



 
 

 ذكانٛف انشزاء : -ب

 

حين وصول البضاعة إلى  تعرف بأنيا مجموع النفقات التي تتحمميا المنشاة من تاريخ إصدار أمر الشراء إلى
 1وكما في الشكل 1ترتفع ىذه التكاليف بازدياد عدد مرات الشراء وتنخفض بانخفاضيا 1مخازن المنشاة 

 تتضمن تكاليف الشراء األتي :
 1تكاليف النقل  -

 1بريد , ىاتف , الخ (’ التكاليف اإلدارية ) رواتب الموظفين , قرطاسيو  -

 1ة زمنية قادمة (تكاليف الطمب ) تكمفة الطمب لفتر  -
 -وتحتسب تكاليف الشراء كاألتي :

 
 )تكمفة النقل + التكاليف اإلدارية (× تكاليف الشراء = عدد الدفعات  -1

 ) إذا وردت تكاليف الشراء مجزأة (                       
 

 تكمفة الشراء لمدفعة الواحدة × تكاليف الشراء = عدد الدفعات  -2

 ذا وردت تكاليف الشراء مجتمعة () إ                       
 

 ( ٚصىٍفز ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور 8: ثفْخ ِموثً صىج١ٌف ثٌشٌثء إىث ػٍّش أْ ػوه ٌِثس ثٌشٌثء ) (1يثال )
 1( ه٠ٕجً 311111)              

 
 انحم :

 
 صىٍفز ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور × صىج١ٌف ثٌشٌثء = ػوه ٌِثس ثٌشٌثء 

 1ه٠ٕجً  2011111=    311111×  8=                     
 

 ( ٚصىٍفز ثٌٕمً ٌٍوفؼز ثٌٛثفور صْجٚٞ 0: ثفْخ صىج١ٌف ثٌشٌثء إىث ػٍّش أْ ػوه ٌِثس ثٌشٌثء ) (2يثال )
 1( ه٠ٕجً  01111( ه٠ٕجً ٚثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز صْجٚٞ ) 251111)               

 

 : انحم 
 

 صىٍفز ثٌٕمً + ثٌضىٍفز ثإلهث٠ًز ( × ) ثس ثٌشٌثء صىج١ٌف ثٌشٌثء = ػوه ٌِ
 1ه٠ٕجً  2241111=    321111×  0(  =  01111+  251111× )  0=                     

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 : سعز انشزاء -جـ 

 

يمكن معرفتو من العروض الواردة من الموردين أو من متوسط أسعار الشراء إذا أردنا التخطيط قبل طمب 
( 5أو من الميزانية التقديرية لممشتريات فمثبل" سبق في السنة الماضية شراء مادة معينة بمعدل ) العروض .

دينار حسب احتماالت الزيادة المتوقعة في األسعار . أو مثبل"  5,5دينار وحدد ليا من الميزانية عمى أساس 
ر المبلئم مع المواصفات وردت عروض لممنشأة تحدد سعر المادة فتختار أفضل العروض سعرا" أو السع

 1المطموبة 
 حجى انطهة )كًٛح االحرٛاجاخ ( نفرزج سيُٛح قاديح : -د

 

يمكن معرفة االحتياجات أو احتسابيا من الميزانية التقديرية لممواد التي تعتمد عمى الميزانية التقديرية لئلنتاج 
أما في حالة الشراء أو التخزين ألجل وذلك في حالة شراء وتخزين االحتياجات لغرض اإلنتاج أو التشغيل . 

البيع فيمكن معرفتيا أو احتسابيا من الميزانية التقديرية لممبيعات ونظرا" لكون الميزانية التقديرية لممبيعات 
تعتبر األساس لوضع الميزانية العامة لممنشأة وكذلك عمى ضوئيا تقدر الميزانيات األخرى . توجب توضيح 

 :كيفية تقدير المبيعات 
 

إن تقدير المبيعات يتم وفق صور ثبلث سواء في المنشآت التجارية ) البيع ثم الشراء ( أو المنشآت اإلنتاجية 
1 
 

 : التنبؤ العممي الذي يعتمد عمى الدراسة والتحميل واالستنتاج واىم طرق التنبؤ المستخدمة األتي : أوال"
 

 1التنبؤ بالمبيعات المقبمة عن طريق رجال اإلدارة  - أ

 1التنبؤ بالمبيعات المقبمة عن طريق وكبلء التوزيع ورجال البيع في المناطق البيعية  - ب

 1التنبؤ بالمبيعات عمى أساس المبيعات السابقة  -جـ



 1التنبؤ بالمبيعات عمى أساس االتجاه العام   -ء
 

ك من المخازن ألية : تقدير كمية االحتياجات السنوية عن طريق معرفة معدل البيع أو معدل االستيبل ثانيا"
 مادة 

 حسب السياسة اإلنتاجية أو البيعية المرسومة أو عمى أساس المعدل في السنة السابقة .         
 

: معرفة االحتياجات السنوية عن طريق الخبرة والموىبة الشخصية لمفنيين وأصحاب االختصاص  ثالثا"
 والمين.

يمكن معرفة االحتياجات السنوية والتخطيط لشرائيا وتخزينيا ىذا وعند التعرف عمى تقدير المبيعات          
1 
 
 
 

 يثال عٍ طزٚقح انرُثؤ عهٗ أساص يثٛعاخ انسُٕاخ انساتقح :

 
ٖ ثٌط٠ٌمز ػٍٝ ثٌّذ١ؼجس ٌٍْٕز ثٌقج١ٌز ٚثٌّذ١ؼجس فٟ ثٌْٕز ثٌْجدمز ٚوجالصٟ :  صؼضّو ٘ي

 
 ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌقج١ٌز 

 ×      ثٌّذ١ؼجس ثٌّمذٍز = ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌقج١ٌز 
 ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌْجدمز                                                          

 

 إلحدى السمع في الشركة العامة لمصناعات الجمدية كانت   2115لو افترضنا أن مبيعات سنة  : (  1يثال )
 1( وحدة 8111كانت ) 2114( وحدة والمبيعات منيا في سنة  12111)               

 . 2116: كم ىي المبيعات التقديرية لسنة  المطموب
  انحم : 

 ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌقج١ٌز 
 ×       ثٌّذ١ؼجس ثٌّمذٍز = ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌقج١ٌز 

 ِذ١ؼجس ثٌْٕز ثٌْجدمز 
 

    12111 
 1ٚفور 144411=  2,1×  12111×                               =   12111=  2116ٌؼجَ ثٌّذ١ؼجس 
                                                     9111 

 



 

ً ِٓ ِجهر ِج ٌؼجَ  (2يثال ) ( ٚفور 49111) 2116: وجٔش ثٌّذ١ؼجس ٌّؼًّ ثألٌذْز ثٌؾجَ٘ر فٟ ثٌّٛط

ِ ثٌّجهر ٌؼجَ  ٛ ) 2110ٚوجٔش ِذ١ؼجس ٔف  1( ٚفور 02111٘
 

 . 2119ِجِموثً ِذ١ؼجس ػجَ  :انًطهٕب 
 : انحم

  2110ِذ١ؼجس ػجَ  
 ×  2110= ِذ١ؼجس ػجَ  2119ِذ١ؼجس ػجَ 

  2116ِذ١ؼجس ػجَ  

 

  

 02111 

                   =02111   =                                 ×02111    ×1,5       =02111  ×142  =96411  
 ٚفور . 

                                            49111 

 

 

 

 

 

 

 

 مبيعات السنة السابقة باستخدام سمسمة زمنية :
 

 : كانت مبيعات المنشأة العامة لمصناعات الخفيفة من مادة المبردات لعدد من األشير كاألتي : مثال
 : تقدير مبيعات شير آب لتمك السنة . المطموب

 

 ثألشٌٙ س
ػوه 

 ثٌّذٌهثس
 ثالٔقٌثف

ثالٔقٌثف فٟ 

 ثٌضىٌثً
 ٌِدغ ثالٔقٌثف

 8 191- 3- 61 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ 1

 4 161- 2- 91 شذجؽ 2

 1 99- 1- 99 آىثً 3

 طفٌ طفٌ طفٌ 114 ١ْٔجْ 4

 1 116 1 116 أ٠جً 5

 4 249 2 124 ف٠ٌَثْ 6



 8 386 3 132 صٍّٛ 0

 آح 9
014  

- 429 
        +021  

          332 

29 

 
 

 ِؾّٛع ثٌّذ١ؼجس  
 شٌٙ ثألّجُ ( –شٌٙ ثٌطٍخ × ) ِذ١ؼجس شٌٙ ثٌطٍخ =                                   + ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ 

 ػوه ثٌفضٌثس ث١ٌَِٕز  

 ثالٔقٌثفجس ×  ِؾّٛع ثٌّذ١ؼجس                        
                                                  ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ = 

 ِؾّٛع ٌِدغ ثالٔقٌثفجس                              
 

     9   1+  0 ثوذٌ و١ّز + ثطغٌ و١ّز  
ْ  4=            =    =       ثٌّضّٛؾ =   شٌٙ ١ْٔج

                                        2                                         2                      2 
 

 332 ثٌضىٌثً × ثالٔقٌثف ِؾّٛع                                   

   1149=  =                                                ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ = 
 29 ِؾّٛع ٌِدغ ثالٔقٌثف                              

 
           014 

  4×  1149+  11145( =  4 - 9) 1149+            ِذ١ؼجس شٌٙ ثٌطٍخ ) شٌٙ آح( = 
                                                                0 

 

 ٚفور ِذ١ؼجس شٌٙ آح   14040=   4042+  11145=                                                   

 

 

 

 

ير إذا كان اتجاه المبيعات لمفترات السابقة في تطور نحو الزيادة فيجب أن تكون مبيعات ش  :يالحظح 
مبردة  148الطمب بنسبة  أعمى من النسب السابقة وكما يظير من المثال حيث بمغت مبيعات شير آب  

وىي أعمى من  النسب السابقة . إضافة لما ذكر من أساليب تعتمدىا المنشآت في تقدير االحتياجات , ىناك 
 باالتي : أساليب أخرى تعتمد في تقديراحتياجات المنشأة من المواد المخزنية وتتمثل

 



 أسهٕب انسالسم انشيُٛح : -1
 

تعرف السمسة الزمنية بأنيا مجموعة مشاىدات لمتغير ما خبلل فترة زمنية معينة, وتترجم ىذه المشاىدات في 
 جداول أو رسوم بيانية لمشاىدة التغير عمى المتغير موضوع البحث .

 ومن بين ىذه السبلسل الزمنية :
 

 المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الموزون .المتوسطات المتحركة كالمتوسط  - أ

يعرف المتوسط المتحرك بأنو ابسط أنواع األساليب ويستخدم في تقدير الطمب عمى المواد البطيئة الحركة 
 لفترات زمنية مقبمة باالعتماد عمى فترات زمنية سابقة .

 التسريح ) التعديل( اآلسي البسيط والتسريح اآلسي المعدل . - ب

 
 ربعات الصغرى .أسموب الم -2

 أسموب معامل االرتباط . -3

 
بعد التعرف عمى األساليب المعتمدة في تقدير االحتياجات من المواد المخزنية البد من توضيح كل أسموب 

 عمى حده وكاالتي :
 

 

 يثال عٍ انًرٕسظ انًرحزك انثسٛظ :

 

نفرض أن المنشأة في نياية األسبوع الثالث وترغب في تقدير الطمب لؤلسبوع الرابع وذلك باستخدام متوسط 
متحرك بسيط ذي ثبلث فترات . ا وان المنشأة في نياية األسبوع الخامس وترغب في تقدير الطمب لؤلسبوع 

 السادس وذلك باستخدام متوسط متحرك بسيط ذي خمس فترات , 
 ( أسبوع .14ر طمب المنشأة لمحالتين أعبله ولغاية )المطموب : قد

 
 

 
 

 
 

 ( فضٌثس 5ِضقٌن ِضّٛؾ د١ْؾ ىٞ ) ( فضٌثس3ِضقٌن ِضّٛؾ د١ْؾ ىٞ ) ػوه ثٌٛفوثس  ثألّذٛع



1 1111   

2 1211   

3 1611   

4 1511 1266  

5 1111 1433  

6 1611 1411 1291 

0 1411 1411 1411 

9 1011 1366 1441 

8 1211 1566 1461 

11 1111 1433 1411 

11 1511 1333 1411 

12 1411 1260 1391 

13 1111 1333 1391 

14 1611 1333 1261 

 
 ( فضٌثس :3ِضقٌن ىٞ )

                                               ٌُ-1   ُ  +ٌ-2  ُ  +ٌ-3  ُ3  ُ  +2  ُ  +1 

 =  4أٚ   س                                         ثٌّضّٛؾ ثٌّضقٌن ٌٍفضٌر ثٌٌثدؼز =    

 3 3  )س(  ْ                    

  0033+0033+0333 
س  : ثٌّضّٛؾ               1266=                                 =                                      

 ثٌّضقٌن.

ً ثٌطٍخ .                                            3          ُ : ٠ّغ
 ي : ػوه ثٌفضٌثس .   

ْ : ثٌفضٌر ثٌّطٍٛدز    
. 

 
                                            ُ4  ُ  +3  ُ  +2 1511+1611  +1211 

=  =  =      5س    ثٌّضّٛؾ ثٌّضقٌن ٌٍفضٌر 
1433 

 3  3          ثٌنجِْز      
 

                                            ُ5  ُ  +4  ُ  +3 1111+1511  +1611 

=  =  =       6س                                 

1411 
               3  3 

 
 



                                            ُ6  ُ  +5  ُ  +4 1611+1111  +1511 

=  =  =       7س                                 

1411 
               3  3 

 
                                            ُ7  ُ  +6  ُ  +5 1411+1611  +1111 

=  =  =       8س                                 
1366 

               3  3 
 

 
 

                                            ُ8  ُ  +7  ُ  +6 1011+1411  +1611 

=  =  =       9س                                 

1566 
               3  3 

 
                                            ُ9  ُ  +8  ُ  +7 1211+1011  +1411 

=  =  =       11س                                 
1433 

               3  3 
 

 111111ٚ٘ىيث دم١ز ثٌفضٌثس 

 انًطهٕب انثاَٙ :
 ( فضٌثس 5ِضقٌن ىٞ )

 

                                           ُ6-1   ُ  +6-2  ُ  +6-3  ُ  +6-4  ُ  +6-5  

 ثٌّضّٛؾ ثٌّضقٌن ٌٍفضٌر   =                                             

 5                  (6 )سْ             

 

                                            ُ5  ُ  +4  ُ  +3  ُ  +2  ُ  +1  

   =      6س    ثٌّضّٛؾ ثٌّضقٌن ٌٍفضٌر 
  5                    ثٌْجهّز       

 
                                               1111+1511+1611+1211+1111  

                                             =    =1291  
                         5 

 
                                                ُ6  ُ  +5  ُ  +4  ُ  +3  ُ  +2  



    =      7س                                  

                         5 
  

                                               1611+1111+1511+1611+1211  

                                             =    =1411  
                         5 

 
                                                ُ7  ُ  +6  ُ  +5  ُ  +4  ُ  +3  

    =      8س                                  
                         5 

 
                                               1411+1611+1111+1511+1611  

                                             =  =  1441  
                         5 

 
 

 
 

 
 

                                                ُ8  ُ  +7  ُ  +6  ُ  +5  ُ  +4  

    =      9س                                  
                         5 

 
                                               1011+1411+1611+1111+1511  

                                             =    =1461  
                         5 

 
                                                ُ9  ُ  +8  ُ  +7  ُ  +6  ُ  +5  

    =      11س                                  
                         5 

 
                                               1211+1011+1411+1611+1111  

                                             =    =1411  
                         5 

 
 11111ٚ٘ىيث دم١ز ثٌفضٌثس 

 

 يجب اختيار فترة زمنية مناسبة الحتساب المتوسط المتحرك الن طول الفترة يؤثر عمى نتائج تقدير : يالحظح 



الطمب . فكمما طالت الفترة ساعد ذلك عمى تعديل العوامل العشوائية وىي حالة مرغوبة . أما إذا             
 قصرت الفترة فتحدث تقمبات في تقدير الطمب وىي حالة غير مرغوبة .

 

 عٕٛب طزٚقح انًرٕسطاخ انًرحزكح :

 

ضرورة االحتفاظ بجميع المعمومات عن الفترات الزمنية الماضية . مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف  -1
 الخزن لممعمومات واسترجاعيا .

 

تعطي ىذه الطريقة نفس الوزن النسبي لجميع المشاىدات التي تدخل في احتساب المتوسط والوزن  -2
" عمى طول الفترة الزمنية . فمثبل" الوزن النسبي لممطموب األول في المثال النسبي ىو واحد مقسوما

. ويمكن التغمب عمى ىذه الحالة وذلك بتغيير األوزان   1/5ولممطموب الثاني  1/3السابق كان 
النسبية لممشاىدات عمى أن يكون مجموع األوزان مساويا" إلى واحد , ويتمثل ىذا بالمتوسط المتحرك 

 الموزون.
 
 
 
 
 
 

 احسب مقدار المتوسط المتحرك الموزون لمشير الخامس إذا توفرت لديك المعمومات اآلتية :  :مثال 
 

 ثٌٍْٛ ثٌْٕذٟ و١ّجس ثٌْقخ ثألشٌٙ
1 111 11% 

2 81 21% 

3 115 31% 

4 85 41% 

  ؟ 5

 

 ثٌّضّٛؾ ثٌّضقٌن ثٌٍّْٛٚ 

ٌ ثٌنجِِ       س      ٟ + و١ّز ثٌْقخ ٌٍشٌٙ ثٌغجٌظ  x= و١ّز ثٌْقخ ٌٍشٌٙ ثٌٌثدغ  5ٌٍشٙ × ٍٚٔٙج ثٌْٕذ

 ٍٚٔٙج 



                                       ٟ ٌ ثٌغجٔ ٟ + و١ّز ثٌْقخ ٌٍشٙ ٟ + و١ّز ثٌْقخ ٌٍشٌٙ × ثٌْٕذ ٍٚٔٙج ثٌْٕذ
 × ثألٚي 

                                      . ٟ  ٍٚٔٙج ثٌْٕذ
 

                                  =85×1441  +115  ×1431  +81 ×1421  +111 ×1411  
                                  =39  +3145 +19  +11  =8045  

 
  

  :انًعذل  اٜسٙانثسٛظ ٔانرسزٚح  اٜسٙانرسزٚح  -ب

 

 يستخدم ىذا األسموب لتصحيح االختبلف بين الطمب المقدر والطمب الحقيقي .
إذ أن القاعدة تشير إلى أن تقدير الطمب لفترة زمنية معينة ماىو إال تقدير لمفترة السابقة مضافا" إليو تصحيح 

 االختبلف بين الطمب المقدر والطمب الحقيقي . 
إن التسريح اآلسي البسيط يعاني مشكمة عدم قدرتو عمى التكيف لمتغيرات التي تطرأ عمى الطمب بسرعة . 

ه المشكمة توصل الباحثون في ىذا المجال إلى وسيمة من شأنيا زيادة تطابق الطمب المقدر ولمتغمب عمى ىذ
مع الطمب الحقيقي أي تحسين سرعة استجابة التقديرات لمتغيرات التي تطرأ عمى الطمب فاستخدموا أسموبا" 

لسريع باتجاه أخر ىو التسريح اآلسي المعدل وذلك من اجل إظيار التغيرات عمى الطمب وخاصة الطمب ا
 الزيادة أو النقصان والذي اليظير بالتسريح اآلسي البسيط .

 
 يثال عٍ انرسزٚح اٜسٙ انثسٛظ 

 

تستخدم احدى المنشات طريقة التسريح اآلسي لتقدير الطمب عمى خزين إحدى المواد وتعتمد في ذلك عمى 
( 511بينما بمغ الطمب الحقيقي )( وحدة , 451) 2ك % وكان الطمب المقدر لشير11ثابت تسريح مقداره 

وحدة , وظير فيما بعد أن الطمب الحقيقي لؤلشير من الشير شباط إلى الشير تشرين األول كما يتضح من 
 الجدول أدناه.

 
 
 

 :تقدير الطمب لؤلشير من الشير الثاني إلى الشير العاشر  المطموب 
 

 :      ثٌؾوٚيانحم



 + 

 مطؤ ثٌضمو٠ٌ ثٌّموً ثٌطٍخ ثٌطٍخ ثٌقم١مٟ ثألشٌٙ
صظق١ـ 

 ثٌنطؤ
 ثٌضمو٠ٌ ثٌؾو٠و

 455 5 51 451 511 وجْٔٛ ثٌغجٟٔ

 464 8 99 455 543 شذجؽ 

 405 11 116 464 501 آىثً

 400 2 10 405 482 ١ْٔجْ 

 400 1 1 400 409 أ٠جً

 493 6 50 400 534 ف٠ٌَثْ

 494 1 14 493 480 صٍّٛ

 490 3 31 494 514 آح

 494 3- 33- 490 454 أ٠ٍٛي

صش٠ٌٓ 

 ثألٚي
523 494 38 4 499 

صش٠ٌٓ 
 ثٌغجٟٔ

468 499    

 

ْ     :انحم   ثٌمجٔٛ
 

 
ـ  [و١ّز شٌٙ ثٌطٍخ  ْ = ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك +  ٟ ٌٍشٌٙ ثٌْجدك × ) عجدش ثٌض٠ٌْ  –ثٌطٍخ ثٌقم١م

 ثٌطٍخ 
 ]ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك (                                                                                                      

ٟ شذجؽ  =  ٌ ثٌغجٔ   ]( 451 – 511× ) 1411 [+  451ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ
                                           =451 ( +1411×51  =  )451  +5411  =455 

 
ٌ ثٌغجٌظ آىثً  =    ]( 455 – 543× ) 1411 [+  455ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ

                                          =455 ( +1411×99  =  )455  +9491  =463491  =464  

 
 ٌ ْ  = ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ   ]( 464 – 501× ) 1411 [+  464ثٌٌثدغ  ١ْٔج

                                             =464 ( +1411×116  =  )464  +11461  =404461  =405  
 

ٌ ثٌنجِِ  أ٠جً  =    ]( 405 – 482× ) 1411 [+  405ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ
                                             =405 ( +1411×10  =  )405  +1401  =406401  =400  

 
 =   ْ ٌ ثٌْجهُ  ف٠ٌَث   ]( 400 – 409× ) 1411 [+  400ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ

                                                   =400 ( +1411×1  =  )400  +1411  =400411  =400  
 

 =   ٍ ٌ ثٌْجدغ  صّٛ   ]( 400 – 534× ) 1411 [+  400ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ



                                             =400 ( +1411×50  =  )400  +5401  =492401  =493  
 

 
 

 
 

ٌ ثٌغجِٓ  آح   =    ]( 493 – 480× ) 1411 [+  493ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ
                                           =493 ( +1411×14  =  )493  +1441  =494441  =494  

 
ٌ ثٌضجّغ  أ٠ٍٛي   =    ]( 494 – 514× ) 1411 [+  494ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ

                                             =494 ( +1411×31  =  )494  +3411  =494441  =490  
 

ٌ ثٌؼجشٌ  س   ]( 490 – 454× ) 1411 [+  490=    1ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ
                                             =490 ( +1411(×-33 =  ) )490 - 3431  =493401  =494  

 
ٌ ثٌقجهٞ ػشٌ  س   ]( 494 – 523× ) 1411 [+  494=    2ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ

                                                    =494 ( +1411×38  =  )494  +3481  =490481  =499  

 
 

 

 انرسزٚح اٜسٙ انًعذل :
 

ْ ثٌيٞ  ٚ ثٌٕمظج ٝ ثٌطٍخ ٚمجطز ثٌطٍخ ث٠ٌٌْغ دجصؾجٖ ث٠ٌَجهر أ َ ٘يث ثألٍّٛح إلظٙجً ثٌضغ١ٌثس ػٍ ٠ْضنو

ٟ ثٌذ١ْؾ . ـ ث٢ّ ٟ ثٌض٠ٌْ  ال٠ظٌٙ ف
 

 انقٕاٍَٛ :
 

 ذقذٚز انطهة  -1
 

ـ  [و١ّز شٌٙ ثٌطٍخ  ْ = ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك +  ٟ ٌٍشٌٙ ثٌْجدك × ) عجدش ثٌض٠ٌْ  ثٌطٍخ ثٌقم١م
 ]ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك (  -                                                                                          

 ِ احرساب االذجا -2
 

ْ = ثصؾجٖ ثٌفضٌر ثٌْجدمز +  ـ ثالصؾجٖ  [ثصؾجٖ شٌٙ ثٌطٍخ   ٌ ثٌالفك × ) عجدش ثٌض٠ٌْ ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٙ  صمو٠

ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٌٙ ثٌْجدك (  -                                                                                            ]صمو٠
 انطهة انًعذل  -3

 
ٖ .ثٌطٍخ ثٌّموً +   ثالصؾج

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
( وحدة والطمب الحقيقي لذلك الشير 211ىو) 2116: كان الطمب المقدر لمشير الثاني )شباط( عام  مثال

(195  ) 
 ( وحدات .  5وحدة , وكان االتجاه في الفترة السابقة )        
( وثابت 1,21: تقدير الطمب المعدل لمشير الثالث ) آذار ( باستخدام ثابت تسريح أسي مقداره ) المطموب
 تسريح 

 ( .1,31االتجاه مقداره )             
 

 : انحم

 
 ذقذٚز انطهة  -1

 
ً  = ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك +  ٌ ثٌغجٌظ  آىث ـ  [ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ ٟ × ) عجدش ثٌض٠ٌْ  ثٌطٍخ ثٌقم١م

 ]ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك ( -ٌٍشٌٙ ثٌْجدك                                                                        
 

                                           =211  +] 1421  ( ×185- 211)[ 
                                           =211  ( +1421 ( ×-5 = ))211 ( +-1411 = )188 

 
 احرساب االذجاِ  -2

 
ـ ثالصؾجٖ  [ثصؾجٖ ثٌطٍخ ٌٍشٌٙ ثٌغجٌظ آىثً = ثصؾجٖ ثٌفضٌر ثٌْجدمز +  ٌ × ) عجدش ص٠ٌْ ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٙ  صمو٠

ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٌٙ ثٌْجدك (  -ثٌالفك                                                                                  ]صمو٠

                                       
                                       =5 +] 1431  ( ×188 – 211)[ 

                                       =5 ( +1431 ( ×-1 = ))5 ( +-1431 = )5411 – 1431  =440 
 

 
 انطهة انًعذل  -4



 
  214=  21340=  440+ 188ثٌطٍخ ثٌّموً + ثالصؾجٖ  =           

 
 

باالستناد إلى المعمومات الواردة في المثال أدناه الخاص بالتسريح اآلسي المعدل فمو افترضنا أالن بان 
 ر الرابع.(وحدة.فما ىو تقدير الطمب المعدل لمشي211الطمب الحقيقي خبلل الشير الثالث قد بمغ )

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 انحم:

 
ْ  = ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك +  ٌ ثٌٌثدغ ١ْٔج ـ  [ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٙ ٟ × ) عجدش ص٠ٌْ  ثٌطٍخ ثٌقم١م

 ]ثٌطٍخ ثٌّموً ٌٍشٌٙ ثٌْجدك ( -ٌٍشٌٙ ثٌْجدك                                                                        
 

                                  =188  +] 1421  ( ×211- 188)[ 
                                           =188   +1421  ×11  =188  +2421  =211421 =211 

 
ْ = ثصؾجٖ ثٌفضٌر ثٌْجدمز +  ـ ثالصؾجٖ  [ثصؾجٖ ثٌطٍخ ٌٍشٌٙ ثٌٌثدغ ١ْٔج ٌ × ) عجدش ص٠ٌْ ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٙ  صمو٠

ٌ ثٌطٍخ ٌٍشٌٙ ثٌْجدك (  -ثٌالفك                                                                                  ]صمو٠
                                       

                                       =440 +] 1431  ( ×211 – 188)[ 
                                       =440 ( +1431  ×2  = )4401  +1461  =5431 

 
     =  ٖ ْ =  ثٌطٍخ ثٌّموً + ثالصؾج  216=  216431=  5431+ 211411ثٌطٍخ ثٌّؼوي ٌٍشٌٙ ثٌٌثدغ ١ْٔج

 ٚفور

 
ٛ ث٠ٌَجهر . ٗ ٔق ْ ؽٍخ ثٌشٌٙ ثٌٌثدغ ٠ضؾ ـ ِّج صموَ إ  ٠ضؼ

 

 انصغزٖ  ثانثا" : أسهٕب انًزتعاخ



 

 تعتبر طريقة المربعات الصغرى من الطرق الشائعة في تقدير الطمب عمى المواد . 
تفترض ىذه الطريقة أن الطمب عمى مادة ما يتأثر بجممة عوامل في البيئة أي أن توجد عبلقة سببية ويسمى 

يتأثر بالمتغير المستقل         العامل الخارجي الذي يؤثر عمى الطمب بالمتغير المستقل بينما يسمى العامل الذي 
) المتغير التابع ( أو ) المتغير المعتمد ( تحاول ىذه الطريقة إيجاد معادلة الخط المستقيم التي إذا ما رسمت 
فوق مجموعة من المشاىدات فان مربع المسافات بين النقاط التي تقع حول الخط والنقاط المقابمة ألعمى 

 الخط سيكون اقل ما يمكن .
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 يعادالخ انخظ انًسرقٛى 

 
 ُ  (  1)  ---------ص = أ + ح 

 
ُ ص   )ِؼ ُ( ) ِؼ ص (  –ْ ِؼ 

 (  2)  -----------ح =                                                       

ْ ِؼ ُ                 
2
 –  ) ُ ) ِؼ 

2
 

 
ُ  –ِؼ ص   ح ِؼ 

 (  3)  ----------------أ =                                    
                     ْ 

 



 :  انزيٕس

  
 ً ً ثٌّضغ١ٌ ثٌّْضم  ُ : صّغ

ٌ ثٌضجدغ ) ثٌّؼضّو (  ً ثٌّضغ١  ص : صّغ

 أ : ِضغ١ٌ عجدش 
 ٌ ٝ ثٌضغ١١ ً ِٕقٕ  ح : صّغ

 ْ : ػوه ثٌّشج٘وثس 
 

يعتقد مدير مخازن المنشأة العامة لبلسمنت في الموصل بان الطمب عمى مادة االسمنت لمدينة  :مثال 
الموصل يتأثر بعدد إجازات البناء الممنوحة من قبل المحافظة خبلل كل ربع سنة ومن خبلل المشاىدة قام 

 المدير بتجميع 
 المعمومات التي تظير في الجدول اآلتي . 

 : إعداد معادلة الخط المستقيم وتقدير الطمب عمى تمك المادة إذا كانت عدد إجازات البناء الممنوحة                              المطموب
 ( إجازة .3111)              

 
 

 إؽجٍثس ثٌذٕجء
 ُ ) ثٌّضغ١ٌ ثٌّْضمً(

 ثٌطٍخ ػٍٝ ثالّّٕش دآالف ثألؽٕجْ
 ص ) ثٌّضغ١ٌ ثٌضجدغ (

ُ  ُ ص
2 

16 8 144 256 

21 16 321 411 

8 4 36 91 

41 11 411 1611 

25 13 325 625 

15 6 81 225 

35 16 561 1225 

11 5 51 111 
 

101 08 1825 4512 

 

 
 انحم:

 
ً أٚال" ِٓ  مالي ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّؼجهٌز ثٌغج١ٔز الْ ؽ١ّغ ثٌّضغ١ٌثس ل١ّٙج ِؼٍِٛز .  ٔذوأ ثٌق

 
 

 
ُ ص   )ِؼ ُ( ) ِؼ ص (  –ْ ِؼ 



 ح =                                                       

ْ ِؼ ُ                 
2
 –  ) ُ ) ِؼ 

2
 

 

9  ×1825 –  (101  ( )08            )15411 – 13431           1801 
  1420ح =                                                =                                  =                 =  

             9  ×4512 –  (101  )
2

               36186 – 29811           0186 

 

ٟ ثٌّؼجهٌز ثٌغجٌغز  -2   ٔؼٛع ف
 
 

ُ  –ِؼ ص   ح ِؼ 
                       أ =              

                     ْ 
 

08 – (1420  ×101           )08 – 4548           3341 
 44130أ =                                        =                       =                 =  

                    9                                 9                     9 
 

 ْ ٝ ثالّّٕش إىث ػٍّش أ ٟ ثٌّؼجهٌز ثألٌٚٝ ) ِؼجهٌز ثٌنؾ ثٌّْضم١ُ ( ٚىٌه إل٠ؾجه ثٌطٍخ ػٍ ٚأالْ ٔؼٛع ف
 ( ٛ  ( إؽجٍر دٕجء. 3111ػوه إؽجٍثس ثٌذٕجء ثٌّّٕٛفز ٘

 
  = ُ أٌف ؽٓ ِٓ  9144130=  9114111+  44130( =  3111×  20, 1+ )  44130ص = أ + ح 

 ِجهر 

ٝ ِجهر                                                                                             ثالّّٕش ) ثٌطٍخ ػٍ
 ثالّّٕش (

 
 : راتعا"  يعايم االرذثاط

 

: إن طريقة المربعات الصغرى تفترض وجود عبلقة سببية بين المتغيرين المستقل والتابع وكمما مالحظة 
 كانت 

العبلقة قوية بين المتغيرين ) س ( و) ص ( كمما كانت اقرب إلى الواقع وبالعكس .ولمعرفة              
درجة العبلقة فان اإلداريون يستخدمون معامل االرتباط لقياس تمك العبلقة وىل ىي قوية أو قوية جدا" أو 

 عبلقة ضعيفة  أو معدومة .
 
 
 



 فان االرتباط  يعتبر قوي جدا" . ( 1-( أو)  1إذا كان االرتباط  =  )+
 ( فاالرتباط قوي . 1,5 -( أو ) 1,5إذا كان االرتباط  = ) +
 ( فاالرتباط ضعيف . 1,49 -( أو ) 1,49إذا كان االرتباط  = ) +

 إذا كان االرتباط  = صفر أو مقارب لمصفر فاالرتباط معدوم .
 

 ٠ّٚىٓ إ٠ؾجه ِؼجًِ ثالًصذجؽ وجألصٟ : 

 
ُ ص                                 ُ ( ) ِؼ ص ( –ْ ِؼ   ) ِؼ 

 ِؼجًِ ثالًصذجؽ = 
                       

                         ]  ُ ْ ِؼ 
2
 –  ) ُ ) ِؼ 

2
ْ ِؼ ص  [ ] 

2
) ِؼ ص ( – 

2
 [ 

 

 
ُ , ص إىث  يثال  ٓ ٓ ثٌّضغ٠ٌ١ ٟ ثٌّغجي ثٌْجدك ثٚؽو ِؼجًِ ثالًصذجؽ د١ ٝ ثٌّؼٍِٛجس ثٌٛثًهر ف : دجالػضّجه ػٍ

 ػٍّش  

           ( ُ ْ ِؾّٛع  ُ ص )  08( ٚفور . ِٚؾّٛع ص )  101أ  ( ٚفور .  1825( ٚفور . ِٚؾّٛع 

           ُ ِٚؾّٛع 
2

 ( ٚفور . 4512)  

 
 :انحم

 
ُ ص                                 ُ ( ) ِؼ ص ( –ْ ِؼ   ) ِؼ 

 ِؼجًِ ثالًصذجؽ = 
                       

                         ]  ُ ْ ِؼ 
2
 –  ) ُ ) ِؼ 

2
ْ ِؼ ص  [ ] 

2
) ِؼ ص ( – 

2
 [ 

 

 
        9  ×1825 –  (101  ( )08 ) 

                 = 
             ] 9  ×4512 –  (29811  )[ ] 9  ×838 –  (6241  )[ 

 
                       

 
                                           15411 – 13431  

                 = 

 ] 36186  – 29811 [ ] 0512 – 6241 [ 
                       

 
                               1801                         1801                 1801 



ثالًصذجؽ لٛٞ  14651=                                =                               =               =                 
 ٓ  د١

 0186   ×1201             8146116               3124             ُ  ٌ ثٌّضغ١
ٌ ص  ٚثٌّضغ١

  
 

يتضح من المثال أعبله ومن خبلل تطبيق قانون معامل االرتباط أن الطمب عمى مادة االسمنت يعتمد عمى 
 عدد إجازات البناء الممنوحة من قبل الدولة فيزداد الطمب بزيادتيا .

 
 

 يعذل االسرٓالك أٔ يعذل االسرخذاو : -ْـ 
 

: ٟ ٛ ثألص ٝ ثٌٕق  ٠ّىٓ ِؼٌفز ِؼوي ثالّضٙالن أٚ ِؼوي ثالّضنوثَ ػٍ
 

ٞ دى١ّجس ِضْج٠ٚز ١ِٛ٠ج" أٚ  -1 ْ ٠ؾٌ ٝ ِوثً ثٌْٕز ٚثٌْقخ ِٓ ثٌّنَ إىث وجْ ثإلٔضجػ ِٕضظّج" ػٍ
 أّذٛػ١ج" آٚ ش٠ٌٙج" .

 

 
 و١ّز ثالفض١جؽجس ث٠ٌْٕٛز                                                 

ـ = فّؼوي ثالّ  ضٙالن ٠ظذ
ٟ ٠قوط ف١ٙج ثٌْقخ                                      ػوه ثٌفضٌثس ث١ٌَِٕز ثٌض

 
 

 

ـ ) يثال ( 361( ٚفور ِٓ ِجهر ِؼ١ٕز ٚوجْ ثٌْقخ ١ِٛ٠ج" ٚثٌْٕز ) 1441: إىث لوًس ثالفض١جؽجس ث٠ٌْٕٛز د

ً فؼٍٟ .   ٠َٛ ػّ
                                     1441  

 =                = ٟ  ٚفوثس  4فّؼوي ثالّضٙالن ث١ٌِٛ
                                     361 

 
 1441 

ٟ  29ٚإىث وجْ ثٌْقخ أّذٛػ١ج" =                 =   ٚفور ثالّضٙالن ثألّذٛػ
 52( أّذٛع             52ٚثٌْٕز )    
 

 
                                        1441 

ـ ِؼوي  ثالّضٙالن ثٌشٌٙٞ  =                 =   ٚفور  121ٚإىث وجْ ثٌْقخ ش٠ٌٙج" ٠ظذ
 12( شٌٙ                                       12ٚثٌْٕز )                     

 



ْ دى١ّجس غ١ٌ ِضْج٠ٚز ,  -2 ٝ ِوثً ثٌْٕز ف١ىْٛ طٌف ثٌّجهر ِٓ ثٌّنَ ُ ػٍ إىث وجْ ثإلٔضجػ غ١ٌ ِٕضظ
ٟ أٚ ففٟ ٘ي ْ ِٚؼٌفز و١ّجس ثٌْقخ ث١ٌِٛ ٖ ثٌقجٌز ٠ضطٍخ ثألٌِ ثٌٌؽٛع إٌٝ ّؾالس ثٌّنَ

ٞ أٚ ٌفضٌثس ١ٍِٕز ِؼ١ٕز . ٟ أٚ ثٌشٌٙ  ثألّذٛػ
ٜ دى١ّجس غ١ٌ ِضْج٠ٚز ِغال: =    411,  211,  511,  341فٍٛ وجْ ثٌْقخ ِٓ ثٌّنَْ لو ؽٌ

 
                                                 341  +511  +211  +411          1441 

ٚ ثٌْقخ =                                             =              =  ـ ِؼوي ثالّضٙالن أ  ٚفور 391ف١ظذ
                                                                   4                              4 

 
 

 
 

 

ٟ : 2119خ مالي ثألشٌٙ ثألًدؼز ِٓ ػجَ : إىث وجْ ثٌْق يثال ٝ ثٌضٛثٌ ٛ ػٍ ٘ 

 ٚفور  115, 81,  111,  151         
 

                                              151  +111  +81  +115 
 =                                               = ُ ٌ ثٌّٕضظ  ٚفور  116425ِؼوي ثالّضٙالن غ١

                                                             4 

 

 االسرٓالك انًُرظى 

 

ىو شراء أو صرف المواد من المخازن إلى األقسام اإلنتاجية أو التسويقية بكميات متساوية وبفترات زمنية 
 منتظمة .

 يبنى االستيبلك المنتظم عمى عدة فرضيات وىي :
 

 رف ثابت .معدل االستيبلك أو الص -1

 ضمان وصول المواد في الوقت المتفق عميو . -2

 فترات االنتظار ثابتة . -3

 عدم وجود خزين احتياطي . -4
 

 فرزج االَرظار : –ٔ 

 

تعرف بأنيا المدة الزمنية المحصورة بين البدء بإجراءات تقديم طمب الشراء حتى دخول المادة إلى المخازن 
 المنشأة وتصبح معدة لمسحب .



االنتظار تختمف من مجيز ألخر كما تختمف من صنف ألخر بالنسبة لممجيز الواحد كما قد يحدد إن فترة 
المجيز وقتا" لتجييز صنف يختمف عن فترة تجييزه لمصنف نفسو في مرات سابقة . من ذلك يبدو عدم ثبات 

مجيزين وكثرة فترة االنتظار ويمكن تحديدىا بشكل تقريبي من خبلل تنامي الخبرة وزيادة المعرفة بال
المعمومات . لذا يتطمب األمر االحتياط لتذبذبات فترة االنتظار عند احتساب استيبلك المواد خبلل تمك الفترة 

. 
 

 فرزج انرٕرٚذ : –س 

 

تعني الوقت المحصور بين توريده أو طمبيو وأخرى . وتستخدم بوصفيا عبلمة لتوقيت طمب الشراء حينما 
 ويستخدم نظام الفترة الثابتة لطمب بعض أصناف المواد المخزنية . تكون ىناك فترة ثابتة لمطمب

 ويمكن التخطيط لفترة التوريد وفق المعادلة الجذرية وكاالتي :
 

 
 
 

 
 

 ذخطٛظ فرزج انرٕرٚذ ٔفق انًعادنح انجذرٚح : -1
 

 والمقصود بذلك تحديد ومعرفة الفترة الزمنية بين توريدة وأخرى لشراء االحتياجات السنوية .
وتعرف فترة التوريد بأنيا الفترة الزمنية المحصورة بين توريده وأخرى وتنحصر من تاريخ إصدار أمر الشراء 

 والى حين وصول البضاعة إلى المنشأة.
 لقد استنتج االحصائيون معادالت جذرية لحساب فترة التوريد عمى أساس األيام واألسابيع واألشير وكاالتي :

 
 وٍفز ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ×  266451                                                           

 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجأل٠جَ =    -1
 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                  

 

 
 ٘يث ثٌٌلُ عجدش ٚ٘ٛ فجطً ػٌح ثألًلجَ 266451

 
 ٠َٛ  ٠365َٛ                ثٌْٕز =  266451=  2×  365×  365

 ٠َٛ دْذخ ثٌضٛلفجس   ٠361َٛ                ثٌْٕز =  259211=  2×  361×  361
 



 
 

 وٍفز ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ×  5419                                                           
 ١غ =فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألّجد  -2

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                      
 

 
 ٘يث ثٌٌلُ عجدش ٚ٘ٛ فجطً ػٌح ثألًلجَ 5419

 
 أّذٛع 52أّذٛع                      ثٌْٕز =  5419=  2×  52×  52

 أّذٛع دْذخ ثٌضٛلفجس  51ثٌْٕز =      أّذٛع                  5111=  2×  51×  51
 

 
 

 وٍفز ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ×  299                                                           
 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألشٌٙ =  -3

 ثٌضن٠َٓ ْٔذز صىج١ٌف × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                      

 
 

 ٘يث ثٌٌلُ عجدش ٚ٘ٛ فجطً ػٌح ثألًلجَ  299
 

 شٌٙ 12شٌٙ                      ثٌْٕز =  299=  2×  12×  12
 

 
 

 شٌٙ دْذخ ثٌضٛلفجس  11شٌٙ                      ثٌْٕز =  242=  2×  11×  11
 

 

 ٌو٠ه ثٌّؼٍِٛجس ث٢ص١ز :: ِج ِموثً فضٌر ثٌض٠ًٛو دجأل٠جَ ٚثألّجد١غ ٚثألشٌٙ إىث صٛفٌس  يثال

 
 ( ٞ ( ه٠ٕجً . ّؼٌ ثٌشٌثء ٌٍٛفور  4111( ٚفور . صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور )  01111فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ

 %  ِٓ وٍفز ثٌٛفور ثٌٛثفور مالي ثٌْٕز .11( ه٠ٕجً . صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ  211ثٌٛثفور )

 
 :انحم

 
                                       266451  ×4111               1165911111 

 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجأل٠جَ  =                                          =                                -1
                                             01111×211×11                  %1411111 

 
 



                                      =061         =204581  =29  َٛ٠ 
 

 
                                                      5419  ×4111                         21632111 

 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألّجد١غ =                                               =   -2
                                01111 ×211  ×11                    %1411111 

 
 

 أّذٛع 4=  3483=     15445=                                     
   

 
                                             299   ×4111               1152111 

 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألشٌٙ  =                                          =                                -3
                                    01111×211×11              %1411111 

 
 

 شٌٙ  1=  1481=     14922=                                     

 
 

 
 

 ٌر ثٌض٠ًٛو وجألصٟ :٠ّىٓ ثفضْجح فض
 

 ػوه ثٌفضٌثس ث١ٌَِٕز                           
 فضٌر ثٌض٠ًٛو = 

 ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز                       
 

 
 
 

 أّذٛع  51فئىث وجٔش ثٌْٕز = 
 هفؼز  5ٚثْ ػوه ثٌوفؼجس = 

                            51 
 أّذٛع  11فجْ فضٌر ثٌض٠ًٛو =             = 

                             5 
 

 : ثفْخ فضٌر ثٌض٠ًٛو دجأل٠جَ ٚثألّجد١غ ٚثألشٌٙ إىث صٛفٌس ٌو٠ه ثٌّؼٍِٛجس ث٢ص١ز : (2يثال )
 

 ( وحدة .1511حجم الطمب السنوي ) -



 ( دينار .12111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( دينار.11111لموحدة الواحدة )سعر الشراء  -

 %  من قيمة المخزون . 12,5تكاليف التخزين   -

 
 انحم :

 
                                       266451  ×12111               3180411111 

 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجأل٠جَ  =                                          =                                 -1
                                               1511×11111×1245             %1905111   

 
 

                                   =1015429  =41428  =41  َٛ٠ 
 
 

                                         5419   ×12111                   64986111 
 فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألّجد١غ =                                        =                                 -2

                                                  1511×11111×1245 %          1905111 
 

 
 أّذٛع  6=  54993=  34461=                                   

 
 

                                             299    ×12111                   3456111 
                      فضٌر ثٌض٠ًٛو دجألشٌٙ =                                        =            -3

                                                  1511×11111×1245           %1905111 
 

 
 شٌٙ 1=  1435=  14943=                                   

 

 
 

 (1اختبار بعدي )

 في مجال تخطيط المخزون أساسيةمفاهيم 



 العامة لمغزل والنسيج في الموصل من احدى المنتجاتلو افترضنا ان مبيعات المنشأة 
من نفس المنتج  2118لمعام  يا(متر , وكانت مبيعات96111كانت ) 2119لمعام
 (متر .84111)

 من ذلك المنتج. 2111المطموب : اوجد المبيعات التقديرية لمعام 
 

 :  اإلجابة

 x 96111 96111 =  2111مبيعات عام 

                                   94111 

 96111x   1,14 

                    = 96111  x 1,16           

 متر 1.1761=                   
 

 (2اختبار بعدي )

( وحدة , و الطمب 511)  2117كان الطمب المقدر لشير كانون الثاني من مادة ما لمعام 
 ( وحدة .12( وحدة , وكان االتجاه في الفترة السابقة )451)الحقيقي لذلك الشير 

(  1.41) همقدار  سسالمطموب : حدد الطمب المعدل لشير شباط باستخدام ثابت تسريح أ
 ( .1.51وثابت تسريح االتجاه مقداره )

 



 

 

  اإلجابة

 . تقدير الطمب 1

الطمب  Хلتسريح االسي الطمب المقدر لشير شباط = الطمب المقدر لمشير السابق + ]ثابت ا
 الطمب المقدر لمشير السابق[ –الحقيقي لمشير السابق 

 =511 [ +1.4 Х (451 – 511]) 

 =511 ( +1.41 Х – 51) 

 =511 ( +- 21  ) 

 وحدة 481=  511-21= 

 

 . احتساب االتجاه2

)تقدير الطمب  Хاتجاه الطمب لشير شباط = اتجاه الفترة السابقة + ]ثابت تسريح االتجاه 
 تقدير الطمب لمشير السابق([ –لمشير البلحق 

 =12  [ +1.5 Х  ]481 - 511] 

 =12  [ +1.5 Х (-21] ) 



 وحدة 2=  12-11( = 11-+ ) 12= 

 

 

 

 . الطمب المعدل 3

 الطمب المقدر + االتجاه 

 وحدة 482=  2+  481= 

 

 ( 3اختبار بعدي )

 اذا توفرت لديك المعمومات االتية: احسب فترة التوريد بااليام

( دينار , سعر 11111( وحدة , تكاليف شراء الدفعة  الواحدة )251معدل االستيبلك اليومي )
% من كمفة الوحدة الواحدة خبلل 11( دينار , تكاليف التخزين 1111شراء الوحدة الواحدة )

 ( يوم عمل.311السنة , عدد االيام الفعمية خبلل السنة )
 

 االجابة :

 كمفة الشراء لمدفعة الواحدة x 266451        فترة التوريد بااليام=

 نسبة تكاليف التخزين xسعر شراء الوحدة الواحدة x حجم الطمب السنوي                   



 يوم  365اذا كانت السنة = 

 3111 x 311 x 2  =181111  يوم 

251 x 311   =75111 وحدة االستيبلك السنوي 

 

 

 

 181111x11111    التوريد بااليام =

                   75111x1111x1,11 

 

       =   1911111111 

                                0511111  

   =  241 

 يوم 15 ≈ 15.49=   

 

 

 

 :انًصادر



 
 

 . 91 – 68, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1893ثٌؼالق ,  -1
 

 . 11 – 48ثٌٕؾجً , طذجؿ ِؾ١و ٚآمٌْٚ , ِظوً ّجدك , ِٓ ص  -2
 

 . 96 – 30, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1896ثٌىذ١ْٟ ,  -3

 

 

 

 االسبوع السابع 
 : األسانٛة غٛز انكًٛح فٙ انسٛطزج عهٗ انحشٍٚ

 

 : انرخطٛظ نهخشٍٚ تاالعرًاد عهٗ أسهٕب انخثزج ٔانًْٕثح انشخصٛح

 

 اهداف الوحدة
 قادرًا عمى أن :سيكون الطالب 

 يتعرف عمى االساليب غير الكمية في السيطرة عمى الخزين . .1

 يتعرف عمى المقصود بالتخطيط باالعتماد عمى اسموب الخبرة والموىبة الشخصية . .2

 يعدد مزايا وعيوب اسموب الخبرة والموىبة الشخصية . .3
في بعض األحوال استخدام التخطيط لمخزين باالعتماد عمى أسموب الخبرة  قد تضطر الكثير من المنشات    

والموىبة الشخصية وذلك عندما التتوافر لدييا معمومات يمكن صياغتيا بأرقام , ولعدم توافر إفراد عمميين 
بمجال بحوث العمميات والتخطيط العممي , وعندما تكون المواد المشتراة قميمة الكمية ورخيصة الثمن 
والتخطيط العممي يكمف المنشأة تكاليف باىظة , وفي الحالة االضطرارية التخاذ قرار بصورة مؤقتة لغاية 
الوصول إلى نتائج عممية ,أو إذا كان استخدام األساليب الكمية ) الرياضية ( يتطمب نفقات واالت غير 

إلى الحدس والتخمين إضافة إلى  متوفرة فتكون نتائج التخطيط غير ايجابية فالمخطط في ىذه الحاالت يمجأ
الرجوع إلى خبرتو في ىذا المجال من خبلل دراسة حاالت مماثمة أو بعض المشاىدات والتجارب لمتخطيط 
السابق أو معمومات حقيقية عمى ضوء نتائج سابقة  لموصول إلى الدقة قدر اإلمكان ولوضع تقديرات أو 



بعض الدراسات إن النتاج الموكدة بأدلة من الواقع أفضل من  بدائل سميمة أو قريبة  إلى الصواب وقد أثبتت
االعتماد عمى التنبؤ أو استخدام نظرية االحتماالت . إال انو يجب عدم االعتماد الكمي عمى الخبرة الشخصية 

 الن ذلك قد يسبب لممنشأة الخسائر الفادحة كشحة الخزين أو تراكمو .
 

 : يشاٚا أسهٕب انخثزج ٔانًْٕثح انشخصٛح
 

 يعتبر ابسط أنواع األساليب المعتمدة في تحديد حجم الدفعة االقتصادية . -1

 رخيص الكمفة . -2

 يسمح بإدخال معمومات أو عوامل معينة اليمكن لمنموذج الرياضي احتوائيا . -3

 
 

 
 
 

 
 

 

 : عٕٛب أسهٕب انخثزج ٔانًْٕثح انشخصٛح

 

اختبلف أراء ووجيات نظر القائمين بوظيفة التخطيط ) العاممين في قسم التسويق , وقسم المبيعات ,  -1
 وقسم السيطرة المخزنية وغيرىا (.

 قمة االعتماد عمى األرقام واإلحصائيات . -2

 اليوجد إي ضمان بان النتائج التي توصمت إلييا المنشأة بأنيا دقيقة . -3

 

نيا  1181المواد الغذائية بحاجة إلى ) : لو افترضنا إن مخازن  يثال ( طن من مادة السكر لمعام القادم وا 
( أشير ولدى الشركة مايكفي  3( إلف دينار لمطن الواحد , وان فترة االنتظار )  111بسعر )  تحصل عميو

 لفترة االنتظار.
 

 : و١ف ١ّضُ ثٌشٌثء مالي ثٌْٕز . انًطهٕب

 :انحم 
 

 شٌٙ  12ثٌْٕز =  
                                       1191 



ٓ ش٠ٌٙج" 81ِؼوي ثالّضٙالن ثٌشٌٙٞ =                  =   ؽ
                                         12 

ٟ أِو٘ج   201=  81×  3   ً ثٌض ٓ ِج ٠ىفٟ ٌفضٌر ثالٔضظج  أشٌٙ . 3ؽ

قبل  31/3/2118بدفعة معينة كي يصل السكر في  1/1/2118إذن البد من إصدار أمر الشراء بتاريخ  
نفاذ الخزين الفعمي , ولكن كم طن سيكون حجم الدفعة وبكم دفعة ستشتري المنشأة ولو افترضنا أن المنشأة 

ن تجميد رأس المال في ستشتري كامل احتياجاتيا بدفعة واحدة فإنيا ستحتاج إلى مخازن كبيرة فضبل" ع
  2119الخزين لمدة تسعة أشير حتى تشرين في 

                                                                                    1191     

ـ ) ُ ثٌوفؼز =                 = 4ٌٚٛ ثشضٌس ثٌّٕشؤر ثفض١جؽجصٙج د ٓ  201( هفؼجس ف١ىْٛ فؾ  ؽ
                                                                                      4 

 

  31/3/2118طن وتصل في 271يتطمب  1/1/2118إي إن في 
 31/6/2118طن وتصل في  271يتطمب  1/4/2118وفي 
  31/9/2118طن وتصل في  271يتطمب  1/7/2118وفي 
  31/12/2118ل في طن وتص271يتطمب  1/11/2118وفي 

وىي الكمية التي بقيت  2119لسنة  31/12/2118( طن والذي وصل في  271ففي ىذه الحالة سيكون ) 
 وان ىذه الكمية سيكون سعرىا  2119والتي ستصرف خبلل األشير الثبلثة األولى من عام  2118منذ سنة 

 
 
 
 
 

 دينار مخزون مدور سنويا"  27111111=  111111× 271
 كبيرة وثمنيا باىض مجمد , باإلضافة إلى ماقد تتعرض لو نتيجة لطول فترة التخزين . إي كمية

 1/1/2118( طن بدفعتين خبلل السنة وذلك في 1181إما لو قامت المنشأة بشراء احتياجاتيا البالغة )
 .  31/3/2118وستصل في 

 

1191 
ٓ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز . 541=              ؽ

  2 
 



, يعني إن المنشأة خزنت من  31/6/2118( طن أخرى تصل في 541تتطمب المنشأة ) 1/4/2118وفي 
( طن بقيت مجمدة الستيبلكيا في نياية السنة , كذلك ستبقى الدفعة الثانية مخزونة 271الدفعة األولى )

 1/7/2118بأكمميا ألجل إن يبدأ الصرف منيا بعد صرف المتبقي من الدفعة األولى ليبدأ الصرف منيا في 
وبذلك تتحمل المنشأة تكاليف تجميد وتخزين رأس مال كبير كاحتماالت التمف والتقادم باإلضافة إلى كمية 

 االحتياطي التي ستحدد لمطوارئ كمواجية التغيير في االستيبلك .
لكن لو حصمت المنشأة عمى معمومات يمكن وضعيا بصيغة أرقام واستخدمت الطرق الكمية ) الرياضية ( 

وف تستطيع تحديد حجم الدفعة االقتصادية وفق أسموب التخطيط العممي .وعمى فرض إن المنشأة س
% من متوسط قيمة المخزون , 11استطاعت إن تحصل عمى معمومات حول تكاليف التخزين وقدرىا 

حصمت  ( دينار لكل دفعة تقوم بشرائيا فستكون النتائج أكثر ايجابية من النتائج التي151وتكاليف شراء )
 عمييا بطريقة الخبرة الشخصية .

( طن 181( دفعات خبلل السنة وان يكون حجم الدفعة االقتصادية )6حيث سيظير الشراء االقتصادي بـ )
 -( طن  وستشتري كل شيرين دفعة . وكاالتي :271وليس )

 
 

                                               2  × ٞ  ١ٌف ثٌشٌثءصىج× فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =  -1

ٓ × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور                                             ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َ
 

 
 

2  ×1191  ×151             2161 ×151 
                                 =                           =                                              =32411  =

 ؽٓ 191

                                                   111  ×11                           11 
                                                              111                                                          

 
 

 
 

 
 

 
 1191ثالفض١جؽجس ث٠ٌْٕٛز                                                     

 هفؼجس 6ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =                                  =                = -2 



                191فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                 

 األسبوع السابع 

  اختبار بعدي

 غير الكمية في السيطرة عمى الخزين األساليب

( طن من البنجر السكري 4811لو افترضنا ان الشركة العامة لمسكر بالموصل بحاجة الى )
( 4( دينار لمطن الواحد , وان فترة االنتظار )121111وانيا تحصل عميو بعسر )لمعام القادم , 

 اشير , ولدى الشركة ما يكفي لفترة االنتظار .

 الخبرة الشخصيةخبلل السنة وفق اسموب  اءالمطموب : كيف سيتم الشر 

 االجابة : 

 شير  12السنة = 

 طن شيريا 411=  4811معدل االستيبلك الشيري = 

                             12 

4 Х 411  =1611 ( اشير اذن البد من اصدار 4طن يكفي لفترة االنتظار التي احدىا )
قبل نفاذ  31/4/2111بدفعة معينة لكي يصل البنجر السكري في  1/1/2111امر الشراء في 

الخزين الفعمي , ولكن كم طن سيكون حجم الدفعة وبكم دفعة ستشتري المنشأة , ولو افترضنا 
ع احتياجاتيا بدفعة واحدة فانيا ستحتاج الى مخازن كبيرة فضبل عن ان المنشأة ستشتري جمي

 .2111اشير حتى ايمول عام  8تجميد راس المال في الخزين لمدة 

 ( دفعات فيكون حجم الدفعة 4بـ ) ياولو اشترت المنشأة احتياجات



 

 

 طن  1611=  4811= 

    12 

  31/4/2111طن وتصل في  1611يتطمب  1/1/2111أي في 

  31/8/2111طن وتصل في  1611يتطمب  1/5/2111وفي 

ففي ىذه الحالة سيكون  31/12/2111في  تصلطن و  1611يتطمب  1/9/2111وفي 
وىي الكمية التي بقيت منذ سنة  2111لسنة  2111/ 12/ 31( طن والذي وصل في 1611)

ية سيكون وان ىذه الكم 2111والتي ستصرف خبلل االشير االربعة االولى من عام  2111
دينار  مخزون مدور سنويا وىذه تعتبر كمية  Х 121111  =192111111 1611سعرىا 

كبيرة وثمنيا باىض باالضافة الى ما قد تتعرض لو من تمف وغيرىا نتيجة لطول التخزين 
وىكذا بسبب عدم االعتماد عمى التخطيط العممي الذي يمكن من خبللو تحديد حجم وعدد 

تيا بشكل ارقام غبدقة اذ لو حصمت المنشأة عمى معمومات ممكن صياالدفعات االقتصادية 
 زة الشخصية.خبلكانت النتائج اكثر ايجابية من النتائج التي حصمت عمييا بطريقة ال

 
 

 انًصادر :

 

   156, ِظوً ّجدك , ص  1893ثٌؼالق ,  -1
 69 – 66, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1896ثٌىذ١ْٟ ,  -2

 
 



 
 

 
 

 

 
 والتاسع والعاشر :االسبوع الثامن 

 االساليب الكمية في السيطرة عمى الخزين لحاالت االستهالك المنتظم 
 اهداف الوحدة

 سيكون الطالب قادرُا عمى أن :
 يتعرف عمى االساليب الكمية المعتمدة في السيطرة عمى الخزين لحبلت االستيبلك المنتظم. .1

 يتعرف عمى أصناف الخزين . .2

 االقتصادية .يعرف حجم الدفعة  .3

 يتعرف عمى الطرق المعتمدة في تحديد الحجم االمثل لدفعة الشراء. .4

يستخدم القوانين الرياضية في استخراج حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات واجمالي التكاليف  .5
 السنوية .

يتم من خبلل أن تقديم طمب شراء االحتياجات من المواد المخزنية  بالكمية المطموبة والوقت المناسب    
استخدام المؤشرات والمعمومات التي يتطمب وجودىا نظاما"متكامبل"لمسيطرة عمى خزين تمك المواد ومن أىم 

 المؤشرات :
 

تكاليف الطمب )الشراء( ,تكاليف االحتفاظ بالخزين ,مقدار استيبلك الصنف,المساحات المخزنية 
لمواد,الخسارة المتوقعة نتيجة) تمف بعض المواد,ىبوط المتاحة,اإلمكانيات المالية المخصصة لممنشأة لشراء ا

 أسعار المواد,نفاد التخزين( .فضبل" عن طول فترة االنتظار وانتظام أو عدم انتظام استيبلك المواد.
 

قد يكون تأثير بعض العوامل أقوى من تأثير األخرى ,أال أن عامل كمفة الحصول عمى الخزين وكمفة 
 دورا"أكبر في التأثير .االحتفاظ بو يمعب 

 
 : أصُاف انخشٍٚ



 
:ٟ ٓ ِٓ عالعز أطٕجف ًة١ْ١ز ٚ٘ ْ ثٌن٠َ  ٠ضىٛ

 

ىي المواد التي ال تخضع في تحديد كمياتيا وأوقات شرائيا سوى لعاممي كمفة الشراء : األصُاف انًسرقزج-1
وكمفة التخزين ,وتكون متوفرة في األسواق وأسعارىا ثابتة تقريبا" ويمكن الحصول عمييا في أوقات الحاجة 

 ويكون استيبلكيا منتظما" كالسكر والشاي والصابون والخ.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  رقزج)انًرقهثح(:األصُاف غٛز انًس-2

 

تتمثل بالمواد التي تخضع لمؤثرات عديدة ,كأن تتأثر بعاممي العرض والطمب أو كون المواد موسمية أو 
المواد التي تظير الحاجة إلييا بشكل مفاجئ كقطع الغيار وذلك بسب التوقف المفاجئ لآلالت ,ويعتبر 

وقد تمجأ المنشأة إلى أسموب الخبرة الشخصية التخطيط لشراء ىذه األصناف وتحديد مستويات خزينيا صعبا"
والى مراقبة األسعار في السوق والتنبؤ والتحميل االقتصادي من اجل الحصول عمى أفضل المواد وبأقل 
األسعار ولذلك فأن كمية الطمب عمى مثل ىذه المواد يكون بكميات غير منتظمة وبتوقيت غير منتظم 

 أيضا".
 

بالمواد المخزنية الرخيصة والمتوفرة في األسواق وبشكل دائمي وليا بدائل كثيرة تتمثل  :األصُاف انثسٛطح-3
وفي األوقات المناسبة بأبسط السبل وبأقل التكاليف ,وىي التحتاج  ,يمكن الحصول عمييا بالكميات المطموبة

  والمناديل وغيرىا. لشرائيا والسيطرة عمييا مخزنينا"لقمة أىميتيا المالية والنوعية كالشخاط إلى خطط متقدمة
 

 ٌ  :انرخطٛظ فٙ حانح االسرٓالك انًُرظى يٍ انًخشٔ
 

عند تحديد  :ىناك عدة طرق تعتمدىا المنشاتتقدير حجم الدفعة االقتصادية في حالة االستهالك المنتظم
حجم الدفعة االقتصادية )كمية الطمب االقتصادية( ,وكذلك عند تحديد عدد الدفعات االقتصادية )عدد مرات 

 الشراء(وذلك لشراء احتياجاتيا في حالة االستيبلك المنتظم .



كاليف بأنيا الكمية التي تتساوى أو تتقارب عندىا تكاليف الشراء مع ت  حجم الدفعة االقتصادية:حيث يعرف 
: عدد الدفعات االقتصاديةالتخزين .وتنخفض عندىا التكاليف اإلجمالية إلى أدنى حد ممكن .بينما يعرف 

بأنة عدد مرات الشراء التي تتمكن من خبلليا المنشأة من توفير احتياجاتيا وبشكل امثل إي من خبلل الشراء 
 سنوية المتعمقة بالخزين.االقتصادي وان ذلك ال يتحقق أال من خبلل احتساب التكاليف ال

 
بأنة الشراء الذي يكمف المنشأة اقل ما يمكن من التكاليف وبخاصة تكاليف الشراء الشراء االقتصادي:ويعرف 

 وتكاليف التخزين.
 

حجم الدفعة االقتصادية عندما تكون تكاليف الشراء وتكاليف التخزين مجتمعة اقل ما يمكن وأيضا"  إذا"يحدد
 عندما تتساوى أو تتقارب تكاليف الشراء مع تكاليف التخزين.

 يتم تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية في حالة االستيبلك المنتظم بثبلث طرق وىي: 
 .الفرضية)الجدولية( قتصادية بالطريقةتحديد حجم الدفعة اال-أ
 تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية بطريقة الرسم البياني )البيانية(.-ب
 تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية بالطريقة الرياضية )المعادالت الجذرية(.-ج
 
 

 لتحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء. الطريقة الجدولية )الفرضية(::أوال"
 -1-يثال 

( وحدة , ويراد التخطيط لتحديد 6111كان مقدار االستيبلك السنوي المتوقع من المادة ) أ ( لمعام القادم )
% من متوسط قيمة المخزون , 11الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية , إذا عممت بان تكاليف التخزين تساوي 

 ( دينار .2وسعر الشراء لموحدة الواحدة تساوي )( دينار , 111وتكاليف الشراء لمدفعة الواحدة تساوي )
 ( دفعات .8: تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء بالطريقة الفرضية ولحد ) المطموب

 -: إليجاد حجم الدفعة االقتصادية بالطريقة الفرضية البد من استخدام ماياتي : الحل
 

 ثٌْٕٛٞ ثالّضٙالن                                              

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =  -1
 ػوه ثٌوفؼجس ثٌفٌػ١ز                                  

 
 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور .× وٍفز ثٌوفؼز = فؾُ ثٌوفؼز  -2

 
 وٍفز ثٌوفؼز                                    



 ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ =  -3
                                              2 

 
 وٍفز ثٌوفؼز                                   

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .× صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =                        -4
                                2 

 

 تكمفة الشراء لمدفعة الواحدة .× تكاليف الشراء = عدد الدفعات  -5

 إجمالي التكاليف = تكاليف الشراء + تكاليف التخزين . -6
 

عذد انذفعاخ 

 انفزضٛح

حجى انذفعح 

 االقرصادٚح
 كهفح انذفعح

يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ

ذكانٛف 

 انرخشٍٚ

ذكانٛف 

 انشزاء

 اجًانٙ انركانٛف

 خ.انشزاء + خ. ذخشٍٚ

1 6111 12111 6111 611 111 011 

2 3111 6111 3111 311 211 511 

3 2111 4111 2111 211 311 511 

4 1511 3111 1511 151 411 551 

5 1211 2411 1211 121 511 621 

6 1111 2111 1111 111 611 011 

0 950 1014 950 9540 011 09540 

9 051 1511 051 05 911 905 

 
ٓ أٚ دغالط هفؼجس الْ ثٌضىج١ٌف ػٕو٘ج صضْجٜٚ أٚ إٔٙج  ٛ ثٌشٌثء دوفؼض١ ً فجٌز شٌثء ٘ ْ أفؼ ـ ِّج صموَ إ ٠ضؼ

 ثلً ِج٠ّىٓ .
 

 
 

 
 

 -2-يثال 
 

باعتبارك احد العاممين في مجال تخطيط المخزون وطمب منك تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء إذا توفرت 
 -لديك المعمومات اآلتية :

 

 ( وحدة .111االستيبلك اليومي )معدل  - أ

 % من متوسط قيمة المخزون.15تكاليف التخزين  - ب

 ( دينار لمدفعة الواحدة .51تكاليف الشراء ) -جـ 



 ( دينار.1سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -ء
 ( يوم .241أيام العمل الفعمية خبلل السنة ) -ىـ

 

 

 : تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية بالطريقة الفرضية ولحد عشرة دفعات . المطموب
 

 : انحم
 

 يوم عمل فعمي . 241السنة = 
 وحدة. 111معدل االستيبلك اليومي  
 وحدة . 24111=  111×  241إذن االستيبلك السنوي = 

 

عذد انذفعاخ 
 انفزضٛح

حجى انذفعح 
 االقرصادٚح

 كهفح انذفعح
قًٛح يرٕسظ 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 اجًانٙ انركانٛف
 خ.انشزاء + خ. ذخشٍٚ

1 24111 24111 12111 1911 51 1951 

2 12111 12111 6111 811 111 1111 

3 9111 9111 4111 611 151 051 

4 6111 6111 3111 451 211 651 

5 4911 4911 2411 361 251 611 

6 4111 4111 2111 311 311 611 

0 3429 3429 1014 25041 351 61041 

9 3111 3111 1511 225 411 625 

8 2666 2666 1333 188485 451 848485 

11 2411 2411 1211 191 511 691 

 

( دفعات الن تكاليف الشراء تتساوى مع تكاليف 6إذن يتضح مما تقدم إن أفضل حالة شراء ىو الشراء بـ )
نيا اقل   مايمكن من إجمالي التكاليف .التخزين وا 

 
 
 

  -3-يثال 
 

 مامقدار حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات إذا توفرت لديك البيانات اآلتية : 
 



 ( وحدة .61معدل االستيبلك اليومي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 ( يوما".35فترة الصيانة الدورية خبلل السنة ) -

 ( دينار .15111لمدفعة الواحدة )تكاليف الشراء  -

 ( يومًا .31العطل واألعياد خبلل السنة ) -

 ( دينار .111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -

 ( يوما" .  365السنة تساوي ) -

 
 ( هفؼجس .5: صقو٠و ثٌقؾُ ثألِغً ٌٍوفؼز ثاللضظجه٠ز دجٌط٠ٌمز ثٌفٌػ١ز ٌٚقو ) انًطهٕب

 
 :  انحم

 التوقفات خبلل السنة . يوما" 65=  31+  35         
 يوما" عمل فعمي خبلل السنة . 311=  65 – 365         
 وحدة االستيبلك السنوي .  18111=  61×  311         

 
عذد انذفعاخ 

 انفزضٛح
حجى انذفعح 
 االقرصادٚح

 كهفح انذفعح
يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف
 + خ. ذخشٍٚ خ.انشزاء

1 19111 1911111 811111 81111 15111 115111 

2 8111 811111 451111 45111 31111 05111 

3 6111 611111 311111 31111 45111 05111 

4 4511 451111 225111 22511 61111 92511 

5 3611 361111 191111 19111 05111 83111 

 

 

بدفعتين أو بثبلث دفعات خبلل السنة الن ذلك يقابل اقل إجمالي إذن يجب عمى المنشأة شراء احتياجاتيا 
 ( وحدة ليكون الشراء اقتصاديا" . 6111( أو ) 9111التكاليف , وان يكون حجم الدفعة االقتصادية ) 

 
 
 
 
 



 
 

 -4-يثال 

 وفرت لديك إحدى المنشات بعض المعمومات وطمبت منك تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء وكاالتي :
 

 وحدة .  241معدل االستيبلك األسبوعي =  - أ

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  - ب

 ( دينار لمدفعة الواحدة . 411تكاليف الشراء تساوي ) -جـ
 ( دينار .21سعر شراء الوحدة الواحدة ) -ء
 ( يوما" .45أيام العطل والمناسبات خبلل السنة تساوي ) -ىـ
 ( يوما" .45قفات خبلل السنة تساوي )الصيانة الدورية والتو  -و
 

 ( هفؼجس .0: فوه فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز دجٌط٠ٌمز ثٌفٌػ١ز ٌٚغج٠ز ) انًطهٕب
 

 :  انحم
 

 يوم التوقفات خبلل السنة . 91=  45+  45
  يوما" . 31الشير = 

 
81 

 أشٌٙ . 3=       
31 

 أسابيع . 4الشير = 
 أسبوع . 12= 4×3

 أسبوع . 52السنة = 
 أسبوع عمل فعمي . 41=  12 – 52
 وحدة حجم الطمب السنوي . 9611=  241× 41

 

 يرٕسظ قًٛح انًخشٌٔ كهفح انذفعح حجى انذفعح عذد انذفعاخ
ذكانٛف 

 انرخشٍٚ

ذكانٛف 

 انشزاء
 إجًانٙ انركانٛف

1 8611 182111 86111 8611 411 11111 

2 4911 86111 49111 4911 911 5611 

3 3211 64111 32111 3211 1211 4411 



4 2411 49111 24111 2411 1611 4111 

5 1821 39411 18211 1821 2111 3821 

6 1611 32111 16111 1611 2411 4111 

0 1301 20411 13011 1301 2911 4101 

 

 . ( هفؼجس الْ صىج١ٌف ثٌشٌثء ٚثٌضن٠َٓ ثلً ِج٠ّى٠5ٓضؼـ ِّج صموَ إْ أفؼً فجٌز شٌثء ٟ٘ ثٌشٌثء دـ )
 

 .ٌضقو٠و ثٌقؾُ ثألِغً ٌوفؼز ثٌشٌثء   ثاَٛا" : طزٚقح انزسى انثٛاَٙ : ) انطزٚقح انثٛاَٛح (

 

يتم تحديد حجم الدفعة االقتصادية بيذه الطريقة من خبلل تقاطع منحني تكاليف الشراء مع منحني تكاليف 
( في نقطة واحدة عمى المحورين                   التخزين مع منحني التكاليف اإلجمالية ) تكاليف الشراء + تكاليف التخزين

 ) المحور السيني والمحور الصادي (.
 

   -1-يثال 
 

 طمب منك تحديد حجم الدفعة االقتصادية بالطريقة الفرضية , وقد توفرت لديك المعمومات اآلتية :
 ( وحدة .4811مقدار الطمب السنوي ) -

 . ( دينار111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 ( دينار .1سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 
 ( دفعات وبالطريقتين الفرضية والرسم البياني .6: استخرج حجم الدفعة االقتصادية ولحد ) المطموب

 
 : انحم

 

 حجى انذفعح عذد انذفعاخ
كهفح 
 انذفعح

يرٕسظ قًٛح 
 انًخشٌٔ

ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 4911 4911 2411 241 111 341 

2 2411 2411 1211 121 211 321 

3 1611 1611 911 91 311 391 

4 1211 1211 611 61 411 461 

5 861 861 491 49 511 549 

6 911 911 411 41 611 641 

 
 



                                        4911 
 ٚفور أفؼً فجٌز ألٔٙج صمجدً ثلً إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف .  2411إىْ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =               = 

                                           2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 -2-يثال 

 

باعتبارك احد العاممين في مجال التخطيط لممخزون وطمبت منك إحدى المنشات الصناعية في محافظة 
نينوى تحديد حجم الدفعة االقتصادية وعدد مرات الشراء الحتياجاتيا لمعام القادم , وقد زودتك بالمعمومات 

 اآلتية :
 ( وحدة .9611حجم الطمب السنوي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .15تكاليف التخزين  -

 ( دينار .211تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ينار .( د 2سعر شراء الوحدة الواحدة )  -

 

 ( دفعات .7: استخرج ذلك بالطريقتين الفرضية والرسم البياني  ولحد ) المطموب
 

 :  انحم

 

 حجى انذفعح عذد انذفعاخ
كهفح 
 انذفعح

يرٕسظ قًٛح 
 انًخشٌٔ

ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 8611 18211 8611 1441 211 1641 

2 4911 8611 4911 021 411 1121 

3 3211 6411 3211 491 611 1191 

4 2411 4911 2411 361 911 1161 

5 1821 3941 1821 299 1111 1299 

6 1611 3211 1611 241 1211 1441 

0 1301 2042 1301 215 1411 1615 

 



 وحدة  3211يتضح مما تقدم إن حجم الدفعة االقتصادية = 
 مرات .  3عدد مرات الشراء  =  

 دينار    1181ألنو يقابل اقل إجمالي تكاليف 
 

   -3-يثال 

 مامقدار حجم الدفعة االقتصادية وعدد مرات الشراء إذا توفرت لديك البيانات  اآلتية :
 ( وحدة .61معدل االستيبلك اليومي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين   -

 ( يوما" .35فترة الصيانة والعطل الدورية )  -

 ( دينار .15111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( يوما" . 31العطل واألعياد الرسمية خبلل السنة )  -

 ( دينار .111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -

 ( يوما" .365السنة تساوي ) -
 

 

 
 

 

 
 

 

 اوجد ذلك بالطريقتين :
 

 ( دفعات  .8الطريقة الفرضية ولحد ) - أ

 طريقة الرسم البياني . - ب
 : ) أ ( : انحم

 
 ٠ِٛج" ثٌضٛلفجس . 65=  31+  35

 ٠ِٛج" ػًّ فؼٍٟ مالي ثٌْٕز . 311=  65 – 365
 ٚفور ثالفض١جػ ثٌْٕٛٞ .  19111=   61×  311

 
 

 كهفح انذفعح حجى انذفعح عذد انذفعاخ
يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 19111 1911111 811111 81111 15111 115111 

2 8111 811111 451111 45111 31111 05111 
عذد انذفعاخ  

 3      االقرصادٚح
 حجى انذفعح

 45111 31111 311111 611111 6111    االقرصادٚح 
 اقم 

 05111 انركانٛف   

4 4511 451111 225111 22511 61111 92511 



5 3611 361111 191111 19111 05111 83111 

6 3111 311111 151111 15111 81111 115111 

0 2501 250111 129551 12955 115111 110955 

9 2251 225111 112511 11251 121111 131251 

 
يجب عمى المنشأة شراء احتياجاتيا بدفعتين أو ثبلث دفعات خبلل السنة الن ذلك يقابل اقل إجمالي التكاليف 

 ( ليكون شراءا" اقتصاديا" 6111( أو )9111وان يكون حجم الدفعة )
 

 :) ح ( : ؽ٠ٌمز ثٌٌُّ ثٌذ١جٟٔ : انحم

ثبلث دفعات وذلك من خبلل تقاطع الخط  يتضح من الرسم البياني إن اقل إجمالي  تكاليف يقابل دفعتين أو
 عمى المحور السيني الذي يمثل عدد الدفعات والمحور الصادي الذي يمثل التكاليف .

فالمنشأة أما أن تتخذ قرارىا بشراء احتياجاتيا بدفعتين أو ثبلث دفعات الن ىذا يحمميا اقل إجمالي التكاليف 
. 
 

  نجذرٚح ( نرحذٚذ حجى انذفعح األيثمثانثا" : انطزٚقح انزٚاضٛح ) انًعادالخ ا
 

ُ صقو٠و فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ػٍٝ ٚفك ٘يٖ ثٌط٠ٌمز ِٓ مالي ِشضمز إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز ٚوجالصٟ :  ٠ض
 

فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 

 ثٌْٕٛٞ
 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ  -1

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     
 

 
 

 
 

 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                             

ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ( +                      × )                       وٍفز فجةور ثالّضغّجً × )           صىج١ٌف ثٌٕم
                                                                                        2 

 + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز ثٌضٍف + وٍفز ثٌضمجهَ (                      

 
 ٌضن٠َٓ( .س. ث’ صْضنوَ ٘يٖ ثٌّؼجهٌز فٟ فجٌز ًٚٚه ثٌضىج١ٌف ِؾَأر ) س. شٌثء 

 
 



فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 
 ثٌْٕٛٞ

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ  -2
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     

 
 ّؼٌ ثٌشٌثء ٌٍٛفور  × فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                      

 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور   +                                ×                        
                                                                                                  2 

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .×                       
 

 
 ٚدجمضظجً صىضخ ثٌّؼجهالس وجألصٟ :

 
 ؽ                         ُ                      

 ف + ك + َس + ق(       ) ثٌىٍف ِؾَأر ( × ) ْ + ه( +          × ) ص = ؽ ع +          
                                              ُ2 

 

 أٚ 
 

 ع× ؽ                 ُ                       
 س %      ) ثٌىٍف ِؾضّؼز ( ×  ً  +                  ×  ص = ؽ ع +          

                                          ُ2 

 : انزيٕس انًسرخذيح

 

 ص : إجمالي التكاليف السنوية .
 ط   : حجم الطمب السنوي .

 ع   : سعر شراء الوحدة الواحدة .
 س  : حجم الدفعة االقتصادية .

 اإلدارية .د   : التكاليف 
 ن  : تكاليف النقل .

 ف : كمفة فائدة االستثمار .
 ق  : كمفة التقادم .

 ت : تكاليف التخزين .
 َت : تكاليف التمف .
 خ : تكاليف الخزن .



 نف : تكاليف النفاد .
 ف : عدد الدفعات االقتصادية .  

 تبنى مشتقة الكمفة اإلجمالية السنوية عمى عدة افتراضات وىي :
 أي خصم في السعر .اليوجد  -

 تكاليف الشراء ثابتة مع حجم وعدد الدفعات االقتصادية . -

 تكاليف التخزين تؤخذ من متوسط القيمة وليس من الحد األعمى . -

 تجييز المنشأة بالمواد يتم بالمواعيد المقررة وبشكل منتظم . -

 استقرار سياسة المنشأة في مجاالت الشراء والبيع والتسعير . -
 

 موَ ٠ّىٓ إ٠ؾجه ِؼجهٌز فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ٚوجالصٟ :إػجفز ٌّج ص
 

 

 
2  × ٞ ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز (× ) فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ  صىج١ٌف ثٌٕم

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -1  فؾ

ْ + وٍفز صٍف + وٍفز صمجهَ                                                   وٍفز فجةور ثالّضغّجً + وٍفز ثٌنَ
 

 ٔتاخرصار 
 

ْ + ه ( 2                    ؽ ) 
ٟ فجٌز وْٛ ثٌضىج١ٌف ِؾَأر (ُ  َ ثٌّؼجهالس ف  =                                              ) صْضنو

 َف + ك + َس + ق                 
 

 
                                                2  × ٞ  صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -2  فؾ
ٓ  × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور                                                   ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َ

                     
 ٔتاخرصار 

 

 ؽ ً 2                  
 ُ                                              = 

 ع س %    
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 ويٌه ٠ّىٓ ثّضنٌثػ ِؼجهٌز ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز ٚوجالصٟ :

 

 
 

                                                  ٞ ْٔذز صىج١ٌف × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ

 ثٌضن٠َٓ
 ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =   -3

 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ×    2                                                                    
 

 

                   
 ) صْضنوَ ثٌّؼجهٌز إىث وجٔش ثٌضىج١ٌف ِؾضّؼز (                                                       

 ٔتاخرصار 

 
 ؽ ع س %                   

 =                                               ف
        2 ً 

 
 

 
                                                ٞ ً + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز صٍف × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ )وٍفز فجةور ثالّضغّج

 ٚصمجهَ
ٚ ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =   -4  أ

 ) صىج١ٌف إهث٠ًز + صىج١ٌف ثٌٕمً (   2                                                             
 
 

 ار ٔتاخرص
 

 ؽ ) َف + ك + َس + ق(                
 =                                               ف

 )ه + ْ ( 2        
 

 
 وّج ٠ّىٓ إ٠ؾجه ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز إىث وجْ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ِؼٍِٛج" ٚوجالصٟ :

 
 



 فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                      
 ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز = 

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                  
 

 
 ٔتاخرصار 

 ؽ                            
 =                                               ف                

                ُ 
 

 
 

 -1-يثال 
 

عمى فرض توفر المعمومات اآلتية اوجد حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات وكذلك إجمالي التكاليف 
 السنوية :

 ( وحدة .2411حجم الطمب السنوي ) -

 ( دينار .6تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( دينار .1,5سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 %  من متوسط قيمة المخزون .12التخزين تكاليف  -
 

 :  انحم
 

2  × ٞ  صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -1  فؾ

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور                                                 

 
 

 
                  2×2411×6 

 ٚفور .     411=       161111=                                  =       ُ 
    145  ×12% 

  
 

 2411فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                     
 هفؼز .  6=                     ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =                                    = -2

 411فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                



 
 فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                                                                        

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز =  -3
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                              

 
 ٌشٌثء ٌٍٛفور ثٌٛثفور ّؼٌ ث× فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                  

 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور   +                                ×                        
                                                                                                  2 

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .×                       
 

 
 ع× ؽ                 ُ                       

 س %      ×  ً  +                  ×  ص = ؽ ع +          
                                          ُ2 

 
 
 

 
 

 
                             2411                411 ×145 

 ه٠ٕجً  3602=  36+36+3611%   = 12+                   +   6×                145× 2411ص = 
                              411                     2 

 
  -2-يثال 

 
ً ٌٍوفؼز ِٚج٘ٛ ُ ثألِغ ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز ٚإؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز إىث ٚفٌس ٌو٠ه إفوٜ  ِجِموثً ثٌقؾ

 ثٌّٕشجس ثٌظغ١ٌر ثٌّؼٍِٛجس ث٢ص١ز :
 

 ( ٚفور . 51111فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ )  -

 ( ه٠ٕجً .15صىج١ٌف ثٌٕمً ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ) -
 ( ه٠ٕجً .14121صىج١ٌف ثٌضٍف ٌٍٛفور ثٌٛثفور مالي ثٌْٕز )  -

 ( ه٠ٕجً .14135ٌٛثفور مالي ثٌْٕز )صىج١ٌف ثٌنَْ ٌٍٛفور ث -
 ( ه٠ٕجً .14145صىج١ٌف فجةور ثالّضغّجً ٌٍٛفور ثٌٛثفور مالي ثٌْٕز ) -

 ( ه٠ٕجً .11ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ) -
 ( ه٠ٕجً .2ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور ) -

 
 : انحم

                                               2  × ٞ ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز (× ) فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ  صىج١ٌف ثٌٕم
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =    فؾ



ً + ثٌضٍف                                                         ْ + فجةور ثالّضغّج  صىج١ٌف مَ
 

 
                       

                      2  ×51111 ( ×15+11          )111111  ×25 
             =                               =                                               =25111111     =5111  

 ٚفور .
                14135 +14145  +14121                  14111 

 
 

 51111فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                     
 هفؼجس .  11ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =                                    =                   =  

 5111فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                
 

 
فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 

 ثٌْٕٛٞ

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     

 
 

 
 

 
 

 
 

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                             
 وٍفز ثالّضغّجً × )               صىج١ٌف ثٌٕمً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ( +                  × )                       

                                                                                        2 

 + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز ثٌضٍف(                      
 

                             51111                          5111 
 =51111  ×2 ( ×                   +15+11( ×                + )14135  +14145 +14121 ) 

                             5111                               2 
 

 =111111  +251  +2511  ×14111  
 ه٠ٕجً . 111511=     251+  251+  111111= 

 
  -3-يثال 



 

جمالي طمبت منك إحدى  المنشات تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية وعدد مرات الشراء وا 
 التكاليف السنوية إلحدى المواد التي تتعامل بيا . وقد وفرت لديك البيانات اآلتية :

 
 وحدة . 1511حجم الطمب السنوي =  -1

 دينار . 351تكاليف النقل لمدفعة الواحدة =  -2

 دينار . 151لواحدة = التكاليف اإلدارية لمدفعة ا -3

 دينار . 2كمفة الخزن لموحدة الواحدة =  -4

 دينار. 1كمفة التمف لموحدة الواحدة =  -5

 دينار . 3كمفة فائدة االستثمار لموحدة الواحدة =  -6

 دينار . 511سعر شراء الوحدة الواحدة =  -7

 
 

 : انحم

 
ْ + ه (              2                                   (151+351× ) 1511×2ؽ ) 

 =                               = فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  -1

 3+  1+  2ك + َس + ف                                                   
 

 
                          3111  ×511                1511111 

 ٚفور .  511=                           =                              =                             
                                              6                               6 

 
 

 
 

 
 1511ؽ                                                   

 هفؼجس . 3=                 =             ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =  -2
                                                  ُ511 

 

 
                                                 ُ  ؽ                        

 إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             )ْ+ ه( +              ) ك + س + ف ( -3
                                                                       ُ2 



 
                                                      1511                                  511 

                         =1511  ×511  ( ×               +351  +151 (              + )2  +1 +3 ) 
                                                      511                                      2 

 
                        =051111  +1511  +1511 

                        =053111  . ً  ه٠ٕج
                              

 

 

 أيثهح إضافٛح عٍ احرساب حجى انذفعح ٔعذد انذفعاخ ٔإجًانٙ انركانٛف تانطزٚقح انزٚاضٛح :
                                                                          

 -4-يثال 

 

 -المعمومات اآلتية عن المادة ) س ( وىي : وفرت لديك إحدى المنشات
 

 ( وحدة.45111حجم الطمب السنوي ) -

 ( دينار .6111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( دينار .151سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 
 : اوجد بالطريقة الرياضية : انًطهٕب

 
 . حجم الدفعة االقتصادية -

 عدد الدفعات . -

 إجمالي التكاليف السنوية . -

 
 
 

 
 

 
 

 : انحم
 111×  6111×  45111×  2ؽ ً                 2                                                         



 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ) ُ( =                       =  -1
 11×  151ع س %                                                                         

 
 

 
                                            81111  ×611111               541111111 

 ٚفور. 6111=                                =    =                                                                        
                                                     1511                                 15   

 
 

 45111ؽ                                                  
 هفؼز   045ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =  -2

                                                  ُ6111 
 

 
 

 ع × ؽ                  ُ                                                          

 س %× ً +                   ×   إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +           -3
                                                                    ُ2 

 
                                                                                  6111  ×151 

                               =45111  ×151  +045  ×6111 +                          ×11% 
                                                                                           2 

  
                               =6051111  +45111  +45111 

 ه٠ٕجً .   6941111=                               
 

  -5-مثال 
 البيانات اآلتية من إحدى المنشآت اإلنتاجية وكاالتي :توفرت لديك 

 
 ( وحدة .9111حجم الطمب السنوي من المادة ) -1

 ( دينار .11111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة )  -2

 ( دينار .111سعر شراء الوحدة الواحدة ) -3

 %  من متوسط قيمة المخزون . 21تكاليف الخزين   -4

 
 



 
 
 
 
 

 اوجد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية . -1:  المطموب
 اوجد عدد الدفعات ) عدد مرات الشراء (. -2              
 اوجد إجمالي التكاليف السنوية . -3              

 
 

 :  انحم
 111×  11111×  8111×  2ؽ ً                 2                                                         

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز          =                       =  -1
 21×  111ع س %                                                                         

 
 
 

                                            19111  ×1111111                
 ٚفور .                        3111=      8111111=                                       =                                         

                                                     2111     
                               

 
 

 8111ؽ                                                   
 هفؼز .  3ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =  -2

                                                  ُ3111 
 

 

 ع × ؽ                  ُ                                                          
 س %× ً +                   × إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             -3

                                                                    ُ2 

 
 

                                                        8111                     3111  ×111          21 

                               =8111  ×111  ×           +11111  ×                         + 
                                                        3111                              2                  111 

  

 



                               =811111  +31111  +31111 
 ه٠ٕجً .   861111=                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  -6-يثال 
 

تعمل لدييا تحديد حجم الدفعة باعتبارك احد العاممين في مجال تخطيط المخزون وطمبت منك المنشأة التي 
جمالي التكاليف السنوية لمعام القادم وقد وفرت لديك المعمومات اآلتية :  االقتصادية  وعدد مرات الشراء وا 

 

 ( وحدة .311معدل االستيبلك األسبوعي ) -1

 ( أسبوع .12العطل واألعياد والصيانة الدورية خبلل السنة = ) -2

 ( دينار . 8111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -3

 % من متوسط قيمة المخزون .15تكاليف الخزين  -4

 ( دينار .2111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -5

 ( أسبوع .52عدد أسابيع السنة ) -6
 

 : انحم

 أّذٛع ػًّ فؼٍٟ . 41=  12 – 52
 ٚفور ثالّضٙالن ثٌْٕٛٞ . 12111=   41×  311

 
 

 
 111×  9111×  12111×  2ؽ ً                 2                                                         

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز          =                       =  -1
 15×  2111ع س %                                                                         

 
 
 



                                            24111  ×911111            18211111111             
 ٚفور .                        911=                                       =                               =                                     

                                                     31111                           31111 
                               

 
 12111ؽ                                                   

 هفؼز .   15ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =   -2
                                                  ُ911 

 
 

 ع × ؽ                  ُ                                                          
 س %× ً +                   × إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             -3

                                                    ُ                2 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                             12111                  911  ×2111           15 
                               =12111  ×2111  ×            +9111  ×                          + 

                                                              911                              2                  111 
 

 
                                                                                            15 

                               =24111111  +15  ×9111  +91111  × 
                                                                                           111 

                              =24111111   +121111  +121111  

 
 ه٠ٕجً .  24241111=                               

 
 

 
 

 
 االسبوع الثامن والتاسع والعاشر :



 االساليب الكمية في السيطرة عمى الخزين لحاالت االستهالك المنتظم 
 اهداف الوحدة

 سيكون الطالب قادرُا عمى أن :
 يتعرف عمى االساليب الكمية المعتمدة في السيطرة عمى الخزين لحبلت االستيبلك المنتظم. .6

 الخزين .يتعرف عمى أصناف  .7

 يعرف حجم الدفعة االقتصادية . .8

 يتعرف عمى الطرق المعتمدة في تحديد الحجم االمثل لدفعة الشراء. .9

يستخدم القوانين الرياضية في استخراج حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات واجمالي التكاليف  .11
 السنوية .

المطموبة والوقت المناسب يتم من خبلل  أن تقديم طمب شراء االحتياجات من المواد المخزنية  بالكمية   
استخدام المؤشرات والمعمومات التي يتطمب وجودىا نظاما"متكامبل"لمسيطرة عمى خزين تمك المواد ومن أىم 

 المؤشرات :
 

تكاليف الطمب )الشراء( ,تكاليف االحتفاظ بالخزين ,مقدار استيبلك الصنف,المساحات المخزنية 
ة المخصصة لممنشأة لشراء المواد,الخسارة المتوقعة نتيجة) تمف بعض المواد,ىبوط المتاحة,اإلمكانيات المالي

 أسعار المواد,نفاد التخزين( .فضبل" عن طول فترة االنتظار وانتظام أو عدم انتظام استيبلك المواد.
 

ة قد يكون تأثير بعض العوامل أقوى من تأثير األخرى ,أال أن عامل كمفة الحصول عمى الخزين وكمف
 االحتفاظ بو يمعب دورا"أكبر في التأثير .

 
 : أصُاف انخشٍٚ

 
:ٟ ٓ ِٓ عالعز أطٕجف ًة١ْ١ز ٚ٘ ْ ثٌن٠َ  ٠ضىٛ

 

ىي المواد التي ال تخضع في تحديد كمياتيا وأوقات شرائيا سوى لعاممي كمفة الشراء : األصُاف انًسرقزج-1
وكمفة التخزين ,وتكون متوفرة في األسواق وأسعارىا ثابتة تقريبا" ويمكن الحصول عمييا في أوقات الحاجة 

 ويكون استيبلكيا منتظما" كالسكر والشاي والصابون والخ.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

  انًسرقزج)انًرقهثح(:األصُاف غٛز -2
 

تتمثل بالمواد التي تخضع لمؤثرات عديدة ,كأن تتأثر بعاممي العرض والطمب أو كون المواد موسمية أو 
المواد التي تظير الحاجة إلييا بشكل مفاجئ كقطع الغيار وذلك بسب التوقف المفاجئ لآلالت ,ويعتبر 

عبا"وقد تمجأ المنشأة إلى أسموب الخبرة الشخصية التخطيط لشراء ىذه األصناف وتحديد مستويات خزينيا ص
والى مراقبة األسعار في السوق والتنبؤ والتحميل االقتصادي من اجل الحصول عمى أفضل المواد وبأقل 
األسعار ولذلك فأن كمية الطمب عمى مثل ىذه المواد يكون بكميات غير منتظمة وبتوقيت غير منتظم 

 أيضا".
 

مثل بالمواد المخزنية الرخيصة والمتوفرة في األسواق وبشكل دائمي وليا بدائل كثيرة تت :األصُاف انثسٛطح-3
وفي األوقات المناسبة بأبسط السبل وبأقل التكاليف ,وىي التحتاج  ,يمكن الحصول عمييا بالكميات المطموبة

  كالشخاط والمناديل وغيرىا.لشرائيا والسيطرة عمييا مخزنينا"لقمة أىميتيا المالية والنوعية  إلى خطط متقدمة
 

 ٌ  :انرخطٛظ فٙ حانح االسرٓالك انًُرظى يٍ انًخشٔ

 

:ىناك عدة طرق تعتمدىا المنشات عند تحديد تقدير حجم الدفعة االقتصادية في حالة االستهالك المنتظم
عدد مرات حجم الدفعة االقتصادية )كمية الطمب االقتصادية( ,وكذلك عند تحديد عدد الدفعات االقتصادية )

 الشراء(وذلك لشراء احتياجاتيا في حالة االستيبلك المنتظم .
بأنيا الكمية التي تتساوى أو تتقارب عندىا تكاليف الشراء مع تكاليف   حجم الدفعة االقتصادية:حيث يعرف 

: عدد الدفعات االقتصاديةالتخزين .وتنخفض عندىا التكاليف اإلجمالية إلى أدنى حد ممكن .بينما يعرف 
بأنة عدد مرات الشراء التي تتمكن من خبلليا المنشأة من توفير احتياجاتيا وبشكل امثل إي من خبلل الشراء 

 االقتصادي وان ذلك ال يتحقق أال من خبلل احتساب التكاليف السنوية المتعمقة بالخزين.
 



ليف وبخاصة تكاليف الشراء بأنة الشراء الذي يكمف المنشأة اقل ما يمكن من التكاالشراء االقتصادي:ويعرف 
 وتكاليف التخزين.

 

إذا"يحدد حجم الدفعة االقتصادية عندما تكون تكاليف الشراء وتكاليف التخزين مجتمعة اقل ما يمكن وأيضا" 
 عندما تتساوى أو تتقارب تكاليف الشراء مع تكاليف التخزين.

 يتم تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية في حالة االستيبلك المنتظم بثبلث طرق وىي: 
 .الفرضية)الجدولية( تحديد حجم الدفعة االقتصادية بالطريقة-أ
 تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية بطريقة الرسم البياني )البيانية(.-ب
 ة بالطريقة الرياضية )المعادالت الجذرية(.تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادي-ج
 
 

 لتحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء. الطريقة الجدولية )الفرضية(::أوال"
 -1-يثال 

( وحدة , ويراد التخطيط لتحديد 6111كان مقدار االستيبلك السنوي المتوقع من المادة ) أ ( لمعام القادم )
% من متوسط قيمة المخزون , 11عممت بان تكاليف التخزين تساوي الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية , إذا 
 ( دينار .2( دينار , وسعر الشراء لموحدة الواحدة تساوي )111وتكاليف الشراء لمدفعة الواحدة تساوي )

 ( دفعات .8: تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء بالطريقة الفرضية ولحد ) المطموب
 -قتصادية بالطريقة الفرضية البد من استخدام ماياتي :: إليجاد حجم الدفعة اال الحل

 

 ثالّضٙالن ثٌْٕٛٞ                                              
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =  -0

 ػوه ثٌوفؼجس ثٌفٌػ١ز                                  

 
 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور .× وٍفز ثٌوفؼز = فؾُ ثٌوفؼز  -9

 
 وٍفز ثٌوفؼز                                    

 ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ =  -8
                                              2 

 
 وٍفز ثٌوفؼز                                   

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .× صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =                        -11
                                2 

 



 تكمفة الشراء لمدفعة الواحدة .× تكاليف الشراء = عدد الدفعات  -11

 إجمالي التكاليف = تكاليف الشراء + تكاليف التخزين . -12
 

عذد انذفعاخ 
 انفزضٛح

حجى انذفعح 
 االقرصادٚح

 كهفح انذفعح
يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 انركانٛفاجًانٙ 
 خ.انشزاء + خ. ذخشٍٚ

1 6111 12111 6111 611 111 011 

2 3111 6111 3111 311 211 511 

3 2111 4111 2111 211 311 511 

4 1511 3111 1511 151 411 551 

5 1211 2411 1211 121 511 621 

6 1111 2111 1111 111 611 011 

0 950 1014 950 9540 011 09540 

9 051 1511 051 05 911 905 

 
ٓ أٚ دغالط هفؼجس الْ ثٌضىج١ٌف ػٕو٘ج صضْجٜٚ أٚ إٔٙج  ٛ ثٌشٌثء دوفؼض١ ً فجٌز شٌثء ٘ ْ أفؼ ـ ِّج صموَ إ ٠ضؼ

 ثلً ِج٠ّىٓ .
 

 
 
 

 
 -2-يثال 

 

باعتبارك احد العاممين في مجال تخطيط المخزون وطمب منك تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء إذا توفرت 
 -اآلتية :لديك المعمومات 

 

 ( وحدة .111معدل االستيبلك اليومي ) - ت

 % من متوسط قيمة المخزون.15تكاليف التخزين  - ث

 ( دينار لمدفعة الواحدة .51تكاليف الشراء ) -جـ 
 ( دينار.1سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -ء
 ( يوم .241أيام العمل الفعمية خبلل السنة ) -ىـ

 

 

 : تحديد الحجم األمثل لمدفعة االقتصادية بالطريقة الفرضية ولحد عشرة دفعات . المطموب
 



 : انحم
 

 يوم عمل فعمي . 241السنة = 
 وحدة. 111معدل االستيبلك اليومي  
 وحدة . 24111=  111×  241إذن االستيبلك السنوي = 

 

عذد انذفعاخ 
 انفزضٛح

حجى انذفعح 
 االقرصادٚح

 كهفح انذفعح
قًٛح يرٕسظ 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 اجًانٙ انركانٛف
 خ.انشزاء + خ. ذخشٍٚ

1 24111 24111 12111 1911 51 1951 

2 12111 12111 6111 811 111 1111 

3 9111 9111 4111 611 151 051 

4 6111 6111 3111 451 211 651 

5 4911 4911 2411 361 251 611 

6 4111 4111 2111 311 311 611 

0 3429 3429 1014 25041 351 61041 

9 3111 3111 1511 225 411 625 

8 2666 2666 1333 188485 451 848485 

11 2411 2411 1211 191 511 691 

 

( دفعات الن تكاليف الشراء تتساوى مع تكاليف 6إذن يتضح مما تقدم إن أفضل حالة شراء ىو الشراء بـ )
نيا اقل   مايمكن من إجمالي التكاليف .التخزين وا 

 
 
 

  -3-يثال 
 

 مامقدار حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات إذا توفرت لديك البيانات اآلتية : 
 

 ( وحدة .61معدل االستيبلك اليومي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 ( يوما".35فترة الصيانة الدورية خبلل السنة ) -

 ( دينار .15111لمدفعة الواحدة )تكاليف الشراء  -

 ( يومًا .31العطل واألعياد خبلل السنة ) -



 ( دينار .111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -

 ( يوما" .  365السنة تساوي ) -

 
 ( هفؼجس .5: صقو٠و ثٌقؾُ ثألِغً ٌٍوفؼز ثاللضظجه٠ز دجٌط٠ٌمز ثٌفٌػ١ز ٌٚقو ) انًطهٕب

 
 :  انحم

 التوقفات خبلل السنة . يوما" 65=  31+  35         
 يوما" عمل فعمي خبلل السنة . 311=  65 – 365         
 وحدة االستيبلك السنوي .  18111=  61×  311         

 
عذد انذفعاخ 

 انفزضٛح

حجى انذفعح 

 االقرصادٚح
 كهفح انذفعح

يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ

ذكانٛف 

 انرخشٍٚ

ذكانٛف 

 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

 + خ. ذخشٍٚ خ.انشزاء

1 19111 1911111 811111 81111 15111 115111 

2 8111 811111 451111 45111 31111 05111 

3 6111 611111 311111 31111 45111 05111 

4 4511 451111 225111 22511 61111 92511 

5 3611 361111 191111 19111 05111 83111 

 

 

بدفعتين أو بثبلث دفعات خبلل السنة الن ذلك يقابل اقل إجمالي إذن يجب عمى المنشأة شراء احتياجاتيا 
 ( وحدة ليكون الشراء اقتصاديا" . 6111( أو ) 9111التكاليف , وان يكون حجم الدفعة االقتصادية ) 

 
 
 
 
 
 
 

 -4-يثال 

 وفرت لديك إحدى المنشات بعض المعمومات وطمبت منك تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء وكاالتي :
 

 وحدة .  241معدل االستيبلك األسبوعي =  - ت

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  - ث



 ( دينار لمدفعة الواحدة . 411تكاليف الشراء تساوي ) -جـ
 ( دينار .21سعر شراء الوحدة الواحدة ) -ء
 ( يوما" .45أيام العطل والمناسبات خبلل السنة تساوي ) -ىـ
 ( يوما" .45قفات خبلل السنة تساوي )الصيانة الدورية والتو  -و
 

 ( هفؼجس .0: فوه فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز دجٌط٠ٌمز ثٌفٌػ١ز ٌٚغج٠ز ) انًطهٕب

 
 :  انحم

 

 يوم التوقفات خبلل السنة . 91=  45+  45
  يوما" . 31الشير = 

 
81 

 أشٌٙ . 3=       
31 

 أسابيع . 4الشير = 
 أسبوع . 12= 4×3

 أسبوع . 52السنة = 
 أسبوع عمل فعمي . 41=  12 – 52
 وحدة حجم الطمب السنوي . 9611=  241× 41

 

 يرٕسظ قًٛح انًخشٌٔ كهفح انذفعح حجى انذفعح عذد انذفعاخ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 8611 182111 86111 8611 411 11111 

2 4911 86111 49111 4911 911 5611 

3 3211 64111 32111 3211 1211 4411 

4 2411 49111 24111 2411 1611 4111 

5 1821 39411 18211 1821 2111 3821 

6 1611 32111 16111 1611 2411 4111 

0 1301 20411 13011 1301 2911 4101 

 

 . ( هفؼجس الْ صىج١ٌف ثٌشٌثء ٚثٌضن٠َٓ ثلً ِج٠ّى٠5ٓضؼـ ِّج صموَ إْ أفؼً فجٌز شٌثء ٟ٘ ثٌشٌثء دـ )
 

 .ٌضقو٠و ثٌقؾُ ثألِغً ٌوفؼز ثٌشٌثء   ثاَٛا" : طزٚقح انزسى انثٛاَٙ : ) انطزٚقح انثٛاَٛح (



 

يتم تحديد حجم الدفعة االقتصادية بيذه الطريقة من خبلل تقاطع منحني تكاليف الشراء مع منحني تكاليف 
( في نقطة واحدة عمى المحورين                   التخزين مع منحني التكاليف اإلجمالية ) تكاليف الشراء + تكاليف التخزين

 ) المحور السيني والمحور الصادي (.
 

   -1-يثال 
 

 طمب منك تحديد حجم الدفعة االقتصادية بالطريقة الفرضية , وقد توفرت لديك المعمومات اآلتية :
 ( وحدة .4811مقدار الطمب السنوي ) -

 . ( دينار111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 ( دينار .1سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 
 ( دفعات وبالطريقتين الفرضية والرسم البياني .6: استخرج حجم الدفعة االقتصادية ولحد ) المطموب

 

 : انحم
 

 حجى انذفعح عذد انذفعاخ
كهفح 
 انذفعح

يرٕسظ قًٛح 
 انًخشٌٔ

ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 4911 4911 2411 241 111 341 

2 2411 2411 1211 121 211 321 

3 1611 1611 911 91 311 391 

4 1211 1211 611 61 411 461 

5 861 861 491 49 511 549 

6 911 911 411 41 611 641 

 
 

                                        4911 
 ٚفور أفؼً فجٌز ألٔٙج صمجدً ثلً إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف .  2411إىْ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =               = 

                                           2 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 -2-يثال 

 

باعتبارك احد العاممين في مجال التخطيط لممخزون وطمبت منك إحدى المنشات الصناعية في محافظة 
نينوى تحديد حجم الدفعة االقتصادية وعدد مرات الشراء الحتياجاتيا لمعام القادم , وقد زودتك بالمعمومات 

 اآلتية :
 ( وحدة .9611حجم الطمب السنوي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .15تكاليف التخزين  -

 ( دينار .211تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ينار .( د 2سعر شراء الوحدة الواحدة )  -

 

 ( دفعات .7: استخرج ذلك بالطريقتين الفرضية والرسم البياني  ولحد ) المطموب
 

 :  انحم
 

 حجى انذفعح عذد انذفعاخ
كهفح 

 انذفعح

يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ

ذكانٛف 

 انرخشٍٚ

ذكانٛف 

 انشزاء
 إجًانٙ انركانٛف

1 8611 18211 8611 1441 211 1641 

2 4911 8611 4911 021 411 1121 

3 3211 6411 3211 491 611 1191 

4 2411 4911 2411 361 911 1161 

5 1821 3941 1821 299 1111 1299 

6 1611 3211 1611 241 1211 1441 

0 1301 2042 1301 215 1411 1615 

 

 وحدة  3211يتضح مما تقدم إن حجم الدفعة االقتصادية = 
 مرات .  3عدد مرات الشراء  =  

 دينار    1181ألنو يقابل اقل إجمالي تكاليف 
 

   -3-يثال 

 مامقدار حجم الدفعة االقتصادية وعدد مرات الشراء إذا توفرت لديك البيانات  اآلتية :



 ( وحدة .61معدل االستيبلك اليومي ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين   -

 ( يوما" .35فترة الصيانة والعطل الدورية )  -

 ( دينار .15111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( يوما" . 31العطل واألعياد الرسمية خبلل السنة )  -

 ( دينار .111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -

 ( يوما" .365السنة تساوي ) -
 
 

 

 
 

 

 
 

 اوجد ذلك بالطريقتين :
 

 ( دفعات  .8الطريقة الفرضية ولحد ) - ت

 طريقة الرسم البياني . - ث
 : ) أ ( : انحم

 

 ٠ِٛج" ثٌضٛلفجس . 65=  31+  35
 ٠ِٛج" ػًّ فؼٍٟ مالي ثٌْٕز . 311=  65 – 365

 ٚفور ثالفض١جػ ثٌْٕٛٞ .  19111=   61×  311
 
 

 كهفح انذفعح حجى انذفعح عذد انذفعاخ
يرٕسظ قًٛح 

 انًخشٌٔ
ذكانٛف 
 انرخشٍٚ

ذكانٛف 
 انشزاء

 إجًانٙ انركانٛف

1 19111 1911111 811111 81111 15111 115111 

2 8111 811111 451111 45111 31111 05111 
عذد انذفعاخ  

 3      االقرصادٚح
 حجى انذفعح

 45111 31111 311111 611111 6111    االقرصادٚح 
 اقم 

 05111 انركانٛف   

4 4511 451111 225111 22511 61111 92511 

5 3611 361111 191111 19111 05111 83111 

6 3111 311111 151111 15111 81111 115111 

0 2501 250111 129551 12955 115111 110955 

9 2251 225111 112511 11251 121111 131251 

 



يجب عمى المنشأة شراء احتياجاتيا بدفعتين أو ثبلث دفعات خبلل السنة الن ذلك يقابل اقل إجمالي التكاليف 
 ( ليكون شراءا" اقتصاديا" 6111( أو )9111وان يكون حجم الدفعة )

 

 :) ح ( : ؽ٠ٌمز ثٌٌُّ ثٌذ١جٟٔ : انحم

ثبلث دفعات وذلك من خبلل تقاطع الخط  يتضح من الرسم البياني إن اقل إجمالي  تكاليف يقابل دفعتين أو
 عمى المحور السيني الذي يمثل عدد الدفعات والمحور الصادي الذي يمثل التكاليف .

فالمنشأة أما أن تتخذ قرارىا بشراء احتياجاتيا بدفعتين أو ثبلث دفعات الن ىذا يحمميا اقل إجمالي التكاليف 
. 
 

  نجذرٚح ( نرحذٚذ حجى انذفعح األيثمثانثا" : انطزٚقح انزٚاضٛح ) انًعادالخ ا

 
ُ صقو٠و فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ػٍٝ ٚفك ٘يٖ ثٌط٠ٌمز ِٓ مالي ِشضمز إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز ٚوجالصٟ :  ٠ض

 
فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 

 ثٌْٕٛٞ
 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ  -3

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     
 

 
 

 
 

 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                             

ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ( +                      × )                       وٍفز فجةور ثالّضغّجً × )           صىج١ٌف ثٌٕم

                                                                                        2 
 + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز ثٌضٍف + وٍفز ثٌضمجهَ (                      

 
 ٌضن٠َٓ( .س. ث’ صْضنوَ ٘يٖ ثٌّؼجهٌز فٟ فجٌز ًٚٚه ثٌضىج١ٌف ِؾَأر ) س. شٌثء 

 
 

فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 
 ثٌْٕٛٞ

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ  -4
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     

 
 ّؼٌ ثٌشٌثء ٌٍٛفور  × فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                      



 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور   +                                ×                        
                                                                                                  2 

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .×                       
 

 
 ٚدجمضظجً صىضخ ثٌّؼجهالس وجألصٟ :

 
 ؽ                         ُ                      

 ف + ك + َس + ق(       ) ثٌىٍف ِؾَأر ( × ) ْ + ه( +          × ) ص = ؽ ع +          
                                              ُ2 

 
 أٚ 

 
 ع× ؽ                 ُ                       

 س %      ) ثٌىٍف ِؾضّؼز ( ×  ً  +                  ×  ص = ؽ ع +          
                                          ُ2 

 : انزيٕس انًسرخذيح

 

 ص : إجمالي التكاليف السنوية .
 ط   : حجم الطمب السنوي .

 ع   : سعر شراء الوحدة الواحدة .
 س  : حجم الدفعة االقتصادية .

 اإلدارية .د   : التكاليف 
 ن  : تكاليف النقل .

 ف : كمفة فائدة االستثمار .
 ق  : كمفة التقادم .

 ت : تكاليف التخزين .
 َت : تكاليف التمف .
 خ : تكاليف الخزن .
 نف : تكاليف النفاد .

 ف : عدد الدفعات االقتصادية .  
 تبنى مشتقة الكمفة اإلجمالية السنوية عمى عدة افتراضات وىي :

 أي خصم في السعر .اليوجد  -



 تكاليف الشراء ثابتة مع حجم وعدد الدفعات االقتصادية . -

 تكاليف التخزين تؤخذ من متوسط القيمة وليس من الحد األعمى . -

 تجييز المنشأة بالمواد يتم بالمواعيد المقررة وبشكل منتظم . -

 استقرار سياسة المنشأة في مجاالت الشراء والبيع والتسعير . -
 

 موَ ٠ّىٓ إ٠ؾجه ِؼجهٌز فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ٚوجالصٟ :إػجفز ٌّج ص
 

 

 
3  × ٞ ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز (× ) فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ  صىج١ٌف ثٌٕم

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -5  فؾ
ْ + وٍفز صٍف + وٍفز صمجهَ                                                   وٍفز فجةور ثالّضغّجً + وٍفز ثٌنَ

 
 ٔتاخرصار 

 
ْ + ه ( 2                    ؽ ) 

ٟ فجٌز وْٛ ثٌضىج١ٌف ِؾَأر (ُ  َ ثٌّؼجهالس ف  =                                              ) صْضنو

 َف + ك + َس + ق                 
 

 
                                                2  × ٞ  صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -6  فؾ
ٓ  × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور                                                   ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َ

                     
 ٔتاخرصار 

 
 ؽ ً 2                  

 ُ                                              = 
 ع س %    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ويٌه ٠ّىٓ ثّضنٌثػ ِؼجهٌز ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز ٚوجالصٟ :



 

 
 

                                                  ٞ ْٔذز صىج١ٌف × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
 ثٌضن٠َٓ

 ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =   -0
 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ×    2                                                                    

 
 

                   
 ) صْضنوَ ثٌّؼجهٌز إىث وجٔش ثٌضىج١ٌف ِؾضّؼز (                                                       

 ٔتاخرصار 
 

 ؽ ع س %                   
 =                                               ف

        2 ً 
 
 

 
                                                ٞ ً + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز صٍف × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ )وٍفز فجةور ثالّضغّج

 ٚصمجهَ
ٚ ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =   -9  أ

 ) صىج١ٌف إهث٠ًز + صىج١ٌف ثٌٕمً (   2                                                             
 

 
 ار ٔتاخرص

 
 ؽ ) َف + ك + َس + ق(                

 =                                               ف
 )ه + ْ ( 2        

 

 
 وّج ٠ّىٓ إ٠ؾجه ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز إىث وجْ فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ِؼٍِٛج" ٚوجالصٟ :

 
 

 فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                      
 ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز = 

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                  
 

 
 ٔتاخرصار 



 ؽ                            
 =                                               ف                

                ُ 
 

 
 

 -1-يثال 
 

عمى فرض توفر المعمومات اآلتية اوجد حجم الدفعة االقتصادية وعدد الدفعات وكذلك إجمالي التكاليف 
 السنوية :

 ( وحدة .2411حجم الطمب السنوي ) -

 ( دينار .6تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( دينار .1,5سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 %  من متوسط قيمة المخزون .12التخزين تكاليف  -
 

 :  انحم
 

3  × ٞ  صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور × فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   -4  فؾ

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ × ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور                                                 
 

 
 

                  2×2411×6 
 ٚفور .     411=       161111=                                  =       ُ 
    145  ×12% 

  
 

 2411فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                     
 هفؼز .  6=                     ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =                                    = -5

 411فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                
 

 فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                                                                        
 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز =  -6

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                              
 

 ٌشٌثء ٌٍٛفور ثٌٛثفور ّؼٌ ث× فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                  



 صىج١ٌف ثٌشٌثء ٌٍوفؼز ثٌٛثفور   +                                ×                        
                                                                                                  2 

 ْٔذز صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ .×                       
 

 
 ع× ؽ                 ُ                       

 س %      ×  ً  +                  ×  ص = ؽ ع +          
                                          ُ2 

 
 

 
 

 
 

                             2411                411 ×145 
 ه٠ٕجً  3602=  36+36+3611%   = 12+                   +   6×                145× 2411ص = 

                              411                     2 

 
  -2-يثال 

 
ً ٌٍوفؼز ِٚج٘ٛ ُ ثألِغ ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز ٚإؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز إىث ٚفٌس ٌو٠ه إفوٜ  ِجِموثً ثٌقؾ

 ثٌّٕشجس ثٌظغ١ٌر ثٌّؼٍِٛجس ث٢ص١ز :
 

 ( ٚفور . 51111فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ )  -
 ( ه٠ٕجً .15صىج١ٌف ثٌٕمً ٌٍوفؼز ثٌٛثفور ) -

 ( ه٠ٕجً .14121صىج١ٌف ثٌضٍف ٌٍٛفور ثٌٛثفور مالي ثٌْٕز )  -
 ( ه٠ٕجً .14135ٌٛثفور مالي ثٌْٕز )صىج١ٌف ثٌنَْ ٌٍٛفور ث -

 ( ه٠ٕجً .14145صىج١ٌف فجةور ثالّضغّجً ٌٍٛفور ثٌٛثفور مالي ثٌْٕز ) -
 ( ه٠ٕجً .11ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ) -
 ( ه٠ٕجً .2ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور ) -

 
 : انحم

                                               2  × ٞ ً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز (× ) فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ  صىج١ٌف ثٌٕم
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =    فؾ

ً + ثٌضٍف                                                         ْ + فجةور ثالّضغّج  صىج١ٌف مَ
 

 
                       

                      2  ×51111 ( ×15+11          )111111  ×25 



             =                               =                                               =25111111     =5111  
 ٚفور .

                14135 +14145  +14121                  14111 
 

 
 51111فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ                                                     

 هفؼجس .  11ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =                                    =                   =  
 5111فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                

 
 

فؾُ ثٌطٍخ                                                                                                                 
 ثٌْٕٛٞ

 ّؼٌ شٌثء ثٌٛفور ثٌٛثفور +× إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                                                     

 
 
 

 
 

 
 

 
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                                                             

 وٍفز ثالّضغّجً × )               صىج١ٌف ثٌٕمً + ثٌضىج١ٌف ثإلهث٠ًز ( +                  × )                       
                                                                                        2 

 + وٍفز ثٌنَْ + وٍفز ثٌضٍف(                      
 

                             51111                          5111 
 =51111  ×2 ( ×                   +15+11( ×                + )14135  +14145 +14121 ) 

                             5111                               2 

 
 =111111  +251  +2511  ×14111  

 ه٠ٕجً . 111511=     251+  251+  111111= 
 

  -3-يثال 
 

جمالي طمبت منك إحدى  المنشات تحديد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية وعدد مرات الشراء وا 
 التكاليف السنوية إلحدى المواد التي تتعامل بيا . وقد وفرت لديك البيانات اآلتية :



 
 وحدة . 1511حجم الطمب السنوي =  -8

 دينار . 351تكاليف النقل لمدفعة الواحدة =  -9

 دينار . 151لواحدة = التكاليف اإلدارية لمدفعة ا -11

 دينار . 2كمفة الخزن لموحدة الواحدة =  -11

 دينار. 1كمفة التمف لموحدة الواحدة =  -12

 دينار . 3كمفة فائدة االستثمار لموحدة الواحدة =  -13

 دينار . 511سعر شراء الوحدة الواحدة =  -14

 
 

 : انحم
 

ْ + ه (              2                                   (151+351× ) 1511×2ؽ ) 
 =                               = فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  -4

 3+  1+  2ك + َس + ف                                                   
 

 
                          3111  ×511                1511111 

 ٚفور .  511=                           =                              =                             

                                              6                               6 
 

 
 

 
 

 1511ؽ                                                   
 هفؼجس . 3=                 =             ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =  -5

                                                  ُ511 
 

 
                                                 ُ  ؽ                        

 إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             )ْ+ ه( +              ) ك + س + ف ( -6
                                                                       ُ2 

 

                                                      1511                                  511 
                         =1511  ×511  ( ×               +351  +151 (              + )2  +1 +3 ) 

                                                      511                                      2 



 
                        =051111  +1511  +1511 

                        =053111  . ً  ه٠ٕج
                              

 

 

 أيثهح إضافٛح عٍ احرساب حجى انذفعح ٔعذد انذفعاخ ٔإجًانٙ انركانٛف تانطزٚقح انزٚاضٛح :
                                                                          

 -4-يثال 

 

 -المعمومات اآلتية عن المادة ) س ( وىي : وفرت لديك إحدى المنشات
 

 ( وحدة.45111حجم الطمب السنوي ) -

 ( دينار .6111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 ( دينار .151سعر شراء الوحدة الواحدة ) -

 % من متوسط قيمة المخزون .11تكاليف التخزين  -

 
 : اوجد بالطريقة الرياضية : انًطهٕب

 
 . حجم الدفعة االقتصادية -

 عدد الدفعات . -

 إجمالي التكاليف السنوية . -

 
 

 
 

 
 
 

 : انحم
 111×  6111×  45111×  2ؽ ً                 2                                                         

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ) ُ( =                       =  -4
 11×  151ع س %                                                                         

 
 



 
                                            81111  ×611111               541111111 

 ٚفور. 6111=                                =    =                                                                        
                                                     1511                                 15   

 
 

 45111ؽ                                                  
 هفؼز   045ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =  -5

                                                  ُ6111 
 

 
 

 ع × ؽ                  ُ                                                          
 س %× ً +                   ×   إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +           -6

                                                                    ُ2 
 

                                                                                  6111  ×151 

                               =45111  ×151  +045  ×6111 +                          ×11% 
                                                                                           2 

  
                               =6051111  +45111  +45111 

 ه٠ٕجً .   6941111=                               
 

  -5-مثال 
 البيانات اآلتية من إحدى المنشآت اإلنتاجية وكاالتي :توفرت لديك 

 
 ( وحدة .9111حجم الطمب السنوي من المادة ) -5

 ( دينار .11111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة )  -6

 ( دينار .111سعر شراء الوحدة الواحدة ) -7

 %  من متوسط قيمة المخزون . 21تكاليف الخزين   -8

 
 
 
 



 
 
 

 اوجد الحجم األمثل لدفعة الشراء االقتصادية . -1:  المطموب
 اوجد عدد الدفعات ) عدد مرات الشراء (. -2              
 اوجد إجمالي التكاليف السنوية . -3              

 
 

 :  انحم
 111×  11111×  8111×  2ؽ ً                 2                                                         

 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز          =                       =  -4
 21×  111ع س %                                                                         

 
 

 
                                            19111  ×1111111                

 ٚفور .                        3111=      8111111=                                       =                                         

                                                     2111     
                               

 

 
 8111ؽ                                                   

 هفؼز .  3ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =  -5

                                                  ُ3111 
 

 

 ع × ؽ                  ُ                                                          
 س %× ً +                   × إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             -6

                                                                    ُ2 
 

 

                                                        8111                     3111  ×111          21 

                               =8111  ×111  ×           +11111  ×                         + 
                                                        3111                              2                  111 

  
 

                               =811111  +31111  +31111 
 ه٠ٕجً .   861111=                               

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  -6-يثال 

 

تعمل لدييا تحديد حجم الدفعة باعتبارك احد العاممين في مجال تخطيط المخزون وطمبت منك المنشأة التي 
جمالي التكاليف السنوية لمعام القادم وقد وفرت لديك المعمومات اآلتية :  االقتصادية  وعدد مرات الشراء وا 

 

 ( وحدة .311معدل االستيبلك األسبوعي ) -7

 ( أسبوع .12العطل واألعياد والصيانة الدورية خبلل السنة = ) -8

 ( دينار . 8111تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -9

 % من متوسط قيمة المخزون .15تكاليف الخزين  -11

 ( دينار .2111سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -11

 ( أسبوع .52عدد أسابيع السنة ) -12
 

 : انحم
 أّذٛع ػًّ فؼٍٟ . 41=  12 – 52

 ٚفور ثالّضٙالن ثٌْٕٛٞ . 12111=   41×  311
 

 
 

 111×  9111×  12111×  2ؽ ً                 2                                                         
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز          =                       =  -4

 15×  2111ع س %                                                                         
 

 
 

                                            24111  ×911111            18211111111             
 ٚفور .                        911=                                       =                               =                                     

                                                     31111                           31111 



                               
 

 12111ؽ                                                   
 هفؼز .   15ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =           =                     =   -5

                                                  ُ911 
 

 
 ع × ؽ                  ُ                                                          

 س %× ً +                   × إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             -6
                                                    ُ                2 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                                             12111                  911  ×2111           15 

                               =12111  ×2111  ×            +9111  ×                          + 
                                                              911                              2                  111 

 
 

                                                                                            15 
                               =24111111  +15  ×9111  +91111  × 

                                                                                           111 
                              =24111111   +121111  +121111  

 
 ه٠ٕجً .  24241111=                               

 

 4اختبار بعدي 

 طمبت منك إحدى المنشات تحديد بعض البيانات وقد توفرت لديك المعمومات اآلتية :
 

 ( وحدة .311معدل االستيبلك األسبوعي ) -

 ( أسبوع .12العطل واألعياد وفترة الصيانة خبلل السنة ) -

 ( دينار .2سعر الشراء لموحدة الواحدة ) -



 ( دينار .211واحدة )تكاليف الشراء لمدفعة ال -

 % من متوسط قيمة المخزون .15تكاليف التخزين  -

 ( أسبوع .52عدد األسابيع خبلل السنة ) -
 

 -وقد طمب منك تحديد األتي :
 حجم الدفعة االقتصادية . -1

 عدد الدفعات االقتصادية . -2

 إجمالي التكاليف السنوية . -3

 توفر حجم الدفعة االقتصادية .مقدار الطمب السنوي في حالة عدم وروده في السؤال مع  -4

 تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة في حالة عدم وروده في السؤال . -5

 سعر شراء الوحدة الواحدة في حالة عدم وروده  في السؤال . -6

 تكاليف التخزين في حالة عدم ورودىا في السؤال . -7

 
 

 
 

 :  االجاتح 
 

 أّجد١غ صٛلفجس. 41=  12 – 52            
 ٚفور . 12111=  311×  41          

 
 

  211×  12111×  2ؽ ً                2                                                
 4111=     16111111فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =                         =                                     =    -1

 ٚفور
 1415×  2ع س %                                                                      

 
 
 

 
 12111ؽ                                                   

 هفؼجس .   3ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز  =                 =                     =   -2
                                                  ُ4111 

 
 

 ع × ؽ                  ُ                                                       



 س %× ً +                      × إؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف ث٠ٌْٕٛز = ؽ ع +             -3
                                                                 ُ2 

 
                                                       12111                       4111  ×2           15 

                               =12111  ×2  ×              +211   ×                           + 
                                                        4111                              2                111 

                                                                                            
 ه٠ٕجً.   25211=    611+  611+  24111=                               

 
 

  211× ؽ ×  2ؽ ً                                                    2                        
4-                                                    =  ُ4111  = 

  1415×   2ع س %                                                                            
 

 
 ؽ   41111                     

 (4111 )                            =
 2

 دضٌد١غ ثٌطٌف١ٓ      

                        1431 

 
 ؽ  4111                        

 ثٌّٛط١ٓ × =                       ػٌح ثٌطٌف١ٓ  16111111
                             3 

 

 
 

 
                                                                                49111111 

ٚفور   12111إىْ  ؽ =                         =                                    49111111ؽ =  4111
 ِموثً ثٌطٍخ 

                                                                                     4111                                  
 ثٌْٕٛٞ

 
 

 ً ×  12111×  2ؽ ً                                                    2                        
5-                                                      =  ُ4111  = 

  1415×   2ع س %                                                                             
 
 

 



                     2411111  ً 

 (4111 )                            =
 2

 دضٌد١غ ثٌطٌف١ٓ      

                        1431 

 
 

                        241111  ً 
 ثٌّٛط١ٓ × =                       ػٌح ثٌطٌف١ٓ  16111111

                             3 
 

                                                                                49111111 

ه٠ٕجً صىج١ٌف   211إىْ  ً =                           =                                241111=  49111111
 ثٌشٌثء 

                                                                                  241111                                  
 

 
  211×  12111×  2ؽ ً                                                    2                        

   6-                                                   =  ُ4111  = 
  1415×  ع س %                                                           ع                       

 
 

                     4911111  

 (4111 )                            =
 2

 دضٌد١غ ثٌطٌف١ٓ      

 ع 1415                        
 

 
                      491111111  

 ثٌّٛط١ٓ × =                                 ػٌح ثٌطٌف١ٓ  16111111
 ع 1415                          

 
 
 

 
 

 
 

 
 

         491111111ع  =  241111111                     491111111ع =  15×  16111111
  



                491111111 
 ه٠ٕجً ّؼٌ ثٌشٌثء ٌٍٛفور ثٌٛثفور   2إىْ  ع  =                           =  

               111 241111     
    

                  
 

  211×  12111×  2ؽ ً                                                    2                        
0-                                                    =  ُ4111  = 

 س%×   2ع س %                                                                                 
 

 
                     4911111  

 (4111 )                            =
 2

 دضٌد١غ ثٌطٌف١ٓ      

 س %× 2                       

 
                       4911111  

 ثٌّٛط١ٓ × =                                 ػٌح ثٌطٌف١ٓ  16111111
 س % ×  2                          

 
 

                      4911111س % =  32111111
  

 

                   4911111 
 ه٠ٕجً صىج١ٌف ثٌن٠َٓ    1415إىْ  س  =                           =  

               32111111     

 

 انًصادر :

 
 .161 – 133, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1893ثٌؼالق ,  -1

 . 132 – 115, ِظوً ّجدك  , ِٓ ص  1881ثٌٕؾجً ,  -2
 .96 – 68, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1896ثٌىذ١ْٟ ,  -3

 

 
 

     



    

 االسثٕع انحاد٘ عشز

 

 :انًفاضهح تٍٛ انعزٔض

 اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن .

 بمصطمح المفاضمة بين العروض . يفيم مالمقصود .1

 يتمكن من استخدام القوانين في استخراج اجمالي التكاليف . .2

 يفاضل بين العروض ويختار افضميا . .3
تكممنا في موضوع التخطيط لبلستيبلك المنتظم وافترضنا ضمن افتراضات معادلة إجمالي التكاليف      

ة الواحدة اال ان الواقع العممي يشير الى غير ذلك السنوية عدم وجود خصم في السعر وثبات كمفة الوحد
حيث ان اغمب المنشات التجارية والصناعية تحصل عمى مغريات كثيرة اثناء التعاقدات ومنيا الحصول عمى 

 الخصم في السعر والكمية وذلك عند الشراء بكميات كبيرة .
واختيار العرض الذي يمثل اقل اجمالي ولموصول الى العرض االفضل البد من تحديد إجمالي التكاليف 

 -التكاليف. وكاالتي :
 1اجمالي التكاليف السنوية = كمفة  الطمب السنوي الصافي + تكاليف الشراء+ تكاليف التخزين -6

النسبة المئوية بعد xسعر شراء الوحدة الواحدة xكمفة الطمب السنوي الصافي = حجم الطمب السنوي  -7
 1طرح الخصم 

 1تكمفة الشراء لمدفعة  الواحدة x= عدد الدفعات تكاليف الشراء  -8

 1نسبة تكاليف التخزين  xتكاليف التخزين = كمفة الدفعة   -9

 2  

 كمفة الدفعة = كمفة الطمب السنوي الصافي    -11

 

 ػوه ثٌوفؼجس  
 

 
 ؽ ً        2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =       -11

 ع س % 
 

 



 ػوه ثٌوفؼجس =    ؽ ع س %        أٚ     ؽ  -12
 2ً                     ُ 

 
 

 
 

  
  -: (1يثال )

 

طن من احدى المواد الكيميائية  3211لنفرض ان المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز تحتاج الى  
استخداميا في عممياتيا االنتاجية لمسنة المقبمة . ولدى المؤسسة مخزون ما يكفي لفترة االنتظار,  الغراض

وطمبت ادارة العطاءات عروضا" من الموردين فوردت  ليا عروض كثيرة ثم اختيار افضل ثبلثة عروض 
 وكاالتي :

 
 ( دينار اذا تم الشراء  بدفعة واحدة .511العرض االول : سعر الطن )

 
 % اذا تم الشراء بدفعتين .6( دينار مع خصم 521العرض الثاني : سعر الطن )

 
 ( دينار وبدون خصم ودون تحديد عدد الدفعات االقتصادية.515العرض الثالث : سعر طن )

 
% من متوسط 35( دينار , وتكاليف تخزين 531اذا عممت ان المؤسسة تتحمل تكاليف شراء كل دفعة ) 

 ي العروض افضل لمشراء عمى اساس اقل االسعار والتكاليف .قيمة المخزون , فأ
 

 
 

 : انحم
 

  -انعزض األٔل :
 

3211 x511  =1611111 ٌْٕٞٛه٠ٕجً دوْٚ مظُ وٍفز ثٌطٍخ ث 
  

 ه٠ٕجً 1x531  =531صىجٌذف ثٌشٌثء = 
 

 



 ه٠ٕج1611111ً=   1611111وٍفز ثٌوفؼز =  
 1 

 ه٠ٕجً    x35       =291111     1611111صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ = 
                              2          111 

 
 ه٠ٕجً  1991531=   291111+  531+  1611111ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف = 

            
 

 
 

 
 

 

 
 -انعزض انثاَٙ :

  

 % المتبقي بعد طرح الخصم المسموح بو .%94  = 6 -%  111
 

 دينار x 521 x  94    =1564161 3211كمفة الكمي السنوي الصافي = 
                                                 111    

 دينار 2x531  =1161تكاليف الشراء = 
  

  782181=  1564161كمفة الدفعة = 
 2 
  x   35    =136864    782181تكاليف التخزين = 

 2            111  
 دينار  1712184=  136864+1161+  1564161اجمالي التكاليف = 

 

 
 -انعزض انثانث :

 

3211x515  =1649111  ثٌْٕٛٞثٌطٍخ ه٠ٕجً صىج١ٌف 
 

 ػوه ثٌوفؼجس =    ؽ ع س % 
 ر2 

    



                    =3211x515x1435  
                                 2 x531   

  
 هفؼز  23=    23432=   5444151=      506911=                  

                       1161 
 

 ه٠ٕجً  x 531  =12181 23صىج١ٌف ثٌشٌثء = 
 

 ه٠ٕجً 01652=   016524103=  1649111وٍفز ثٌوفؼز = 
 23  

ضن٠َٓ =  ً              x  35  =1253841        =12538 01652صىج١ٌف ٌث                                                                                      ه٠ٕج
                            2        111 

 
 ه٠ٕجً  1602028=  12538+ 12181+  1649111ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف = 

 
ٛ ثفؼً ْ ثٌؼٌع ثٌغجٌظ ٘ ـ ِّج صموَ ث ٟ ثٌضىج١ٌف ٠ضؼ ً ثؽّجٌ ً ثٌّٕشؤر ثل  ثٌؼٌٚع ألٔٗ ٠قّ

 

 
 

  -: (2يثال )

 
( متر من قماش ما سنويا" 3111اعمنت المنشأة العامة لبللبسة الجاىزة في الموصل عن حاجتيا إلى )

فوردت ليا عدة عروض ثم استبعاد العروض الغير المستوفية لمشروط القانونية وبقي ىناك ثبلث عروض 
 كانت كما يمي:

 
 % إذا تم شراء الطمب السنوي بدفعتين.5( دينار مع خصم 3111العرض األول : سعر شراء المتر الواحد )
% إذا تم الشراء الطمب السنوي بثبلث  3( دينار مع خصم 2511العرض الثاني : سعر شراء المتر الواحد )

 دفعات.
 وبدون تحديد عدد الدفعات . ( دينار وبدون خصم3111العرض الثالث : سعر شراء المتر الواحد ) 

 
% من متوسط قيمة 21( دينار عن كل طمبية وتكاليف تخزين 9111عمما" ان المنشأة تتمثل تكاليف شراء )

 المخزون 
 المطموب : المفاضمة بين العروض الثبلثة واختيار أفضميا من حيث اقل إجمالي التكاليف .

 



 
 : انحم

 
  -انعزض األٔل :

 
 

  111  %- 5 = %85  % 
 

 ه٠ٕجً x 3111x 85  = %9551111 3111وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ ثٌظجفٟ =   
 

 ه٠ٕجً  x 8111  =19111 2صىج١ٌف ثٌشٌثء =   
 

 4205111=   9551111وٍفز ثٌوفؼز =   
                           2 

 ه٠ٕجً x21  =420511  4205111صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ = 
 2           111 

 

 ه٠ٕجً 9885511=  420511+  19111+  9551111ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف 
 

 
 

 
 

  -انعزض انثاَٙ :
 

  111 %- 3 = %80  % 
  

 ه٠ٕجً x 2511 x 80 = %0205111 3111وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ ثٌظجفٟ =  
 
 ه٠ٕج3x 8111  =20111ًصىج١ٌف ثٌشٌثء =  

 
 ه٠ٕجً 2425111=  0205111وٍفز ثٌوفؼز =  

 3 
 x  21  =242511 2425111صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ = 

    2          111 
 ه٠ٕجً 0544511=  242511+  20111+  0205111ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف = 

  
 

 
  -انعزض انثانث : 



 
 

 ه٠ٕجً x3111  =8111111 3111وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ =  
 

 
 ػوه ثٌوفؼجس =    ؽ ع س % 

 2ً 
 

 
                     =3111x3111x1.21     =11 هفؼجس 

 2x8111 
 

 ه٠ٕجً 11x8111  =81111صىج١ٌف ثٌشٌثء =  
 

 ه٠ٕجً 811111=  8111111وٍفز ثٌوفؼز =  
                         11 

 

 ه٠ٕجً x 21  =81111 811111صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ =   
     2         111 

 
ً  8191111=  81111+ 81111+  8111111ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف    ه٠ٕج

 
 

 
ً ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف . ً ثٌّٕشؤر ثل ٗ ٠قّ ً ثٌؼٌٚع الٔ ٛ ثفؼ ٘ ٟ ـ ثٌؼٌع ثٌغجٔ  ٠ضؼ

 
 

 
 

  -: (3يثال )

 

العامة لصناعة السكر احتياجاتيا من مادة السكر الخام من مصادر خارجية وبحجم ’ المستورد المنشأة 
فوردت ليا عدة عروض قامت لجنة تحديد العطاءات بتفريغ البيانات في ( طن 1211الطمب السنوي البالغ ) 

 -الجدول اآلتية :
 ( دينار إذا تم شراء الطن السنوي بدفعة واحدة .111111سعر الطن )  -العرض األول :
 % إذا تم شراء الطمب السنوي بدفعتين .4( دينار وبخصم 115111سعر الطن الواحد )  -العرض الثاني :



( دينار وبدون تحديد كمية الشراء عمما" بأن المنشأة تتحمل 111111سعر الطن الواحد )  -الثالث :العرض 
 % من متوسط قيمة المخزون . 21( دينار وتكاليف تخزين 121111تكاليف شراء عن كل طمبية ) 

 
     .ثٌّطٍٛح : ثٌّفجػٍز د١ٓ ثٌؼٌٚع ثٌغالعز دجػضذجًن ثفو ثالػؼجء فٟ ٌؾٕز صقو٠و ثٌؼطجءثس 

 
 : انحم

 
  -انعزض االٔل :

 
 ه٠ٕجً  x 111111  =121111111 1211وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ = 

 
 ه٠ٕجً  x 121111  =121111 1صىج١ٌف ثٌشٌثء = 

 
 121111111 = 121111111وٍفز ثٌوفؼز = 

 1 

 
 ه٠ٕجً     x 21   =12111111   121111111صىج١ٌف ثٌضن٠َٓ = 

 2              111 
 ه٠ٕجً 132121111= 12111111+  121111+  121111111ثٌضىج١ٌف = ثؽّجٌٟ 

 
  -انعزض انثاَٙ :

  
 111  %- 4  =  %86 % 

 
 ه٠ٕجً  x 115111 x 86 = %121861111 1211وٍفز ثٌطٍخ ثٌْٕٛٞ = 

 
 ه٠ٕجً  2x 121111 =241111صىج١ٌف ثٌشٌثء = 

 
 ه٠ٕجً  61491111=  121861111وٍفز ثٌوفؼز = 

 2 

 ه٠ٕجx  21   =6149111ً 61491111ثٌضن٠َٓ =  صىج١ٌف
 2            111 

 ه٠ٕجً 120249111=  6149111+  241111+  121861111ثؽّجٞ ثٌضىج١ٌف = 
 

 
 

  -انعزض انثانث:
 

 ؽ ً   2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  =     



 ع س %                                      
 

 
                                 =2 x1211x 121111 

   111 x  21 % 

 

                                   =299111111  

     21111 

 هفؼجس 11=       1211ػوه ثٌوفؼجس =   ؽ    =      

 ُ 121 

 

ً  x 111111   =121111111 1211وٍفز ثٌطٍخ =   ه٠ٕج

ً  x 121111  =1211111 11صىج١ٌف ثٌشٌثء =   ه٠ٕج

 12111111=   121111111وٍفز ثٌوفؼز =  

                          11 

 = ٓ ً  x 21     =1211111    12111111صىج١ٌف ثٌضن٠َ  ه٠ٕج

 2              111 

 دينار  122411111=  1211111+ 1211111+  121111111اجمالي التكاليف = 

 يتضح ان العرض الثالث ىو افضل العروض النو يحمل المنشأة اقل اجمالي التكاليف  

 

 

 

 



 

 اختبار بعدي 

 المفاضمة بين العروض 

( وحدة من المادة )س( سنويا , وطمبت عروضا من 8111تحتاج احدى المنشأت الى )
 ليا عروض كان اثنان منيا مستوفيا لمشروط وكاالتي : فوردتالموردين 

% اذا تم شراء الطمب 4( دينار مع خصم 25العرض االول = سعر الوحدة الوحدة )
 السنوي بدفعتين .

( دينار بدون خصم وبدون تحديد حجم وعدد 22= سعر الوحدة الواحدة ) الثانيالعرض 
 الدفعات.

% من متوسط قيمة 21المطموب : المفاضمة بين العرضين اعبله عمما ان تكاليف التخزين 
 ( دينار.1111ن وتكاليف الشراء لمدفعة الواحدة )و خز مال

 االجابة : 

 العرض االول  .1
 دينار Х 8111 Х  96   =192111 25كمفة الطمب السنوي = 

                                         111 

 دينار Х 2   =2111 1111الشراء =  –ث 

 دينار 96111=  192111كمفة الدفعة = 



                  2 

 

 

 دينار Х    21      =9611  96111التخزين =  –ت 

                     2          111 

 دينار  213611=  9611+ 2111+  192111اجمالي التكاليف = 

 العرض الثاني  .2
 دينار Х 22  =176111 8111كمفة الطمب السنوي 

 

 2x 8111 x1111 x111      =16111x111111ط   =      2    حجم الدفعة االقتصادية =              

  x  21                    441 22ع ت %                                                

 

 وحدة       1917=                          

                                 

 دفعة 4=       8111عدد الدفعات =    ط     =     

 1917س                             

 



 دينار  x 4     =4111 1111ت. الشراء = 

 

 

 

 

 دينار 44111=     176111كمفة الدفعة  =  

                    4  

 

 دينار x       21      =4411 44111ت . التخزين = 

                     2         111  

 

 دينار 184411=  4411+  4111+  176111اجمالي التكاليف  = 

 

 العرض الثاني ىو االفضل 

 

 

 :انًصادر
 

 . 91 – 68, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1893ثٌؼالق ,  -2



 . 11 – 48ثٌٕؾجً , طذجؿ ِؾ١و ٚآمٌْٚ , ِظوً ّجدك , ِٓ ص  -3
 . 96 – 30, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1896ثٌىذ١ْٟ ,  -4

 

 األسبوع الثاني عشر 
 مستويات الخزين ) الحدود القيادية (

 اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن :

 يتعرف عمى المقصود بمستويات الخزين . .1

 يعدد مستويات الخزين. .2
 يحدد مستويات الخزين وفق المعادالت الرياضية . .3

 الخزين بيانياُ . يحدد مستويات .4
 ادوات الرقابة عمى المخزون :
 تتمثل ادوات الرقابية كاالتي :

 اواًل : الحدود القيادية ) المستويات االقتصادية(.
 ثانياً : الجرد .

 ثالثًا: البطاقات المخزنية .
 رابعًا : الموازنات التقديرية ) التخطيطية( .

 

 االقرصادٚح(": انحذٔد انقٛادٚح )انًسرٕٚاخ أال

 

تعتبر الحدود القيادية ) المستويات االقتصادية( احد االدوات الرقابية التي تعتمدىا المنشأت في تقدير 
 مستويات الخزين . وتشمل :

 

م. الحد األعمى : ويعرف بانو اعمى كمية من المخزون تقررىا المنشأة واليمكن تجاوزىا ويمكن ايجادىا  - أ
 بالقانون االتي :

 م . الحد األعمى = الحد األدنى + حجم الدفعة االقتصادية 
 



مستوى اعادة الطمب : يعرف بأنو المستوى الذي متى ماوصل اليو الخزين تقوم المنشأة باصدار امر  - ب
 توريد أو شراء دفعة جديدة . ويمكن ايجاده كاالتي :

 

 فترة االنتظار ( Xم. اعادة الطمب = الحد االدنى + ) معدل االستيبلك 
 

 مستوى الحد االدنى : يعرف بأنو المخزون االحتياطي التي ترغب المنشأة االحتفاظ بو واليمكن تجاوزه  -ج 
 )االنخفاض عنو ( اال في الحاالت الطارئة جدا" ويمكن ايجاده كاالتي :     

 

احتياطي [حتياطيات األخرى م . الحد االدنى = االحتياطي الذي ترغب المنشأة االحتفاظ بو + كافة اال
مجابية التغير في االستيبلك , احتياطي مجابية ذبذبات  التوريد , احتياطي االمان أي المبيعات 

 ]المفقودة 
 
 

 مستوى النفاد : ويعرف بانو المستوى الذي يكون المخزون مساويا" لمصفر ويمكن ايجاده كاالتي :  -د 
 

 م . النفاد = صفر      
 

 : 1 يثال

 

 طمبت منك احدى الشركات تحديد المستويات أو الحدود القيادية لمخزونيا وقد وفرت لديك المعمومات االتية : 
 

 ( وحدة .211االحتياطي الذي ترغب المنشأة االحتفاظ بو )  .1

 ( أيام عمل فعمي .6( وحدة وعمى أساس األسبوع )151معدل االستيبلك األسبوعي ) .2

 ( أيام .  7فترة االنتظار )  .3

 ( وحدة . 511حجم الدفعة االقتصادية )  .4

 ( وحدة .31احتياطي مجابية التغير في االستيبلك ) .5
 المطموب : حدد تمك المستويات ثم وضح ذلك بالرسم .

 

 :انحم 
 

ٗ + ثالفض١جؽ١جس ثألمٌٜ                       .1 ٞ صٌغخ ثٌّٕشؤر ثالفضفجظ د ٟ ثٌي ٜ ثٌقو ثالهٔٝ = ثالفض١جؽ ِْضٛ
 ٚفور . 231=  31+ 211= 

ٝ +) ِؼوي ثالّضٙالن  .2  فضٌر ثالٔضظجً( Xِْضٜٛ ثػجهر ثٌطٍخ  = ثٌقو ثالهٔ



 
     = ٟ ٟ = ثالّضٙالن ثألّذٛػ  ٚفور  25=        151ِؼوي ثالّضٙالن ث١ٌِٛ

ً فؼٍٟ                6                                           ٠6َٛ ػّ
 

 231  +105  =415( = x0 25+)  231َ . ثػجهر ثٌطٍخ =            
 

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  .3 ٝ + فؾ ٝ  = ثٌقو ثألهٔ ٜ ثٌقو ثألػٍ  ِْضٛ
 ٚفور   031=  511+        231=                            

 
ٜ ثٌٕفجه = طفٌ  .4  ِْضٛ

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 : 2 يثال

 

 لخزين لدييا ووفرت لديك المعمومات التالية : طمبت منك احدى الشركات تحديد مستويات ا
 

 ( أيام . 11فترة االنتظار )  -1

 ( وحدة .141معدل االستيبلك االسبوعي )  -2

 ( أسابيع . 11حجم الدفعة االقتصادية تعادل )تكفي( الستيبلك )  -3

 ( يوما". 41الحد األدنى يعادل استيبلك ) -4
 توضيح ذلك بالرسم . المطموب : تحديد المستويات االقتصادية لمخزين مع

 
 :انحم 

 
 ٚفور  21=    141ِؼوي ثالّضٙالن ث١ٌِٟٛ =  -1

 0 
 ٚفور  X 11  =1411 141فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =  -2

 
ٜ ثٌقو ثألهٔٝ =  -3  ٚفور X 41  =911 21ِْضٛ



 
 ٚفور 1111( =  X11 21+ )  911ِْضٜٛ إػجهر ثٌطٍخ =   -4

 
ٝ + فؾُ ثاللضظجه٠ز =  -5 ٝ = َ . ثٌقو ثألهٔ ٜ ثٌقو ثألػٍ  ٚفور  2211=  1411+  911ِْضٛ

 
ٜ ثٌٕفجه = طفٌ  -6  ِْضٛ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :3 يثال
 

( متر من قماش ما شيريا" الحدى  منتجاتيا 1511تحتاج المنشـأة العامة لصناعة االلبسة الجاىزة ) 
 المنشأة وقد توفرت لديك المعمومات االتية : وباعتبارك احد العاممين في ىذة

 

ٞ .     1فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز    -1  ثالّضٙالن ثٌْٕٛ
 4 

2-  . ٓ  فضٌر ثٌظ١جٔز فٟ ثٌّٕشؤر أّذٛػ١
 

3-  . ٓ ً ش٠ٌٙ  فضٌر ثالٔضظج
 

4- . ٓ ٟ ثٌْٕز أّذٛػ١ ً ٚثألػ١جه ف  ثٌؼط



 
ٟ الّضٙالن شٌٙ ٚثفو .  -5 ٝ ِٓ ثٌّنَْٚ ٠ىف  ثٌقو ثالهٔ

 
ُ ٚػـ ىٌه دجٌٌُّ ثٌّطٍٛح :  ٝ ٌٍّنَْٚ ِْٚضٜٛ إػجهر ثٌطٍخ ِْٚضٜٛ ثٌقو ثألػٍٝ ع ثفضْجح ثٌقو ثألهٔ

. 
 

ً ( ٚصؼجهي شٌٙ ٚثفو  4=  2+ 2     أّجد١غ ) ط١جٔز ٚػط
 

ً فؼٍٟ 11=  1 – 12    شٌٙ ػّ
 

  1511  x 11  =16511  ٞ  ِضٌ ِؼوي ثالّضٙالن ثٌْٕٛ
 

 ِضٌ  x  1   =4125 16511فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =   
 4  

 = ٝ  ِضٌ  1511ثٌقو ثالهٔ
ٝ + ) ِؼوي ثالّضٙالن  ً (  x ِْضٜٛ ثػجهر ثٌطٍخ = ثٌقو ثالهٔ  فضٌر ثالٔضظج

 

                           =1511  ( +1511 x 2(  
 

                           =1511  +3111   =4511  ٌ  ِض
 

ُ ثٌوف ٝ + فؾ ٝ = ثٌقو ثألهٔ  ؼز ثاللضظجه٠ز ثٌقو ثالػٍ
 

 ِضٌ  5625=  4125+        1511=                 
                 

                                          
 

 
 
 

 
 

 
 :4 يثال

 

( وحدة 1611( وحدة و االستيبلك خبلل فترة االنتظار )81كان معدل االستيبلك اليومي من المادة ) أ ( )
( مرات في السنة وتتعطل 4( يوما" ويجري الطمب عمى المادة )35والخزين االحتياطي يعادل استيبلك )



نويا" عمما" بأن الشير يعادل المنشأة عن العمل بسسب الصيانة واالعياد والعطل األخرى بما يقارب شيرين س
 ( يوم عمل فعمي . 31) 

 المطموب : مامقدار الحد االدنى ومستوى اعادة الطمب والحد االعمى ومعدل الخزين بين ذلك مع الرسم .
 ثم بين فترة االنتظار .

 
 

 :انحم 
 

1-  ٌ  فو ثٌٕفجه = طف
 

 
2-  =  ٝ  ٚفور  x 35  =2911 91ثٌقو ثالهٔ

 

 
ٝ + ) ِؼوي ثالّضٙالن  -3 ً (  xِْضٜٛ ثػجهر ثٌطٍخ = ثٌقو ثالهٔ  فضٌر ثالٔضظج

 
 

 ٚفور  4411=    1611+  2911=                           
 

 
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  -4 ٝ + فؾ ٝ = ثٌقو ثالهٔ  ثٌقو ثالػٍ

 
 

ً فؼٍٟ  11شٌٙ صٛلفجس =  2 -شٌٙ   12ثٌْٕز =   شٌٙ ػّ
 

 
 ٚفور  x31  =2411 91ِؼوي ثالّضٙالن ثٌشٌٙٞ 

 

 
 = ٞ  ٚفورx 11  =24111 2411ِؼوي ثالّضٙالن ثٌْٕٛ

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 ٞ  فؾُ ثٌوفؼز = ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
  ػوه ثٌوفؼجس                               

 
 ٚفور  6111=     24111=                          

   4 
 

 ٚفور  9911=  6111+  2911ثٌقو ثالػٍٝ =           
 

            =  ٓ  ٚفور 3111=   6111ِؼوي ثٌن٠َ
  2 

           = ً َ  21=   1611فضٌر ثالٔضظج ٛ٠ 
                       1 9 

 
 

 الجردثانيا: 

الجرد يعرف بانو مطابقة وحصر المواد داخل المخازن مع سجبلت الرقابة عمى المخزون أو  
فعمية كانت او دفترية .. ويعتبر الجرد احد ادوات الرقابة المباشرة عمى المخزون الن  الحسابات المخزنية

 بموجبو يمكن اكتشاف االنحرافات ومحاولة عبلجيا .

 : اهمية الجرد

 اكتشاف االنحرافات وعبلجيا . .1

 تصوير المركز المالي لموحدة االنتاجية أو التسويقية . .2

 اكمال الحسابات الختامية . .3

 جردانواع ال

 الجرد حسب تبلصقو بالمخزون ويشمل. .1

الجرد الدفتري : ىو مطابقة ارصدة وسجبلت المخازن مع ارصدة سجبلت الحسابات المخزنية أو  . أ
الرقابة عمى المخزون دفتريًا آي دون الرجوع الى المخزون , وقد تتم ىذه الحالة بصورة تقارير ترسميا 



المخزون أو شعبة الحسابات المخزنية لبيان رصيد المادة ادارة المخازن دوريا الى شعبة الرقابة عمى 
 الموجودة في المخازن .

 
 
 
 

الجرد الفعمي : ىو مطابقة ارصدة المواد الموجودة داخل المخازن فعميا مع االرصدة المخزنية عن  . ب
 طريق قياس او كيل أو عدأ فعميا وىو عبارة عن حصر موجودات المخازن .

 الجرد حسب التوقيت  .2

الدوري : ىو الجرد الذي يتم نياية الفترة المالية , وفيو تتوقف كافة العمميات االنتاجية  الجرد . أ
والتسويقية والشرائية , ويتم ىذا الجرد مرة واحدة خبلل السنة أو عدة مرات, ويفيد ىذا الجرد المخازن 

 .وذلك لؤلسباب االتية :الصغيرة والمتوسطة وال يفيد                                المخازن الكبيرة 

 
توقف العمميات االنتاجية لفترة طويمة آي طوال فترة الجرد مما يعرض المنشأة الى انواع من الخسائر  .1

. 

 ارتفاع تكاليف الجرد الشتراك ايدي عاممة كثيرة في عممية الجرد من خبلل تشكيل المجان . .2

 عممية واجراءات الجرد .صعوبة اكتشاف االخطاء بسبب قمة خبرة العاممين القائمين ب .3

الجرد المستمر : ىو الجرد الذي يتم عمى مدار السنة وال تتوقف فيو العممية االنتاجية ويفيد ىذا النوع  . ب
من الجرد المخازن الكبيرة في المنشآت الصناعية                          التسويقية الكبيرة لبلسباب 

 االتية : 

 التسويقية .  عدم توقف العمميات االنتاجية او .1

 خفض تكاليف الجرد بسبب احتياجاتيا الى ايدي عاممة قميمة . .2

 كفاءة العاممين في الجرد يؤدي الى دقة عمميات الجرد. .3

 اكتشاف االخطاء حال وقوعيا ومحاولة عبلجيا . .4



 ج.  الجرد المفاجئ : ىو الجرد الذي يتم بصورة مفاجئة ويتم عادة من قبل االدارة العميا او من قبل
شعبة الرقابة المخزنية وال يتم فيو اخطار امين المخزن بوقت وتاريخ الجرد , ويتم ىذا الجرد عند شعور 

 االدارة العميا بوجود حالة اختبلس او تبلعب في العيدة المخزنية . 

 

 

 

 

 

 

 

 :البطاقات المخزنيةثالثا

من االساليب االدارية التي تستخدم لمرقابة عمى حركة المواد داخل المخازن  تعتبر البطاقات المخزنية 
ان شكل وتصميم البطاقة ال يخضع الى نظام ثابت وان لكل شركة انظمتيا الخاصة وتصميميا الخاص 

 , واليدف من وجود البطاقة المخزنية ىو : 

 تسجيل وبيان حركة المواد من والى المخزن .  .1

 ت وبيانات دقيقة وحديثة عن المواد المخزونة . االحتفاظ بمعموما .2

 بيان الرصيد النيائي لممادة في اي وقت كان. .3

 بيان معدل دوران المادة . .4

 معرفة مستويات الخزين ) الحدود القيادية ( .5

 معرفة موقع البضاعة في المخزن . .6



 حدة االنتاجية .معرفة مقدار استثمار رأس المال في المخزون وبالتالي بيان المركز المالي لمو  .7

وقد تتشابو بطاقة الرقابة عمى المخزون مع البطاقات المخزنية اال انيا تحتوي عمى معمومات اكثر 
 شمولية وكما يمي :

بيانات عن الصنف مثبًل ) اسم الصنف , مواصفاتو, رمزه, وحدة التداول, موقعو في المخزن  .1
 واستخداماتو(.

 ووقت االنتظار ومعدل االستيبلك .مستويات مخزونو ودفعة الشراء المثمى  .2

 بيانات عن الشراء والتشغيل وامر الطمب وتاريخو ومقداره والموعد المنتظر لوروده . .3

 المواد المخزونة ومستندات الصرف .  .4

 الوارد وبيانات ومستندات االستبلم . .5

 المحجوز دفتريا وبيانات عن العممية المحجوزة ليا البضاعة . .6

 الرصيد االجمالي مطروحا منو الرصيد المحجوز .  بيان الرصيد الحر وىو .7

 

 

 

 

 (1اختبار بعدي )

 طمبت منك احدى الشركات عديدة مستويات الخزين وقد وفرت لديك االتي .

 ( وحدة .151االحتياطي الذي ترغيب المنشأة االحتفاظ بو ) .1

 ( وحدة .121معدل االستيبلك االسبوعي من المادة ) .2

 ( يوم عمل.6االسبوع ) .3

 ( يوم .5فترة االنتظار ) .4

 ( وحدة .211حجم الدفعة االقتصادية ) .5

 (  وحدة . 15احتياطي مجابية التغير في االستيبلك ) .6



 االجابة 
 حد النفاد = صفر  .1

 وحدة  165=  15+  151الحد االدنى =  .2

 وحدة  21=    121معدل االستيبلك اليومي =    .3

                              6 

 (X51 21+ ) 165الطمب =  مستوى اعادة
 وحدة 265= 111+  165=                       

 وحدة 365=  211+  165مستوى الحد االعمى =  .4

 

 

 

 

 انًصادر :

 

  389 – 385, مصدر سابق  , من ص  1991النجار ,صباح مجيد ,  -1
 239 - 235, مصدر سابق , من ص  1986الكبيسي ,  -3

 

 

 االسبوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
 السيطرة عمى الخزين لحالت االستهالك غير المنتظم ) المتغير(

 اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرُا عمى ان :

 يتعرف عمى المقصود باالستيبلك غير المنتظم ) المتغير (. .1

 استخدام التوزيعات االحصائية في تخطيط الخزين . .2

 الخزين االحتياطي لمواجية التغير في االستيبلك رياضياُ .استخراج  .3



تكممنا سابقا" عن السيطرة عمى الخزين االستيبلك المنتظم من المخزون .  وافترضنا استنادا" إلى ذلك عدة 
 افتراضات ىي :

 

 . عذجس ِؼوي ثالّضٙالن 

  . ٗ  ػّجْ ٚطٛي ثٌّٛثه فٟ ثٌّٛػو ثٌّضفك ػ١ٍ

 . عذجس فضٌر ثٌض٠ًٛو 

  َػو. ٟ ٓ ثفض١جؽ  ٚؽٛه م٠َ

 

االان الواقع العممي يشير إلى غير ذلك حيث تتعرض المنشأت إلى الكثير من الحاالت الطارئة كأن تكون 
زيادة أو انخفاض معدالت االنتاج , زيادة الطمب عمى السمع المنتجة تذبذب فترات االنتظار تباين في 

لكميات المطموبة في المخازن . لذلك تمجأ المنشأت مستويات الخزين مما يؤدي إلى زيادة أو انخفاض في ا
إلى اعتماد اساليب كمية في تخطيط الخزين تختمف عن االساليب السابقة تتمثل بتوفير خزين احتياطي 

 لمواجية الحاالت الطارئة التي قد تواجو المنشأة .  لذا يصبح حجم الدفعة االقتصادية االمثل ىو 
زين االحتياطي لمواجية الحاالت الطارئة . وتقسم االساليب الكمية التي حجم الدفعة االقتصادية + الخ

 تستخدميا المنشأة في تخطيط الخزين في حاالت االستيبلك المتغير إلى نوعين وىما :
 

َ ػٕوِج ٠ّىٓ ٚطف فجالس :  ثٌٕٛع ثألٚي  - ٛ ٠ْضنو ٝ ثٌض٠ٍٛؼجس ثالفظجة١ز ٚ٘ ٠ؼضّو ػٍ

ٗ .ثالّضٙالن ٌٍّٛثه ثٌّن١َٔز دؤفو أٔٛ  ثع ثٌض٠ٍٛؼجس ثالفظجة١ز . ٚ٘يث ِجّٕٛػق
 

َ ٘يث ثٌٕٛع ػٕوِج ال٠ّىٓ ٚطف فجالس  ٠ؼضّو:  ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ  - ٝ ثٌذ١ٕجس ثٌضؾ٠ٌذ١ز ٠ْٚضنو ػٍ
 دؤفو أٔٛثع ثٌض٠ٍٛؼجس ثالفظجة١ز . ثالّضٙالن

 

ٙ ذخطٛظ انخشٍٚ فٙ حانح االسرٓالك انًرغٛز حٕل   -أٚال":    -يعذل ثاتد:اسرخذاو انرٕسٚعاخ االحصائٛح ف

             

يقصد باالستيبلك المتغير حول معدل ثابت ان االستيبلك اليومي واالسبوعي أو الشيري من مادة مخزنية 
غير منتظم.  أي انو يحدث في فترات مختمفة وبكميات متباينة اال ان مجموع االستيبلك السنوي من تمك 

التخطيط لتوفير احتياطي لمواجية حالة االستيبلك المتغير المادة اليتغير . وىذا االمر يتطمب من المنشآت 
 من المخزون مع ثبات حجم الطمب السنوي وىذا االحتياطي يضاف إلى حجم الدفعة االقتصادية . 

 ويمكن احتساب االحتياطي كاألتي : 
 

ٟ ثالّضٙالن = ثالٔقٌثف ثٌّؼ١ج ًٞ  -1 ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١ فؾُ ثٌوفؼز     x ثفضّج١ٌز ثٌٕفجى  xثفض١جؽ
 ثاللضظجه٠ز =



ِؼوي                                                                                                                       
 ثالّضٙالن ثٌغجدش

 
: ٟ   -و١ف١ز ثفضْجح ثالفض١جؽ

  

 االستيبلك وكاالتي : ىناك طريقتين يمكن من خبلل احتساب االحتياطي لمجابية التغير في
 

% فأقل سواء كان ذلك  11إذا كان الفرق بين معدل االستيبلك الثابت ومتوسط االستيبلك  - أ
بالزيادة أو النقصان فأن مقياس التشتت معتدل وان المنحنى يمثل منحنى طبيعي . لذا 

 يستخدم قانون االنحراف المعياري .

% سواء زيادة  11وسط االستيبلك أكثر من إذا كان الفرق بين معدل االستيبلك الثابت ومت - ب
أو نقصانا" فأن مقياس التشتت غير معتدل وان المنحنى غير طبيعي لذا تمجأ إلى استخدام 

 قانون أخر وىو قانون  ) بواسون( .

 

إذا كان المنحنى طبيعيا" نستخدم قانون االنحراف المعياري وكاالتي . يجب ايجاد معدل االستيبلك    -أٚال":
 وسط   االستيبلك كاالتي .ومت
 

2-  ٞ  ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش =      فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
 ػوه ثٌفضٌثس ث١ٌَِٕز )ِؼ ثٌضىٌثًثس(                               

 
 ِضّٛؾ ثالّضٙالن  = ثوذٌ و١ّز ِْقٛدز + ثطغٌ و١ّز ِْقٛدز -3

                                                    2 
 

ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  =          -4  ؽ ً 2فؾ
 ع س %                                         

 

ثالٔقٌثف ثٌؼذجًٞ    =       -5
ً   ِؾّٛع  ٌِدغ  ثالٔقٌثف ثٌضىٌث

   ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس 
      -  

 (
  ثٌضىٌثً   ِؾّٛع  ثالٔقٌثف 

ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس  
)
 

 
2
  

 

 
6-  ٟ ٓ فجالس ثٌْقخ فّغال" وجٔش ثٌْٕذز ثٌض ً ثٌّٕشؤر وْٕذز ِت٠ٛز ِ ْٔذز ثفضّج١ٌز ثٌٕفجى  : صقو٠و ِٓ لذ

 ثلٌصٙجث       

ٓ فجالس ثٌْقخ ٠ّٕٛج" ف١ّىٓ ث٠ؾجه ثفضّج١ٌز ثٌٕفجى وجالصٟ :5ثٌّٕشؤر                              ِ % 



 
 

 
 

 
 

 ثٌْقخ         ثٌٕفجه 
             111           5  = ُ311x 5   =15  ْٚث ٟ ٌِر ٔفجه فٟ فجٌز وْٛ ثالّضٙالن ٠ِٛ

 ثٌْٕز 
                                                            111            ٞ ً فؼٍٟ  311صْجٚ َ  ػّ ٛ٠ 

              311    ُ 
                               

 
 

 ثٌْقخ          ثٌٕفجه 
  111            5   = ُ51 x 5   =245  "فجٌز وْٛ ثالّضٙالن ثّذٛػ١ج ٟ ٌِر ٔفجه ف

 ٚثٌْٕز

ً فؼٍٟ  51صْجٚٞ              111                      أّذٛع ػّ
                                       

   51   ُ   
 

 
 ثٌْقخ         ثٌٕفجه  

111             5  = ُ12 x5    =146  ٌٞٙٔفجه فٟ فجٌز وْٛ ثالّضٙالن ش ٌِٖ
 ٚثٌْٕز 

                                              111              ٞ  شٌٙ  12صْجٚ
 

12                            ُ 
                   

 ثٚ ْٔضنٌػ ثفضّج١ٌز ثٌٕفجه وجالصٟ

 
    311 x    5     =15  = ٚثٌْٕز ٞ ً فؼٍٟ  311ٌِر ٔفجى ثىث وجْ ثٌْقخ ثٌْٕٛ  ٠َٛ ػّ

               111 
 

ٌ فٟ ثالّضٙالن. – 0 ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١ ٝ = ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز + ثفض١جؽ  ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ثٌّغٍ
           

  : 1 يثال
 



( وحدة من مادة ما سنويا" كمادة اولية تدخل في عممياتيا االنتاجية . 6111الى ) تحتاج احدى المنشأت
( دينار لموحدة الواحدة وتتحمل تكاليف شراء عن كل طمبية ) 1111وتستطيع الحصول عمييا بالسعر )

 % من متوسط قيمة المخزون .  12( دينار وتكاليف التخزين 41111
% من حاالت السحب سنويا" . وعند الرجوع الى سجبلت 4الية النفاذ عمما" بأن المنشأة قدرت نسبة احتم

 المنشأة لمعام الماضي تبين ان السحب كان اسبوعيا" وكاالتي :
 

  141  ,  1354131412541214115411141154111ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز :  

 
      : ً     8     , 3   , 9   ,  4   ,  0   ,  6   ,6   ,  4 ,  3ثٌــضـــــــــىــــٌث

 
ً ٌٍوفؼز ثاللضظجه٠ز ثٌؾو٠ور .       ُ ثالِغ ٟ ثالّضٙالن ٚصقو٠و ثٌقؾ ٌ ف ٌ ثفضّجٌٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١  ثٌّطٍٛح : صمو٠

 
 
 

 :انحم 
 

. ً ً ثٌذوء دجٌق ٌ ٌِصذز ف١ؾخ صٌص١ذٙج  صظجػو٠ج" لذ  ثٚال " : ثىث وجٔش ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز غ١
 

ٟ ٚوجالصٟ :  ٌ ؽذ١ؼ َ غ١ ٟ  ث ً ٘ٛ ؽذ١ؼ ٘ ٝ  عج١ٔج" : صقو٠و ٔٛع ثٌّٕقٕ
 

 
 

 
ٞ   - أ  ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش  = فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ

 ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس                                        
           
 ٚفور  121=     611+                        =           

        -                               51 
     121   =12  ً ً ٚفور صّغ ٝ )11ٚفور    ) و ُ ٠ؼجف ثٌٕجصؼ 11% ٚىٌه دمّْز ِؼوي ثالّضٙالن ػٍ ( ع

 ٌٍّؼوي
      11 

ْ ِضّٛؾ ثالّضٙالن ٠مغ ػّٓ ثٌقوٚه                               ٗ ٌِر ٌّؼٌفز ً٘ ث  ٌِر ٠ٚطٌؿ ِٕ
 

ٝ ٌٍّؼوي        132=   12+  121                  ثٌقو ثالػٍ
 ِضّٛؾ ثالّضٙالن                           121                                   

 ثٌقو ثالهٔٝ ٌٍّؼوي       119=   12 – 121                  
 

 



 ً ٟ ٠ّٚىٓ ف ْ ؽذ١ؼ ٝ ٠ىٛ ْ ِضّٛؾ ثالّضٙالن ٠مغ ػّٓ فوٚه ِؼوي ثالّضٙالن فجْ ثٌّٕقٕ فجىث ظٌٙ ث
 ْ  ثٌْؤثي دمجٔٛ

 
 ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ .

 ثٌضىٌثً ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز 
ثالٔقٌثف ػٓ 

 ثٌّضّٛؾ

ثالٔقٌثف 

 ثٌضىٌثً  
 ٌِدغ ثالٔقٌثف

ٌِدغ ثالٔقٌثف 

xًثٌضىٌث 
111 3 -21 -61 411 1211 

115 4 -15 -61 225 811 

111 6 -11 -61 111 611 

115 6 -5 -31 25 151 

 طفٌ طفٌ طفٌ طفٌ 0 ِضّٛؾ                  ثالّضٙالن

125 4 5 21 25 111 

131 9 11 91 111 911 

135 3 15 45 225 605 

141 8 21 191 411 3611 

 9125  115   ثٌّؾّٛع

 
                                                                                                                  2 

ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =           
 ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثف  ثالصىٌثً

  ِؼ ثٌضىٌثًثس 
    -    (

ِؼ ثالٔقٌثف    ثٌضىٌثً

 ِؼ ثٌضىٌثًثس
)
 

 

 
 
 

 
 

                              =9125        -   115    2          =16145  - 5428  
                                   51              51 

 
 

 
 ٚفور 1244=       15443=                            

 
 

 
 ّقخ            ٔفجه    

         111             4 
  =  ُ51  x4  =2 

                                                                    111 

         51             ُ 

121 



 
 

 ٌِر  x 4  =2  51ثٚ ثفضّج١ٌز ثٌٕفجى = 
                            111 

 
 

 ؽ ً 2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =    
 ع س %                                   

 
 

      = ُ2 x 6111 x 41111           =491111111        =2111  ٚفور 
               1111x 1412                           121 

 
 

ٟ ثالّضٙالن = ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ  ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١  فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز    xثفضّج١ٌز ثٌٕفجى   x ثفض١جؽ
 ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش                                                                                                      

 

 
   =1244 x 2  x 2111      =2449 x4  =8842  

                        121 
 

 
 = ٝ  ٚفور 218842=  8842+  2111ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز ثٌّغٍ

 
 

 
 

 
 
 

 
  : 2 يثال

 
ٟ وجْ وجالصٟ :  ٟ ثٌؼجَ ثٌّجػ ْ ثٌْقخ ف ٝ فٌع ث  ػٍ

 
  261  291  361  241  191  221  161ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز :        

          :     ً  2      3       1      3       1     1       1ثٌضـــــىــــــٌث
 



( 5111( وحدة وتستطيع الحصول عمييا بسعر ) 3111) عمما" بان حجم االحتياجات السنوية لمعام القادم 
% من 11( دينار عن كل دفعة وتكاليف تخزين 31111دينار لموحدة الواحدة وتتحمل تكاليف الشراء ) 

 % من حبلت السحب سنويا" .4متوسط قيمة المخزون عمما" بأن نسبة احتمالية النفاد 
 

ٌ فٟ  ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١ ً .ثٌّطٍٛح : صقو٠و ثفض١جؽ  ثالّضٙالن ٚث٠ؾجه فؾُ ثٌوفؼز ثالِغ
 

 
 :انحم 

 
   =  ٞ  ٚفور  251=  3111ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش = ثٌطٍـــخ ثٌْٕـــٛ

 12ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس                                          
 
 

251   =25      ً ً      25ٚفور و  %11ٚفور صّغ
 11 

 
 ثٌقو ثالػٍٝ  205=  25+  251  

 ِضّٛؾ ثالّضٙالن                        
 251 – 25   =225  ٝ  ثٌقو ثالهٔ

 
 

 261=   161+  361ِضّٛؾ ثالّضٙالن = ثوذٌ و١ّز  + ثطغٌ و١ّز  =   
                                           2                           2 

 
 

ٝ ؽذ١ؼٟ ْ ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ  ثٌّٕقٕ ْ ِضّٛؾ ثالّضٙالن ٠مغ ػّٓ فوٚه ِؼوي ثالّضٙالن ف١ْضنوَ لجٔٛ ال
. ٟ  فٟ إ٠ؾجه ثالفض١جؽ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

261 



ً ثٌذوء دجٌقًأٔال":   ٠ؾخ صٌص١خ ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز صظجػو٠ج" لذ

 

 ثٌضىٌثً ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز 
ثالٔقٌثف ػٓ 

 ثٌّضّٛؾ

ثالٔقٌثف 

x  ًثٌضىٌث 
 ٌِدغ ثالٔقٌثف

 xٌِدغ ثالٔقٌثف 

 ثٌضىٌثً
161 1 -111 -111 11111 11111 

191 1 -91 -91 6411 6411 

221 1 -41 -41 1611 1611 

241 3 -21 -61 411 1211 

 طفٌ طفٌ طفٌ طفٌ 2 ِضّٛؾ                  ثالّضٙالن

291 3 21 61 411 1211 

361 1 111 111 1111 11111 

 12  -121  31411 
 

 
                                                                                                                  2 

ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =           
 ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثف  ثالصىٌثً

  ِؼ ثٌضىٌثًثس 
    -    (

ِؼ ثالٔقٌثف    ثٌضىٌثً

 ِؼ ثٌضىٌثًثس
)
 

 

 
 يثال خارجٙ :

 

( صفيحة من المادة لصق االخشاب سنويا" وتحصل 5111تحتاج شركة صناعة االخشاب الشمالية الى )
( دينار وتكاليف 125( دينار لمصفحة الواحدة , وتتحمل تكاليف شراء عن كل دفعة ) 11عمييا بسعر )

سنويا"  % من حبلت السحب6% من متوسط قيمة المخزون وقد قدرت نسبة احتمالية النفاد 12,5تخزين 
   115   111   95   95   111   115   121   81   85   91ٚوالصٟ :    عمما" بأن السحب كان اسبوعيا"

91   81   121   115   111   115   121   95   111   111   121   95   81   111   121   
111   111   81   85   85   121   111    115   111    85   81   111 115   111   121   

115   121   115   111  85 115 111   85  
 

ً ٌٍوفؼز ثاللضظجه٠ز ثٌؾو٠ور .    ُ ثالِغ ٟ ثالّضٙالن ٚصقو٠و ثٌقؾ ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١ ٌ ثفض١جؽ  ثٌّطٍٛح : صمو٠
 

 :انحم 
 

   =      ٞ  ٚفور  111=    5111ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش  =  فؾُ ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
 51ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس                                                  

 
 111     =11  ً ً ٚفور صّغ  % 11, و
  11 

261 



 ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍّؼوي  111=   11+  111
                      

ٝ ٌٍّؼوي 81=    11 – 111  ثٌقو ثالهٔ
 

 
 

 
 

 
 

ٌ و١ّز  + ثطغٌ و١ّز  ِضّٛؾ ثالّضٙالن = ثوذ
    2 

                         =121  +91    =111 
                                   2  

ْ ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ  ً دمجٔٛ ْ ِضّٛؾ ثالّضٙالن ٠مغ ػّٓ فوٚه ِؼوي ثالّضٙالن . ثٌق ٟ ال ٝ ؽذ١ؼ  ثٌّٕقٕ
 
 

 ثٌضىٌثً ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز 
ثالٔقٌثف ػٓ 

 ثٌّضّٛؾ

 ثالٔقٌثف 

x  ًثٌضىٌث 
 ٌِدغ ثالٔقٌثف

 ٌِدغ ثالٔقٌثف 

xًثٌضىٌث 
91 2 -21 -41 411 911 

 95 4 -15 -61 225 811 

81 5 -11 -51 111 511 

85 0 -5 -35 25 105 

 طفٌ طفٌ طفٌ طفٌ 6 

115 5 5 25 25 125 

111 9 11 91 111 911 

115 4 15 61 225 811 

121 8 21 191 411 3611 

 51  161  0911 

 

 
 

 
                                                                                                                  2 

ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =           
 ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثف  ثالصىٌثً

  ِؼ ثٌضىٌثًثس 
    -  (

ِؼ ثالٔقٌثف    ثٌضىٌثً

   ِؼ ثٌضىٌثًثس 
)
 

   

 

 

111 

111 



                                                               2 

                            =9011     -    ( 161   )           
  =156  -  11424     =145406  =

 طف١قز124103

                                      51   51                                                              =12 
 

ُ            ٔفجى    ْٔذز ثفضّجي ثٌٕفجى  =    
                             111           6 

   =  ُ6 x 51    =3 أّذٛع 
                              51             ُ 

       

 
 

 
 

 
 

 
 

 طفقز x 5111x   125      =1111111   =1111 2ؽ ً      =   2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  =    
 %  x 1245 11ع س %                                              

 
 

 
 ٚفور  111=  5111ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش =    

 51 

 
 

ٟ = ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ   ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز             xثفضّجي ثٌٕفجى    x ثالفض١جؽ  فؾ
 ِؼوي ثالّضٙالن                                  

 
   =12     x    3   x 1111    = 12  x   3 x 341    =- 11146  

                                                   111 
 

 = ً  طف١قز   11116=    11146+   1111فؾُ ثٌوفؼز ثالِغ
   

 
                                        2 

      =31411  -  ( 161   )                 
  =2533  - 111   =2433    =48.32  =

  
ٚفور 48

      
 

           12              12 



 
 ٌِر  x 4     =1449  12=   ثفضّج١ٌز ثٌٕفجه   

                                 111 
 

 
 

 

ً      =     2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  =       x 3111 x 31111        =191111111 2ؽ 
 x 1411                        511 5111ع س %                                                   

 

 
 

 
ٌ فٟ ثالّضٙالن  = ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ    ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١  فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز    xثفضّج١ٌز ثٌٕفجى  xثفض١جؽ

 الّضٙالن ثٌغجدشِؼوي ث                                                                                                         
 

 
                                                   =48 x 1449 x   611       =36422  =36 ٚفور 

                                                                           251 
  

 
 

 
 

 
 
ُ ثٌوفؼز ثالِغً = فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  +  ثالفض١  ٟ فؾ  جؽ

 
 ٚفور   636=    36+  611=                           

 
 احرساب االحرٛاطٙ 

 
ٓ ِؼوي ثالّضٙالن ثٌغجدش ِٚضّٛؾ ثالّضٙالن ثوغٌ ِٓ  - ح ٚ 11ثىث ظٌٙ ثٌفٌق د١ % ّٛثء دج٠ٌَجهر ث

ٌ فٟ  َ لجْٔٛ ثم ٝ ثّضنوث ٟ ٌيث ٠ٍؾؤ ثٌ ٝ غ١ٌ ؽذ١ؼ ٌ ِؼضوي ٚثْ ثٌّٕقٕ ُ ثٌضشضش غ١ ْ فجْ ِم١ج ثٌٕمظج
ْ ) دٛثّْٛ( ٚوجالصٟ : ٛ ِؼوي لجٔٛ ٌ فٟ  ثالّضٙالن ٚ٘ ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١  ث٠ؾجه ثفض١جؽ

 
ٟ ثالّضٙالن = ِؼجًِ ثالفضّجي  ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١  ِؼوي ثالّضٙالن xفضٌر ثٌض٠ًٛو   x   ثفضّج١ٌز ثٌٕفج  xثفض١جؽ

 
  : 3 يثال

 
 : ٟ ٟ وجْ والص ٟ ثٌؼجَ ثٌّجػ ْ ثٌْقخ ف ٝ فٌع ث  ػٍ



 
 141   131   121   115   111   111   85   81   95   91   05   45   11ثٌى١ّجس ثٌّْقٛدز  : 

 
 4   2   4   3   11   1   5   12   1   5   1   1   1ثٌضـــــــىــــــٌثًثس : 

 
 

ْ فؾُ ثالفض١جؽجس ث٠ٌْٕٛز ٌٍؼجَ ثٌمجهَ ) ٌ ٚصْضط١غ ثٌقظٛي ػ١ٍٙج دْؼٌ )5111ػٍّج" دج ٌ 1111( ِض ( ه٠ٕجً ٌٍّض
ً صىج١ٌف ثٌشٌثء ) ٓ 12511ثٌٛثفو ٚصضقّ ٓ وً هفؼز ٚصىج١ٌف صن٠َ ٓ ِضّٛؾ ل١ّز ثٌّنَْٚ % 1245ِ( ه٠ٕجً ػ

ْ ثفضّج١ٌز ثٌٕفجى  ٓ فجالس ثٌْقخ ٠ّٕٛج" .4ػٍّج" دؤ ِ % 
 

 
ْ ِؼجًِ ثالفضّجي  انًطهٕب : ٟ ثالّضٙالن ثىث ػٍّش دؤ ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١ % ويٌه ثٚؽو فؾُ 60صقو٠و ثفض١جؽ

 )  ٟ  ثٌوفؼز ثٌٛثؽذز ثٌشٌثء ) فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  +  ثالفض١جؽ
 

 
 انحم : 

 

   =  ٞ  ِضٌ 111=   5111ِؼوي ثالّضٙالن = ثٌطٍخ ثٌْٕٛ
 51ِؾّٛع ثٌضىٌثًثس                   

 
 

  111    =11   ً ً  11و  % 11ٚفوثس صّغ
   11 

 
111  +11  =111  ٝ  ثٌقو ثالػٍ

 
 

 
 
 

 
 

111 – 11  =81    ٝ  ثٌقو ثالهٔ
 ّٛؾ ثالّضٙالن ِض                                                 

 
 

 05=  11+  141ِضّٛؾ ثالّضٙالن =  ثوذٌ و١ّز + ثطغٌ و١ّز    =  
                                                   2                              2  

 
ْ ثالصٟ .     َ ثٌمجٔٛ ْ ِضّٛؾ ثالّضٙالن ٠مغ مجًػ فوٚه ِؼوي ثالّضٙالن ٠ْضنو ٟ ال ٝ غ١ٌ ؽذ١ؼ  ثٌّٕقٕ
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ٟ =  ِؼجًِ ثالفضّجي       ِؼوي ثالّضٙالن x فضٌر ثٌض٠ًٛو    xثفضّج١ٌز ثٌٕفجى  xثالفض١جؽ
 

 ٌِر  x  4      =2  51ثفضّج١ٌز ثٌٕفجه =    
                               111 

 
ُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز  =      2x  5111x  12511   =125111111ؽ ً  =    2فؾ

 x   1245                    125 1111ع س %                                           
                                                                    111 

 
 ِضٌ  1111=    1111111=            

 
 أّذٛع  11=    1111فضٌر ثٌض٠ًٛو  =   فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز      =        

 111ِؼوي ثالّضٙالن                                                
 

ٟ ثالّضٙالن  =  ٌ ف ٟ ِؾجدٙز ثٌضغ١   x 2    x 11 x 111 1460ثفض١جؽ

 
                                                 =1434 x 3146  =42.344  ٌ  ِض

 
   = ً  ِضٌ  11424344=  42, 344+  1111فؾُ ثٌوفؼز ثالِغ

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 (1اختبار بعدي )

  الخزين االحتياطي لمواجهة التغير في االستهالك

 االستيبلك : لو توفرت لديك البيانات االتية فكيف نجد احتياطي مجابية التغير في  

 وحدة ( 6111من مادة ما ) ةالسنوي االحتياجاتقدرة  -
 ( دينار125تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة ) -

 المخزون قيمة% من متوسط 12تكاليف التخزين  -

 % من حاالت السحب السنوي 4المنشأة  اخذتيااحتمالية النفاذ التي  -

 ( اسبوع عمل فعمي 51السنة ) -

 1.67قيمة معامل االحتمال  -
 االجابة 

 xاحتمالية النفاذ  xمعامل االحتمال     احتياطي مجابية التغير االستيبلك =

 معدل االستيبلكx فترة التوريد                                         

 

 حجم الطمب السنوي   االستيبلك الثابت =معدل 

 عدد الفترات الزمنية                            

 وحدة  121=   6111= 

    51 

 مرة x  5    =2 41احتمالية النفاذ = 



                         111 

 

 

 (2اختبار بعدي )

( دينار وسعر شراء الوحدة الواحدة 451111) قدرت قيمة االحتياجات السنوية الحدى المنشأت
( اسبوع عمل 51( دفعات, السنة تعادل )11( دينار وقد بمغ عدد الدفعات االقتصادية )111)

( ونسبة احتمال النفاذ التي 3.2فعمى االنحراف المعياري لمجابية التغير في االستيبلك )
 % من حاالت السحب سنويا.8المنشأة  اخترتيا

 : ايجاد الخزين االحتياطي لمجابية التغير في االستيبلك. المطموب

 االجابة 

 وحدة  4511=  451111=  كمية االحتياجات السنوية

                              111 

 وحدة  451=    4511حجم الدفعة االقتصادية  = 

                            11 

  ويةاالحتياجات السن   معدل االستيبلك =

 عدد الفترات الزمنية                     

 



 وحدة 91=   4511= 

    51  

 

 

 

 حجم الدفعة االقتصادية  x  احتمالية النفاذ xاحتياطي مجابية التغير في االستيبلك = االنحراف المعياري 

    معدل االستيبلك                                                                          

 مرات x  51    =4 8احتمالية النفاذ = 

                        4 

 x  4 x    451 3.2االحتياطي = 

                               91 

 =12.8 x 2.24 = 28.67   =29  وحدة 

 

 

 انًصادر انًعرًذج :

 

 
 . 211 – 166( , ّجدك , ِٓ  ص 1893ثٌؼالق , ) -4

 
 . 195 – 155( , ِظوً ّجدك , ِٓ  ص 1881ثٌٕؾجً ٚثمٌْٚ , ) -5

 



 االسبوع السادس عشر 
 الخزين االحتياطي لمجابهة ذبذبات التوريد 

  اهداف الوحدة
 

 سيكون الطالب قادرُا عمى أن :
 يعرف مالمقصود بذبذبات التوريد . .1

 كيفية استخراج احتياطي مجابية ذبذبات التوريد . .2

 فترة التوريد .يحدد اسباب تذبذب  .3

 
المقصود بذبذبات التوريد وصول البضاعة  قبل موعد تسمميا او التأخير عن الموعد او بمعنى أخر تصبح 

 فترة االنتظار . اطول او اقصر من ماىو متفق عميو .
واعيد تعرف فترة التوريد بأنيا الفترة الزمنية المحصورة بين توريدة او طمبية  واخرى . ورغم اىتمام المورد بم

تسميم بضاعتو واىتمام المنشأة بمواعيد وصول البضاعة اال أنو قد تطرأ ظروف خارجة عن ارادة الجميع 
تؤدي الى تأخير وصول البضاعة او تقدميا عن الموعد المتفق عميو في العقد بين الطرفين . مما يتطمب من 

 ي لمجابية ذبذبات التوريد .المنشأة المشترية وضع احتياطي لمجابية ىذه الحالة ويسمى بأحتياط
 مسببات تذبذب فترة التوريد .

الظروف الجوية . ظروف وسائط النقل . االظرابات العمالية . ظروف المورد . سياسة التجارة الدولية . 
 المشاكل الدولية . ظروف السوق واالنتاج وغيرىا .

 ويمكن استخراج االحتياطي كاالتي :
 

 معدل االستيبلك ) يومي . أسبوعي . شيري (  xريد  = االنحراف المعياري احتياطي مجابية ذبذبات التو 
 
 

 
 ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =   ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثفجس 

 ػوه٘ج                                     
 

 
 



 
 

 
 

   -: (1يثال )
 

)أ( وتستخدم ىذه االطارات تقوم شركة الصناعات الخفيفة باستيراد االطارات الخاصة لمنتجاتيا من المجيز 
( يوما" وقد قررت 15( اطار في اليوم وكان العرض ينص عمى فترة توريد أحدىا )311بمعدل ثابت ىو ) 

( يوم عمل . عمما" بأن سعر الوحدة الواحدة    251االدارة وضع خطة عممية لتخطيط الخزين السنوي والبالغ )
% من متوسط قيمة المخزون .  11ار وتكاليف التخزين ( دين 1511( دينار  وتكاليف الشراء )  11) 

ولدى الرجوع لسجبلت العام الماضي تبين ان المورد لم يفي بالتزاماتو بفترة التوريد حيث ان فترة االنتظار 
 -كانت كاالتي :

 

 ٠ِٛج"   23   22   21   21  18   19   10   16  15   14  13  12  11   11
 

  -انًطهٕب :
 ض١جؽٟ ِؾجدٙز ىديدجس ثٌض٠ًٛو .  صقو٠و ثف .1

 
 صقو٠و فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز . .2

 

 صقو٠و ػوه ٌِثس ثٌشٌثء .  .3
 

 صقو٠و ثٌوفؼز ثٌٛثؽذز ثٌشٌثء . .4
 

 انحم :
 

 ٌِدغ ثالٔقٌثف ثالٔقٌثف فضٌر ثالٔضظجً دجال٠جَ 
11 -5  25 

11 -4 16 

12 -3 8 

13 -2 4 

14 -1 1 

 طفٌ  طفٌ ثٌّضفك ػ١ٍٙج فضٌر ثٌض٠ًٛو            

16 1 1 

10 2 4 

19 3 8 

18 4 16 

15 



21 5 25 

21 6 36 

22 0 48 

23 9 64 

  258 

 

 
 

 
 

              
 ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =    ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثفجس  .1

 ػوه٘ج                                               
 

 
                          =258      =4431  =4  َٛ٠ 

                              14 

 
 

ِؼوي ثالّضٙالن ) ٠ِٟٛ . ثّذٛػٟ .   xثفض١جؽٟ ِؾجدٙز ىديدجس ثٌض٠ًٛو  = ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ  .2
 شٌٙٞ (

                                           =4 x  311  =1211  . ًثؽج 
 

 
 

3. 311  x 251  =05111 . ) ثؽجً ٠ّٕٛج" ) ثالفض١جؽجس 
 

 
 ؽ ً  2فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز =    .4

 ع س                                   

 

                         = ُ2 x   05111 x  1511     =225111111      =15111  .  ًثؽج 

                                      11 x  1411 

 

 هفؼجس . 5=   05111ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =  .5

                                  15111 

 

6.  ٟ  ثٌى١ّز ثٌّطٍٛح صٛف١ٌ٘ج = فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز + ثالفض١جؽ



 إؽجً 16211=   1211+  15111=                                

   -: (2يثال )
 

لمعام القادم وكان  تعاقدت المنشأة العامة لمصناعات الجمدية مع مجيز خارجي لتوريدىا الجمود النتاجيا
( أسابيع . وعند الرجوع الى سجبلت المنشأة لمعام الماضي تبين ان  4العرض ينص عمى فترة توريد امدىا ) 

( يوما" واقصى فترة لبلنتظار  21المورد قد خالف التعاقدات في فترة التوريد حيث كانت ادنى فترة لبلنتظار )
 ( وحدة . 491ة )( يوما"  وان معدل االستيبلك من الماد32)
 

 
 صقو٠و ثفض١جؽٟ ِؾجدٙز ىديدجس ثٌض٠ًٛو .انًطهٕب : 

 
 

 
 

 انحم : 
 

 ٠َٛ 0ثالّذٛع  = 
4 x 0    =29  "٠ِٛج 

 

 ٌِدغ ثالٔقٌثف ثالٔقٌثف فضٌر ثالٔضظجً دجال٠جَ 
21 -9  64 

21 -0 48 

22 -6 36 

23 -5 25 

24 -4 16 

25 -3 8  

26 -2 4 

20 -1 1 

 طفٌ طفٌ ثٌض٠ًٛو                 ثٌّضفك ػ١ٍٙجفضٌر 

28 1 1 

31 2 4 

31 3 8 

32 4 16 

  234 

 

 
 

28 



 ثالٔقٌثف ثٌّؼ١جًٞ =    ِؼ ٌِدغ ثالٔقٌثفجس 
 ػوه٘ج                                                

 
 

                                   =234      =19    =442   =4  َٛ٠ 
                                      13 

 
 ٚفور ١ِٛ٠ج"  01=  0 ÷ 481  

 
 

 ٚفور  x 01   =291 4ثفض١جؽٟ ِؾجدٙز ىديدجس ثٌض٠ًٛو =    
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 االسبوع السادس عشر 

 التوريدالخزين االحتياطي لمواجهة تذبذبات 

( وحدة بسعر شراء الوحدة الواحدة 251اذا عممت ان معدل االستيبلك اليومي من مادة ما )
% من متوسط 21( دينار تكاليف التخزين 15111( دينار ,كمفة الشراء لمدفعة الواحدة )41)

 ( اسبوع51( يوم وان عدد اسابيع السنة )6قيمة المخزون , ايام العمل الفعمية خبلل االسبوع )
( اسابيع , وان فترة التوريد التي ينص عمييا العقد 11, فترة الصيانة والعطل خبلل السنة )

( يوما , ونظرا لعدم ايفاء المورد بالتزاماتو في فترة التوريد فقد تم تمديد فترة االنتظار 15)
 كاالتي :

 يوما  21, 19,21,  18, 17, 14,15,16, 13, 12, 11



 :  المطموب

 اوجد حجم الدفعة االقتصادية  .1
 اوجد احتياطي مجابية تذبذبات التوريد  .2

 اوجد حجم الدفعة االمثل  .3
 االجابة 

251 x 6  =1511  األسبوعيوحدة االستيبلك 

 عمل فعمي  أسبوع 41=  11 – 51

1511 x 41  =61111  وحدة االستيبلك السنوي 

 ط ر        2     =حجم الدفعة االقتصادية   .1

 ع ت %                                          

 

 

 

 

        = 2x   61111   x 15111 x  111 

                           41   x  21   

 مربع االنحراف االنحراف  فترة االنتظار / يوم 



2.  

 

 

 

 

 مجموع مربع االنحراف      االنحراف المعياري =

11 -4 16 

12 -3 9 

13 -2 4 

14 -1 1 

 صفر صفر 15

16 1 1 

17 2 4 

18 3 9 

19 4 16 

21 5 25 

21 6 36 

  121 



 عددىا                                

      =121        =3,3  

             11 

 وحدة  x 251  =825 3.3االحتياطي = 

 

 حجم الدفعة االمثل = حجم الدفعة + االحتياطي. 3

 =1511  +825  

 وحدة  15825= 

 

 

 

 

 :انًصادر

 
 

 . 236 – 228, ِظوً ّجدك , ِٓ ص  1893ثٌؼالق ,  -4
 

 

 

 االسبوع السابع عشر والثامن عشر 
 تحديد الخزين االحتياطي باستخدام نموذج االحتماالت 



 اهداف الوحدة 
 سيكون الطالب قادرُا عمى :

 االحتماالت.ايجاد الخزين االحتياطي  باستخدام نموذج  .1

 يتعرف عمى المقصود بالمبيعات المفقودة . .2

 يوضح الحالة االفضل والتي تحمل المنشأة اقل جمالي التكاليف . .3
 قد يكون الطمب عمى سمعة ما اكبر من االنتاج المقرر ففي مثل ىذه الحالة يحدث نفاد في المواد التامو   

الصنع أو المواد االولية أو نصف المصنعة ونتيجة لذلك تحدث خسارة لممنشأة في جزء من االرباح الممكن 
الحصول عمييا لو تمكنت المنشاة من الوفاء بالتزاماتيا الن خسارة جزء من المبيعات ىو خسارة لجزء من 

المبيعات التي لو انتجتيا المنشأة  االرباح وتسمى ىذه المبيعات الغير متوفرة ) المبيعات المفقودة ( وىي
لتمكنت من بيعيا في االسواق لذا تقوم المنشأة بالتخطيط لتوفير خزين احتياطي يسمى احتياطي االمان 
لمواجية الحاالت الطارئة ويعرف احتياطي االمان بأنو كمية معينة من الخزين تحتفظ بيا المنشأة لمواجية 

 ويراعى في تحديد ىذا االحتياطي عنصرين ىما .تقمبات الطمب خبلل فترة االنتظار 
 

 اوال" : تكمفة المبيعات المفقودة .
 

 ثانيا" : تكاليف التخزين .
 

وان المنشأة تسعى الختيار الحجم االمثل لبضاعة االمان والذي يحقق اقل اجمالي تكاليف ممكنة لمنفاد + 
 التخزين , ويمكن ايجاد اقل اجمالي التكاليف كاالتي : 

 
 xعدد المبيعات المفقودة [ xتكمفة الوحدة الواحدة من المبيعات المفقودة  xجمالي التكاليف = عدد الدفعات ا

تكمفة  x+ الخزين االحتياطي  ]------النسبة االحتمالية +  xالنسبة االحتمالية + عدد المبيعات المفقودة 
 التخزين لموحدة الواحدة .

 
 

 .  1مثال 
 



( 4111( وحدة , وكانت كمية الطمب االقتصادية )12111بمغت االحتياجات السنوية من المادة )س( )
 وحدة وتوقعت المنشأة عدة احتماالت الرتفاع مستوى الطمب فوق المعدل الشيري وعمى النحو األتي : 

 
 3111     2511    2111    1511    1111الطمب الشيري : 

 
ــــماالت :   %2%      11%     68%       5      %15االحتــ

 
احتساب الخزين االحتياطي باستخدام اسموب االحتماالت عمما" بأن كمفة النفاذ         المبيعات  المطموب :
 ( لموحدة الواحدة وفترة االنتظار شيرين .2( دينار كمفة التخزين )1المفقودة( )

 
 انحم :

 ث٠ٌْٕٛز ػوه ثٌوفؼجس ثاللضظجه٠ز =    ثالفض١جؽجس
 فؾُ ثٌوفؼز ثاللضظجه٠ز                                    

  

 هفؼجس3=   12111=                               

   4111 

 فترة االنتظار  xمستوى أعادة الطمب = معدل االستيبلك 

 ايضا"  مبلحظة : إذا كانت فترة االنتظار باالشير يجب ان يكون معدل االستيبلك باالشير

 

 شٌٙ  12ِؼوي ثالّضٙالن  =   ثالفض١جؽجس ث٠ٌْٕٛز                      ثٌْٕز = 

 ػوه ٌِثس ثٌْقخ                               

                        12111    =1111            ٞ  ٚفور ِؼوي ثالّضٙالن ثٌشٌٙ

                           12   

 وحدة  x2  =2111 1111مستوى اعادة الطمب = 

 



 

النسبة االحتمالية + المبيعات المفقودة  xالمبيعات المفقودة  [كمفة النفاد   xاجمالي التكاليف = عدد الدفعات 
x  النسبة االحتمالية + المبيعات المفقودةx  الخزين االحتياطي ]النسبة االحتمالية +x  كمفة التخزين لموحدة

 الواحدة .

 نفرض االحتياطي  =  صفر .1

  x2+ صفر ]  3x1 ] 511x 11  +1111x 2اجمالي التكاليف = 
                                 111           211 

 وحدة 211+ صفر = ] 21+  51 [ 3=                 
 النسبة االحتمالية  الطمب الشيري حط = صفر 2111 511حط =  2511 1111حط =  3111

X x x 1111 15% 
X x x 1511 5% 
X x x  68% 
X x 511 11 2511 عجز% 
X 511   2 3111 عجز 1111 عجز% 

 

    511ثالفض١جؽٟ =  .2
 

       x 1 ]511 x 2  [ +511 x2 3ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف  = 
                                            111 

 
                       =3x11  +1111 =1131ٚفور 

 
 

  1111ثالفض١جؽٟ =  .3
  x2 1111+  ]طفٌ [ 3x1ثؽّجٌٟ ثٌضىج١ٌف = 

 
                      =3x   + ٌٚفور 2111=  2111طف 

  

 
 

2111 



 
 

 
 

 

 أفضل حالة ىي االولى ألنيا تحقق اقل التكاليف ويظير ان توقع المنشأة حول الطمب كان/ دقيقًا.
م.إعادة  االحتياطي البدائل

 الطمب
االحتمال 
 ألمتراكم

درجة 
 المخاطرة

تكاليف 
االحتماالت  

 )النفاد(

عدد 
 الدفعات

العجز 
 االحتمالي

تكاليف المبيعات 
 المفقودة

ت 
 التخزين

اجمالي 
 التكاليف

1  2222 88% 12% 72 3 522 
122 

              صفر 212
 افضل

             
 حالة

2 522 2522 98% 2% 12 3 522 
 

32 1222 1232 

 صفر 3 صفر صفر% 122% 3222 1222 3
 

 2222 2222 صفر

 

 

 .2يثال 
 

طمبت منك احدى الشركات التابعة لمقطاع االشتراكي باعتبارك احد العاممين في مجال تخطيط المخزون  
 -االحتماالت وقد وفرت لديك المعمومات االتية : التخطيط لتحديد احتياطي االمان باستخدام اسموب

 
 ( وحدة .3111. حجم الدفعة االقتصادية من البضاعة يساوي )1
 

 ( وحدة .1111الطمب الشيري المتوقع )  .4

 

 طمب الفترات الزمنية السابقة كان كما يمي :    .5
  1411    1311    1211    1111    1111    811الطمب الشيري :  

 1           2          2           3         35       7ــرارات :     التـــكــ
 

 ( دينار ) مبيعات مفقودة ( .6كمفة الوحدة الواحدة ) .6

 

 211 صفز



 ( دينار.2كمفة التخزين لموحدة الواحدة ) .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انحم :

 
12 x 1111  =12111  وحدة الطمب السنوي 

 دفعة  4=   3111 ÷ 12111
 نفرض الخزين االحتياطي = صفر

 
                                                   عدد المبيعات المفقودة                               [تكمفة الوحدة الواحدة من المبيعات المفقودة x  اجمالي التكاليف = عدد الدفعات 

x  النسبة االحتمالية + عدد المبيعات المفقودةx  الخزين االحتياطي ]النسبة االحتمالية + .. الخ +x  كمفة التخزين
 الوحدة الواحدة .

 
 

 

1411 
 411حط= 

1311 
 311حط = 

1211 
 211حط=

1111 
 111حط=

 1111االنتاج= 
 حط = صفر

 الطمب الشيري
 الفعمي

 النسب
 االحتمالية

X x x x x 811 14% 
X x x x x  71% 
X x x x 111 1111 6% 
X x x 111 211 1211 4% 
X x 111 211 311 1311 4% 
X 111 211 311 411 1411 2% 

 
 

 مبلحظة : يجب تحويل التكرارات المقابمة لمطمب الشيري الى نسب احتمالية وذلك من خبلل 
 

1111 



قسمة الجزء عمى الكل : أي  
الجزء 
الكل

  x 111     

 
 
 
 
 
 وكاالتي :  

 النسبة االحتمالية التكرار الطمب الشيري
811 7                  7 x122 =14% 

    52 
1111 35 71% 
1111 3 6% 
1211 2 4% 
1311 2 4% 
1411 1 2% 

 51  
 

 
 x 2+ صفر  ]  x  6 ] 111 x  6 +211 x 4 +311   x4   +411 x 2 4إجمالي التكاليف = 

                                      111        111        111          11 
 

 + صفر ]6+8+12+8 [ 24=               
                 =24 x34   = دينار  816+ صفر 

 
 

  111. نفرض الخزين االحتياطي = 2
 



  x 6] 111x  4 4اجمالي التكاليف =    
 

 +211x   4   +311  x 
 

2    [  +111x 2 
                                                111               111              111 

                           =24 ] 4 +8   +6[   +211  
 

                     =24x  18 +211  =632 دينار 
 
 
 
 
 
 211. نفرض الخزين االحتياطي = 3
 
 4x6   ]111 x  4     +211  x 2   [ +211 x 2اجمالي التكاليف =     

                                        111            111 
                     =24   ]4 +4 [ +411 

 
                     =24  x8   +411    =592 دينار 

 
 311. نفرض الخزين االحتياطي = 4
  

 x 6 ] 111 x   2    [  +311 x 2 4اجمالي التكاليف =    
                                         111 

                     =24 x 2 + 611   =648 دينار 
 
  411. نفرض الخزين االحتياطي = 5
 

  x 2 411+  ]صفر [ 4x 6اجمالي التكاليف = 
 



                   =24 x  + 811=  811صفر  
 
 

يا تحمل المنشأة اقل التكاليف فيجب عمى المنشأة ان وحدة الن 211افضل حالة عندما يكون االحتياطي 
 وحدة . 1211تنتج لغاية 

 
 
 
 
 
 
 

 جدول احتساب التكاليف 
 

م . اعادة  االحتياطي مانثذائ
 الطمب

االحتمال 
 المتراكم

درجة 
 المخاطرة

احتماالت 
 النفاد

عدد 
 الدفعات

العجز 
 االحتمالي

التكاليف 
المبيعات 
 المفقودة

ت 
 التخزين

اجمالي 
التكاليف نفاد 
 + التخزين

 111 4 34 %16 %84 1111 صفر 1
211 
311 
411 

 816 صفر 816

2 111 1111 91% 11% 18 4 111 
211 
311 

432 211 632 

3  1211 94% 6% 8 4 111 
211 

192 411  

4 311 1311 98% 2% 2 4 111 48 611 648 

211

1 

592 



 811 811 صفر صفر 4 صفر صفر 111% 1411 411 5
      

 3مثال 
في الجدول االتي كميات الطمب الشيري لمواجية طمبات الزبائن لفترة زمنية سابقة مع النسب االحتمالية كل 

 حالة.
 5111      4511      4111      3511      3111      2511الطمب الشيري :  

 %3%         5%        7%      65%       12%           8النسبة االحتمالية : 
 

( 1,5( وحدة وكمفة الوحدة الواحدة من المبيعات المفقودة )3511عمما بان معدل الطمب الشيري المخطط ) 
( دفعات 6( دينار وعدد الدفعات االقتصادية خبلل السنة ) 1,511دينار وتكاليف التخزين لموحدة الواحدة ) 

. 
 المطموب : 

 تحديد احتياطي األمان ) المبيعات المفقودة( باستخدام اسموب االحتماالت 
  
 

 الحل  : 
 

 نفرض الخزين االحتياطي = صفر  .1

 

 +      ]  x 1,5 ] 511   x 7    +1111 x  5   +1511  x 3 6اجمالي التكاليف= 
                                       111              111            111 

 + صفر x 1,511   =9 x 131 صفر      
 

 1171+ صفر =  1171= 
 

 
 

 511نفرض الخزين االحتياطي =  .2
 

 x 1,5 ] 511 x 5   +111 x  3    [  +511 x 1,511 6اجمالي التكاليف = 
                                      111           111 



                  =9 x 55  +251  =495  +251  =745  
 
 

 نفرض الخزين االحتياطي =  .3

 

  6x 1,5 ] 511  x      3  [  +1511 x 1,55اجمالي التكاليف = 
                                           111 

                   =9 x15 +511  
                   =135  +511  
 أفضل حالة =                   

 
 
 
 
 
 
 

  1511نفرض الخزين االحتياطي =  .4

 x 1,511 1511+  ]صفر[ x1,5 6اجمالي التتكاليف = 

                   =9 x  + 751=  751= صفر +   751صفر  
 
 
 

5111 
 1511حط= 

4511 
 1111حط = 

4111 
 511حط =

الطمب المخطط 
 حط = صفر

النسب  الطمب الشيري
 االحتمالية

X x x x 2511 8% 
X x x x 3111 12% 
X x x x  65% 

1111 

635 

3511 



X x x 511 4111 7% 
X x 511 1111 4511 5% 
X 511 1111 1511 5111 3% 

 
 

وحدة النو الن يحمل المنشأة اقل اجمالي التكاليف   1111أفضل حالة عندما يكون الخزين االحتياطي = 
 وحدة 4511فيجب أن تستمر المنشاة باالنتاج ولغاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جدول احتساب التكاليف
 

  

م. اعادة  االحتياطي 
 الطمب

االحتمال 
 المتراكم

درجة 
 المخاطرة

احتماالت 
 النفاد

عدد 
 الدفعات

العجز 
 االحتمالي

تكاليف 
المبيعات 
 المفقودة

تكاليف 
 التخزين

اجمالي التكاليف 
 نفاد + التخزين

 511 6 131 %15 %85 3511 صفر 1
1111 
1511 

 1171 صفر 1171

2 511 4111 92% 8% 55 6 511 
1111 

495 251 745 

1222 635 



3  4511 97% 3% 15 6 511 135 511  
 751 751 صفر صفر 6 صفر صفر 111% 5111 1511 4

 االسبوع السابع عشر والثامن عشر

 اختبار بعدي

تحديد الخزين االحتياطي باستخدام نموذج االحتماالت االتي كميات الطمب الشيري المحتممة 
 من النسب المحتمالية لكل حالة 

الطمب 
 الشيري 

1211 1411 1511 1711 1911 2111 

النسبة 
 االحتمالية

8% 5% 72% 6% 5% 4% 

 

 

( وحدة , و كان الطمب الشيري عمى البضاعة يبمغ 3111عمما بأن حجم الدفعة االقتصادية )
 ( وحدة1511معدل قدره )

المطموب : تحديد الحجم االمثل لمخزين االحتياطي اذا عممت ان سعر الوحدة الواحدة من 
 ( دينار.1.511الواحدة )(دينار وتكاليف التخزين لموحدة 2المبيعات المفقودة )

 : االجابة

 وحدة حجم الطمب السنوي  18111=  12   1511



 دفعات  6=  3111÷  18111

]   كمفة الوحدة الواحدة من المبيعات المفقودة   اجمالي التكاليف = عدد الدفعات االقتصادية 
النسبة االحتمالية +    النسبة االحتمالية + عدد المبيعات المفقودة    عدد المبيعات المفقودة 

 تكمفة التخزين لموحدة الواحدة   الخ [ + الخزين االحتياطي 

 

 االحتياطي = صفر  .1
 x 1,511صفر + ]   6x 2  x[ 211 x  6   +411  x  5    +611  x   4التكاليف= اجمالي 

                         111            111             111 

 =12 x ]  12   +21    +24 [   صفر + 

12  x 56 +  دينار 672  = صفر 

 

 

 

 

  211االحتياطي =  .2
 x 2x  ] 211 x   5      +411  x 4 [  +211 x 1,511 6اجمالي التكاليف = 

                                    111     111 

               = 12 x ]11 + 16 [  +111 



                  =12 x 26  +111 

 دينار  412=  111  + 312=                  

 

  411االحتياطي  =  .3
  x2 x ] 211 x  4[     +411 x 1,511 6اجمالي التكاليف = 

                                                        111 

                           =12 x 8 +211  

 دينار 296=  211+  96=                           

 

  611االحتياطي =  .4
  x  1,511 611+  ]صفر  [ x 2   6اجمالي التكاليف =  

                   =12 x  + دينار  311  = 311صفر  

 

 

 

 الحالة الثانية ىي االفضل النيا تحمل المنشأة اقل اجمالي تكاليف

2111 

خط = 

1911 

خط = 

1711 

 211خط =

1511 

 خط =صفر 

الطمب 
 الشيري 

النسبة 
 االحتمالية



411 411 

        1211 8% 

        1411 5% 

        1511 72% 

      211 1711 6% 

    211 411 1911 5% 

  211 411 611 2111 4% 

 

 

 ثٌّظجهً ثٌّؼضّور :

 
( , ثألِّ ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌضنط١ؾ ٚث١ٌْطٌر ثٌّن١َٔز , ثٌوثً ثٌؼٌد١ز 1893ثٌؼالق , دش١ٌ ػذجُ , ) -6

 . 42 – 18ٌٍّّٛٛػجس , د١ٌٚس , ِٓ  ص 
 

( , ثألطٛي ثٌؼ١ٍّز فٟ صنط١ؾ ًٚلجدز ثٌضن٠َٓ , ٍٚثًر 1881ثٌضؾجً , طذجؿ ِؾ١و ٚآمٌْٚ , ) -0
 . 34 – 25ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌؼٍّٟ , ١٘تز ثٌّؼج٘و ثٌف١ٕز , ِٓ  ص 

 

( , هًثّجس فٟ صنط١ؾ ًٚلجدز ثٌّنَْٚ , ثٌؾجِؼز 1896ثٌىذ١ْٟ , ّؼٛه مؼٌ ف١ّو , ) -9

 . 16 – 8ثٌّْضٕظ٠ٌز , دغوثه , ِٓ  ص 
 

 

 

 االسبوع التاسع عشر والعشرون  
 السيطرة عمى يواقي ومخمفات االنتاج

 اهداف الوحدة



 سيكون الطالب قادرُا عمى أن :
 ببواقي ومخمفات االنتاج . يفيم مالمقصود .1

 يعدد انواع مخمفات االنتاج . .2

 يوضح الطرق واالجراءات المعتمدة في التخمص من مخمفات االنتاج. .3

 يحدد وسائل الرقابة لمتقميل من مخمفات االنتاج . .4
معابة والخردة المقصود ببواقي ومخمفات االنتاج والتخزين المواد والسمع والعدد والميام المتقادمة والتالفة وال    

, إذ ال يوجد منشأة تعمل دون ان يكون لدييا مخمفات , وليس ذلك عيبا , وانما العيب لئلدارة التي ال 
تستطيع االستفادة من تمك المخمفات . وقد عممت الكثير من المنشآت عمى التخطيط لتمك المخمفات فحددت 

ا في سبيل االستفادة منيا وبما يحقق ليا الكفاءة طرقا لمتخمص منيا والتصرف بيا ومراقبتيا واسناد مسؤليتي
 المخزنية .

 اصناف بواقي ومخمفات االنتاج:

 من المعموم ان بواقي ومخمفات االنتاج تتمثل باالتي :

تعني المواد التي مضى عمييا زمن طويل فأصبحت بعد ذلك غير مبلئمة  المتقادم من المواد: .1
زيادة في الشراء , التغير في معدالت االستيبلك أو معدل  لئلنتاج أو التسويق ويعود سبب ذلك الى

االنتاج , أو بسبب ظروف أو عوامل اخرى . والمواد المتقادمة تعتبر مخزون ساكن قميل الفاعمية 
 والمرونة حيث لم يعد صالحا لئلنتاج الحالي واالستفادة منو قميمة جدا.

بيعو او اجراء بعض التعديل عميو وقد ال ويتم التخطيط لمتخمص من ىذا الصنف اما عن طريق 
 يحقق ربحًا عند بيعو .

 
وىي المواد الزائدة عن حاجة العمميات االنتاجية أو التسويقية ولم يمض عمييا  الفائض من المواد : .2

وقت طويل . وتكون صالحة لئلستخدام . ويعود سبب حدوث الفائض اما بسبب الشراء بكميات زائدة 
التقدير او التغير في كمية االنتاج او التغير في الطمب . ويعتبر الفائض قميل عن الحاجة او سوء 
 الفاعمية والمرونة . 



ويتم التخطيط لمتخمص من ىذا الصنف عن طريق بيعو باالسواق واسعاره تكون مقاربة لمكمفة او 
 ت الحاجة .اعمى منيا ويحقق ربح لممنشأة , او قد تمجأ المنشأة الى استخدامو مؤخرًا اذا ظير 

يعني المواد المعابة بعيوب جعمتيا غير صالحة لئلنتاج او االستخدام . وسبب  العادم من المواد : .3
ذلك يعود الى عدم كفاءة االيدي العاممة , اخطاء في عممية النقل , اخطاء في عمميات االنتاج , 

ويعتبر عديم الفاعمية والمرونة العمر االنتاجي لمماكنة , وتحتفظ بو المنشأة ساكنا لغاية التخمص منو 
 وال يحقق ربح عند بيعو وانما تكون اسعار البيع اقل من الكمفة . 

وىي المواد او المعدات او االجزاء التي استيمكت او اصيبت باضرار بالغة ولم  الخردة )السكراب(: .4
مص منيا ويباع يعد ىناك امكانية لبلستفادة منيا . وتحتفظ بيا المنشأة كمخزون ساكن لحين التخ

 بقيمة رخيصة . 

وىي المواد التي اصيبت بضرر جزئي يمكن اصبلحو وازالتو واستخدام الجزء  المعاب من المواد: .5
 الصالح ويعتبر قميل الفاعمية والمرونة .

وىي المواد التي تستخدم لتعبئة وتغميف المواد وتختمف اشكاليا واحجاميا  مواد التعبئة والتغميف : .6
كالصناديق الخشبية والكارتونية أو االكياس وغيرىا , وتشغل ىذه المواد مساحات واسعة ومواصفاتيا 

من المخزن مما يضطر المنشأة لمتخمص منيا ببيعيا او اعادة استخداميا . وقد تكون اسعار بيع 
 بعضياا مقاربة لمكمفة كااللواح الخشبية .

 

ا لمتطور التكنموجي . ومن الصعب ان ظيور ىذه المخمفات يعتبر ناتج عرضي لمصناعة وثمن
التخطيط ليا مقدما لكثرة مسبباتيا فبل يمكن التحكم مقدمًا بالمنع او الحد من المتقادم او المعاب مثبًل 

 او منع التأثيرات أو منع التطور التكنولوجي او التغير في االنتاج.

 الخطوات الرئيسية لتخطيط بواقي ومخمفات االنتاج

سناد مسؤ  .1  ولية التصرف او التخمص او االستفادة منيا تحديد وا 



تعيد ادارة المنشأة الى ادارة المشتريات مسؤولية التصرف والتخمص من مخمفات االنتاج في اغمب 
االحوال , وذلك الن المخمفات ىي في االصل مواد خام او منتجات تامة الصنع قامت ادارة 

ظروف السوق , فضبًل عن توفر الكادر المؤىل المشتريات بشرائيا , وىي ادرى بالموردين وادرى ب
 لمقيام بالتخمص منيا . 

 طرق التخمص من المخمفات  .2

 ىناك عدة طرق تمجأ اليياالمنشأت لمتخمص من المخمفات وتتمثل بـ : 
 استخدام المخمفات في المنشأة من خبلل اقامة صناعات فرعية تعتمدىا كمواد خام. .1

منشأة الى المورد بقيمة معينة او التعويض عنيا بمادة اخرى ارجاع المواد الفائضة عن حاجة ال .2
 من اصميا . 

بيع المخمفات الى تجار المخمفات عن طريق تجميعيا في اماكن معينة ومن ثم اعادة تصنيعيا  .3
 باشكال ونوعيات يمكن االستفادة منيا . 

تدخل في نفس الصناعة او في صناعات أخرى , او  استبدال المخمفات بمواد صالحة لئلستخدام .4
 قد تكون مخمفات منشأة ما مادة خام تستخدميا منشأة اخرى في صناعات متقاربة .

 ويجب عمى المنشآت المفاضمة بين االنواع اعبله واختيار افضميا وبما يحقق مردودًا ماديًا .
 

 
 

 إجراءات التخمص من المخمفات .3

نتاج ظاىرة اليمكن التيرب منيا , فبلبد ان تكون ىناك اجراءات بما ان تواجد مخمفات اال
 سميمة لمتخمص منيا وىي :

 تجميع االصناف حسب االىمية والصبلحية , اي تصنيفيا وعدم تكديسيا مع بعضيا . . أ

تحديد االصناف التي يمكن االستفادة منيا وعمل كشوف بيا وارساليا الى الجية  . ب
 المستفيدة منيا . 

 االصناف التي ال تحتاجيا المنشأة وخزنيا مباشرة بمكان مبلئم حسب االصناف .ج. تحديد 



د. تحديد فترة التخزين عمى ضوء الكمية المناسبة وعمى ضوء سعة المخزن واقرارىا كمستوى 
لمتخمص من بواقي ومخمفات االنتاج الن بقاء المخزون بكميات كبيرة يحمل المنشأة تكاليف 

 اضافية .

جراءات التخمص من المخمفات بدأ من تشكيل لجنة البيع لمكشف عن المخمفات ىـ. تنظيم ا
وتحديد نسبة التمف وتسعير المخمفات , تشكل لجنة لئلشراف عمى عممية البيع عن طريق 
المزايدة العمنية وتعيين زمان ومكان البيع ومقدار التأمينات , تحديد طريقة البيع بدفعة واحدة 

عن المخمفات في وسائل االعبلم لتبميغ ذوي العبلقة عن انواعيا  او دفعات . نشر اعبلن
وكمياتيا وتاريخ البيع , قبول المراجعين الراغبين باالشتراك بالمزايدة وتسمم التأمينات منيم , 
فتح المزاد العمني في الموعد والمكان المعينين . تسمم البدل النقدي من المزايد االخير 

 وتسميمو المواد . 

 

 

 

  تحديد وسائل الرقابة لمتقميل من مخمفات االنتاج .4

 اعتماد نظام لمرقابة عمى جودة االنتاج لتقميل نسبة العيوب .  .1

 تقدير احتياجات المنشأة من المواد بدقة لتبلفي الفائض عن الحاجة . .2

 تدريب العاممين عمى االسس العممية الصحيحة في عمميات االنتاج لتقميل االخطاء في الصنع .  .3

 توفير ظروف خزن مبلئمة لمحفاظ عمى جودة المواد .  .4

 اختيار المواد االولية عمى اساس الجودة العالية وليس عمى اساس السعر المنخفض.  .5

 
 اختبار بعدي 

 عدد اصناف بواقي ومخمفات االنتاج , ثم اذكر طرق التخمص منيا وباختصار .



 االجابة 
 تمثل االصناف باالتي 
 ن المواد , العادم , المعاي , الخردة ) السكراب( , مواد التعبئة والتغميف.المتقادم , الفائض م

 طرق التخمص من البواني ىي :
 استخدام المخمفات في المنشأة . .1

 ارجاع الفائض الى المورد . .2

 بيع المخمفات لتجار المخمفات . .3

 استبداليا بمواد اخرى . .4

 

 

 

 االسبوع الحادي والعشرون :
 السيطرة عمى قطع الغيار 

 اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرا عمى أن 

 يتعرف عمى المقصود بقطع الغيار . .1

 يفيم كيفية التخطيط لقطع الغيار . .2

 يتعرف عمى الصعوبات التي تعترض التخطيط لقطع الغيار . .3

قطع الغيار ىي تمك االجزاء واالدوات التي تدخل في تركيب اآلالت والمعدات األوتوماتيكية  
 والميكانيكية والكيربائية والنفطية والغازية آلخ .... 

ان التخطيط لقطع الغيار يعتمد عمى الموىبة والخبرة الشخصية اكثر من اعتماده عمى الطرق  
ثير من االحيان تشترى وتخزن الجل الصيانة والتحوط وليس لغرض الرياضية . وذلك الن قطع الغيار في ك

 االنتاج مما يجعل عممية التخطيط العممي ليا عممية صعبة .



 الصعوبات التي تواجه التخطيط العممي لقطع الغيار :

 كثرة اسباب العطل مما يصعب تحديد اوقات العطل او االجزاء التي ستصاب بخمل . .1

صرفاتو المتعمدة او غير المتعمدة في تشغيل المكائن وصيانتيا وكون تدخل العنصر البشري وت .2
االفراد يختمفون في مياراتيم مما يصعب عنده تحديد االجزاء التي ستصاب بعطل واوقات وانواع 

 العطل . 

ان التخمينات لمعمر االنتاجي سواء لقطع الغيار او لؤللة برمتيا تكون غير دقيقة , لذلك يصعب  .3
رة الزمنية ألعمار قطع الغيار الختبلف التصميح وتركيب المواد والتشغيل والصيانة آلخ تحديد الفت

..... 

 اختبلف االجراءات الفنية والتصنيعية والصيانة تسبب اختبلف في اسباب العطل ووقتو ونوعو . .4

 ظروف وطرق استخدام اآللة يختمف من منشأة الخرى كاالستخدام بصورة مستمرة وبكثرة او بصورة .5
 متقطعة وبأزمنة قميمة , فضبل عن اختبلف الجيد في الحمولة والسحب والدفع .   

اختبلف انواع العطل فقد يكون عطبل فجائيا او عطبل دوريًا . اذ يحدث العطل الفجائي رغم السيطرة  .6
ة والصيانة والسباب خارجة عن قدرة المنشأة , اما العطل الدوري فمعموم احتمال حدوثو بصورة تقريبي

. 

اختبلف نتائج العطل , اذ ىناك عطل تكون نتيجتو خطيرة ويكبد المنشأة خسائر فادحة اذا لم تتوافر  .7
 قطع الغيار إلصبلحو 

التطور التكنموجي المتسارع وتحديث المصانع باستمرار يجعل من الصعوبة التنبؤ بالحاجة لقطع  .8
 الغيار .

في نوع واحد فقط من االالت ويستحيل استخداميا في الة  اغمب قطع الغيار مصممة لئلستخدام .9
 اخرى . 

 
 اختبار بعدي

 عرف قطع الغيار , وماىي الطريقة المعتمدة لمتخطيط ليا .
 االجابة 



تغرف قطع الغيار بأنيا ))االجزاء واالدوات التي تدخل  في تركيب االالت والمعدات االوتماتيكية والكيربائية 
 وغيرىا (( والنفطية والغازية 

يعتمد عمى طريقة الخبرة الموىبة الشخصية في التخطيط لقطع الغيار اكثر من االعتماد عمى التخطيط الن 
 قطع الغيار تشتري الغراض الصيانة وليس لغرض االنتاج .

 

 

 

 االسبوع الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون 
 ( MRPوفق نظام )نظام تخطيط االحتياجات من المواد عمى 

  اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن :

 يتعرف عمى المقصود بنظام بتخطيط االحتياجات من المواد. .1

 (.MRPيعرف نظام تخطيط االحتياجات من المواد عمى وفق نظام ) .2

 يعدد حاالت التخطيط لبلحتياجات من المواد . .3

 يخطط لبلحتياجات من المواد رياضياً . .4
بانو اسموب منطقي لمتخطيط  MRPيعرف اسموب تخطيط االحتياجات من المواد عمى وفق نظام      

والسيطره عمى المواد المخزنية الداخمة في العمميات االنتاجية حيث لو اخذنا أي منتج من المنتجات التامو 
الكبيرة تتكون اصغر منيا وىكذا  الصنع التي نشاىدىا اما منا لوجدنا انيا تتكون من اجزاء كبيرة وىذه االجزاء

وقد تصل احيانا ىذه االجزاء بعض المنتجات الى االالف او ربما اكثر كما في السيارة والطائرة وغيرىا 
وطبيعي ان نفاد أي من ىذه االجزاء ميما كانت صغيرة ودقيقة فانيا ستؤدي الى تعطيل العممية االنتاج 

رة لممنشاة لذا يجب عمى المنشأ ان تخطط ليذه االعداد اليائمة من وبالتالي تقود الى خسائر اقتصادية كبي
المواد لتضمن استمرار العممية االنتاجية . وبموجب ىذه االسموب فان المنتج النيائي ) تام الصنع( يحمل 
اويفكك الى  المكونة لو ويتم احتساب االجزاء عمى أساس نسبة استخدامو في الجزء الذي يسبقو مضروبا في 

دراجة حجم  111دد الوحدات المطموبة من ذلك الجزء  فمو افترضنا ان مصنع النتاج الدراجات  قرر انتاج ع



عجمة وىكذا يتقرر  111X2  =211وعدد العجبلت  111x1  =111فيكون عدد المقاعد البلزمة  28
 الخزين البلزم من المواد في االنتاج.

 

 حتياجات من المواد واالتي اربع حاالت لتوضيح كيفية التخطيط لبل

 

 

 التخطيط لممواد التي تستخدم مرة واحدة من ىيكل  المنتج. -

 التخطيط لممواد التي تستخدم اكثر من مرة من ىيكل المنتج. -

 التخطيط لممواد التي تستخدم اكثر من مرة في ىيكل المتبع مع وجد طمب خارجي مستقبل. -

 ير لكثر من مرة في ىيكل المنتج.التخطيط لممواد التي تستخدم في اكثر من متبع وتظ -
 الحل:

 (1112جدول تخطيط االحتياجات لمجزء ) -1

 311كمية الطمب : 

 1:2نسبة االستخدام : 

 اسبوع  2فترة االنتظار : 

 8         7        6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 161               121               121 81 االحتياجات المبرمجة
 311                                                   311          الطمبيات المبرمجة
  221      81      81        211   211     321   321    21 111 الرصيد في المخزن

                                                                 -81     

 311                                               الطمبيات الصادرة
 



( مع مراعاة فترة االنتظار 311يجب تحرير طمبية جديدة عندما تظير كمية سالبة بمقدار كمية الطمب وىي )
 أسبوع . 2وفي مثالنا 

 ( 1113جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -2

 211كمية الطمب: 

 1:1دام : نسبة االستخ

 أسبوع  3فترة االنتظار : 

 8         7        6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 81                  61               61  41 االحتياجات المبرمجة
 211                                                                  الطمبيات المبرمجة
 181        61      61      121    121     181   181   181 221 الرصيد في المخزن

                                                                 -21 
 211                                    الطمبيات الصادرة

 

( مع مراعاة 211مبلحظة : يجب تحرير طمبية جديدة عندما تظير كمية سالبة بمقدار كمية الطمب وىي )
 أسبوع . 3فترة االنتظار وفي مثالنا 

 ( 1114جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -3

 411كمية الطمب: 

 1:1نسبة االستخدام : 

 أسبوع . 1تظار : فترة االن

 8         7        6        5       4        3       2        1 االسبوع 
   211                                االحتياجات المبرمجة



 411    الطمبيات المبرمجة
 251      251     251    251     51      51      51     51 51الرصيد في المخزن 

                                  -151     

 411                           الطمبيات الصادرة
 

 مبلحظة : يجب تحرير طمبية جديدة عندما تظير كمية سالبة بمقدار كمية الطمب مع مراعاة فترة االنتظار .

 م أكثر من مرة في ىيكل المنتج : ثانياً  : تخطيط احتياجات المواد التي تستخد

 

 مثال :

الشكل االتي يوضح ىيكل احد المنتجات النيائية وليكن )ص( الذي يتكون من خمسة اجزاء تتركب مع 
 بعضيا .

المطموب : تخطيط االحتياجات لؤلجزاء الخمسة وذلك عمى ضوء معمومات الطمب المبينة في جدول االنتاج 
 الرئيسي وبطاقة المواد . 

 

 

 

 

 

 

  

3330المنتج )ص(   

3330 3330 

3330 3330 

3330 



 ىيكل المنتج النيائي ) ص(                                      

 

 8          7        6        5       4        3       2        1  االسبوع 
 51   111      31                                    االحتياجات

 

 جدول االنتاج الرئيسي لممنتج )ص(

 

 

 

 بطاقة المواد لممنتج النيائي )ص(

  فترة االنتظاراسبوع     كمية الطمب  الرصيد في المخزن    نسبة االستخدام     رقم الجزء المستخدم    رقم المنظومة

1111 

 1مكافئة                   51           1:     2             1112               

  1مكافئة                   11           1:     1             1113        

1113  

 1مكافئة                    51          1:      1            1112               

  1مكافئة                    11          1:      2            1114               

1114  



 1مكافئة                    51          1:      1            1112               

( وحدات 11( ستصل في االسبوع االول مقدارىا )1112فإذا عممت ان ىناك طمبية مبرمجة لمجزء رقم )
 ( وحدة ستصل في االسبوع الرابع .211( مقدارىا )1114وىناك طمبية مبرمجة لمجزء رقم )

 الحل :

 ( 1113جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -1
 كمية الطمب: مكافئة

 1:1نسبة االستخدام : 

 أسبوع . 1فترة االنتظار : 

 

 

 

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 51                 111     31         االحتياجات المبرمجة
 51                 111     21                                     الطمبيات المبرمجة
 صفر     صفر      صفر    صفر     11      11      11     11 11الرصيد في المخزن 

                                                   -21     -111               -51  
 51               111       21                           الطمبيات الصادرة

 

 االنتظار .مبلحظة : يجب تحرير طمبية جديدة عندما تظير كمية سالبة وبقدر الحاجة مع مراعاة فترة 

 ( 1114جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -2



 كمية الطمب: مكافئة

 1:2نسبة االستخدام : 

 أسبوع . 1فترة االنتظار : 

  

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 111               211     41                            االحتياجات المبرمجة
 111                31     211                           الطمبيات المبرمجة
 صفر       صفر صفر         صفر    171     11      11     11 11الرصيد في المخزن 

                                                      -31                       -111 
                  111                31                           الطمبيات الصادرة

 

 ( الذي يستخدم أكثر من مرة في ىيكل المنتج 1112جدول تجزئة االحتياجات لمجزء رقم )  -3

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 االحتياجات المبرمجة

 (1111من الجزء )
                                    61     211                111 

 االحتياجات المبرمجة
 (1113من الجزء )

                          21      111               51 

االحتياجات المبرمجة 
 (1114من الجزء )

                          31              111 

 111       51     311    161    51 المجموع
 

 (12,1جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -4



 فترة االنتظار : اسبوع واحد 

 كمية الطمب : مكافئة 

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
 111       51       311    161     51                           االحتياجات المبرمجة
 111       51       311    151                               11 الطمبيات المبرمجة
 صفر      صفر     صفر     صفر     11      61      61    61 51الرصيد في المخزن 

                                                  -151    -311    -51     -111 
 111       51     311    151                          الطمبيات الصادرة

 

 

 

 

 

 ثالثا: التخطيط لممواد التي تستخدم اكثر من مرة في ىيكل المنتج مع وجود طمب خارجي مستقل

 :مثال

من خبلل ىيكل المنتج النيائي )ع( وبطاقة المواد خطط االحتياجات البلزمة من المواد عمى ضوء 
 في جدول االنتاج الرئيسياالحتياجات الواردة 

  

 

 

 

3330المنتج )ع(   

3330 3330 

3330 

 

3330 
3330 



 

 

 ىيكل المنتج )ع(

 جدول االنتاج الرئيسي لممنتج )ع(

 8          7        6        5       4        3       2        1  االسبوع 
 75      111      51                                    االحتياجات

 

 

 

 

 

 بطاقة المواد لممنتج النيائي )ع(

  فترة االنتظاراسبوع     كمية الطمب  الرصيد في المخزن    نسبة االستخدام     رقم الجزء المستخدم    رقم المنظومة

1111 

 1مكافئة                   11           1:     1             1112               

  1صفر     مكافئة                       1:     2             1113        

1112  

 1مكافئة                    51          1:      1            1114               



1113             

  1مكافئة                    11          1:      2           1112                

 1مكافئة                    51          1:      2           1114                

 ولقد توفرت لديك معمومات تدل عمى وجود طمب خارجي مستقل وكما يمي :

 8          7        6        5       4        3       2        1  االسبوع 
 1112الجزء رقم
 1113الجزء رقم

11     11     11       11      11     11       11        11 
                                                       21 

 كما عممت ان ىناك طمبيات مبرمجة وستصل في المواعيد والكميات المبينة في ادناه 

  موعد الوصول          مجموع الطمبيات المبرمجة         رقم الجزء

 االسبوع الثالث                       211                     1112

 االسبوع الثاني                       211                     1113

 االسبوع االول                       11                      1114

 :الحل

 ( 1113جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -1
 كمية الطمب: مكافئة

 1:2نسبة االستخدام : 

  أسبوع . 1فترة االنتظار : 

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
  151     211     111                                    االحتياجات المبرمجة

                                                        21 



 171    111                                 211        الطمبيات المبرمجة
 صفر     صفر   صفر       111    211     211    211صفر   صفر الرصيد في المخزن

                                           -111    -171 
 171    111                                    الطمبيات الصادرة

 

 ( الذي  يستخدم اكثر من مرة في ىيكل المنتج. 1112جدول تجزئة االحتياجات لمجزء رقم ) -2

 8         7         6        5       4        3       2        1 االسبوع 
من  االحتياجات المبرمجة

 (1111الجزء )
                                    51     111      75 

من  ات المبرمجةاالحتياج
 (1113الجزء )

                                   211    341 

الذي يظهر في حقل   المجموع
 (2222االحتياجات لمجزء)

                                   251    441      75 

 

 ( 1112جدول تخطيط االحتياجات لمجزء رقم ) -3
 كمية الطمب: مكافئة
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 االسبوع الخامس والعشرون والسادس والعشرون
 (:JITنظام الوقت المحدد )

 اهداف الوحدة 
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن:

 ( .JITيتعرف عمى المقصود بنظام االنتاج في الوقت المحدد ) .1

 (.JIT) يعرف نظام .2

 يعدد خصائص وعناصر نظام االنتاج في الوقت المحدد . .3

 . Kanbanيتعرف عمى نظام البطاقات ) الحاويات(  .4

يطمق عمى ىذا النظام عدة تسميات منيا النظام اآلني , نظام السحب الذي يعني انتاج ما تحتاج  
الييا كضائع أو تبذير في الوقت المنشأة وليس اكثر وان اي زيادة في االنتاج عن الكمية المحددة ينظر ا

 والمخزون والخردة , نظام الخزين الصفري .



يعرف النظام بأنو : نظام شامل لتحسين االنتاجية الكمية وازالة الضياع واتخاذ االجراءات الوقائية  
عية لبلنتاج بكمف منخفضة وتحسين االجراءات مع تسميم االجزاء الضرورية في الوقت المحدد بالكمية والنو 

 والموقع المطموب .

يتضمن ىذا النظام فمسفة التميز والمتعمق بوضع سياسة المخزون عمى اساس الطمب والذي يؤدي  
الى االنتاج وفقاً لممواصفات الموضوعة وبمعدل تسميم سريع وبدون مخزون غير مستخدم وبدون وقت انتظار 

نتاج . وىذا يعني ان المنتجات ال تنتج ما لم غير ضروري وتعظيم أو زيادة اندماج العاممين في عممية اال
يكن ىناك طمب محدد . كما ان المخزون ال يوجد اال عند وجود طمب محدد من قبل المرحمة االنتاجية او 
لمواجية االحتياجات الخاصة بالمنشأة . وىذا يتطمب حساب دقيق لوقت االنتظار , ويفضل في ىذا النظام 

عمل من ان يقوم بانتاج منتج او جزء غير مطموب . كما انو في ظل ىذا ان يكون العامل عاطبل عن ال
النظام فان حجم الدفعة االمثل ىو وحدة واحدة حيث ينيي العامل العمل عمى الوحدة ويمررىا لمعامل االخر 

يمة . وقد سعى اليابانيون عمى تقميل وقت النقل بين الشعب االنتاجية واعتمدوا االرسال أوالشحن بكميات قم
من االنتاج اليومي المطموب , كذلك يقوم التجار بارسال كميات  1/11وان يكون حجم الدفعة االقتصادية 

قميمة ولعدة مرات يوميا وذلك لتقميل الكمية المرسمة في كل مرة من اجل تخفيض المخزون الى اقل حد ممكن 
 . 

 خصائص نظام االنتاج في الوقت المحدد:

 خزون كبير يعني كمفة عالية .مخزون قميل : ان وجود م .1

 تييئة سريعة : تحضير االجزاء المطموبة الحبلليا في الماكنة محل االجزاء التالفة .  .2

 أحجام صغيرة : انتاج كميات قميمة وعند طمبيا فقط . .3

عمل مرن ومكائن مرنة : قيام العامل وكذلك الماكنة بأكثر من عمل في آن واحد               )ال  .4
 ( . يوجد تخصص

 ادارة جماعية : تشجيع التعاون والتنسيق بين العمال واالدارة. .5

تكامل الجيود الفنية الداعمة مع جيود الموردين : اي تكامل جيود ادارة المشتريات وادارة المخازن  .6
 والرقابة عمى الجودة وجيود الموردين مع احتياجات العمميات .



 عناصر نظام االنتاج في الوقت المحدد 

 االفراد العاممين . احترام .1

 التحسين المستمر . .2

 التركيز عمى الزبون . .3

 التخمص من العادم او التالف . .4

يعرف العادم او التالف بانو : اي شيء غير الحد االدنى البلزم لخمق قيمة لممنتج ويشمل المعدات , 
يف قيمة . ويتمثل المواد , األجزاء , المكان , وقت العاممين , كما يعني العادم بانو اي شيء ال يض

 العادم باالتي :

 العادم الناتج عن الزيادة في االنتاج : انتاج دون وجود طمب محدد . -

 العادم المصاحب لفترة االنتظار : انتظار العامل في محطة عمل لحين انتياء المحطة السابقة . -

 

 الترتيب .التمف المصاحب لعممية النقل : التحريك غير الضروري لممواد او اعادة  -

 التمف المصاحب لممعالجة : القيام بإجراءات غير صحيحة اثناء معالجة االخطاء في التصميم .  -

 التمف المصاحب لمحركة : الحركة غير الضرورية التي التؤدي الى خمق قيمة مضافة لممنتج . -

تكاليف التمف الناجم عن االجزاء المعيبة : عدم اكتشاف الخمل منذ وقوعو يؤدي الى ارتفاع  -
 االصبلح .

التمف المصاحب لممخزون : االحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون يؤدي الى ارتفاع التكاليف  -
وانخفاض االرباح , اضافة الى تعرض المخزون لمشاكل كثيرة . لذا فإن نظام الوقت المحدد يؤكد 

تو , اي ان عمى ان تكون احجام الدفعات صغيرة وذلك لتخفيض معدالت المخزون ومن ثم تكمف
يكون حجم الدفعة متناسب مع االحتياج اليومي مع ضرورة خفض كمفة اعداد وتييئة الطمبية الى 

 ادنى مستوى ليا , وكذلك تخفيض كمفة النقل باالعتماد عمى موردين بالقرب من المنشأة .
 مفتو وكاالتي : والمثال األتي يوضح تأثير حجم الدفعة االقتصادية عمى متوسط المخزون وبالتالي عمى ك



( وحدة , كما قدرت 36111قدرت احدى الشركات الطمب السنوي عمى مادة معينة تدخل في انتاجيا بـ )
( 1( دينار , وكمفة االحتفاظ بوحدة واحدة من الخزين ولمدة سنة بـ )21كمفة الشراء لمدفعة الواحدة بـ )

 دينار .

 ( يوم , فما ىو الحجم االمثل لمدفعة . 241ىو )فإذا عممت بان عدد ايام العمل الفعمية في السنة 

 

 

 

 الحل: 
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 2 ط ر
ع ت 
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1
 وحدة  1211=  1441111√= 

حجم الطمب السنويمعدل الطمب اليومي =  .2
 عدد ايام العمل في السنة

   =36111
241

 وحدة  151=      

حجم الدفعة االقتصاديةعدد االيام التي تغطييا الدفعة =   .3
معدل االستيبلك اليومي

   =1211
151
 ايام 8=  

 ( ايام عمل 8يتضح من الحل ان الكمية المثمى تكفي ل )

في حين ان  نظام الوقت المحدد ييدف الى تخفيض الكمية المطموبة القل فترة ممكنة               )يوم 
 وبالتالي كمفتو .  واحد ( والذي يؤدي بدوره الى تخفيض متوسط المخزون

 ولو عدنا الى مثالنا لوجدنا ان متوسط المخزون المصاحب لمشراء بالحجم االمثل . 

 وحدة  611=  2÷  1211

 وان متوسط المخزون المصاحب لمشراء بحجم صغير يتناسب مع الطمب اليومي .



 وحدة  75=  2÷  151

 

 

 

 

 

 

  Kanbanنظام البطاقات ) الحاويات (

, وتعرف البطاقة بأنيا , وسيمة ميكانيكية  (JIT)لبطاقات العنصر الرئيسي في نظام يعتبر نظام ا 
لتحريك المخزون وفقا لحاجة عممية االنتاج , ان نظام الوقت المحدد يعني انتاج مايطمبو الزبون بالضبط 

و الزبون وشحن المواد المطموبة عندما تطمب . وان نظام الوقت المحدد ىو نظام سحب اي انتاج مايطمب
بالضبط وكما مدون في البطاقة وبدون زيادة او نقصان وال يمكن سحب اي كمية دون بطاقة , ويجب ان 
يكون عدد البطاقات قميبلً , وان المستوى االعمى لممخزن يتحدد بعدد البطاقات , ولذلك يتم العمل عمى تقميل 

 عدد البطاقات الى اقل قدر ممكن . 

ىو تخفيض الخزين تحت الصنع بين مراحل االنتاج        ) مراكز العمل ان جوىر نظام البطاقات  
( مع ضمان التزود بالخزين حال استيبلكو . ويمتاز نظام البطاقات بقابمية السيطرة عمى انسياب المواد 

 االولية .

 

 ويتم تحديد عدد البطاقات وفقًا لممعادلة اآلتية :



عدد الحاويات )ع( = 
ط  (و ت ن)(   ح)

ك
  

 ان : حيث

 ع : عدد الحاويات ) عدد بطاقات االنتاج(

 ط : الطمب اليومي عمى االجزاء بالوحدات .

 و : وقت االنتظار المطموب لمدفعة ويمثل جزء عشري من وقت العمل اليومي .

 ت : وقت المعالجة المطموب لمدفعة وتمثل جزء عشري من وقت العمل اليومي .

 لممشتريات الخارجية .ن : وقت النقل بالساعة ويستخدم 

 ك : سعة الحاوية القياسية لؤلجزاء

%  من االحتياج 11ح : متغير يتعمق بسياسة المنشأة في االحتفاظ بالخزين ) خزين االمان ( ويشكل عادة 
 اليومي لؤلجزاء . 

 مثال :

 افرض انو توفرت لديك المعمومات االتية والمتعمقة بأحد االجزاء وكاالتي : 

 ( وحدة . 251ساعة )الطمب في ال -

 ( وحدة .25سعة الحاوية الواحدة ) -

 ( ساعة .1,15وقت المعالجة المطموب )  -

 ( ساعة .1,2وقت االنتظار )  -

 ( من الوحدات المنتجة محميا.1,1المخزون االحتياطي ) -

  الحل :



عدد الحاويات )ع( = 
ط  (و ت ن)(   ح)

ك
    

       =
 251(15 1 21 1 صفر)(1 1 1)

25
  =

1 1 1 35 251
25

  

                    =1 385 251 
25

   =96 25
25

 

 حاويات 4   3,85=                    

فيجب اضافة وقت لمنقل , كذلك البد ان يكون الخزين  الخارجيةاما فيما يتعمق بالمشتريات  
 االحتياطي اكبر من السابق .

 

( فإن عدد 1,31والمخزون االحتياطي )ساعة  1,25فمو افترضنا ولممثال السابق ان وقت النقل كان  
 الحاويات البلزمة يمكن ايجاده كاالتي : 

عدد الحاويات =  
(1 31 1)(1 25 1 21 1 15)251 

25
  =1 31 1 6 251

25
 

               =195
25

 حاويات  8    7.8=       

 مثال: 

عممياتيا االنتاجية قدرت احدى الشركات االنتاجية الطمب السنوي عمى مادة ما تحتاجيا في  
( دينار , وكمفة 111( وحدة , وقدرت تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة بـ )41111وتستوردىا من الخارج بـ )

( دينار , فاذا عممت بان عدد ايام العمل الفعمية خبلل 2االحتفاظ بوحدة وواحدة من الخزين ولمدة سنة بـ )
عة االمثل , وما ىو عدد الحاويات البلزمة . اذا عممت ان ( يوم عمل فعمي , فما ىو حجم الدف241السنة )



( ساعة , وقت 1,15( ساعة , وقت االنتظار )1,11( وحدة , وقت المعالجة )21سعة الحاوية الواحدة )
 ( من الوحدات المنتجة .1,25( ساعة , المخزون  االحتياطي )1,21النقل )

 الحل :

√حجم الدفعة االقتصادية =    .1
 2 ط ر
 ت 

  = √
111 41111  2

2
   = √

8111111
2

 

 وحدة 2111=  4111111√=                              
 

حجم الطمب السنويمعدل الطمب اليومي  =  .2
عدد ايام العمل الفعمية قي السنة 

   

                       =4111
241

 وحدة  167    166,6=      

 

عدد الحاويات )ع( =  .3
ط  (و ت ن)(   ح)

ك
    

                            =
(1 25 1)(1 21 1 51 1 11)167 

21
 

                            =
(1 25)(1 81)167 

21
 

                            =11111 167
21

 حاوية  8=   

 مثال :



قدرت احدى الشركات االنتاجية الطمب السنوي عمى مادة ما تحتاجيا في عممياتيا االنتاجية 
( دينار , وكمفة 111( وحدة , وقدرت تكاليف الشراء لمدفعة الواحدة بـ )91111الخارج بـ )وتستوردىا من 

( دينار , فاذا عممت بان عدد ايام العمل الفعمية في السنة 2االحتفاظ بوحدة واحدة من الخزين ولمدة سنة بـ )
وبة. اذا عممت ان سعة ( يوم عمل , فما ىو حجم الدفعة االقتصادية, وما ىو عدد الحاويات المطم311)

( ساعة , وقت النقل 1,5( ساعة , وقت االنتظار )1,25( وحدة , وقت المعالجة )51الحاوية الواحدة )
 ( من الوحدات المنتجة .1,21( ساعة , المخزون  االحتياطي )1,45)

 الحل :

√حجم الدفعة االقتصادية =  .1
 2 ط ر
 ت 

   =√
111 91111  2

2
   = √

18111111
2

 

 
 
 

 وحدة 3111=  9111111√=                              

 
 

حجم الطمب السنويمعدل الطمب اليومي  =  .2
 عدد ايام العمل في السنة

   

                      =91111
311

 وحدة 311=      

عدد الحاويات )ع( =  .3
ط  (و ت ن)(   ح)

ك
    

                    =
(1 21 1)(1 45 1 51 1 25)311 

51
 



                             =
(1 21)(1 21)311 

51
    =1 44 311

51
 

                            =432
51
  

 حاويات 9    8,6=                            

 

 

 

 

 

 

 (1اختبار بعدي )
 ( , ثم اذكر خصائص النظام .JIJعرف نظام )

 االجابة 
يعرف النظام بأنو )) نظام شامل لتحسين االنتاجية الكمية وازالة الضياع واتخاذ االجراءات الوقائية لبلنتاج 

بكمف منخفضة وتحسين االجراءات مع تسميم االجزاء الضرورية في الوقت المحدد بالكمية والنوعية والموضع 
 المحدد((.

 ( JITخصائص النظام )
حجام صغيرة , عمل مرن ومكائن مرنة , ادراة جماعية , تكامل الفنية مع مخزون قميل , تييئة سريعة , ا

 جيود الموردني .
 



 ( 2اختبار بعدي )
 ماىو جوىر نظام البطاقات )كابنات(

 
 االجابة 

ان جوىر نظام البطاقات ىو تخفيض الخزين تحت الصنع بين مراحل االنتاج ) مراكز العمل( مع ضمان 
 استيبلكو ويمتاز نظام البطاقات بقابمية السيطرة عمى انسياب المواد االولية .التزود بالخزين حال 

 

 

 المصدر :

( أدارة االنتاج والعمميات , الطبعة االولى , عمان , صص 1997عبيدان , سميمان خالد , ) -1
371 – 413  

 

 

 االسبوع السابع والعشرون والثامن والعشرون 
 الموازنات التخطيطية :

 اهداف الوحدة 
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن :

 يتعرف عمى المقصود بالموازنات التخطيطية . .1

 يعدد انواع الموازنات التخطيطية . .2

 يحدد العوامل او المتغيرات المؤثرة عمى اعداد الموازنات التخطيطية . .3

 حل االسئمة الخاصة بالموازنات التخطيطية . .4
 رابعا : الميزانيات التقديرية )التخطيطية( 

تعتبر الميزانيات التقديرية او التخطيطية احد االدوات الرقابية التي تستخدميا المنشأة لتحقيق اىدافيا 



القصيرة او المتوسطة او البعيدة المدى , وىي عبارة عن قراءة او التنبؤ بالمستقبل ومعرفة مشاكمو ثم 
خبلل التخطيط , او ىي عبارة عن رسم خطة باالرقام النشطة المنشأة ومن خبلل  االستعداد لمواجيتو من

 التنبؤ تتمكن المنشأة من استخداميا كأداة لتقييم العمل.
 

 مستمزمات الميزانيات التقديرية :
 معرفة اىداف المنشأة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى . .1
 والمتوسطة والبعيدة المدى.التعرف عمى خطة ربحية المنشأة القصيرة  .2

 تحديد نظام التقارير الدورية. .3

 انواع الميزانيات التقديرية :
 الميزانية التقديرية لممبيعات . .1

 الميزانية التقديرية لبلنتاج . .2

 الميزانية التقديرية لممواد االولية . .3

 الميزانية التقديرية لممشتريات . .4
 

بؤ بكمية وقيمة  المبيعات المتوقعة لفترة زمنية قادمة , ويتم اعداد . الميزانية التقديرية لممبيعات : ىي التن1
ىذه الميزانية من قبل مدير المبيعات مع المنتسبين العاممين في ادارة المبيعات وسواء كان اعداد ىذه الميزانية 

رات التي تؤثر بشكل منفرد او بالتعاون بين عدد من المنتسبين فان بناءىا يتطمب جممة من العوامل او المتغي
 عمى كمية المبيعات ومن ىذه العوامل االتي : 

 

 . حالة السوق من حيث حجم الطمب المستقبمي عمى مبيعات المنشأة .1
 . مبيعات السنوات السابقة .2
 . الطاقة االنتاجية لممكائن .3
 . السياسة التسعيرية لممنشأة وسياسة التسعير لممنشأت االخرى .4
 المستيمكين.. اذواق ورغبات 5
 . معدل دخل الفرد .6
 . المنافسة واالحتكار .7
 .البيع بكمية كبيرة والخصومات النقدية.    8
 . تكاليف االنتاج وكمفة الوحدة الواحدة.9
 . التطور التكنولوجي .11



نشأة وتعتبر الميزانية التقديرية لممبيعات األساس الذي  تبنى عميو الميزانيات التقديرية االخرى في الم
 كالميزانية التقديرية لئلنتاج والمواد األولية والمشروبات.

 
 مثال : 

 لممادة )س( خبلل  فصول السنة كما يمي : 2115كانت المبيعات المتوقعة لعام 
 وحدة  21111   الفصل األول 
 وحدة  31111   الفصل الثاني 
 وحدة  51111   الفصل الثالث 
 وحدة  25111   الفصل الرابع 

 ( دينار 11عمما بأن  سعر البيع لموحدة الواحدة )
 . 2115المطموب : إعداد الميزانية التقديرية لممبيعات بالكمية والقيمة لمفصول االربعة من عام 

 الحل:
 سعر بيع الوحدة الواحدة  xقيمة المبيعات = كمية المبيعات المقدرة  

 قيمة المبيعات سعر البيع لموحدة كمية المبيعات المقدرة  الفصل 
 211111 11 21111 االول 
 311111 11 31111 الثاني 
 511111 11 51111 الثالث 
 251111 11 25111 الرابع 
 1251111 11 125111 المجموع

 
 . الميزانية التقديرية لبلنتاج :2

باعداد ىذه الميزانية ىي التنبؤ المستقبمي بحجم او كمية االنتاج لفترة زمنية قادمة , يقوم مدير االنتاج 
بمساعد ة العاممين في القسم , ويكون وضع ىذه الميزانية استنادا الى المتغيرات التي تحيط  بادارة االنتاج 

 وتؤثر عميو وتتمثل ىذه العوامل باالتي :
 مدى توفر المواد االولية . .1
 المبيعات المتوقعة  .2

 خزين أول وآخر المدة نصف مصنع. .3



 تاحة )خطة انتاج السنوات السابقة ( الطاقة االنتاجية الم .4

 خزين أول المدة من المخزون السمعي )تام الصنع(  .5

 خزين اخر المدة من المخزون السمعي )تام الصنع(  .6

 موسمية بعض السمع  .7

 توزيع  االنتاج عمى مدار السنة  .8

 كفاءة االيدي العاممة والمكائن  .9

 
 ويمكن ايجاد االنتاج الفعمي كاالتي :

 خزين اول المدة )سمعي(  –مي = المبيعات  المقدرة + خزين اخر المدة )سمعي( االنتاج الفع
 

 : 1مثال 
 اعطيت اليك البيانات االتية عن احدى المنشأت الصناعية وكاالتي : 

 أ. المبيعات المقدرة لمفترة الزمنية القادمة كاالتي :
 وحدة  13511    2114الفصل الرابع  لمعام 
 وحدة  15111    2115الفصل االول لمعام 
 وحدة  18111    2115الفصل الثاني لمعام 
 وحدة  21111    2115الفصل الثالث لمعام 
 وحدة  24111   2115الفصل الرابع لمعام 
 وحدة  24111    2116الفصل االول لمعام 

لصنع في نياية الفترة يقدر بثمث ب. خطة شعبة التخطيط والسيطرة عمى الخزين ىو االحتفاظ بمخزون تام ا
 عدد الوحدات المقدر بيعيا خبلل ذلك الفصل .

اذا عممت أن سعر بيع الوحدة الواحدة  2115المطموب : تصوير الميزانية التقديرية لممبيعات واإلنتاج لمعام 
 دينار . 1111

 
 الحل : 

 الميزانية التقديرية لممبيعات
 قيمة المبيعات لموحدةسعر البيع  كمية المبيعات  الفصل 
 15111111 1111 15111 االول 



 18111111 1111 18111 الثاني 
 21111111 1111 21111 الثالث 
 24111111 1111 24111 الرابع 
 78111111 1111 78111 المجموع

 
 

كمية المبيعات  الفصل 
 المقدرة 

خزين اول  خزين اخر المدة 
 المدة 

 

الرابع العام  
2114 

13511 13511x 
1/3=4511 

  

االول العام 
2115  

15111 15111 x1/3  =
5111 

4511 1/1 

الثاني العام 
2115 

18111 18111 x 1/3 
=6111 

5111 1/4 

 الثالث العام
2115  

21111 21111 
x1/3=7111 

6111 1/7 

الرابع  العام 
2115 

24111 24111 x 
1/3=8111 

7111 1/11 

الثالث  العام 
2116 

24111 24111 x 
1/3=8111 

  

 
 2115الميزانية التقديرية لبلنتاج موزعة حسب فصول عام 

 
 
 

 
 االنتاج الفعميخزين اول  خزين اخر المدةكمية المبيعات  الفصل



 المدة المقدرة
 15511 4511 5111 15111 االول
 19111 5111 6111 18111 الثاني
 22111 6111 7111 21111 الثالث
 25111 7111 8111 24111 الرابع
ــ ـــ 78111 المجموع  81511 ـ

 
 2مثال 

 توفرت لديك البيانات االتية عن احدى المنشأت االنتاجية وكما يمي :
 كما يمي : 2114أ. المبيعات المقدرة لعام 

 كمية المبيعات المقدرة االشير
 وحدة 9111 كانون ثاني

 وحدة 11511 شباط

 وحدة 12111 اذار

 وحدة 13111 نيسان

 وحدة 12511 ايار

 وحدة 13511 حزيران

 وحدة 15111 تموز

 وحدة 16111 اب

 وحدة 17111 ايمول
 

 
% من عدد الوحدات المقدر بيعيا خبلل ذلك 21ب. ويراد االحتفاظ بخزين سمعي في اول كل شير يقدر بـ 

 الشير .
 شير اب .ولغاية  2114المطموب : تصوير الميزانية التقديرية لئلنتاج لعام 

 
 
 



 
 الحل : 
كمية المبيعات  الشير 

 المقدرة 
 خزين اخر المدة  خزين اول المدة 

 x 21/111 =1811 2111 9111 9111 كانون ثاني 

 x21/111=2111 2411 11511 11511 شباط 

 2611 2411 12111 اذار 

 2511 2611 13111 نيسان 

 2711 2511 12511 ايار 

 3111 2711 13511 حزيران 

 3211 3111 15111 تموز 

 3411 3211 16111 اب 

  3411 17111 ايمول 

 
 ولغاية شير اب 2114الميزانية التقديرية لبلنتاج لعام 

كمية المبيعات  الشير 
 المقدرة 

خزين اول  خزين اخر المدة 
 مدة

 االنتاج الفعمي

 9311 1811 2111 9111 كانون ثاني 
 11811 2111 2411 11511 شباط 
 12211 2411 2611 12111 اذار 

 12911 2611 2511 13111 نيسان 
 12711 2511 2711 12511 ايار 

 13811 2711 3111 13511 حزيران 
 15211 3111 3211 15111 تموز 
 16211 3211 3411 16111 آب 

 113111   111511 المجموع
     



 
 
 
 . الميزانية التقديرية لممواد االولية :3

 تعرف بانيا التنبؤ المستقبمي بحجم وكمية المواد البلزمة لمعممية االنتاجية اوالتسويقية لفترة زمنية قادمة .
 مستمزمات ىذه الميزانية 

 حجم االنتاج الفعمي  .1
 مخزون اول المدة من المواد األولية  .2

 مخزون اخر المدة من المواد األولية  .3

 
 ىا كاالتي :ويمكن ايجاد كمية المواد المطموب توفير 

كمية المواد المطموب توفيرىا = كمية المواد األولية المقابمة لئلنتاج الفعمي + خزين أخر المدة من المواد 
 خزين أول المدة من المواد األولية . –األولية 
 مثال 

 توفرت لديك المعمومات االتية عن احدى الشركات الصناعية وكاالتي :
 وتحتاج كل وحدة تامة الصنع الى اربع انواع من المواد االولية وكاالتي :وحدة  5121االنتاج الفعمي 

وحدة من المادة )ع(  , وحدة واحدة من المادة  2وحدات من المادة )ص( ,  3وحدات من المادة )س( ,  4
 )م( , وكان مخزون اول واخر المدة من المواد االولية في بداية ونياية العام كاالتي : 

 مخزون اخر المدة  ن اول المدة مخزو  المادة 
 2111 1211 س
 1811 1911 ص
 1511 1211 ع
 1111 911 م

 المطموب : تصوير الميزانية التقديرية لممواد األولية 
 
 
 



 
 
 

 الميزانية التقديرية لممواد االولية
االنتاج  المادة

 الفعمي
كمية المواد االولية 
 المقابمة لئلنتاج الفعمي

خزين اخر 
 المدة

خزين اول 
 المدة

كمية المواد 
 المطموب توفيرىا

 21281 1211 2111 21481 5121 س4
 15261 1911 1811 15361 0215 ص3
 11541 1211 1511 11241 0215 ع2
 5221 911 1111 5121 0215 م 1
 

 رابعا : الميزانية التقديرية لممشتريات 
 

توفيرىا ومعرفة تكاليف ىذه المشتريات لفترة زمنية ىي التنبؤ المستقبمي بحجم وكمية المشتريات المطموب 
 قادمة .

 ويمكن ايجاد تكاليف الشراء كاالتي : 
 سعر شراء الوحدة الواحدة  xتكاليف الشراء = كمية  المواد المطموب توفيرىا 

 
 مثال : 

السابق احسب تكاليف باالعتماد عمى المعمومات الخاصة بكمية المواد المطموب توفيرىا الواردة في المثال 
دينار  211دينار والمادة )ص(  111الشراء اذا عممت ان  سعر شراء الوحدة الواحدة من المادة )س( 

 دينار . 111دينار والمادة )م(  311والمادة )ع(  
الكمية من المواد  المادة 

 المطموب توفيرىا 
سعر شراء الوحدة 

 الواحدة 
 تكاليف الشراء 

 2128111 111 21281 س
 3152111 211 15261 ص 
 3162111 311 11541 ع 



 522111 111 5221 م 
 
 
 
 

 امثمة عن الموازنات التقديرية 
 :1مثال 

طباخات نوع عشتار وطمبت منك اعداد الميزانيات التقديرية  تقوم الشركة العامة لمصناعات الخفيفة بانتاج
 لممبيعات واالنتاج لمفصول كما يمي , وقد توفرت لديك المعمومات االتية :

 . كانت المبيعات المتوقعة لمفصول كما يمي :1
( وحدة 1511الفصل الثالث ) ( وحدة 1311الفصل الثاني ) ( وحدة 1211الفصل االول ) 

 ( وحدة 1111) الفصل الرابع
% من الكميات المقدر بيعيا خبلل 25. قدرت كمية مخزون البضاعة تحت الصنع في بداية كل فصل بـ 2

 % .21ذلك الفصل وبدرجة تصنيع 
 % من الكمية المقدر بيعيا خبلل ذلك الفصل .11. كان مخزون اول المدة سمعي في بداية كل فصل 3
 وحدة تامة الصنع في نياية العام .( 211. ترغب الشركة االحتفاظ بـ )4
 

 ( .111111المطموب : تصوير الميزانية التقديرية لممبيعات واالنتاج اذا عممت ان سعر بيع الوحدة الواحدة )
 الحل : 

 الميزانية التقديرية لممبيعات موزعة حسب الفصول
 قيمة المبيعات  سعر بيع الوحدة  كمية المبيعات  الفصل 
 121111111 111111 1211 األول 
 131111111 111111 1311 الثاني 
 151111111 111111 1511 الثالث 
 111111111 111111 1111 الرابع 

 
مخزون اول المدة مصنع مخزون اول المدة نصف  المبيعات 



 % 21بدرجة  مصنع 
1211 1211x 25/111 =311 311x21/111=61 
1311 1311x25/111 =325 325x21/111  =65 
1511 1511 x 25/111 =375 375 x 21/111  =75 
1111 1111 x 25/111  =275 275 x 21/111  =55 

 
 

مخزون اول المدة  الفصل 
 سمعي 

 مخزون اخر المدة  مخزون اخرالمدة كمي 

 x 11/111 1211 االول 
 =121 

121+61  =181 195 

 x 1311 الثاني 
01/011 =031 

131 +65  =195  225 

 x 01/011 1511 الثالث 

 =051  
151  +75  =225  165  

 x 01/011 1111 الرابع 

 =001  
111  +55  =165  211 

 
 

 الميزانية التقديرية لبلنتاج موزعة حسب فصول السنة 
 االنتاج الفعمي  خزين اول المدة  خزين اخر المدة  المبيعات المقدرة  الفصل 
 1215 181 195 1211 االول 
 1331 195 225 1311 الثاني 
 1441 225 165 1511 الثالث 
 1135 165 211 1111 الرابع 

 
 : 2مثال

 قدمت اليك احدى الشركات الصناعية البيانات االتية عن احدى السمع الموسمية التي تنتجيا وكاالتي : 



 ( وحدة موزعة حسب الفصول وكاالتي :121111( )2118. قدرت مبيعات عام )1
 % من حجم المبيعات السنوية .21مبيعات الفصل االول  

 % من حجم المبيعات السنوية .25مبيعات الفصل الثاني 
 % من حجم المبيعات السنوية 41مبيعات الفصل الثالث 
 % من حجم المبيعات السنوية .15مبيعات الفصل الرابع 

 
عدد الوحدات  1/4بو في نياية كل فصل  . يقدر مخزون اخر المدة سمعي )تام الصنع( البلزم االحتفاظ2

 المقدر بيعيا خبلل ذلك الفصل .
 ( وحدة .411) 1/1/2118. كان مخزون اول المدة سمعي )تام الصنع( في 3
 ( دينار .21. سعر بيع الوحدة الواحدة تامة الصنع )4
وحدات من المادة  (3( وحدة من المادة )س( كمادة اولية والى )2. تحتاج كل وحدة تامة الصنع الى )5

 االولية )ص( .
 ( دينار .1. سعر الشراء لموحدة الواحدة من المادة )س( )6
 ( دينار .2. سعر الشراء لموحدة الواحدة من المادة )ص( )7
% من كمية 21. يقدر مخزون اول المدة من المواد االولية في اول كل فصل من المادة )س( و )ص( 8

 نتاج لكل فصل . المواد االولية المقابمة لبل
 ولممادتين)س( و )ص( وكما يمي : 31/12/2118. يراد االحتفاظ بمخزون الخر المدة لممواد االولية في 9

 ( وحدة 6111المادة )س( ) 
 ( وحدة .8311المادة )ص( ) 

م المطموب : اعداد الميزانيات التقديرية لممبيعات واالنتاج والمواد االولية والمشتريات لكل فصل من عا
(2118. ) 

 كمية المبيعات لكل فصل الفصل
 وحدة  x 01/011  =2411 121111 الفصل االول
 وحدة  x 05/011 =31111 121111 الفصل الثاني 
 وحدة  x 01/011  =00111 121111 الفصل الثالث 
 وحدة  x 05 /011  =00111 121111 الفصل الرابع 

 



 مخزون اول المدة )سمعي(  مخزون اخر المدة )سمعي( 
 x 0/0  =0111 4111 24111الفصل االول = 
 x 0/0  =0511  6111 31111الفصل الثاني = 
 x 0/0  =00111 7511 48111الفصل الثالث = 
 x 0/0  =0511  12111 18111الفصل الرابع = 

 
 

 2118الميزانية التقديرية لممبيعات لعام 
 قيمة المبيعات  سعر بيع الوحدة  المبيعات المقدرة  الفصل 
 481111 21 24111 االول 
 61111 21 31111 الثاني 
 691111 21 48111 الثالث 
 361111 21 18111 الرابع 
 2411111 21 121111 المجموع

 
 

  2118الميزانية التقديرية لبلنتاج موزعة حسب فصول عام 
 االنتاج الفعمي  خزين اول المدة  خزين اخر المدة  المبيعات المقدرة  الفصل 
 26111 4111 6111 24111 االول 
 31511 6111 7511 31111 الثاني 
 52511 7511 12111 48111 الثالث 
 11511 12111 4511 18111 الرابع 

 
 2118المزانية التقديرية لممواد االولية والمشتريات لممادة )س( موزعة حسب فصول 

االنتاج  المادة  الفصل 
 الفعمي 

الكمية من المواد 
 القابمة لبلنتاج الفعمي 

خزين 
اخر  
 المدة 

خزين اول 
 المدة 

الكمية 
المطموب 
 توفيرىا 

سعر 
 الشراء 

تكاليف 
 الشراء



 5211x21/111 12611 11411 54211 1 54211 26111 س 2 االول 
 63111x21/111 21111 12611 71411 1 71411 31511 2 الثاني 
 11511x21/111 4211 21111 88211 1 88211 52511 2 الثالث 
 21111x21/111 6111 4211 22811 1 22811 11511 2 الرابع 

 
 
 
 
 

 2118الميزانية التقديرية لممواد األولية والمشتريات لممادة )ص( موزعة حسب فصول 
اإلنتاج  المادة  الفصل 

 الفعمي 
الكمية من المواد 

 المقابمة لئلنتاج الفعمي 
خزين 
أخر  
 المدة 

خزين أول 
 المدة 

الكمية 
المطموب 
 توفيرىا 

سعر 
 الشراء 

تكاليف 
 الشراء

 781111x21/111 18911 15611 81311 2 162611 26111 ص 3 االول 
 94511x21/111 31511 18911 117111 2 212211 31511 3 الثاني 
 157511x21/111 6311 31511 132311 2 264611 52511 3 الثالث 
 31511x21/111 8311 6311 33511 2 67111 11511 3 الرابع 

 

 : 3مثال
كانون الثاني شباط واذار لعام  اذا عممت ان االنتاج المقدر من الطباخات في شركة عشتار المحدودة لبلشير

( وحدات من المادة  3( طباخ عمى التوالي وكانت تحتاج الشركة الى )911, 821, 611كانت ) 2118
( وحدات من المادة )ع( في تصنيع الطباخ , وقد 5( وحدات من المادة )ص( والى )4االولية )س( والى )

و )ع(  واحتساب قيمة المشتريات لممواد )س( و  طمب اليك تقدير كمية المواد البلزمة من )س( و )ص(
)ص( و )ع( باستخدام الموازنات التقديرية اذا توفرت لديك المعمومات االتية عن المخزون السمعي وكما يمي 

 : 
 المخزون السمعي تام الصنع .

 اخرالمدة  اول المدة  االشير 
 51 51 كانون الثاني 



 71 51 شباط 
 81 71 اذار 

 خزين المواد االولية 
 سعر الوحدة  اذار  شباط  كانون الثاني  البيانات  المادة 

 دينار  2 165 181 161 اول المدة  س
   175 165 181 اخر المدة  

 دينار  3 111 141 121 اول المدة   ص 
  151 111 141 اخر المدة  
 دينار  4 111 171 131 اول المدة  ع 
  161 141 151 اخر المدة  
 

 الحل :
 
  2118اواًل: الميزانية التقديرية لبلنتاج لمعام  
 

االنتاج المقدر)المعد  الشير 
 لمبيع(

 االنتاج الفعمي  خزين اول المدة خزين اخر المدة 

 611 51 51 611 كانون الثاني 
 841 51 71 821 شباط 
 921 71 81 911 اذار 

 

 االولية والمشتريات لممادة )س( ثانيا: الميزانية التقديرية لممواد

 

االنتاج  المادة  الشير 
 الفعمي 

كمية 
المواد 
المقابمة 

خزين 
اخر 
 المدة 

خزين 
اول 
 المدة 

كمية 
المواد 

المطموب 

سعر 
 الشراء 

تكاليف 
 الشراء 



 توفيرىا  لبلنتاج

كانون 
 الثاني 

 3641 2 1821 161 181 1811 611 س3

 5111 2 2515 181 165 25211 841 3 شباط 

 5541 2 2771 165 175 2761 921 3 اذار 

 

 

 

 

 الميزانية التقديرية لممواد االولية والمشتريات لممادة )ص( ثالثا :  

االنتاج  المادة  الشير 
 الفعمي 

كمية 
المواد 
المقابمة 
 لبلنتاج

خزين 
اخر 
 المدة 

خزين 
اول 
 المدة 

كمية 
المواد 

المطموب 
 توفيرىا 

سعر 
 الشراء 

تكاليف 
 الشراء 

كانون 
 الثاني 

 7261 3 2421 121 141 2411 611 ص4

 9991 3 3331 141 111 3361 841 4 شباط 

 11161 3 2721 111 151 3681 921 4 اذار 

 

 رابعا : الميزانية التقديرية لممواد االولية والمشتريات لممادة )ع( 



االنتاج  المادة  الشير 
 الفعمي 

كمية 
المواد 
المقابمة 
 لبلنتاج

خزين 
اخر 
 المدة 

خزين 
اول 
 المدة 

كمية 
المواد 

المطموب 
 توفيرىا 

سعر 
 الشراء 

تكاليف 
 الشراء 

كانون 
 الثاني 

 12181 4 3121 131 151 3111 611 ع5

 16681 4 4171 171 141 4211 841 5 شباط 

 18611 4 4651 111 161 4611 921 5 اذار 

 

 

 

 
 اختبار بعدي 

ارادت احدى الشركات المتخصصة في صناعة مصابيح االضاءة اعداد موازنتيا 
 االتية : البياناتالتخطيطية الغراض الرقابة عمى الخزين وقد توفرت لديك 

( مصباح لكل فصل من 4211, 7111, 4811, 5111قدرت المبيعات الفصمية ) .1
 فصول السنة وعمى التوالي

% 11من المنتوج تام الصنع )سمعي( بنسبة  اعدة االحتفاظ بمخزون اخرترغب الشركة  .2
 ( مصباح.211من مبيعات كل فصل , وبمغت كمية المخزون في بداية الفصل االول )

يحتاج كل مصباح الى ثبلث انواع من المواد االولية وىي )س , ص , ع ( بمعدل  .3
 حدة من المادة )ع( .وحدتين من المادة , )س( وثبلث وحدات من )ص( ووحدة وا

( وحدة ولكل مادة 51,  211, 111من المواد االولية )اعدة حددت كمية مخزون اخر  .4



( وحدة عمى التوالي 221, 121, 141عمى التوالي وكان خزين اول المدة من المواد )
 ولكل مادة .

 ( دينار.111كان سعر بيع الوحدة الواحدة ) .5

 االجابة :
 ميزانية المبيعات  .1

 قيمة المبيعات سعر البيع كمية المبيعات  الفصل 
1 5111 111 511111 
2 4811 111 481111 
3 7111 111 711111 
4 4211 111 421111 
   2111111 

 
 

 ميزانية االنتاج  .2
المبيعات  الفصل 

 المقدرة
مخزورن 
 اخر المدة 

مخزون 
 اول المدة 

االنتاج 
 الفعمي
 

1 511 511 211 5311 
2 4811 481 511 4781 
3 7111 711 481 7221 
4 4211 421 711 3921 
    21221 

 
 



 ميزانية المواد االولية  .3
عدد  المادة 

 الوحدات 
االنتا
 ج الفعمي 

الكم
ية المقابمة 

 لبلنتاج

مخز 
ون اخر 

 المدة 

مخز 
ون اول 

 المدة 

الكم
ية 

المطموب 
 شراؤىا 

212 2 س 
21 

424
41 

111 141 424
11 

212 3 ص 
21 

636
61 

211 121 637
41 

212 1 ع
21 

212
21 

51 221 211
51 

 
 

 

 

 

 االسبوع التاسع والعشرون 
 انظمة السيطرة عمى المخزون / نظام الكمية الثابتة / نظام الفترة الثابتة.

  اهداف الوحدة
 يتعرف عمى االنظمة المعتمدة في السيطرة عمى الخزين . .1

 يوضح المقصود بنظام الكمية الثابتة . .2

 نظام الفترة الثابتة .يحدد  .3

او السياسات االساسية  انظمة السيطرة عمى الخزين / نظام الكمية الثابتة / نظام الفترة الثابتة / النظم
 لمراقبة الخزين 



 ان السؤال الذي يطرح دائما عند البحث في مسائل السيطرة عمى الخزين ىو كيف نراقب الخزين؟
 حقق من خبلل تييئة اجابة عممية لمسؤالين الفرعيين ادناه :jتان االجابة االولية عمى ىذا التساؤل 

 كم نطمب من المواد ؟ -
 متى نطمب المواد ؟ -

وسنبحث االن اىم النظم الشائعة في تحديد نقطة اعادة الطمب , مع التطرق الى خصوصيات كل نظام , 
 واالسس العامة لتطبيقو عمى اصناف محددة من الخزين .

 
نظام مستوى اعادة الطمب : )سياسة نقطة اعادة الطمب لكمية ثابتة بالمراجعة المسمترة( يعمل  .1

ىذا النظام من خبلل مراقبة تذبذب كمية الخزين , مما يتطمب السرعة في تسجيل المعمومات 
مي المتعمقة بحركة الخزين عند التسمم والصرف واالعادة في البطاقة المخزنية ومراقبة الرصيد الفع

 لكل مادة بشكل مستمر.
ف معين من خبلل فترة انتظار محددة , إذ kيتم العمل بيذا النظام بعد تثبيت معدل االستيبلك لص

تحدد نقطة اعادة الطمب لكل مادة ثم يجري التحرك عمى تقديم طمب شراء عند وصول مستوى الخزين  
 الييا.

 ك= ترمز الى الكميات .
 ط= ترمز الى الطمب.

 الى االستيبلك.ل= ترمز 
 

 

يفترض عند تطبيق ىذا النظام عمى مجموعة من المواد المخزنية )ثبات معدل االستيبلك( فاذا كان  -
وحدة مثبل , فيفترض االستمرار عمى ذلك يوميا , كما  25معدل االستيبلك اليومي من مادة ما = 

 يفترض ثبات فترة االنتظار.
تسممت خبلل سبعة اسابيع , فان كميات الشراء البلحقة ( قد 1فاذا كانت كمية الشراء االولى )ك -

, .. الخ( ستسمم خبلل الفترة نفسيا , وىذا يعني تجريد فترة االنتظار من تأثيرات بعض 3, ك 2)ك
الظروف عمييا , وتأسيسا عمى ذلك فان أي زيادة في طول فترة االنتظار يعني توقف االنتاج بعد 

 الة وجوده(.استيبلك الخزين االحتياطي )في ح

ان تحديد فترة االنتظار مسبقا وعزليا عن ظروف التجييز ومشاكل الشحن وتحديد مقدار  -
االستيبلك بشكل ثابت ليس امرا واقعيا لذلك نجد من الضروري االحتفاظ بخزين احتياطي لمبلفاة 



 تأخر وصول البضاعة عن موعدىا المقرر.

االستيبلك متغيرا وفترة االنتظار متغيرة , بما يمكن ان يتحدد مستوى اعادة الطمب حينما يكون  -
يعادل اعمى استيبلك خبلل اطول فترة انتظار + نسبة مئوية منو تمثل رصيد الطوارئ , فان 

 مستوى اعادة الطمب يساوي اعمى استيبلك خبلل اطول فترة انتظار.

ا كان مقدار ان الخزين الفعمي لممادة يخصص في الغالب الستيبلكات فترة االنتظار , فاذ -
االستيبلك المتوقع خبلل الفترة مساويا لبلستيبلك الفعمي , فميس ىناك مشكمة , اما اذا االستيبلك 
الفعمي اكثر من االستيبلك المتوقع بما يعادل الخزين االحتياطي ويزيد فان خزين المادة سينفد وتبدأ 

مستوى الخزين االحتياطي ومستوى  تكالف النفاد بالظيور ولتفادي تكرار نفاد الخزين ينبغي تعديل
 اعادة الطمب.

ويوضح الشكل الحركة الفعمية لمخزين وىي تتجاوز الحدين االدنى واالعمى لمخزين , وبتجاوز ىذين 
 الحدين يصبح مستوى الخزين اقل مبلئمة لممنشأة من الناحية االقتصادية.

)غير موسمي( اذ ال فائدة من االستمرار بطمب ان ىذا النظام يمكن استخدامو في حالة كون االنتاج مستمر 
 مواد يكون الطمب عمييا في مواسم معينة ويتوقف في مواسم اخرى.

وال يحبذ عند تطبيق ىذا النظام تسمم كمية الطمب بدفعات  صغيرة الن تسمم الدفعات الصغيرة  -
, لذلك يمكن تعرض مستوى الخزين الى التذبذب حول مستوى اعادة الطب باالرتفاع ثم اليبوط

تطبيق ىذا النظام عمى المواد رخيصة القيمة وعدم مناسبتو لممواد مرتفعة القيمة لتجنب تجميد 
 رؤوس اموال كبيرة من الخزين.

ومن شروط ىذا النظام ان يتم سحب الكميات من المخزون بدفعات صغيرة تبلئم االستيبلك  -
المواد وخزنيا في المخازن الفرعية او في  االعتيادي الثابت تقريبا , وتحاشي سحب كمية كبيرة من

الورش واستخداميا خبلل فترة طويمة مما يضطر ادارة المواد الى التحرك عمى تقديم طمب شراء 
كمية جديدة عند ىبوط مستوى الخزين تحت مستوى اعادة الطمب عمى حين توجد لدى المخازن 

 الفرعية والورش كميات غير مصروفة من الخزين.

 

 حتساب مستوى اعادة الطمب في الحاالت التالية من خبلل العبلقة االتية ويمكن ا
 االحتياطي + االحتياجات خبلل فترة االنتظار. -مستوى اعادة الطمب = الخزين  -

 
 مثال :

( وحدة وكانت فترة االنتظار 111اذا كان مقدار الخزين االحتياطي الذي تحتفظ بو منشأة ما من مادة معينة )



 ( وحدة فان االحتياجات خبلل فترة االنتظار = 61( شير , ومعدل االستيبلك الشيري )8ة )لتمك الماد
 وحدة   481= 61*8

 ومستوى اعادة الطمب = الحد االدنى + الخزين خبلل فترة االنتظار
 وحدة  581= 111+481=    

 ( وحدة.581)بمعنى اخر فان اجراءات تقديم طمب شراء جديد تتم عند وصول مستوى الخزين الى 
ومن التطبيقات الشائعة لنظام اعادة الطمب طريقة الخانتين , ويفترض بموجب ىذه الطريقة ان  -

الخزين الفعمي يمؤل خانتين ويسمى خزين البداية ويتم السحب واالستيبلك من الخانة االولى وحالما 
كمية الشراء الجديدة  ينفد الخزين تبدأ اجراءات الطمب ويستمر خبلل فترة االنتظار , وحين وصول

 تمؤل الخانتان ويتجدد السحب من الخانة االولى وىكذا.

 
وقد تمؤل خانة ثالثة بخزين مساوي لمخزين االحتياطي لتقميل احتماالت النفاد لمخزين وعندئذ يسمى  -

 ىذا االسموب بـ )نظام الثبلث خانات(  فعند نفاد الخزين من الخانة الثانية وعدم وصول كمية الشراء
 يبدأ السحب من الخانة الثالثة )الخزين االحتياطي(

ان اسموب الخانتين والثبلث خانات يعتبر من ابسط وارخص نظم الكمية الثابتة لمطمب ويكون اكثر  -
 مبلئمة لممواد رخيصة الثمن كالبراغي والواشرات والصاموالت.

 
 
 

 نظام المراجعة الدورية )سياسة الفترة الثابتة(

النظام تتم مراجعة مستوى الخزين المتاح )تحت اليد( خبلل فترات ثابتة وتطمب كمية بعد طبقا ليذا  
المراجعة بمقادير مختمفة )غير ثابتة( طبقا لمعدل االستيبلك خبلل فترة المراجعة ومقدار الخزين المتاح 

 , أي انيا تكون متغيرة بعد مراجعة واخرى.
فاذا كان مستوى الخزين المتاح )تحت اليد( )س( اقل من مستوى الحد االعمى لمخزين )ع( عند اجراء 
المراجعة يتم تقديم طمب شراء لكمية طمب )ك( تساوي الفرق بين الحد االعمى لمخزين والخزين المتاح 

 أي 
 س-ك = ع

 ر منو فبل يقدم طمب شراء .اما اذا كان مستوى الخزين المتاح يساوي مستوى الحد االعمى او أكث



 
 ويمكن تحديد القواعد التالية عند تطبيق ىذا النظام :

 حدد حد اعمى لمخزين )ع( ثابت وفترة )ت( ثابتة بين كل مدتي مراجعة . .1
 راجع مستوى الخزين المتاح )س( خبلل كل فترة زمنية )ت( .2

 س  –ع ع )ثابت(  اطمب كمية شراء )متغيرة( تعادل   >اذا كان س )متغير(  .3

 ع )ثابت( ال تطمب كمية شراء أي ≤اذا كان س )متغير(  .4

 ك = صفر 
 ويمكن توضيح ذلك بالرسم.

 

نظام مستوى اعادة الطمب والمراجعة الدورية )سياسة نقطة ، اعادة الطمب لكمية متغيرة بالمراجعة 
 الدورية(

وصول الخزين الى مستوى يعتمد ىذا النظام عمى اجراء مراجعات دورية خبلل فترات زمنية لمراقبة 
اعادة الطمب , ويمكن تقدير كمية الطمب بصورة دقيقة طبقا لممعمومات التي تتوفر من نموذج مستوى اعادة 

 الطمب واجراء المراجعة الدورية لمستوى الخزين لتقميل متطمبات المراجعة المستمرة .
اذا كان )س( أعمى من مستوى اعادة فعند اجراء المراجعة الدورية لمستوى الخزين المتاح )س( يبلحظ 

الطمب )الثابت( فبل تطمب كمية شراء , اما اذا كان )س( اقل من مستوى اعادة الطمب فتطمب كمية شراء 
 تساوي الفرق بين مستوى الخزين المتاح )س( والحد االعمى )ع( لمخزين.

 
 ويمكن تحديد ىذه السياسة من خبلل الضوابط االتية وكاالتي :

 عمى )ع( لمخزين ومستوى اعادة الطمب )ط( ثابت وفترة )ت( بين كل مراجعة واخرى.ثبت حد ا .1

 راجع مستوى الخزين المتاح )س( بفترات ثابتة. .2
 س.-)ط( اطمب كمية شراء )ك( متغيرة أي ع  ≥اذا كان )س(  .3

 )ط( ال تطمب كمية )ك( أي ان ك= صفر  <اذا كان )س(  .4

 
 اسس اختيار النظام المناسب :

التعرف عمى اىم النظم الشائعة في السيطرة عمى الخزين ال بد من التعرف عمى االسس التي تؤخذ بنظر بعد 
 االعتبار عند اختيار النظام المناسب وىي :

قيمة المواد : كمما كانت المواد مرتفعة القيمة يجب اختيار النظام الذي يضمن عدم تراكم الخزين  .1



 شأة تكاليف تشغيمية عالية والعكس صحيح.ويضمن سرعة دورانو حتى لو حمل المن
 نوعية المواد : تقسم المواد من حيث انماطيا الى نوعين رئيسين : .2

,  المواد القياسية )المواد الشائعة االستخدام( مثل الواح الحديد , االنابيب , الصاموالت - أ
وغيرىا وىي متوفرة في االسواق ورخيصة الثمن , مما ال يستدعي االمر اختيار انظمة 

 سيطرة مرتفعة الكمفة عمى أرصدتيا .

المواد الخاصة )ذات المواصفات الخاصة( مثل االسطوانات , العجبلت المحاور الخ , وىي  - ب
مواصفات خاصة غير متوفرة باستمرار ومصادر تجييزىا محدودة وغالية الثمن وتخضع ل

 تجعميا عرضة لمتقادم , يجب اختيار نظام سيطرة يناسب اىميتيا .

مقدار كمية المواد : اذا كانت المنشأة تحتفظ بخزين محدود لمواد ذات استخدامات محدودة لقطع  .3
الغيار , فبل يبرر استخدام نظام ذي تكاليف باىضة وكمما كانت المواد بكميات كبيرة وتكاليف 

 زن عالية , يجب اختيار النظام الذي يتناسب مع قيمتيا االقتصادية .الطمب والخ
موسمية المواد : المواد التي ترتبط بمواسم معينة )االوقات التي تستيمك فييا المواد ويكون الطمب  .4

عمييا مرتفعا كذلك فرص وجودىا في االسواق محدودة كأن تكون غذائية لذا يجب اختيار النظام 
المواد في مواسميا وال يبقى منيا مخزونا بعد ىبوط الطمب عمييا وىذا النظام الذي يضمن توفر 

 يحتاج الى كفاءة ودقة في التوقيت.
 

 االسبوع الثالثون 
 استخدام النظام االلي لمسيطرة عمى الخزين 

 اهداف الوحدة
 سيكون الطالب قادرًا عمى أن 

 يوضح مالمقصود بنظام الراقبة االلي . .1

 اىمية استخدام الحاسبة في الرقابة عمى الخزين .يتعرف عمى  .2

 يحدد معوقات استخدام نظام الرقابة االلي في المخازن . .3

 أىمية نظام الرقابة اآللي :

 اختصار في الوقت والجيد في متابعة حركة المواد , فضبل عن سرعة الحصول عمى النتائج وبدقة . .1



 عمى المعمومات التاريخية وتحديثيا باستمرار.معرفة الحدود القيادية واحتسابيا باالعتماد  .2

 طبع تقارير تمثل تفصيبلت الوارد والصادر المخزني لممواد مصنفة حسب المخازن ومراكز الكمف. .3

 طبع التقارير الخاصة بالمتغيرات واحتساب فترة االنتظار لمشراء الخارجي . .4

ير وترحيل قيم الصرف والتسميم عمى طبع اوامر الشراء الوارد وكذلك قائمة المواد المخزنية لكل ش .5
 سجبلت النظام المحاسبي الموحد المستخدم لتحقيق الرقابة النخزنية .

 السيطرة عمى المعدات المخزنية لتسييل التسميم وتجييز المواد من المخازن . .6

 

 

 

 

 معوقات استخدام نظام الرقابة االلي في المخازن :

 صغر حجم المخازن وعدم االىتمام الجدي بيا , والنظرة المتخمفة الدارة المخازن . .1

 عدم توفر المبلك المؤىل الستخدام وتشغيل الحاسبات االلكترونية . .2

 عدم االلتزام بالجداول الزمنية الدخال البيانات واستخراج التقارير من قبل العاممين عمى  الحاسبة . .3

ارير المستخرجة من الحاسب لغرض اجراء الرقابة عمى مدخبلت النظام عدم القيام بتحميل التق  .4
 والمؤشرات التي تحتوييا , بل توضع التقارير عمى الرفوف .

 كثرة التنقبلت بين المبلكات الموجودة في المخازن. .5

 
 

 



 

 

 

 

 

 


