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 والدي ووالديت

 .إىل من شجعتين على مدى األيام
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 .إىل الزهور اليانعة اليت أرى احلياة والنور من خالهلما
 أبنائي

 .ولو بكلمة طيبة كل من ساعدينإىل  
 أصدقائي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 

وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم على أشرف احلمد هلل الذي هدانا هلذا 

املرس  ل . يف بداي  ة ه  ذا العم  ل املتواض  ع ال يس  عين إال أن أتق  دم عزي  ل ال   كر والعرف  ان إىل 

األستاذ الفاضل األستاذ الدكتور6 علي قاسم شتوان لتفض ل  باإلش راف عل ى ه ذد الدراس ة، 

واملس    اعدة بك    ل م    ا ه    و مفي    د، ولك    ل م    ا أب    داد م    ن وال    ذي ل ي    ًلو جه    داً يف التوجي      

يف إجناز هذا البح   وإخراج   عل ى أكم ل الكبري مالحظات وإرشادات قيمة كان هلا األثر 

وج  ، ولك  ل م  ن راس  اء األقس  ام ب  ندارة املا زون وامل   ةيات وقس  م شاس  بة املا  زون بال   ركة 

 .الليبية للحديد والصلب

 

 

 

 

 



 امللاص
بال   ركة الليبي  ة للحدي  د والص  لب باعتباره  ا تك  اليا االحتف  امل ب  املازون  خف   ت الدراس  ة إىل ه  دف

للحص ول عل ى نقط ة تع ادل لك ل بن  د و ظ ام الطل  ب ا ين بتك اليا ن، وذل   ققارنته ا مرتفع ةتك اليا 

 هت  دف تك  اليا االحتف  امل ب  املازون م  ع تك  اليا الطل  ب ا ين.تتس  اوى فيه  ا  وال  يتم  ن بن  ود الدراس  ة 

ات املتحقق ة م ن ه ذد املقارن ة وتق درت املقةح ات واألي ار األفض ل لتل   ور الدراسة إىل معرفة مقدار الوف 

اح  دى  طريق  ة العين  ة الطبقي  ة وه  ي بن  د ا اختياره  ا باس  تادام 02احت  وت عين  ة الدراس  ة عل  ى  .البن  ود

ج داول مجع البيانات يف  أوالً رئيسي ،  جزئ  يفالدراسة  تمتثل للعينات الع وائية. اإلحصائية الطرق

ك ذل  املق ابالت امليداني ة ال يت مت ت م ع ،  ال  ركة الليبي ة للحدي د والص لبمن خ الل منظوم ة املا ازن ب

بن   اء ج   وذز للما   زون واس   تادام  اً ثاني   راس   اء األقس   ام املاتص     ب   ندارة املا   زون وإدارة امل    ةيات. 

للقي  ام ه  ذد العملي  ات.  (Excel)ج أكس  ل العالق  ات الرياض  ية والرس  ومات البياني  ة باس  تادام برن  ام

تك   اليا م  ع نت  ائج الدراس   ة وج  ود نقط  ة تع   ادل تتس  اوى عن   دها تك  اليا االحتف  امل ب   املازون  بين  ت

توص    لت الدراس    ة إىل أن تك    اليا الطل    ب ا ين كان    ت أق    ل م    ن تك    اليا االحتف    امل  .الطل    ب ا ين

اسة تطابق النتائج ب  التحليل الرياضي % من بنود عينة الدراسة، كما أثبتت الدر 04باملازون بنسبة 

والتحلي  ل البي  اين، كم  ا بين  ت نت  ائج املقارن  ة للدراس  ة وج  ود وف  ورات مالي  ة رك  ن أخ  ذها بع    االعتب  ار 

  ألف  تكاليا املازون.

 



 

Abstract 
       The study deals with one of the most important, very costly problems in 

cost accounting caused by inventory holding in the Libyan Iron and Steel 

Company )LISCO(. By comparing this work method carried out currently by 

LISCO with  the Just-In-Time method. The aim was to find the break-even point 

(where the costs are equal) for every item studied. This study also aims at 

calculating the savings that could be achieved from this comparison and to put 

forward a better proposal showing the best choice for the selected items. The 

study involved a sample of 40 items which have been chosen using statistical 

methods.  

The study was divided into two main parts. The first part was collecting  data 

from LISCO store systems and tabulating it, also gathering  information through 

field discussions with relevant head of sections in stores and purchasing 

department. The second part was to develop a mathematical and graphical  

model of the inventory system by using Microsoft Excel program. 

The finding of study showed that the break-even point where the cost of holding 

inventory is equal to the cost of Just-In-Time purchasing. It also showed that  

the break even point varies from item to item. The study concluded that the Just-

In-Time system is 43% less than the cost of inventory holding. The result also 

showed that mathematical analysis results matches that of inventory ones. The 

comparison study clearly shows the considerable amount of savings that can be 

made and reducing the inventory costs if the just in time system is adapted in 

LISCO stores. 
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 مقـدمة 1.1
 

 المنظمػػةقػػدرة  تعتبػػركقػػع الطمػػب كالمػػكرد. لممخػػزكف بػػاختبلؼ الكقػػت كم المنظمػػةاحتياجػػات  تختمػػؼ

 ة، فػالمكاد الخػاـ كالقطػع المشػتراالميػارات األساسػية لنجاحيػاكفاعميػة مػف  بكفاءةعمى إدارة المخزكف 

كفػػي حالػػة إدارة المخػػزكف  إلػػى الزبػػائف. تكريػػدىاككػػذلؾ المنػػتج النيػػائي يحتػػاج إلػػى مخػػازف لكػػي يػػتـ 

يعػػػػات كتحسػػػيف اإلنتاجيػػػة كزيػػػادة فػػػي مسػػػتكل الخدمػػػػة بالشػػػكؿ الصػػػحي  ينػػػتج عنػػػو زيػػػادة فػػػي المب

لممنظمػػػة التكػػػاليؼ كزيػػػادة المنافسػػػة  خفػػػضالتكػػػاليؼ كزيػػػادة األربػػػاح. إف  خفػػػضبالتػػػالي ك  ،المقدمػػػة

مسػتكل مخػزكف كػافي  تػكفر بحيث ال يتعارض ذلؾ مػع سؤكلية إدارية مف خبلؿ خفض المخزكف،م

 Just-In-Time اآلني الطمبدة شركات عممية المخزكف تبنت ع كلخفض. الزبائفلتمبية متطمبات 

(JIT) الطمػػب . ييػػدؼيػػتـ فييػػا كصػػكؿ المػػكاد الخػػاـ أك القطػػع المشػػتراة فػػي كقػػت الطمػػب ، كالتػػي 

إزالػػة  كػػذلؾ يػػتـ فيػػو(، Zero inventory)إلػػى المخػػزكف الصػػفرم  الكصػػكؿ بػػالمخزكف إلػػى اآلنػػي

ـ المخػػزكف الصػػفرم مػػف قبػػؿ اليابػػانييف لػػـ اسػػتخدا إف التكػػاليؼ المترتبػػة عػػف عمميػػة التخػػزيف. كافػػة

يقتصػػر عمػػى العمميػػات التػػي تػػتـ داخػػؿ المصػػانع أك خطػػكط اإلنتػػاج بػػؿ شػػمؿ ذلػػؾ عمميػػات الشػػراء 

جػػراء عمميػػات التسػػميـ بصػػفةكبكميػػات محػػددة ل إف الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب متكػػررة.  مغايػػة كا 

يؼ الناجمػػة عػػف االحتفػػاظ بػػالمخزكف، حيػػث كغيرىػػا مػػف الشػػركات الصػػناعية تعػػاني مػػف تفػػاقـ التكػػال

تحتػػػكم مخػػػازف الشػػػركة عمػػػى كميػػػات كبيػػػرة مػػػف قطػػػع الغيػػػار، كأف رأس المػػػاؿ المسػػػتثمر فػػػي ىػػػذه 

مميػػكف دينػػار، ىػػذه المبػػالم المسػػتثمرة تعطػػي مبػػرر لمقيػػاـ بيػػذه الدراسػػة  022المخػػازف يقػػدر بحػػكالي 

افة قيمػة لممنػتج أك الزبػكف، لػذلؾ تسػعى . ىذه التكاليؼ تمثػؿ تكػاليؼ مضػافة لمشػركة بػدكف إضػ]1[

 JITىذه الدراسة إليجاد حمكؿ لخفػض ىػذه التكػاليؼ مػف خػبلؿ الػكفرات المتحققػة مػف تطبيػؽ نظػاـ 

 . ٔيقارَخّ يع َظاو االحخفاظ بانًخشٌٔ،  ٔانٕصٕل إنى انخٍار األفضم يٍ خالل ْذِ انًقارَت

 



 

 
  الدراسةمشكمة  1.1
 أفكحيػػث  ،تزيػػد مػػف تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكفة لقطػػع الغيػػار عمميػػات الطمػػب الغيػػر مدركسػػ إف

األمػر  بند 122,222التي تقدر بحكالي  الشركة الميبية لمحديد كالصمب تعاني مف تكدس ليذه القطع

باإلضػػافة إلػػى تعػػرض المخػػزكف لمتمػػؼ  ،ادة فػػي تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكفالػػذم يترتػػب عميػػو زيػػ

. فػي حػيف أف اسػتخداـ نظػاـ الطمػب اآلنػي قػد يعطػي فرصػة لمشػركة ]1[كالتقادـ كرككد لػرأس المػاؿ 

 . عميو سنحاكؿ في ىذه الدراسة اإلجابة عمى اآلتي:لتقميؿ تمؾ التكاليؼ

 كمفة مف عممية االحتفاظ بالمخزكف؟ت أقؿىؿ يعتبر نظاـ الطمب اآلني أ( 

  ان عمى كمية الطمب؟الحالتيف اعتماد ب( ىؿ تتغير التكاليؼ في كمتا
 

  الدراسةفرضيات  1.1
بالشػركة أ( عدـ كجكد دراسة سابقة لممقارنة بيف تكاليؼ االحتفاظ بػالمخزكف كتكػاليؼ الطمػب اآلنػي 

 منيا الميبية لمحديد كالصمب لدعـ اإلدارة العميا عمى اختيار المناسب

 لفكائد كعيكب تطبيؽ الطمب اآلني قمة معرفة المكارد البشريةب( 

لمقارنة بيف تطبيؽ الطمب اآلني كاالحتفاظ بالمخزكف يقمؿ التكاليؼ المترتبة مف المعرفة بنتائج اج( 

 يفخز تعممية ال
 
  الدراسةأىداف  1.1

 ، يتمثػػؿ فػػي مقارنػػة التكػػاليؼ بػػيف الطمػػب اآلنػػي كاالحتفػػاظ بػػالمخزكف الدراسػػة هاليػػدؼ األساسػػي ليػػذ

 بالنقاط التالية: ؼكيمكف حصر ىذه األىدا

ئدة المحققة مػف تطبيقػو فػي كمدل الفا مسفة التي تدكر حكلوب اآلني كبياف الفتكضي  مفيـك الطمأ( 

 الشركة

 ب( معرفة مقدار الكفرات المتحققة مف ىذه الدراسة

 لمخزكفتعادؿ بيف تكمفة الطمب اآلني كتكمفة االحتفاظ باالنقطة ج( تحديد 



 

 حيث التكاليؼالبنكد مف لجميع  ان معرفة ما إذا كاف نظاـ الطمب اآلني مناسبد(  
 

  الدراسةأىمية  1.1
 أ( تكفير دراسة عممية حديثة قد تساىـ في خفض تكاليؼ االنتاج 

ب( تقػػػػديـ دراسػػػػة عمميػػػػة فػػػػي المقارنػػػػة بػػػػيف تكػػػػاليؼ االحتفػػػػاظ بػػػػالمخزكف كتكػػػػاليؼ الطمػػػػب اآلنػػػػي 

 لبلستفادة منيا كمرجع عممي

 تكاليؼ االنتاج كالحفاظ عمى المكادج( البحث في امكانية  إيجاد الحمكؿ كتقديـ المقترحات لخفض 
 

  الدراسةمنيجية  1.1
تعتمػػد ىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي لممقارنػػة بػػيف نظػػاـ االحتفػػاظ بػػالمخزكف كنظػػاـ 

الطمػػػب اآلنػػػي مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة البيانػػػات المجمعػػػة مػػػف منظكمػػػة المخػػػازف بالشػػػركة الميبيػػػة لمحديػػػد 

مجمعػة مػف الزيػارات الميدانيػة باألقسػاـ المتعمقػة بػالمخزكف،  كمػف كالصمب إضافة إلى المعمكمات ال

 ثـ قاـ الباحث بما يمي:

يجػػاد العبلقػػات الرياضػػية لتكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف كتكػػاليؼ الطمػػب  بنػػاء نمػػكذجأ(   رياضػػي كا 

 اآلني

 انيةاكؿ كالرسكمات البيتحميؿ البنكد مكضع الدراسة تحميبلن رياضيان كذلؾ مف خبلؿ الجدب( 

ج( مقارنة نتائج تحميؿ البنػكد بػيف تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف كتكػاليؼ الطمػب اآلنػي لتحديػد كميػة 

 الكفكرات الناجمة عنيا
 

 حدند الدراسة 1.1
 :نطاؽ الدراسة مقتصران عمى الحد المكضكعي األكاديمي كالمكاني كالزمني كىك عمى النحك التالي  

االحتفاظ بالمخزكف  ر الدراسة عمى تحميؿ مقارف لمتكاليؼ بيفتقتص: الحد المكضكعي األكاديمي -

 كالطمب اآلني



 

 ة لمحديد كالصمب في مدينة مصراتوتقتصر الدراسة عمى الشركة الميبي: الحد المكاني -

 0211-0210: الحد الزماني -
 

  الدراسةىيكمية  1.1
 قسـ البحث إلى خمس فصكؿ، كىي كاآلتي:

العػػػاـ لمبحػػػث. أمػػػا الفصػػػؿ الثػػػاني يتنػػػاكؿ دراسػػػة التكػػػاليؼ المرتبطػػػة الفصػػػؿ األكؿ يشػػػمؿ اإلطػػػار 

باالحتفػاظ بػالمخزكف كنمػكذج المخػزكف المسػتخدـ، أمػا الفصػؿ الثالػث يتنػاكؿ دراسػة تكػاليؼ الطمػب 

اآلني كالفكاقد المترتبة مف االحتفاظ بالمخزكف كذلؾ مميزات كعيػكب ىػذا النظػاـ. أمػا الفصػؿ الرابػع 

، كػذلؾ العبلقػات الرياضػية المسػتخدمة كمناقشػة نات المجمعة كتمثيميػا فػي جػداكؿعمى البيا فيحتكم

 أما الفصؿ الخامس يحتكم عمى استنتاجات الدراسة كتكصياتيا. النتائج.
 

  ات السـابقة ـالدراس 9.9
إلػػى مناقشػػة دراسػػة سػػابقة قػػدمت مػػف قبػػؿ ىػػدفت  Schniederjan and Cao  (1999)دراسةةت 

Fazel (0991( بمعنػػى رخػػر إف زيػػادة .عمػػى كميػػة الطمػػب تعتمػػد التكػػاليؼأف  إلػػى خمصػػت كالتػػي 

 Economic order   (EOQ)يخفػض التكػاليؼ لنمػكذج كميػة الطمػب االقتصػاديةكميػة الطمػب 

quantity ،ممػا يجعمػو أقػؿ تكمفػة بالمقارنػة مػع الطمػب اآلنػيJust in time (JIT)،   كالػذم يكػكف

 . لمطمب صغيرة فقطتكمفة لمكميات ال أقؿ فيو األخير

لػـ تخخػذ Fazel(1998 ،) دراسػة أف  ،Schniederjan and Cao  (1999)أظيػرت دراسػة بينمػا

كالتػػػي تضػػػيؼ قيمػػػة إلػػػى نمػػػكذج الكميػػػة  بعػػػيف االعتبػػػار التكػػػاليؼ الناجمػػػة عػػػف مسػػػاحات التخػػػزيف

نظػػػاـ  بػػخفلسػػابقة كالتػػي تػػػتمخص الدراسػػػة إلػػى نتػػائج مغػػػايرة تمامػػا لمدراسػػػة ا تكصػػمتك  ،االقتصػػادية

عنػػػد أم مسػػػتكل مػػػف  EOQالمعتمػػػد عمػػػى  الطمػػػبىػػػك األقػػػؿ تكمفػػػة مػػػف نظػػػاـ  JITاآلنػػػي  الطمػػػب

قد تيمػؿ كثيػرا،  JITكما أشار الباحثاف إلى أف ىناؾ مزايا كعيكب لنظاـ  مستكيات الطمب السنكم.



 

اليؼ كمػػف مزايػػا ىػػذا النظػػاـ المركنػػة فػػي العمميػػات اإلنتاجيػػة كالجػػكدة، إضػػافة إلػػى ميػػزة خفػػض تكػػ

التصنيع مع العمـ أف ىذه الميزة قد تتحكؿ إلي عيب في ىذا النظػاـ مػف خػبلؿ نفػاذ المخػزكف كالتػي 

تضػػاؼ إلػػى تكػػاليؼ ىػػذا النظػػاـ كيكػػكف مقػػدار األثػػر النػػاجـ عػػف ىػػذه التكػػاليؼ يعتمػػد عمػػى حسػػب 

 . ]6[نكعية التصنيع 
 

شػة دراسػة سػابقة لنظػاـ ىػدفت إلػى التػالي: )أ( مناق Schniederjan and Cao  (2000)دراسةت

JIT  ك نظاـEOQ  كالتي خمػص فييػا الباحػثFazel (1998 إلػى أف كميػة الطمػب االقتصػادية ،)

EOQ  أقػػػػؿ تكمفػػػػة مػػػػف نظػػػػاـJIT  عنػػػػدما يكػػػػكف الطمػػػػب السػػػػنكم بكميػػػػات كبيػػػػرة، كأظيػػػػرت دراسػػػػة

Schniederjans and Cao   أف دراسػػةFazel  أىممػػت مسػػاحات التخػػزيف حيػػث خمصػػت ىػػذه

)ب( تطػػكير  أقػػؿ تكمفػػة عنػػد أم مسػػتكل مػػف مسػػتكيات الطمػػب السػػنكم. JITة إلػػى أف نظػػاـ الدراسػػ

كمقارنتػو  EOQبحيث يتضمف أقصى كمية طمػب لنظػاـ  JITكتكاليؼ  EOQنمكذج لممقارنة بيف 

 EOQكقد نتج عف الدراسة أف المقارنة بيف تكاليؼ المخزكف عند الشػراء مػع نظػاـ  .JITمع نظاـ 

 Fazelاسػػػتخدـ فييػػػا المعػػػادالت الرياضػػػية كأخػػػذ نفػػػس المثػػػاؿ الػػػذم بنػػػى عميػػػو  كالتػػػي JITكنظػػػاـ 

عند أم مستكل مػف كميػات الطمػب السػنكم.  EOQىك األقؿ تكمفة مف نظاـ  JITدراستو أف نظاـ 

 EOQ، أف الدراسػات التػي تشػير إلػى أف Schniederjan and Cao (2000) كمػا أكػدت دراسػة

لطمب السنكم بكميات كبيرة تفتقر إلػى الدقػة ألنيػا تيمػؿ ديناميكيػة عندما يككف ا JITأقؿ تكمفة مف 

 .]JIT ]3التكاليؼ لنظاـ 
 

لمراحػػؿ سمسػػة التكريػػد حيػػث  JITاسػػتخداـ نظػػاـ  Wang and Sarker (2004)دراسػػة تناكلػػت 

دكر ميـ لتدفؽ المكاد. عرضت الدراسػة الصػعكبات كالمعكقػات التػي تكاجػو  Kanbanيمعب كانباف 

اـ كانباف عمى سمسمة التكريد ككسيمة النقؿ شاحنة أك رافعة شككيو، كرقـ الكانبػاف، كحجػـ تطبيؽ نظ

جمػػالي الكميػػة، ممػػا يتطمػػب اسػػتخداـ برنػػامج لحػػؿ العبلقػػات الغيػػر خطيػػة  المنػػتج، كعػػدد المنتجػػات كا 



 

يػتـ مػف خبللػو التعامػؿ مػع ىػذه المتغيػرات. خمصػت الدراسػة إلػى أف نظػاـ كانبػاف يمكػف تطبيقػو مػػع 

JIT  بشكؿ عممي في عمميات سمسػمة التكريػد، فيػك يسػتخدـ فػي تحسػيف العمميػة كالػتحكـ بالمنتجػات

كذلؾ بربط عمميات التصنيع المختمفة لضماف استبلـ الكميات الضركرية كالقطع في الكقت كالمكػاف 

نتاجيػة كما أكضحت الدراسة أف استخداـ نظاـ كانباف في سمسمة التكريػد يزيػد مػف اإل المناسب ليما.

كيقمؿ الفاقد في المكاد كالكقت، كمػا يمكػف تطبيػؽ نظػاـ كانبػاف فػي اسػتبلـ المػكاد كتسػميـ المنتجػات. 

حيػػث أشػػارت الدراسػػة إلػػى إمكانيػػة التكسػػع فػػي النمػػكذج مسػػتقببلن لتشػػمؿ المػػكاد مػػف عػػدة مػػكرديف أك 

 .]5 [تسميـ ىذه المكاد إلى مشتريف رخريف
  

كالػػذم يمكػػف مػػف خبللػػو زيػػادة  JITىػػدفت إلػػى التعريػػؼ بنظػػاـ  (6119)دراسػػة سػػناء اليعقػػكب أمػػا 

فػي تخفػيض  JITاألرباح عف طريؽ تخفيض التكاليؼ. كما قامت الدراسة بدراسة أثر تطبيؽ نظػاـ 

تكػػاليؼ اإلنتػػاج كتحسػػيف صػػكرة المنػػتج كتخفػػيض نسػػبة التػػالؼ كتحقيػػؽ التفػػكؽ التنافسػػي كتخفػػيض 

)أ( ىػؿ تطبػؽ الشػركات الصػناعية المسػاىمة  ليف التػالييف:عامؿ الكقت ك حاكلت اإلجابة عف السػؤا

مػػف كجيػػة نظػػر أفػػراد عينػػة الدراسػػة؟ )ب( ىػػؿ يكجػػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية  JITفػػي األردف نظػػاـ 

 في تعظيـ ربحية الشركات الصناعية المساىمة في األردف؟ JITلتطبيؽ نظاـ 

راء أفػػراد العينػػة قػػد جػػاءت إيجابيػػة بدرجػػة أظيػػرت النتػػائج المتعمقػػة باإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األكؿ أف أ

تعد كاضحة ألفراد عينة الدراسة  JITكبيرة كمتكسطة كىذا يدؿ عمى أف جميع الفقرات لتطبيؽ نظاـ 

مف كجية نظرىـ. كما أظيرت النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني أف أفراد عينة الدراسػة قػد 

عمى كضكحيا مػف قبػؿ أفػراد العينػة. كػذلؾ أظيػرت  ؿما يدجاءت إيجابية كبدرجة كبيرة كمتكسطة م

نتائج الدراسة بخف تخفيض نسبة التالؼ قد جػاء فػي المرتبػة األكلػى ممػا يعطػي داللػة عمػى أف نظػاـ 

JIT  لو أثر كاض  فػي تعظػيـ ربحيػة الشػركات كمػا ىػك الحػاؿ مػع تخفػيض عامػؿ الكقػت كتخفػيض



 

تحسيف جكدة المنتج، كفػي ضػكء النتػائج المتحصػؿ عمييػا تكاليؼ اإلنتاج كتحقيؽ التفكؽ التنافسي ك 

 .]4[يتض  أف النظاـ لو أثر كاض  ككبير في تحقيؽ ميزة تنافسية لمشركة JIT  بتطبيؽ نظاـ 
 
ىػدفت إلػى التعريػؼ بمفيػـك كأسػاليب التجػارة  (6119)ىشػاـ الحديػدم ك دراسة منػى المعاضػيدم  أما

تاج تقنية االتصػاالت كالشػبكة العنكبكتيػة، كالتػي أخػذت نكعػان االلكتركنية كخحد المفاىيـ التي كانت ن

جديدان مف المعامبلت التجارية حيػث قامػت بػاختزاؿ المسػافات كالػزمف كاإلجػراءات الخاصػة بعمميػات 

اإلعػػبلف كالتعاقػػد كالبيػػع كالشػػراء، األمػػر الػػذم سػػاىـ فػػي تخفػػيض تكػػاليؼ كػػؿ تمػػؾ اإلجػػراءات كمػػا 

. تمػػؾ المجػػاالت تمثػػؿ عػػدة نػػكاحي مثػػؿ JITمجػػاؿ تطبيػػؽ فمسػػفة  يػػرتبط بيػػا مػػف عمػػؿ، خاصػػة فػػي

ناحية المخزكف كاإلنتاج كالمكرديف كالعمبلء ك الفترة الزمنية. خمصت الدراسة إلى النقاط التالية: )أ( 

 JITالتجارة االلكتركنية ىي نكع مف عمميات البيع كالشراء بيف الشركة كالمكرديف. )ب( فمسفة نظاـ 

عف المفاىيـ التقميدية كالكصكؿ إلى ما يعرؼ بالمخزكف الصفرم كىػك مػا يمثػؿ الغايػة تعني التخمي 

األساسية مف اعتماد فمسػفة خفػض التكػاليؼ مػع الحفػاظ عمػى الجػكدة. )ج( يسػتخدـ كػبل المفيػكميف 

في االتفاؽ مع عدد محدد مف المكرديف كذلؾ نيػؿ رضػا الزبػكف مػف خػبلؿ تخفػيض الكمفػة كالجػكدة. 

يعمػػؿ عمػػى التحسػػيف المسػػتمر لمشػػركة  JITاـ التجػػارة االلكتركنيػػة فػػي ظػػؿ فمسػػفة نظػػاـ )د( اسػػتخد

 .]2[كيجعؿ ليا ميزة تنافسية 

 

( تعريؼ الشركة )عينة الدراسة( بعمميػة اإلنتػاج اآلنػي كالمنػافع 6101تناكلت دراسة الدباغ كياسيف )

لؾ تحديػػد المتطمبػػات الضػػركرية التػػي يمكػػف أف تحققيػػا مػػف جػػراء التطبيػػؽ النػػاج  ليػػذا المفيػػكـ، كػػذ

لتطبيؽ اإلنتاج اآلنػي. خمصػت الدراسػة إلػى أف اليػدؼ األساسػي لئلنتػاج اآلنػي يتمثػؿ فػي الػتخمص 

مف جميع أشكاؿ الضػياع سػكاء كانػت فػي الكقػت أك الكمفػة أك المػكاد، كػذلؾ تػكافر متطمبػات تطبيػؽ 

تغييػر مجيزييػا فػي الكقػت المناسػب، اإلنتاج اآلني في الشركة عينة الدراسة مف خػبلؿ قػدرتيا عمػى 

كػذلؾ قمػة تكقػؼ خطػكط اإلنتػاج فػي الشػركة نتيجػة انتظػار المخػزكف مػف المػكاد األكليػة، كمػا تمتمػؾ 



 

الشػػػركة عػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ الصػػػيانة ذكم خبػػػرة ككفػػػاءة، كمػػػا أف خفػػػض نسػػػبة المعيػػػب يمثػػػؿ ىػػػدفان 

اليب اإلحصائية لمرقابة عمػى الجػكدة أساسيا في الشركة. كاقترحت الدراسة إلى ضركرة استخداـ األس

لػػػى ضػػركرة سػػعي الشػػركة نحػػك إقامػػػة عبلقػػات طكيمػػة األجػػؿ مػػػع  لكشػػؼ االنحرافػػات فػػي الجػػكدة كا 

المجيزيف لما ليا مف دكر في خفض التكاليؼ كتجييز المكاد بالمكاصفات المطمكبة. كذلؾ اقترحػت 

كتحميػػػػؿ بػػػػاريتك كأسػػػػمكب الكميػػػػة  الدراسػػػػة اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب العمميػػػػة فػػػػي الرقابػػػػة عمػػػػى المخػػػػزكف

 .]7[االقتصادية لمطمب كاستخداـ بطاقة كانباف لتحقيؽ رقابة أفضؿ عمى اإلنتاج 

 
فػػي إدارة المخػػازف لمصػػنع  JITىػػدفت إلػػى تطبيػػؽ نظػػاـ  Bon and Garai (2011) أمػػا دراسػػة

الدراسػػػة عمػػػى النبػػػائض االلكتركنيػػػة كالػػػذم ينػػػتج ألػػػكاح المفػػػاتي  كالمػػػرحبلت كاألختػػػاـ حيػػػث ركػػػزت 

منتجػػػات األختػػػاـ كالػػػذم يعػػػاني تكػػػدس مػػػف تمػػػؾ المنتجػػػات. أف الغػػػرض مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة خفػػػض 

 JITالمخػػزكف فػػي مصػػنع النبػػائض االلكتركنيػػة كخاصػػة فػػي منتجػػات األختػػاـ كذلػػؾ بتطبيػػؽ نظػػاـ 

لمساعدة المصنع في خفض التكػاليؼ، كػذلؾ لمسػاعدة البػاحثيف األكػاديمييف فػي تطبيػؽ ىػذا النظػاـ 

مسػػػتقببلن. مػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ بيانػػػات الدراسػػػة نػػػتج عنيػػػا النقػػػاط التاليػػػة كالتػػػي يجػػػب أف تؤخػػػذ بعػػػيف 

 ]: JIT ]1االعتبار عند تطبيؽ نظاـ 

 )أ( تكفر المكاد الخاـ كبكميات كافية 

 )ب( اإلنتاج بكميات منخفضة

 )ج( تسميـ المنتج النيائي الى المشترم مباشرة

 ة اإلنتاجية)د( قمة حدكث الفاقد في العممي

 )ىػ( المخزكف يجب أف يككف عند الحد األدنى كاستبلـ المكاد الخاـ بناء عمى الطمب

 )ك( بناء عبلقات طكيمة األجؿ مع المكرديف

 



 

، فػي حػيف أنيػا تتفػؽ JITك  EOQقػدمت نبػذة تاريخيػة لبلختبلفػات بػيف  Joseph (2012)دراسة 

يمثػؿ نقطػة تقػاطع أقػؿ  EOQعتبر نمكذج  في خفض تكاليؼ الطمب كاالحتفاظ بالمخزكف، حيث ي

ييػدؼ إلػى إزالػة تكمفػة الطمػب كاالحتفػاظ  JITتكمفة لمطمب كاالحتفاظ بػالمخزكف، فػي المقابػؿ نظػاـ 

اسػتراتيجيو كميػة الطمػب االقتصػادية )أ( بالمخزكف كاقترابو مف الصفر. تكصمت الدراسة إلى اآلتػي: 

EOQ كتكاليؼ الطمػب كاالحتفػاظ بػالمخزكف كعنػد ىػذه  تيدؼ إلى مكازنة طمب الزبكف عمى المنتج

 .JITمػػع نظػػاـ  EOQالنقطػػة تتسػػاكل تكػػاليؼ الطمػػب كاالحتفػػاظ بػػالمخزكف ككميػػة الطمػػب لنظػػاـ 

نظػاـ )ج(  تككف مساكية أك قريبة مف الصفر. JIT)ب( تكاليؼ الطمب كاالحتفاظ بالمخزكف لنظاـ 

JIT .بػػالمخزكف لنظػػاـ  االحتفػػاظ)د(  يمبػػي طمبػػات الزبػػكف حسػػب الحاجػػةJIT  يقتػػرب مػػف الصػػفر

 ]. 9[يظير العكائؽ الغير مرئية كالغير متكقعة  JITنظاـ )ىػ(  لذلؾ يجب أف يككف الطمب سريع.
 

اسػتخداـ نمػكذج كنظػاـ محاكػاة فػي الصػناعة لمعرفػة كيفيػة  Rajesh et al (2013)دراسػة  تناكلت

تنبػػؤ باإلنتػػاج كتخػػزيف المػػكاد تامػػة الصػػنع التعامػػؿ مػػع تجميػػع المػػكاد المصػػنعة مػػف خػػبلؿ عمميػػة ال

باسػػتخداـ نظػػاـ دينػػاميكي كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ األخػػذ باالعتبػػار زمػػف التكريػػد كزمػػف التصػػنيع. أظيػػرت 

الدراسػػة أف ضػػبط زمػػف المخػػزكف لنظػػاـ التصػػنيع التقميػػدم يجػػب أف يسػػاكم أك يكػػكف أقػػؿ مػػف زمػػف 

ادم التػخخر فػي تمبيػة طمبػات الزبػائف نتيجػة العممية اإلنتاجية، حتى ال يحدث عجز لممكاد ككذلؾ لتف

تػػخخر المػػكاد مػػػف المػػكرد. كأشػػػارت الدراسػػة إلػػػى أف تطبيػػؽ نظػػػاـ دينػػاميكي فػػػي العمميػػات اإلنتاجيػػػة 

باستخداـ أحد البرمجيػات يجػب أف يتصػؼ باالسػتمرارية كالدقػة فػي تػدفؽ المػكاد فػي الػزمف المناسػب 

. كما اقترحت الدراسػة دراسػة مسػتقبمية يػتـ Kanbanف كبالكمية المناسبة كذلؾ باستخداـ نظاـ كانبا

التركيػػز فييػػػا عمػػػى تطبيػػػؽ نظػػػاـ كانبػػػاف لطمػػػب المػػػكاد مػػػف المػػػكرد كػػػذلؾ تحديػػػد الفػػػرؽ بػػػيف خطػػػكط 

اإلنتػػػاج لتحسػػػيف عمميػػػة التصػػػنيع كتقميػػػؿ معػػػدؿ الفاقػػػد كخفػػػض تكػػػاليؼ المخػػػزكف كتحسػػػيف جػػػكدة 

 .]01[المنتجات 



 

 
ىػدفت إلػى دراسػة أسػمكب كبيػاف إمكانيػة تحقيػؽ تكامػؿ بػيف  (6105)اج ك الكرعػاكم بعػال دراسػة أما

ككػػػذلؾ خفػػػض التكػػػاليؼ فػػػي ظػػػؿ المنافسػػػة الشػػػديدة التػػػي تتميػػػز بيػػػا بيئػػػة  (JIT–ABC)نظػػػامي 

التصػػنيع الحديثػػة. نػػتج عػػف الدراسػػة أف ىنػػاؾ إمكانيػػػة لتحقيػػؽ ىػػذا التكامػػؿ بػػيف النظػػاميف لغػػػرض 

ؤدم إلػػى زيػػػادة األربػػاح كخفػػض التكػػاليؼ كانخفػػػاض يػػ JITخفػػض التكػػاليؼ كمػػا أف تطبيػػػؽ نظػػاـ 

فػي الشػركات  JIT. كأكصت الدراسة إلى ضػركرة تطبيػؽ نظػاـ ABCالتالؼ عند التكامؿ مع نظاـ 

الصػػناعية محػػؿ الدراسػػة لزيػػادة قػػدرة الشػػركات عمػػى منافسػػة الشػػركات األجنبيػػة ككػػذلؾ التكامػػؿ مػػع 

 .]00[نبية المطبقة ليذيف النظاميف ، ك محاكلة االستفادة مف الشركات األجABCنظاـ 

إيجػاد عبلقػة بػيف تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف،  Prasetyaningsih et al  (2014)دراسػة تناكلػت

كالمنتجػػات تحػػت عمميػػة اإلنتػػاج كالمنتجػػات تامػػة الصػػنع كالتػػي مػػف خبلليػػا يػػتـ اتخػػاذ قػػرار بكميػػة 

المخزكف لمقطػػع تحػػت عمميػػة اإلنتػػاج كحجػػـ اإلنتػػاج. باإلضػػافة إلػػى عػػرض أقػػؿ تكػػاليؼ لبلحتفػػاظ بػػ

باسػتخداـ نمػكذج ريػر خطػي يكػكف مػرف فػي التعامػؿ مػع التغيػر فػي عػدد المنتجػات. تمثمػت مشػػكمة 

الدراسة في معرفة المنتجات األقؿ كمفة، ككيفية جدكلتيا مع عدد المركبػات التػي تحتػاج إلػى اسػتبلـ 

تجػػػات كتسػػػميميا كتكػػػاليؼ االحتفػػػػاظ خمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف اكتمػػػػاؿ جدكلػػػة المن ىػػػذه المنتجػػػات.

بالمخزكف كالقطع تحت اإلنتاج كالمنتجات تامة الصنع تتخثر بمجمكعة مف المتغيرات إلتخاذ قرارات 

 .]06[بشخنيا كىي عدد كحجـ المنتجات كجدكلتيا كعدد المركبات المستممة ليا 
 

ت صػػػغيرة بشػػػكؿ يمثػػػؿ اسػػػتبلـ لشػػػحنا JITأظيػػػرت أف الشػػػراء مػػػع نظػػػاـ  Dave (2014)دراسػػػة 

متكػػػرر مػػػع األخػػػذ باالعتبػػػار التغيػػػر فػػػي تكػػػاليؼ الطمػػػب كمػػػا أف زيػػػادة عػػػدد الشػػػحنات ينػػػتج عنػػػو 

انخفػػاض فػػي إجمػػالي التكػػاليؼ. كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ قامػػت الباحثػػة ببنػػاء نمػػكذج يػػتـ مػػف خبللػػو تحديػػد 

أظيػرت  كف.المنتج المعرض لمتمؼ كتعكيض الزبكف مػف المػكرد اعتمػادان عمػى كميػة الطمػب مػف الزبػ

النتائج المعتمدة عمى العبلقات الرياضية أف كمية الطمب مػف المػكرد ىػي نفػس كميػة الطمػب لمزبػكف 



 

كأف تكػاليؼ الكحػدة المدفكعػة مػف قبػؿ المػكرد لمزبػكف كتعػكيض  JITكىك ما يماثؿ الشػراء مػع نظػاـ 

حيػث يػتـ  JITظػاـ تزداد مع انخفاض كمية الطمب مف الزبكف، كىذه النتيجة تمثػؿ سياسػة الشػراء لن

 .]03[ استبلـ الطمبات بكميات صغيرة كبشكؿ متكرر
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كالطمػب  EOQتناكلت بعض مف الدراسػات السػابقة مناقشػة التكػاليؼ بػيف كميػة الطمػب االقتصػادية 

حيػػػة عمػػػى تعظػػػيـ الرب JITكالعبلقػػػة بينيمػػػا، كتنػػػاكؿ الػػػبعض اآلخػػػر أثػػػر تطبيػػػؽ نظػػػاـ  JITاآلنػػػي 

كتحسيف العمميات اإلنتاجية حيث كجد اختبلؼ في نتائج بعض الدراسات كتكافؽ فػي نتػائج الػبعض 

 اآلخر، كمف أىـ النتائج التي خمصت ليا تمؾ الدراسات ما يمي:

إف تطبيؽ نظاـ الطمب اآلني يساىـ في تخفيض التكاليؼ كتحقيؽ جكدة المنتجات، باإلضػافة إلػى  

ريػر الضػركرية التػي ال تضػيؼ قيمػة لممنػتج. ركػزت بعػض مػف الدراسػات  أىميتو في إزالة األنشػطة

السابقة عمى مقارنة الطمب اآلني مػع كميػة الطمػب االقتصػادية كالتػي خمصػت إلػى أف الطمػب اآلنػي 

يعتبر أقؿ تكمفػة مػف كميػة الطمػب االقتصػادية عنػد مسػتكيات الطمػب المختمفػة. فػي حػيف بعػض مػف 

سػػتخداـ نظػػاـ كانبػػاف مػػع نظػػاـ الطمػػب اآلنػػي كخمصػػت إلػػى إمكانيػػة الدراسػػات األخػػرل ركػػزت عمػػى ا

تطبيؽ ىذا النظاـ مع الطمب اآلني بشكؿ عممي مما يساىـ في تحسيف العمميػات اإلنتاجيػة كخفػض 

الفاقػػد. كػػذلؾ قامػػت بعػػض مػػف الدراسػػات األخػػرل بػػالتعريؼ بنظػػاـ الطمػػب اآلنػػي كأثػػره عمػػى زيػػادة 

. أمػا الػبعض اآلخػر فقػاـ بتعريػؼ التجػارة االلكتركنيػة كعبلقتيػا األرباح عف طريؽ تخفيض التكاليؼ

بنظػػاـ الطمػػب اآلنػػي. كقامػػت بعػػض مػػف الدراسػػات األخػػرل بدراسػػة إمكانيػػة تحقيػػؽ تكامػػؿ بػػيف نظػػاـ 

(JIT–ABC) . 

مػػف خػػػبلؿ مناقشػػػة الدراسػػػات السػػػابقة نبلحػػػظ أف دراسػػة سػػػمكؾ التكػػػاليؼ بػػػيف االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف  

يج اد نقطة التعادؿ بينيما لـ تتناكلو أم دراسػة مػف الدراسػات السػابقة. عميػو الدراسػة كالطمب اآلني كا 



 

كاالحتفػػاظ بػػالمخزكف بخسػػمكب عممػػي رياضػػي،  JITالحاليػػة سػػتقـك بحسػػاب التكػػاليؼ بػػيف النظػػاميف 

يجػاد نقطػة  اعتمادان عمى العبلقات الرياضػية كالرسػكمات البيانيػة بحيػث يػتـ دراسػة سػمكؾ التكػاليؼ كا 

ية تتعادؿ عندىا ىذه التكاليؼ عند كمية طمب معينة. ىذه النقطة يتـ الحصكؿ عمييا بكاسطة مرجع

المعادالت الرياضية كتحقيقان لتمػؾ النتيجػة يػتـ الحصػكؿ عمييػا بيانيػان أيضػا، بحيػث تتسػاكل فػي تمػؾ 

كزيػادة الحالتيف. إف إجراء مثػؿ ىػذه الدراسػة سػيككف لػو األثػر الكبيػر فػي تخفػيض تكػاليؼ المخػزكف 

يضػاح فائػدة كػؿ مػف النظػاميف، كمػا  الربحية لمشركة كالتػي تعػاني مػف تكػدس كبيػر لممػكاد المخزنػة كا 

أف قمة الدراسات العربية في ىذا المجاؿ كالذم يعنى بتخفيض التكاليؼ كزيادة المنافسة في األسكاؽ 

 يعطي مبرران لمقياـ بيذا الدراسة.

 تمخص كتتركز فيما يمي:إف حجـ الفائدة مف الدراسات السابقة ت

 كأثر استخداـ كبلن منيما. EOQكنظاـ  JIT)أ( االطبلع عمى مجاالت استخداـ نظاـ 

 )ب( تحديد كجية الدراسة الحالية لضماف عدـ تكرار ما درس سابقان.

 )ج( تدعيـ جكانب الدراسة الحالية في تحديد مشكمة الدراسة كاإلطار النظرم كالدراسة العممية.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني
 

 حكانٍف االحخفاظ بانًخشٌٔ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مقدمة 9.1
% مػػف مجمػػكع رأس 01-11يعتبػػر المخػػزكف جػػزءان مػػف رأسػػماؿ المنظمػػة كالػػذم تتػػراكح قيمتػػو بػػيف 

متكسػػط قيمػػة % مػػف 00-13المػػاؿ المسػػتثمر، كأف قيمػػة تكمفػػة االحتفػػاظ بيػػذا المخػػزكف تتػػراكح بػػيف 

المخزكف. في بدايات القرف الماضي كاف المعيار األساسي لقياس قكة المنظمات ىك حجـ المخزكف 

لػػػدل تمػػػؾ المنظمػػػات، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى عػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة، كالتػػػي قػػػد تمجػػػخ إلييػػػا بعػػػض 

نظمػػات المنظمػات لسػػبب أك آلخػػر. مػع ظيػػكر مخػػاطر تكػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف، قامػت تمػػؾ الم

بالبحػث عػف طػرؽ كأسػاليب لمحػد مػػف ىػذه المخػاطر. كقػد تحقػؽ ذلػػؾ مػف خػبلؿ إتبػاع نمػكذج كميػػة 

، كالػػذم بػػدأ العمػػؿ بػػو فػػي العشػػرينيات مػػف القػػرف الماضػػي، 1511سػػنة  EOQالطمػػب االقتصػػادية 

  .]3[كذلؾ بخفض تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف إلى أقؿ تكمفة ممكنة 
 

 المززنن 1.1
تحػػػتفظ المنظمػػػات بكميػػػات مػػػف المخػػػزكف تتفػػػاكت مػػػف منظمػػػة ألخػػػرل بحسػػػب احتياجاتيػػػا، فػػػررـ  

التطػػكر السػػريع فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ كالنقػػؿ إال أف عمميػػة الشػػراء أك التصػػنيع ال تػػتـ بشػػكؿ سػػريع، 

لتبلفػػي الحاجػػة إلػػى االحتفػػاظ بػػالمخزكف، يمكػػف تعريػػؼ كممػػة المخػػزكف بعػػدة تعريفػػات نػػذكر منيػػا 

 :آلتيا

الجمعية األمريكية لممحاسبيف القانكنييف: عرفت المخزكف عمى أنو مجمكعة العناصر المممكسػة مػف 

الممتمكػػات الشخصػػية التػػي يػػتـ حيازتيػػا بغػػرض البيػػع فػػي دكرة النشػػاط التجػػارم العػػادم أك التػػي فػػي 

دمات البلزمػػة مرحمػػة اإلنتػػاج بغػػرض البيػػع أك التػػي ينتظػػر اسػػتخداميا حاليػػان فػػي إنتػػاج السػػمع كالخػػ

 .]10[لمكفاء باحتياجات الزبائف 

عرفػػو بخنػػو إجمػػالي العناصػػر المممكسػػة كالمممككػػة لممنشػػخة كالتػػي يػػتـ : Scheroeder (1545)أمػػا 

حيازتيا لغرض إعادة بيعيا مف خبلؿ النشاط العادم لممنشخة أك التي ىي في مرحمة اإلنتػاج إلتمػاـ 



 

ؼ تسػػػتيمؾ فػػػي الكقػػػت القريػػػب فػػػي سػػػبيؿ إنتػػػاج السػػػمع تصػػػنيعيا تمييػػػدان لبيعيػػػا أك تمػػػؾ التػػػي سػػػك 

 .]10[كالخدمات التي ستصب  متاحة لمبيع 

( المخػػزكف بخنػػو مخػػزكف احتيػػاطي مػػف البنػػكد  )مػػكاد خػػاـ، Ghiani et al (0220كػػذلؾ عػػرؼ  

قطػػع، مػػػكاد نصػػػؼ مصػػػنعة، مػػػكاد تامػػػة الصػػػنع( بانتظػػػار التشػػػغيؿ أك النقػػػؿ أك اسػػػتخداميا فػػػي أم 

 .]11[ت سمسمة اإلمداد محطة مف محطا
  

 دنافع االحتااظ بالمززنن 3.1
تعتبػػر تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف مرتفعػػة فػػي أرمػػب المنظمػػات مقارنػػة بالتكػػاليؼ األخػػرل، عمػػػى 

 11بػيف  سبيؿ المثاؿ نجد أف رأس الماؿ المستثمر في المخزكف بالكاليات المتحدة األمريكية  يتراكح

 .]12[دكالر أمريكي  ف% مف إجمالي الدخؿ القكمي السنكم، كىك ما يعادؿ تريميك 02إلى 

إف مػػػف دكافػػػع كأسػػػباب االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف يمكػػػف أف تكػػػكف ذات طبيعػػػة إنتاجيػػػة، أك تسػػػكيقية، أك 

 :]13[اقتصادية، كمف ىذه الدكافع كاألسباب ما يمي 

تاجية بمختمؼ أنكاع االحتياجات كحماية المنظمة مف نفػاذ . ضماف اإلمداد المستمر لمعمميات اإلن1

 المخزكف.

. دافػػع المضػػاربة أم الشػػراء بكميػػات كبيػػرة مػػف المػػكاد حػػيف انخفػػاض أسػػعارىا كتخزينيػػا إلػػى حػػيف 0

 زيادة أسعارىا كبيعيا.

 . لبلستفادة مف خصـ الكمية يتـ الشراء بكميات تزيد عف الحاجة كتخزينيا.4

ديد مف األسباب كالتي تمجخ إلييا المنظمات لبلحتفاظ بالمخزكف كما يراىا كؿ مػف كما كأف ىناؾ الع

Bloomberg Lemay and Hanna (0220 تتمثؿ في اآلتي )]14[: 



 

. الحجـ االقتصادم: لبلستفادة مف خصـ الكمية عند الشراء بكميات كبيرة، بنفس الكيفية عند نقؿ 1

تػػكفرة لكسػػيمة النقػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ، كالسػػبب عنػػد التصػػنيع ىػػذه الكميػػات حيػػث يسػػتفاد مػػف المسػػاحة الم

 بكميات كبيرة تككف تكمفة التصنيع أقؿ مف التصنيع بكميات صغيرة.

. المكازنػػػة بػػػيف العػػػرض كالطمػػػب: تمجػػػخ بعػػػض الشػػػركات إلػػػى االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف لتمبيػػػة الطمػػػب 0

 ث أثناء األعياد. % مف المبيعات تحد22المكسمي. كالطمب عمى األلعاب طكاؿ العاـ، كلكف 

. التخصص: حيث يقـك كؿ مصنع مف مصانع الشركة بإنتاج نكع معيف مف المنتجات كاالحتفاظ 4

 بيا كمخزكف ليتـ تكزيعيا عمى الزبائف.

. الحماية مف حاالت عدـ التخكد: تعتبر حالة عدـ التخكد مف األسباب التي تدفع الشركة لبلحتفاظ 0

اذ المػػكاد الخػػاـ كالػػذم يترتػػب عميػػو تكقػػؼ خػػط اإلنتػػاج إلػػى حػػيف بػػالمخزكف، كزيػػادة الطمػػب مػػع نفػػ

اسػػػتبلـ المػػػكاد الخػػػاـ، كعمػػػى نفػػػس الػػػنمط، نفػػػاذ المخػػػزكف تحػػػت التشػػػغيؿ سػػػيؤدم إلػػػى عػػػدـ اكتمػػػاؿ 

 المنتج، مما يترتب عف ذلؾ فقد لمزبائف نتيجة عدـ تمبية متطمباتيـ.

مجمكعة مف التػداخبلت خػبلؿ سمسػمة  . مخزكف األماف خبلؿ جميع مراحؿ سمسمة اإلمداد:  تكجد1

 اإلمداد تؤدم إلى االحتفاظ بالمخزكف، كىذه  التداخبلت تتمثؿ في:

 * المكرد ك االقتناء    

 * االقتناء كاإلنتاج    

 * اإلنتاج كالتسكيؽ    

 * التسكيؽ كالتكزيع    

 * التكزيع كالككيؿ    

 * الككيؿ كالزبكف      

 :]11[ف أسباب االحتفاظ بالمخزكف تتمخص في اآلتي ( فيرل أ0224)  Waterأما



 

 . مخزكف احتياطي خبلؿ مراحؿ سمسمة اإلمداد1

 . قبكؿ الطمبات كالتي تككف أكبر مف المتكقعة، كفي األكقات الغير متكقعة0

 . التسميـ المتخخر كالصغير جدان 4

 . شراء البنكد كالتي يصعب الحصكؿ عمييا0

 . العمرة السنكية1

 الطمبات العاجمة . تغطيو2

 :]11[( أف أكثر األسباب أىمية لبلحتفاظ بالمخزكف تكمف في اآلتي 0224)  Mullerكيرل

. التنبؤ: لتمبية متطمبات جدكلة كمراقبة اإلنتاج كتحديد الكميات المطمكبة مف المكاد الخاـ كالقطع، 1

 كنتيجة لمعطيات العممية كاالحتياطي الذم يغطي االحتياجات.

رات فػػي الطمػػب: لمحمايػػة مػػػف نفػػاذ المخػػزكف، كالػػذم يترتػػب عميػػػو تػػخخر فػػي تمبيػػة طمبػػػات . التغيػػ0

 الزبائف، حيث تضعؼ ثقتيـ في المنظمات التي ال تمبي متطمباتيـ في الكقت المناسب. 

 . عدـ الثقة بالمكرد: عندما يككف البند نادر أك يصعب تجييزه بالكقت المحدد.4

 :]11[كىي كما يمي  ؾ ثبلثة قرارات أساسية لبلحتفاظ بالمخزكف( فيرل أف ىنا0224)  Hugosأما

أ( دكرة المخزكف: كىػي كميػة المخػزكف التػي تمبػي متطمبػات اإلنتػاج فػي الفتػرة بػيف الشػراء كاإلنتػاج، 

فيي تؤثر في سعر الشراء كتكػاليؼ النقػؿ، حيػث أف إنتػاج أك شػراء كميػات كبيػرة يػؤدم إلػى خفػض 

تكاليؼ النقؿ. كذلؾ تػؤثر عمػى خفػض رأس المػاؿ المسػتثمر مػف قبػؿ  سعر الشراء، كما تخفض مف

المنظمة. فعند إتخاذ قرار بشخف كمية الشػراء يجػب األخػذ باالعتبػار متكسػط السػعر لكػؿ كحػدة شػراء 

مع ثبات تكاليؼ الطمب لكؿ طمبية كتكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف لكؿ كحدة بالسػنة. كمػا أف متكسػط 

مشتراة ىك المدلكؿ الرئيسي لمتكاليؼ بشخف اتخاذ قرار بكمية الشػراء. كفػي  السعر المدفكع لكؿ كحدة

 أرمب الحاالت كمما زادت الكمية المشتراة كمما انخفضت تكمفة المكاد. 



 

ب( مخزكف األماف: كىك المخزكف الذم يتـ االحتفاظ بو لمكاجية حالة عدـ التخكد )نفاذ المخزكف(. 

إف المسػتكل المناسػب لمخػزكف األمػاف يحػدد مػف خػبلؿ  Chopra and Merindl (2004)كيػرل 

 عامميف ىما:

 * حالتي عدـ التخكد مف الطمب كالمكرد    

 * المستكل المرركب لتكفر اإلنتاج    

ج( المخزكف المكسػمي: كىػك المخػزكف المتكقػع زيػادة الطمػب عميػو خػبلؿ مكسػـ مػف العػاـ، كالطمػب 

 في فصؿ رخر.عمى شرب المياه في فصؿ الصيؼ أكثر منو 
 

  أنناع المززنن 4.1

 : ]13[صنؼ ستيفنسكف  المخزكف إلى األنكاع التالية 

 . المكاد الخاـ كالقطع المشتراة1

 . المكاد تحت التشغيؿ كالمكاد نصؼ مصنعة0

 . المكاد تامة الصنع4

 . األجزاء كالمعدات كالتكريدات0

 : ]13[كسيمفر التصنيؼ التالي ألنكاع المخزكف  في حيف اقترح كؿ مف بترسكف

 . مخزكف مصدره عمميات الشراء الخارجي مف المكرديف أك مف إنتاج المنظمة1

. مخزكف يتـ االحتفاظ بو لمكاجية االستخدامات رير المتكقعة مف مادة مػا، ممػا يسػاعد المنظمػة 0

 عمى الحد مف تقمبات الطمب

فػػي مكاجيػػة بعػػض المشػػكبلت أك الحػػاالت ريػػر المتكقعػػة مثػػؿ  .  مخػػزكف األمػػاف كىػػك المسػػتخدـ4

 تخخير التكريد، أك الزيادة في الطمب كبالتالي زيادة معدؿ االستخداـ



 

. مخزكف تحت التشغيؿ كىك مخزكف ضركرم، كىك ينتقػؿ مػف عمميػة إنتاجيػة إلػى عمميػة إنتاجيػة 0

 أخرل لحيف االنتياء مف إنتاجو
 

 ززننالتكاليف المرتبطة بالم 5.1
يترتب إتخاذ قرار االسػتثمار بػالمخزكف مجمكعػة مػف التكػاليؼ يجػب التعػرؼ عمييػا بغػرض دراسػتيا 

يجػػاد العبلقػػة التػػي تػػربط بينيػػا كبػػيف كميػػة الطمػػب لمكصػػكؿ إلػػى أقػػؿ تكمفػػة ممكنػػة لممخػػزكف. كىػػذه  كا 

 ]: 15[التكاليؼ تتمخص في اآلتي 

 اليف الطمبتك 1.1.1

اإلنفػػاؽ السػػنكم لقسػػـ المشػػػتريات يػػتـ عمػػى طمبػػػات الشػػراء خػػبلؿ تمػػؾ السػػػنة كالنقػػاط التاليػػة تمثػػػؿ  

 التكاليؼ المرتبطة بالطمب:

 * إيجار المساحات المستخدمة مف قبؿ قسـ المشتريات

 * مرتبات العامميف بقسـ المشتريات

 * المراسبلت التي تتـ مف خبلؿ الياتؼ كاالنترنت

 مكاد المستيمكة مف قبؿ قسـ الشراء* ال

 * التكاليؼ المترتبة عمى استضافة المكرديف

 * النفقات المرتبطة بالسفريات لقسـ الشراء

 * تكاليؼ التخميف كالشحف

 تكاليف االحتااظ بالمززنن 1.1.1

كىي تتضمف جميع التكاليؼ المتعمقة باالحتفػاظ بػالمخزكف منػذ كصػكؿ المػكاد إلػى مخػازف المنظمػة 

 حيث يمكف تقسيـ ىذه التكاليؼ إلى أربعة عناصر كما يمي:



 

( تكاليؼ الفرصة البديمة أك تكػاليؼ رأس المػاؿ: يعتبػر المخػزكف أصػؿ مػف األصػكؿ التػي ال تػدر 1

دخػػػبلن، كعنػػػد قيػػػاـ المنظمػػػة بشػػػراء كميػػػة مػػػف المػػػكاد كاالحتفػػػاظ بيػػػا سػػػكؼ لػػػف يػػػتـ االسػػػتفادة مػػػف 

ذه االسػػتثمارات مػػف المػػكاد المشػػتراة تصػػب  فػػي شػػكؿ أصػػكؿ اسػػتثمارات ىػػذه األمػػكاؿ. عميػػو فػػخف ىػػ

 بالمخازف ال يستفاد مف استثمارىا في مجاالت أخرل كىك ما يسمى بتكمفة الفرصة البديمة.

( تكػػػاليؼ الخدمػػػة: تقػػػـك الكثيػػػر مػػػف المنظمػػػات بالتػػػخميف عمػػػى مخازنيػػػا ضػػػد الحريػػػؽ كالكػػػكارث 0

يتطمػب دفػع مبػالم ماليػة إلػى شػركات التػخميف حيػث الطبيعية أك أم شكؿ مف أشػكاؿ الحػكادث، ممػا 

 تزداد تمؾ المبالم بازدياد المكاد المخزنة. 

( تكاليؼ المخاطر: مف ضمنيا التقػادـ حيػث تتعػرض بعػض المػكاد لمتمػؼ أكثػر مػف ريرىػا نتيجػة 4

طكبػػة انتيػػاء صػػبلحيتيا كػػالمكاد الكيميائيػػة، أك نتيجػػة عمميػػة التخػػزيف لتعرضػػيا لمعكامػػؿ الجكيػػة كالر 

كالتآكػػؿ، كمػػا تكجػػد بعػػض المػػكاد تتقػػادـ مػػع مػػركر الكقػػت نتيجػػة تغيػػر التكنكلكجيػػا كظيػػكر تقنيػػات 

 حديثة.

يجػػارات المخػػازف كالمبػػاني كصػػيانتيا 0 ( تكػاليؼ التخػػزيف: تشػػمؿ ىػػذه التكػػاليؼ مسػاحات التخػػزيف كا 

زف، كيمكف تكضػي  ىػذه كتكاليؼ اإلضاءة كالنظافة كالمناكلة كالحراسة كمرتبات العامميف بيذه المخا

 (. 0.1التكاليؼ في الشكؿ )

 :]11[( أف التكاليؼ المرتبطة بالمخزكف تتضمف اآلتي 2003) Barfield et alكأكض  

 * تكاليؼ الشراء

 * تكاليؼ الطمب

 * تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف



 

ابتػة اعتمػادان : كىػي التكػاليؼ المرتبطػة بػامتبلؾ البضػاعة، كتتضػمف التكػاليؼ الث. تكـاليف الشـرا 1

عمػػػػػػى كميػػػػػػة الطمػػػػػػب، كالتكػػػػػػاليؼ الغيػػػػػػر ثابتػػػػػػة اعتمػػػػػػادان عمػػػػػػى الكميػػػػػػة المكتسػػػػػػبة. فػػػػػػي حػػػػػػيف أف                      

Ghiani et al. (2004:يرل أف تكاليؼ الشراء تتضمف اآلتي ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]15[حتفاظ بالمخزكف (: تكاليؼ اال0.1شكؿ)
 

  

حكانٍف 

االحخفاظ 

 بانًخشٌٔ

حكانٍف 

 رأص انًال

حكانٍف 

خذيٍت 

 نهًخشٌٔ

حكانٍف 

يخاطز 

 انًخشٌٔ

حكانٍف 

 انخخشٌٍ

 االسخثًار بانًخشٌٔ

 انخأيٍٍ

 انضزائب

 انخقادو

 انكسز

 حكانٍف حزكت انًخشٌٔ

 انسزقت

 يخاسٌ انًصُع

 انًخاسٌ انًؤخزة

 انحزاست

 ٍيزحباث انعايهٍ



 

أ. تكػػػاليؼ ثابتػػػة أك تكػػػاليؼ إعػػػادة الطمػػػب كىػػػي تكػػػاليؼ إصػػػدار أمػػػر الشػػػراء كمػػػا يشػػػمؿ ذلػػػؾ مػػػف 

إجراءات كمعامبلت إدارية بقسـ المحاسبة كالمشتريات، أك تكاليؼ البدء بالعممية اإلنتاجية إذا كانت 

 المكاد مصنعة مف قبؿ المنظمة.

لتصنيع المتغيرة سكاء كانت ىذه المكاد مشتراة مف المكرد أك مصنعة ب. تكاليؼ الشراء أك تكاليؼ ا
 مف قبؿ المنظمة.

 ج. تكاليؼ النقؿ عندما يككف سعر المكاد ال يشمؿ تكاليؼ النقؿ.

 د. تكاليؼ مناكلة المكاد عند االستبلـ.

ليؼ كيمكف القكؿ أف تكاليؼ الشراء لممخزكف ىك سعر الشراء بعد خصـ الكمية مضاؼ إليو تكا

 الشحف. أما في حالة التصنيع فيتضمف تكاليؼ اإلنتاج كتكاليؼ المكاد المشتراة كتكاليؼ العمالة.

كىي تكاليؼ متغيػرة مرتبطػة بػالتجييز كاالسػتبلـ، كػذلؾ دفػع قيمػة الطمػب كالتػي  . تكاليف الطمب:1

 ( أف2004) Chopra and Meindlتسػػمى تكػػاليؼ الطمػػب متضػػمنة تكػػاليؼ المعػػامبلت. يػػرل 

 : ]11[مككنات تكاليؼ الطمب تتضمف اآلتي 

 أ. الزمف الذم يستغرقو المشترم

 ب. تكاليؼ النقؿ

 ج. تكاليؼ االستبلـ

 د. تكاليؼ أخرل

كىي تكاليؼ تتغير مع كؿ كحدة مف كحدات المخػزكف خػبلؿ سػنة  . تكاليف االحتااظ بالمززنن:1

 لمخزكف تتضمف ما يمي:( أف تكاليؼ االحتفاظ با2004) Ghiani et alكاحدة. كيرل 

أ( تكاليؼ التخزيف كالمناكلة كالتػخميف كالفاقػد نتيجػة التقػادـ كالكسػر. كفػي حالػة أف المنظمػة ىػي مػف 

تمتمػؾ المخػازف فتتضػمف تكػاليؼ المسػاحة كتكػاليؼ اآلالت كأجػكر العػامميف كالتػخميف عمػى المخػازف 

 كالصيانة كتكاليؼ الطاقة كالضرائب.



 

ك الفرصة البديمة: تمثػؿ التكػاليؼ العائػدة مػف االسػتثمار فيمػا لػك اسػتخدمت ب( تكاليؼ رأس الماؿ أ

ىػػذه األمػػكاؿ فػػي نشػػاطات أخػػرل لممنظمػػة بحيػػث يعػػكد عمييػػا بالفائػػدة بػػدؿ مػػف ككنيػػا مػػكاد مخزنػػة. 

 Chopra and Meindlاالحتفاظ بالمخزكف عادة مػا يػتـ تقػديره كنسػبة مئكيػة مػف تكػاليؼ اإلنتػاج 

 ير ىك مجمكع المككنات اآلتية:(، ىذا التقد2004)

 * تكاليؼ رأس الماؿ

 * تكاليؼ التقادـ

 * تكاليؼ المناكلة

 * تكاليؼ التخزيف

 * تكاليؼ أخرل

 Chopra and Meindlتعتبػر تكػاليؼ رأس المػاؿ مػف أكثػر مككنػات االحتفػاظ بػالمخزكف أىميػة 

انخفػاض القيمػة السػكقية لػو أك (. أما تكاليؼ التقػادـ تقػدر بقيمػة الفاقػد مػف المخػزكف كػذلؾ ب2004)

بسػػبب فقػػدىا لمجػػكدة، كػػذلؾ تتزايػػد تكػػاليؼ التقػػادـ عنػػد فقػػد البنػػكد قيمتيػػا الزمنيػػة، كمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ 

انتيػػاء صػػبلحية المػػكاد الغذائيػػة أك تغيػػر مكاصػػفات القطػػع مػػع الػػزمف. كتتضػػمف تكػػاليؼ المناكلػػة، 

لمسػػػتممة. كتتغيػػػر تكػػػاليؼ التخػػػزيف بتغيػػػر االسػػػتبلـ كالتخػػػزيف كالتػػػي تتغيػػػر مػػػع تغيػػػر كميػػػة المػػػكاد ا

المساحات المشغكلة كالتي تتغيػر مػع تغيػر دكرة المخػزكف كتكػكف تكمفػة التخػزيف صػفر عنػدما تكػكف 

ىػػػذه المسػػػاحات ريػػػر مشػػػغكلة، كعنػػػدما تبػػػدأ المنظمػػػة بإشػػػغاؿ ىػػػذه المسػػػاحات تبػػػدأ معيػػػا تكػػػاليؼ 

 الكسر كالضرائب باإلضافة إلى التخميف.التخزيف. كالتكاليؼ األخرل تتضمف الحماية مف السرقة ك 

)ج( تكػػاليؼ فقػػد المبيعػػات: كيحػػدث ذلػػؾ عنػػد حصػػكؿ المنافسػػة ممػػا يجبػػر المنظمػػة عمػػى خفػػض 

 السعر كنكع مف منافسة المنظمات األخرل.



 

د. تكمفػة إرجػػاع الطمبيػػة: عنػػدما تكػكف البنػػكد ريػػر مطابقػػة لممكاصػػفات فيػتـ االحتفػػاظ بيػػا إلػػى حػػيف 

 إرجاعيا.

 منك التكاليف نعالقتيا بالمززننس 6.1

تختمػػؼ قػػيـ التكػػاليؼ المرتبطػػة بػػالمخزكف مػػف منظمػػة إلػػى منظمػػة أخػػرل، فقػػد تكػػكف تكػػاليؼ رأس 

المػػاؿ المسػػتثمرة مرتفعػػة جػػدان فػػي بعػػض المنظمػػات، كفػػي بعضػػيا اآلخػػر نجػػد أف تكػػاليؼ مسػػاحات 

كثػػػر ارتفػػػاع مػػػف تكػػػاليؼ رأس المػػػاؿ، نتيجػػػة لعػػػدـ تػػػكفر ىػػػذه المسػػػاحات. أمػػػا فػػػي التخػػػزيف ىػػػي األ

بعضػػػيا اآلخػػػر نجػػػد أف تكػػػاليؼ التقػػػادـ نتيجػػػة انتيػػػاء الصػػػبلحية ىػػػي األكثػػػر ارتفػػػاع مػػػف التكػػػاليؼ 

األخػػرل لػػػبعض المػػػكاد، كمػػػا أف مخػػاطر انتيػػػاء الصػػػبلحية، يزيػػػد بزيػػادة عمػػػر المػػػكاد كػػػذلؾ الكميػػػة 

 سمكؾ التكاليؼ بشكؿ أكثر تفصيؿ نسكؽ المثاؿ التالي: المكجكدة. كإليضاح

، كيتـ شػراؤىا عمػى شػكؿ ػأ، ب، ج، د، ى المكادمف  بنكدخمسة  تقكـ بشراء منظمةبافتراض كجكد  

الرابػػع مػػف  العمػػكد( حيػػث يكضػػ  0.1الجػػدكؿ )ب كمػػا مكضػػحة )عػػدد طمبػػات الشػػراء(أربػػع دفعػػات 

، كبالتػػالي تكػػاليؼ شػػراء الطمبيػػة الكاحػػدة يسػػاكم ؿ صػػنؼتكمفػػة شػػراء الطمبيػػة الكاحػػدة مػػف كػػ الجػػدكؿ

 تكمفة شراء الطمبيات سنكيا مقسكمان عمى عدد طمبات الشراء.
 

 ]12[ (: تكمفة شراء الطمبية الكاحدة مف المكاد6.0جدكؿ)
 تكمفة شراء الطمبية الكاحدة )دينار( عدد طمبات الشراء تكمفة شراء الطمبيات سنكيا )دينار( البنكد
 0174 5 7411 أ

 0611 5 5111 ب

 576.4 5 0191 جػ

 74 5 311 د

 61.4 5 005 ىػ

 3240 61 05215 اإلجمالي

 
 



 

دينػار،  4211بمغػت لمبنكد الخمسػة الطمبية الكاحدة  اليؼإجمالي تك ( نجد أف1.0مف خبلؿ جدكؿ )

يسػػاكم الكميػػة  العمػػكد الرابػػعفػػي  إجمػػالي عػػدد البنػػكدكبػػذلؾ فػػإف متكسػػط قيمػػة المخػػزكف مػػف خػػبلؿ 

عمػػى افتػػراض ثبػػات معػػدؿ االسػػتخداـ  دينػػار( 1401.1=  0÷  4211)  0المشػػتراة مقسػػكمة عمػػى 

كمف ثـ تخفيض قيمػة متكسػط المخػزكف  شراء الطمبية الكاحدةيمكف تغيير تكمفة  البنكد.اليكمي ليذه 

ذات  لمبنػكدالشػراء بزيػادة عػدد طمبيػات كيػتـ ذلػؾ  طمبػات الشػراء مػف البنػكد،كذلؾ بػالتغيير فػي عػدد 

ذات االسػػتخداـ األقػػؿ دكف المسػػاس  عػػدد طمبيػػات الشػػراء مػػف البنػػكدعمػػى حسػػاب  األكثػػراالسػػتخداـ 

 .(0.0) كما ىك مبيف في الجدكؿبإجمالي عدد الطمبيات 
 

 ]12[(: تغير عدد شراء البنكد مف المكاد 6.6جدكؿ)
 تكمفة شراء الطمبية الكاحدة )دينار( اءعدد طمبات الشر  تكمفة شراء الطمبيات سنكيا )دينار( البنكد
 741 01 7411 أ

 921 4 5111 ب

 231 3 0191 جػ

 311 0 311 د

 005 0 005 ىػ

 6745 61 05215 اإلجمالي

 
 

مػرة حيػث إجمػالي  02يتض  بخف عدد طمبات الشراء كإجمػالي سػتككف كمػا ىػي  (0.0)مف الجدكؿ 

كبػػػذلؾ يكػػػكف متكسػػػط قيمػػػة  ،دينػػػار 0310سػػػتبمم  مػػػكادالبنػػػكد لمتكمفػػػة الطمبيػػػة الكاحػػػدة مػػػف جميػػػع 

أم أف مقػػدار دينػػار(،  1433=  0÷  0310)   0الكميػػة المشػػتراة مقسػػكمة عمػػى المخػػزكف يسػػاكم 

دينػػار عنيػػا فػػي  دينػػار( 004.1= 1433-1401.1) يسػػاكماالنخفػػاض فػػي قيمػػة متكسػػط المخػػزكف 

ة الشراء عمى أساس مفيكـ الكمية االقتصادية الحالة األكلى، كما أف كفي الحالتيف لـ يتـ تحديد كمي

كبػػذلؾ إجمػػالي التكػػاليؼ المتحقػػؽ لكػػبل الحػػالتيف أكبػػر مػػف إجمػػالي تكمفػػة الشػػراء فيمػػا لػػك تػػـ  ،لمشػػراء

الكمية االقتصادية لمشراء كالتي تخخذ بعيف االعتبار ىذيف  إيجادحدل الطرؽ المعتمدة في إاستخداـ 



 

ىػػذا كتػػؤثر ىػػذه الفقػػرة عمػػى أىميػػة تحديػػد نظػػاـ  .تكضػػيحيا الحقػػا كالتػػي سػػيتـالنػػكعيف مػػف التكػػاليؼ 

التػػي تػػدخؿ فػػي مجػػاؿ  المػػكادلكػػؿ نػػكع مػػف أنػػكاع  المنظمػػاتإعػػادة الشػػراء أك التصػػنيع فػػي مختمػػؼ 

عمؿ كنشاط الشراء لكؿ صنؼ بشكؿ مستقؿ عف الصنؼ األخر، كخبلؿ فترة زمنية محددة، إال أنو 

ذا المجاؿ كالذم ييدؼ إلى الكصكؿ إلى أدنػى مسػتكل لمتكػاليؼ كبالررـ مف الجيد الذم يبذؿ في ى

لمكميػػة االقتصػػادية  اعنػػد اسػػتخدامي تتحمميػػا المنظمػػةال يصػػؿ فػػي كػػؿ حػػاؿ إلػػى التكمفػػة التػػي  فإنػػو

 لمشراء.

   الكمية االقتصادية لمشرا  7.1
كالتػػػي تعنػػػى باحتياجاتػػػو لفتػػػرة زمنيػػػة معينػػػة كيكػػػكف عنػػػدىا تمثػػػؿ الكميػػػة التػػػي يحكييػػػا طمػػػب الشػػػراء 

أك ىي الكمية التي تحقػؽ  إلتماـ عممية الشراء أقؿ ما يمكف تتحمميا المنظمةإجمالي التكاليؼ التي 

نػذكرىا ىػذه الكميػة باسػتخداـ عػدة كسػائؿ أك طػرؽ  حسػابكيػتـ  أقؿ تكمفة إجماليػة ممكنػة لممنظمػة.

 :في العناكيف التالية

 الرسم البياني استزدام  1.1.1
مػػػف المػػػكاد فبعضػػػيا يكػػػكف ثابتػػػان بػػػاختبلؼ حجػػػـ  الطمػػػبيختمػػػؼ اتجػػػاه التكػػػاليؼ اسػػػتنادان إلػػػى حجػػػـ 

تكاليؼ التخػزيف  . فمثبلن مف المكاد الطمبمف المكاد كبعضيا يككف متغيران اعتمادان عمى حجـ  الطمب

مف المكاد باعتبارىػا حاصػؿ  الطمبأم أنيا تتغير بتغير حجـ  ،مف المكاد الطمبجـ تزداد بازدياد ح

كمػػف ىنػػا كانػػت نقطػػة االلتقػػاء مػػع حجػػـ  ،نسػػبة مئكيػػة مضػػركبة فػػي متكسػػط قيمػػة المػػكاد المخزكنػػة

مف المكاد المخزكنة زادت بالنتيجػة تكمفػة التخػزيف، أمػا  الطمبمف المكاد أم كمما زادت قيمة  الطمب

 الشػػراء فيػػي تسػػمؾ اتجػػاه رخػػر إذ أنيػػا تػػنخفض مػػع زيػػادة حجػػـ الشػػراء مػػف المػػكاد لكػػؿ طمبيػػة.تكمفػػة 

في ىذا التخثير بيانيان كصكالن إلى تحديد الكمية االقتصادية لمشراء نبلحظ مف خبلؿ المنحنى  لتصكر

 :]12[ تكمفة الشراء يتحدد عمى ضكء المعادلة التالية ىأف سمكؾ منحن (0.0الشكؿ )

 (1)     تكمفة أعداد الطمبية الكاحدة× )تكمفة الشراء(  = عدد الطمبيات   أعداد الطمبيات السنكيةتكمفة 



 

 
 (0عدد مرات الشراء )عدد الطمبيات( =                                                           )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ]12[(: العبلقة بيف تكمفة الشراء كحجـ الطمبية 6.6شكؿ)
 

كمػا  الطمػب السػنكمبيف عدد طمبيػات الشػراء كبػيف إجمػالي  الطرديةتتض  العبلقة  (0مف المعادلة )

تتضػػ  مػػف جيػػة ثانيػػة العبلقػػة العكسػػية بػػيف عػػدد طمبيػػات الشػػراء خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة ككميػػة 

ات خػبلؿ أم كمما ازداد حجـ كمية الشراء في كػؿ طمبيػة انخفػض عػدد الطمبيػ ،الشراء في كؿ طمبية

كحػدة كتػـ  1422بمغػت  (أالمػكاد )السػنكية ألحػد  الطمبياتعمى سبيؿ المثاؿ نفترض أف  .فترة زمنية

كحػدة أم أف عػدد الطمبيػات سػيبمم خػبلؿ  422 حػكاليتحديد الكمية المبلئمة لمشراء فػي كػؿ طمبيػة ب

دينػػػار فػػػإف  0الكاحػػػد تبمػػػم  كبػػػافتراض أف تكمفػػػة أمػػػر الشػػػراء طمبيػػػات( 2= 422÷  1422) ،العػػػاـ

فػإذا ازدادت كميػة الشػراء المطمكبػة لكػؿ أمػر إلػى  ،دينػاران  00=  0×  2إجمالي تكمفة الشراء تسػاكم 

 × 4)كتصػب  تكمفػة الشػراء   طمبيػات( 4=  222÷  1422)كحدة فػإف عػدد الطمبيػات يسػاكم  222

 أم أنيا تنخفض إلى النصؼ عند ارتفاع حجـ الطمبية إلى الضعؼ. دينار( 10=  0

 إخًانً انطهب انسُٕي

 كًٍت انشزاء فً انًزة انٕاحذة

 

 كًٍت انطهب

 انخكانٍف

 حكانٍف انطهب



 

يكضػػ  منحنػػى المسػػار  (0.4شػػكؿ )أمػػا مػػف حيػػث العبلقػػة بػػيف تكمفػػة التخػػزيف كحجػػـ الطمبيػػة فػػإف  

زيػػػادة حجػػػـ ب أفالتػػػي تخخػػػذ نسػػػبة متكسػػػط قيمػػػة المخػػػزكف حيػػػث يتضػػػ  ك الػػػذم تسػػػمكو ىػػػذه التكمفػػػة 

 عمى المعادلة التالية: المخزكف تزداد تكمفة التخزيف كبانخفاضو تنخفض ىذه التكمفة بناءن 

 (4)                     تكمفة التخزيف × مفة التخزيف = متكسط قيمة المخزكف إجمالي تك
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ]12[(: العبلقة بيف تكمفة التخزيف كحجـ الطمبية 6.3شكؿ)
 

الشػراء حيػث  عمميةإلتماـ  المنظمة تتحمميايكض  التكاليؼ األخرل الثابتة كالتي  (0.0أما الشكؿ )

ككف عمى شكؿ خط مستقيـ كال يككف ليذا النكع مف التكاليؼ تػخثير كبيػر عمػى المنحنى ي أفيبلحظ 

الحجػػـ  إليجػػادحنيػػات التكػػاليؼ نلبلسػػتفادة مػػف سػػمكؾ ما. مػػف عػػدمي المػػكادفػػي شػػراء  المنظمػػةقػػرار 

االقتصادم لمشراء نقكـ بجمع ىذه المنحنيات برسػـ بيػاني كاحػد يكضػ  اتجاىػات التكػاليؼ المختمفػة 

أم تجمػع التكػاليؼ  التكػاليؼفة منحنى رخر كالذم ىك عبارة عف منحنػى مجمػكع مع بعض، كبإضا

أم لكػؿ عػدد مػف أعػداد طمبيػات  ،السابقة عمى شكؿ إجمالي التكاليؼ لكؿ حالػة مػف حػاالت الشػراء

فػي الشػكؿ منحنى إجمالي التكاليؼ كالمكضػ  الالشراء المفترضة نستطيع أف نحدد مف خبلؿ مسار 

أقػػػؿ تكمفػػػة عنػػػد  المنظمػػػة تتحمميػػػاكميػػػة االقتصػػػادية لمشػػػراء تمثػػػؿ الكميػػػة التػػػي كبمػػػا أف ال(. 0.1)

 كًٍت انطهب 

 انخكانٍف

حكانٍف االحخفاظ 

 بانًخشٌٔ



 

عمػى محػكر كميػة الشػراء كتمثػؿ  إسػقاطياإجمالية، عميو فإف أدنى نقطة تقع عمػى ىػذه المنحنػى يػتـ 

 .نقطة التقاء العمكد الساقط مع محكر كمية الشراء، الكمية االقتصادية لمشراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]12[عبلقة بيف كمية الطمب كالتكاليؼ الثابتة (: ال6.5شكؿ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]02[(: منحنى إجمالي التكاليؼ كالكمية االقتصادية لمطمب 6.4شكؿ)

 انخكانٍف انثابخت

 كًٍت انطهب

 انخكانٍف

 إخًانً انخكانٍف
حكانٍف االحخفاظ 

 بانًخشٌٔ

 انخكانٍف

 ف انطهبحكانٍ

 انخكانٍف انثابخت

 كًٍت انطهب
 كًٍت انطهب االقخصادٌت



 

التػػي تشػػكؿ أقػػؿ تكمفػػة إجماليػػة عمػػى منحنػػى إجمػػالي التكػػاليؼ تمثػػؿ فػػي ينبغػػي مبلحظػػة أف النقطػػة 

أف تحدب المنحنى ىنا ال يككف بالضركرة عمى شػكؿ نقطػة كاقع الحاؿ مساحة أك جزءان صغيران ذلؾ 

انحػػراؼ حػػادة عمػػى المنحنػػى بػػؿ تخخػػذ شػػكؿ مسػػاحة صػػغيرة كعميػػو فػػإف نقطػػة اإلسػػقاط عمػػى محػػكر 

تعطػػي رقػػـ صػػحي ، بحيػػث يمكػػف تقريبػو لعػػدد صػػحي ، ليػػذا ال يمكػػف تجزئػػة القطػػع ال  الطمػػبكميػة 

 المشتراة.

  ادية باستزدام المعادالت الرياضيةبنا  نمنذج كمية الطمب االقتص 1.7.1
 

إف اليدؼ األساسي مف تخطيط المخزكف ىك تطػكير سياسػة تحقػؽ االسػتثمار األمثػؿ فػي المخػزكف 

أقػؿ تكمفػة، كزيػادة فػي كلتحقيؽ ىذا اليدؼ لمكصكؿ إلى أقؿ مسػتكل لممخػزكف، كالػذم سػكؼ يحقػؽ 

األرباح، كتقديـ أفضؿ خدمة لمزبكف، بمعنى أخػر أف القيمػة المثمػى لممخػزكف ىػك تحقيػؽ تػكازف بػيف 

. لذا عند القياـ بشراء المكاد يتـ طػرح سػؤاليف ميمػيف األكؿ مػا كميػة الطمػب؟ كيرمػز ]02[التكاليؼ 

صر لمتكاليؼ عند البحػث عػف إجابػة ( كالثاني متى يككف ىذا الطمب؟ تكجد ثبلثة عناQلو بالرمز )

 لمسؤاليف السابقيف كىي كما يمي:

 أ( تكمفة المكاد نفسيا.

 ب( التكاليؼ المرتبطة باالحتفاظ بيذه المكاد) تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف(.

 ج( التكاليؼ المرتبطة بطمب شراء ىذه المكاد) تكاليؼ الطمب(.

 فرضيات النمنذج
تصادية يتطمب تكفر مجمكعة مف الشركط أك الفرضيات كالتػي بػدكنيا لبناء نمكذج كمية الطمب االق

 : ]02[ال يتحقؽ بناء ىذا النمكذج كمف أىـ ىذه الفركض ما يمي 

. معدؿ الطمب معمكـ كثابت. بمعنى رخر ال يصم  ىذا النمكذج لمطمبات المكسمية أك الدكريػة أك 0

 الفجائية



 

لتكريد ىك الزمف بيف إصدار أمر الشػراء كتسػميـ المػكاد . زمف التكريد معمـك كثابت. كيقصد بزمف ا6

 المطمكبة مف المكرديف

 . أف تككف البنكد مستقمة عف بعضيا3

 . تسميـ الكمية االقتصادية دفعة كاحدة5

 . كمفة الكحدة الكاحدة ثابتة كال يكجد خصـ كمية4

 . رير مسمكح بنفاذ المخزكف، لذا فإف الطمب كزمف التكريد معمكماف2

 كميػػة الطمػػب Q( يبػػيف نمػػكذج تحديػػد كميػػة الطمػػب أك كميػػة الشػػراء االقتصػػادية، حيػػث 6.2شػػكؿ )ال

كالتي تمثؿ مستكل المخزكف بعدد الكحدات. لذا عند سحب ىذه الكحدات مف المخزكف بمعدؿ طمب 

ليػتـ اسػتبلـ كميػات  Bثابت يصب  الميؿ في االتجاه السالب إلى أف يصؿ إلى نقطػة إعػادة الطمػب 

مػػف  Qة مػػف الكحػػدات بعػػد فتػػرة زمنيػػة معمكمػػة، أمػػا الخػػط العمػػكدم فيشػػير إلػػى اسػػتبلـ عػػدد جديػػد

الكحػػدات. عنػػد اسػػتبلـ ىػػذه الكحػػدات يكػػكف مسػػتكل المخػػزكف يقتػػرب مػػف الصػػفر عميػػو فػػإف متكسػػط 

 .]Q/2 ]02أك  2/ (Q + 0 )المخزكف 

 
 ]12[(: نمكذج إعادة الطمب 6.2شكؿ)

 

Q 

D 

 انشيٍ

يخٕسظ 

 Q/2 Bانًخشٌٔ 

 انًخشٌٔ



 

بما أف نفاذ المخزكف رير مسػمكح بػو، فػإف إجمػالي التكػاليؼ السػنكية المكضػحة فػي الشػكؿ السػابؽ 

تكػػكف أقػػؿ مػػا يمكػػف عنػػدما تتسػػاكل  EOQ(. إف قيمػػة 5( يمكػػف حسػػابو مػػف خػػبلؿ المعادلػػة )4.6)

 تكاليؼ الطمب مع تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف، كذلؾ عندما تككف تكمفة الطمب لمبند مرتفعػة سػينتج

عنيا انخفاض في كمية الطمب، بمعنى رخر أف تػكفير المبػالم المسػتثمرة بػالمخزكف سػكؼ تػدفع فػي 

زيادة تكاليؼ الطمب. كما أف تكمفة الطمب لمبند المنخفض سكؼ ينتج عنيا زيادة فػي كميػة الطمػب. 

 .]02[أما تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف فنبلحظ أنيا تزداد مع زيادة الطمب 

 ]12[ؼ السنكية  = تكمفة الشراء + تكمفة االحتفاظ بالمخزكف + تكمفة الطمب  إجمالي التكالي
 

                                                                              CpDCh
Q

oC
Q

D


2
   (=TC)                                   

 حيث أف:
Cp تكاليؼ الشراء لمبند :    

Co   تكاليؼ الطمب :   
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خذ المشتقة يتـ أ  EOQ( كلمحصكؿ عمى أقؿ تكمفة لكمية الطمب االقتصادية 5مف المعادلة )

 .]02[كمساكاة المعادلة بالصفر  Qاألكلى إلجمالي التكمفة السنكية بالنسبة إلى 
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يمكننػػا حسػػاب الكميػػة االقتصػػادية  بحيػػث(، 7(،)2مػػف خػػبلؿ االشػػتقاؽ يتضػػ  أف ىنػػاؾ معػػادلتيف )

ف تكمفػػػة االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف فػػػي ( عنػػػدما تكػػػك 2لمطمػػػب كفقػػػان لمطريقػػػة الرياضػػػية، المعادلػػػة األكلػػػى )

( عنػػػػدما تكػػػػكف تكمفػػػػة االحتفػػػػاظ 7السػػػػنة كػػػػرقـ محػػػػدد كلػػػػيس كنسػػػػبة مئكيػػػػة، أمػػػػا المعادلػػػػة الثانيػػػػة )

 بالمخزكف في السنة كنسبة مئكية.
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 مقدمة  9.3 
تعػد الكميػات اليائمػػة مػف المخػػزكف كتكمفػة إدارتػػو كاالحتفػاظ بػػو مػف أكبػػر المشػاكؿ التػػي تعػاني منيػػا 

المنظمات، مما جعميا تضع خططان كسياسات لمتحكـ كالسيطرة عميو لخفض تكاليؼ اإلنتاج  كزيادة 

كف مػػف المػػكاد الربحيػػة، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ التكريػػد المباشػػر مػػف المػػكرديف بيػػدؼ خفػػض كميػػة المخػػز 

كالمنتجػات النيائيػة فػي المخػازف. يعػد نظػاـ  (Work in process) (WIP)كالمكاد تحت التشغيؿ 

الطمب اآلني مف أىـ السياسات التػي تعمػؿ بيػا كبػرل شػركات التصػنيع العالميػة خصكصػان فػي ظػؿ 

 ازدياد شدة المنافسة كقمة المكارد كارتفاع األسعار.
 

    الطمب اآلني التطنر التاريزي لنظام 1.3

بداية ظيػكره مػف قبػؿ ىنػرم كانت  JITبغض النظر عف بعض المصادر التي تشير إلى أف مفيـك 

بنجاح فػي العمميػات  تيذا النظاـ ظير ل ةالحقيقي اآلثاركلكف  0960في سنة   Henry Fordفكرد 

شػػركة ل مسػػاعد مػػدير اإلنتػػاج لػػد Taiichi Ohnoشػػي اكىنػػك ف قبػػؿ تايتاإلنتاجيػػة فػػي اليابػػاف مػػ

حػػدث نجاحػػات فػي خفػػض التكػػاليؼ كزيػػادة أكالػذم  دايػػة السػبعينات مػػف القػػرف العشػػريف،تكيكتػا فػػي ب

تطبيػػؽ ىػػذا المفيػػـك فػػي العديػػد مػػف  انتشػػار ىػػذه النجاحػػات أدت إلػػى. المبيعػػات بػػالجكدة المطمكبػػة

     الشػركات خصكصا شركات صناعة السيارات. كخكفان مف فقدىا لممبيعات انتيجت  ةالشركات الياباني

دارة الجػػػػػػػػػػػػػػػكدة الشػػػػػػػػػػػػػػػاممة  JIT بنظػػػػػػػػػػػػػػػاـ لمعمػػػػػػػػػػػػػػػؿ األمريكيػػػػػػػػػػػػػػػة نيػػػػػػػػػػػػػػػج الشػػػػػػػػػػػػػػػركات اليابانيػػػػػػػػػػػػػػػة                     كا 

Total Quality Management (TQM) ظيػػػر مفيػػػكـ جديػػػد كىػػػك  ،فػػػي بدايػػػة الثمانينػػػات

رة، كمػا مباشػ د مػف المػكرد إلػى العمميػة الصػناعيةىػذا المفيػكـ يػتـ فيػو نقػؿ المػكا ،المخػزكف الصػفرم

كتخزيف المػكاد، كمناكلتيػا  تكاليؼ التفتيش،إلى خفض المخزكف الصفرم لمشركات العاممة بو  يؤدم

 .]09[ كتقادميا تمفياكاالحتفاظ بالمخزكف كمخاطر 

 
 



 

  اآلنيفمساة نظام الطمب  3.3

سػػي ليػػذه إليجػػاد العبلقػػة المثمػػى بػػيف التكمفػػة كالجػػكدة، كاليػػدؼ الرئيفمسػػفة إداريػػة  JITيعتبػػر نظػػاـ 

. كالسػػػؤاؿ الػػػذم يطػػػرح نفسػػػو ىنػػػا مػػػا حاجتنػػػا ليػػػذا المخػػػزكف؟ ]61[الفمسػػػفة ىػػػك خفػػػض المخػػػزكف 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب معرفػة العكامػؿ المػؤثرة فػي اإلنتػاج كالكفػاءة، كػالجكدة ككقػت اإلعػداد 

مكانيػػة اآلالت، الشػػكؿ ) لعبلقػػة بػػيف لػػدل اليابػػانييف كيبػػيف ا JIT( يكضػػ  مفيػػـك فمسػػفة نظػػاـ 3.0كا 

 خفض المخزكف كاإلنتاج بكفاءة عالية. 

 
 (: فمسفة نظاـ الطمب اآلني0.3شكؿ)

 
حيػػث يمثػػؿ ارتفػػاع النيػػر مسػػتكل المخػػزكف، كالقػػارب العمميػػات بالشػػركة، كالصػػخكر التػػي فػػي القػػاع 

عػػػادة العمػػػؿ كالتػػػالؼ  عكائػػػؽ اإلنتػػػاج الخفيػػػة مثػػػؿ قمػػػة الجػػػكدة كتػػػخخير المػػػكرد كالتنبػػػؤات الخاطئػػػة كا 

كريرىػػا. عنػػدما يكػػكف مسػػتكل المػػاء مرتفػػع سػػيبحر القػػارب بكػػؿ سػػيكلة بسػػبب أف جميػػع الصػػخكر 

مغطاة كعنػد انخفػاض مسػتكل النيػر تبػدأ ىػذه الصػخكر بػالظيكر، كلئلبحػار بنجػاح يجػب إزالػة ىػذه 

العكائؽ في كػؿ مػرة يػتـ ظيكرىػا حتػى يخمػك القػاع مػف ىػذه الصػخكر كيكػكف اإلبحػار بػدكف عكائػؽ. 

اكىنػػك فػػي إزالػػة ىػػذه العكائػػؽ، كأعطػػى ميػػزة تنافسػػية لشػػركة تكيكتػػا فػػي خفػػض التكػػاليؼ  حيػػث نجػػ 



 

فػإف الركػائز األساسػية ليػذه الفمسػفة تػتمخص فػي  عميػو. ]61 [كالتػي بػدكرىا زادت مػف أربػاح الشػركة

 :]60 [النقاط التالية

 . كؿ الفكاقد التي ال تضيؼ قيمة لممنتج أك الخدمة يمـز إزالتيا0

المخػػػزكف فاقػػػد، كيمثػػػؿ مشػػػكمة يجػػػب حميػػػا بػػػدؿ مػػػف إخفائيػػػا. الفاقػػػد يمكػػػف إزالتػػػو بشػػػكؿ  . يعتبػػػر6

 تدريجي بإزالة كميات المخزكف الصغيرة مف النظاـ

. يمثػػؿ كػػؿ مػػف الزبػػكف كالجػػكدة، المعيػػارييف الرئيسػػييف لتقيػػيـ المنػػتج، ليػػذا يؤخػػذاف باالعتبػػار عنػػد 3

 ه اإلنتاج حسب الطمب.تصميـ المنتج كنظاـ التصنيع، مما يدفع باتجا

. مركنػػػة التصػػػنيع، يتضػػػمف سػػػرعة االسػػػتجابة إلػػػى الطمبػػػات المسػػػتممة، تغييػػػر التصػػػميـ كتغييػػػر 5

 الكمية، كىذا ضركرم لئلبقاء عمى الجكدة مرتفعة كخفض التكاليؼ مع تنكع خط اإلنتاج

 المكرديف كالزبائف.. دعـ االحتراـ المتبادؿ المبني عمى الشفافية كالثقة بيف العامميف بالمنظمة ك 4

. العمؿ كفريؽ لتحقيػؽ تنػافس لممنػتج عالميػا، بمشػاركة كػؿ مػف اإلدارة كالعػامميف، لمػدفع فػي زيػادة 2

 المركنة كالمسؤكلية

. تػػػرؾ العامػػػؿ يقػػػـك بميامػػػو، ألنػػػو فػػػي الغالػػػب ىػػػك أفضػػػؿ مػػػف يعطػػػي مقتػػػرح لتحسػػػيف ظػػػركؼ 7

 يده فقطالتشغيؿ، كىذا يجعؿ العامؿ يعمؿ بعقمة بدؿ مف العمؿ ب

 ماينم نظام الطمب اآلني  3.4
ييدؼ نظاـ الطمب اآلني كمػف خػبلؿ تطبيقػو بالمنظمػات إلػى إيجػاد مخرجػات إنتػاج بتكػاليؼ كزمػف 

نظػاـ  يعتبػر .تشػكؿ قيمػة مضػافة كاألنشطة التػي ال الفكاقديد منخفضيف كذلؾ بإزالة جميع أنكاع ر تك 

حسػػيف القػػدرة عمػػى التغييػػر كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ييػػدؼ إلػػى ت مػػف ككنػػو تقنػػيأكثػػر  فمسػػفي الطمػػب اآلنػػي

زالتو. إف التغيير مػف خػبلؿ نظػاـ الطمػب اآلنػي ىػك تغييػر يشػمؿ كػؿ كظيفػة  تعريؼ كتحديد الفاقد كا 

حيث ييدؼ إلى تحسيف اإلنتاجية كحركة المكاد مف مرحمػة إلػى مرحمػة أخػرل  ،مف كظائؼ المنظمة



 

عػػػػرؼ ىػػػػذا النظػػػػاـ العديػػػػد مػػػػف البػػػػاحثيف بػػػػائف. قػػػػد مز حػػػػيف كصػػػػكليا لاإلنتػػػػاج إلػػػػى  عمميػػػػات خػػػػبلؿ

 التالية: كالميتميف نكرد منيا التعريفات

مفيػػـك إنتػػاجي يسػػاعد فػػي تحسػػػيف بخنػػو  JITنظػػاـ  Voss and Robinson  (1987)عػػرؼ

 فكائػػد ربحيػػةمػػف تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ  بحيػػث يكػػكف العائػػدالعمميػػات اإلنتاجيػػة مػػف خػػبلؿ إزالػػة الفاقػػد 

 .]66[ بة كبالكمية المناسبة كفي الكقت كالمكاف المناسبيفلممنتجات بالجكدة المطمك 

نظاـ لو عبلقة بمتطمبات السكؽ مع العمميات بخنو   Tumbull et al  (1992)تـ تعريفو مف كذلؾ

 .]66[صكره التصنيعية إلزالة الفاقد بكؿ 

تتضمف األفراد نظاـ يمكف النظر إليو مف عدة زكايا مختمفة  عرفكه بخنو Fieder et al  (1993)أما

ىندسيان )التصميـ اإلنتاجي لممصنع، خفض كقػت  ،، التدريب(JIT) سمككيات، حكافز، تعميـ فمسفة 

 .]66[ عداد(إلا

فقد عرفو بخنو مدخؿ منظـ يعمؿ عمى تشخيص كاستبعاد النشاطات التي ال  Kerper (2006) أما

 .]63[اع حاجات الزبكف تضيؼ قيمة لممنتج مف خبلؿ عممية التحسيف المستمر مف أجؿ إشب

بخنو أنظمػة التشػغيؿ التػي تحقػؽ أقصػى قػدر مػف القيمػة  Krajewsky et al (2010)كأخيرا عرفو 

المضافة في كؿ نشاطات المنظمة عف طريؽ إزالة كافة أنكاع الفكاقػد كالتػخخير فييػا، أم أنػو أنظمػة 

 .]63[عمميات تعظـ القيمة المضافة لكؿ نشاط مف نشاطات الشركة 

خبلؿ التعريفات السابقة نبلحظ أنيػا تركػز جميعيػا عمػى خفػض الفاقػد كالكصػكؿ بػالمخزكف إلػى  مف

بخنػو فمسػفة إداريػة إلزالػة كافػة فكاقػد  JITيمكف استنتاج تعريؼ شامؿ لنظاـ المخزكف الصفرم، كما 

كحسػب  التصنيع بإنتاج المنتج المناسب في المكاف المناسب كفي الزمف المناسب كبالجكدة المناسبة

 رربة الزبكف.

 



 

  زصائص نظام الطمب اآلني 5.3
 :]65[يتميز ىذا النظاـ بمجمكعة مف الخصائص كىي كاآلتي 

. إف المخزكف ىك أصؿ رير مرركب فيو ألنو ال يضيؼ قيمة، كالنشاط الذم ال يضيؼ قيمة ىك 0

 النشاط الذم يتكقع منو عدـ زيادة منفعة لممنتج مف كجية نظر الزبكف.

تماـ بكؿ األنشطة التي ال تضيؼ قيمة كذلؾ بتخفيضيا أك إلغائيا، مثػؿ النشػاطات النكعيػة . االى6

كالفحص كالمعاد تشغيمو، كما يعد نشاط العمؿ المباشر كالكقت الضائع الذم ينجـ عف تمػؼ الجػزء 

 اإلنتاجي كعمميات التييئة مف األنشطة التي ال تضيؼ قيمة عبلكة عمى المخزكف.

ز عمى تقميؿ كقت اإلنتاج كىك عبارة عف مجمكع كقت المعالجة كيمكف خفض كقت . يككف التركي3

اإلنتاج مف خبلؿ تخفيض كقت االنتظار كالفحص ك إيصاؿ ىذه األكقات إلى الصفر، حيث يعتبػر 

 مجمكع ىذه األكقات الثبلثة ىك كقت ضائع ال يضيؼ قيمة.

ؼ عيػػكب فػػي اإلنتػػاج، كيجػػب التخكيػػد . يتكقػػؼ اإلنتػػاج فػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد قطػػع ريػػار أك اكتشػػا5

عمى تجنب كمعالجة األسباب المؤدية لعيكب اإلنتاج بخسرع كقت، بينما في أنظمػة اإلنتػاج التقميديػة 

يكػػكف مخػػزكف قطػػع الغيػػار كاإلنتػػاج تحػػت التشػػغيؿ كبيػػران بدرجػػة تكفػػي ليػػتمكف العػػاممكف مػػف طػػرح 

 .القطع المعيبة جانبان كاالستمرار في تشغيميا العادم
 

   المبادئ األساسية لبنا  نظام الطمب اآلني في المنظمة 6.3
فػػي المنظمػػة يجػػب إتبػػاع المبػػادئ األربعػػة عشػػر التاليػػة كالتػػي جعمػػت مػػف شػػركة  JITلتطبيػػؽ نظػػاـ 

 :]64[تكيكتا ناجحة كىي كما يمي 

. اعتمػػػػاد القػػػػرارات اإلداريػػػػة الخاصػػػػة بالمنظمػػػػة عمػػػػى الفمسػػػػفة طكيمػػػػة األجػػػػؿ، كلػػػػك عمػػػػى حسػػػػاب 0

 األىداؼ المالية قصيرة األجؿ

 . السرياف )التدفؽ( المستمر لمعممية إلبراز المشاكؿ عمى السط 6



 

 . استخداـ نظاـ السحب لتجنب اإلنتاج الزائد3

 . تحقيؽ فمسفة التخني في إنجاز األعماؿ )السمحفاة كاألرنب(5

 لمرة األكلى. تعمـ ثقافة التكقؼ إلصبلح األعطاؿ لمحصكؿ عمى الجكدة الصحيحة مف ا4

 . المياـ كالعمميات المعيارية ىي األساس لمتحسيف المستمر كتطكير قدرات العامميف2

. استخداـ التحكـ المرئي حتى ال تككف ىناؾ مشاكؿ مخفية ) التخمص مف المػكاد الغيػر مطمكبػة، 7

افظػػة فػػي مكانػػو، تنظيػػؼ مكػػاف العمػػؿ، انجػػاز الميػػاـ بػػنفس الطريقػػة، المح ءالتخكػػد مػػف أف كػػؿ شػػي

 عمى النظاـ كالتحسيف المستمر(

 . استخداـ التكنكلكجيا المكثكؽ فييا كالتي تـ اختبارىا بدقة مف قبؿ العامميف 1

 . تنمية القادة الذيف يدرككف العمؿ كمعايشة فمسفتو كتعميميا لآلخريف9

 . تطكير العامميف المتميزيف كالفريؽ الذم يتبع فمسفة الشركة01

 لمكسعة مف الشركاء كالمجيزيف كمساعدتيـ عمى التحسيف. احتراـ الشبكة ا00

يجاد حمكؿ لممشكمة06  . المتابعة الشخصية لفيـ الحالة كا 

 . اتخاذ القرارات بتكافؽ اآلراء كبتخني، كاألخذ بجميع الخيارات كتنفيذ القرارات بسرعة03

 (kaizenمستمر )( كالتحسيف الhansei. تصب  المنظمة متعممة مف خبلؿ التفكير المستمر )05

( أف ىذه المبادئ تقكد التقنيػات كاألدكات لنظػاـ الطمػب اآلنػي، كقػد قسػميا 6115) Likerبيف  كلقد

 إلى أربعة أقساـ ىي:

 (.0*  فمسفة طكيمة األمد )تتضمف مبدأ رقـ   

 (.1إلى مبدأ رقـ  6*  العممية الصحيحة سكؼ تقدـ النتائج المناسبة )مف مبدأ رقـ   

 (.00إلى مبدأ رقـ  9القيمة لممنظمة بكاسطة تطكير العامميف كالشركاء )مف مبدأ رقـ  *  إضافة  

 (.05إلى مبدأ رقـ  06*  تقكد الحؿ لجذكر المشاكؿ المستمرة إلى التعمـ )مف مبدأ رقـ   
 



 

   تطبيق نظام الطمب اآلني متطمبات 7.3
 :لتطبيؽ نظاـ الطمب اآلني يتطمب تحقيؽ اآلتي

 :]62[عاليات الكحدة االقتصادية كالذم يخخذ األبعاد اآلتية أ( التخطيط لف

 JIT. البعػػد الػػداخمي: كالػػذم يركػػز عمػػى الكحػػدة االقتصػػادية ذاتيػػا حيػػث يحتػػاج تطبيػػؽ نظػػاـ 0    

إلػػػػى إحػػػػداث تغييػػػػرات جذريػػػػة فػػػػي الكحػػػػدة االقتصػػػػادية كمػػػػف بينيػػػػا الترتيػػػػب الػػػػداخمي لممصػػػػنع 

 ى اإلنتاج كالعبلقات مع المكرديف.كالعمميات اإلنتاجية كطرؽ السيطرة عم

. البعد الخارجي: الذم يركز عمى المكرديف كحيث أف المخزكف يمعب دكران أساسيا في تحسيف 6    

كفػػاءة الكحػػدة االقتصػػادية كقػػد تكػػكف تكمفتػػو عاليػػة ممػػا يسػػتكجب التخطػػيط مػػف أجػػؿ جعػػؿ تكمفػػة 

 المخزكف مساكية لمصفر.

اختيػػػار المػػػكرد الػػػذم يمتػػػـز بتكريػػػد  JITتمـز تطبيػػػؽ نظػػػاـ ب( السػػػيطرة عمػػػى المػػػكرديف: حيػػػث يسػػػ

 المستمزمات ضمف أكقاتيا المحددة بحيث يتـ مراعاة اآلتي:

 * إف الطمب عمى المكاد األكلية كالقطع يتـ حاالن قبؿ حدكث الطمب عمى اإلنتاج أك االستخداـ. 

 *  خفض عدد المجيزيف إلى أدنى حد ممكف. 

مة األجؿ مع المجيزيف كىػذه االتفاقيػات تشػمؿ جدكلػة تجييػز المػكاد لمكحػدة *  عقد االتفاقيات طكي 

 االقتصادية كنكعية المكاد األكلية التي يتـ تجييزىا كالسعر الذم سيتـ دفعو كمكاعيد الدفع.

*  خفػػػض أك إزالػػػة جميػػػع عمميػػػات الفحػػػص التػػػي يػػػتـ إجراءىػػػا عمػػػى المػػػكاد المسػػػتممة مػػػف خػػػبلؿ   

 بصكرة مسبقة.االتفاؽ عمى النكعية 

 :]62[( إلى قسميف 6106حسب رأم إسماعيؿ ) JITيمكف تقسيـ متطمبات تطبيؽ نظاـ  كما

 المتطمبات الزاصة بتييئة العنصر البشري عمى ازتالف مستنياتو التنظيمية 9.7.3
 :في اآلتيكتتمثؿ المتطمبات الخاصة بتييئة العنصر البشرم 

 لعميا كتعيدىـ بتطبيؽ النظاـالحصكؿ عمى تخييد أفراد اإلدارة ا -أ  



 

يعػػد ذلػػؾ أحػػد العناصػػر الحاكمػػة كالرئيسػػية البلزمػػة لضػػماف نجػػاح تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ، كذلػػؾ ألنيػػا 

 تممؾ القرار االستراتيجي الخاص بالتطبيؽ كتكفير اإلمكانيات المادية كالبشرية البلزمة.

 داريةالحصكؿ عمى دعـ كتخييد العامميف عمى مختمؼ مستكياتيـ اإل -ب  

عمى تخييد كدعـ اإلدارة العميػا ليػذا النظػاـ، أنمػا يتطمػب ضػركرة إعػداد  JITال يقتصر نجاح تطبيؽ 

كتدريب العامميف في مختمؼ المستكيات اإلدارية لمحصكؿ عمى تخييػدىـ لبػرامج نظػاـ الطمػب اآلنػي، 

مميف ليػػػذا كلضػػػماف عػػػدـ مقػػػاكمتيـ كرفضػػػيـ ليػػػذا النظػػػاـ. كيمكػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى دعػػػـ كتخييػػػد العػػػا

 النظاـ كضماف عدـ رفضيـ لو عف طريؽ اآلتي:

* شػػػرح النظػػػاـ كأىدافػػػو لمختمػػػؼ العػػػامميف فػػػي المنظمػػػة، كتكضػػػي  األسػػػباب التػػػي جعمػػػت المنظمػػػة     

 تمجخ إلى تطبيقو، كأىمية النظاـ في تدعيـ المركز التنافسي لممنظمة، كدكر كؿ فرد في ذلؾ.

امميف عمػػى النظػػاـ كفمسػػفتو األساسػػية، كػػذلؾ تػػدريبيـ عمػػى   * التػػدريب المسػػتمر، كطكيػػؿ األجػػؿ لمعػػ

كيفية حؿ المشػكبلت، باسػتخداـ األسػمكب العممػي، حيػث أف ىػذا النظػاـ ال يسػم  بتػراكـ المشػكبلت 

 .]62[اإلنتاجية كمكاجيتيا مف خبلؿ تحميؿ ىذه المشكبلت 

ام اإلنتــاج ننظــام ةدارة المتطمبــات الزاصــة بــالنظم المكننــة لممنظمــة نالتــي تتمثــل فــي نظــ 1.7.3

 المناد ننظام الجندة

 :]62 [كتتمثؿ في المتطمبات اآلتية
 متطمبات تصميم النظام اإلنتاجي -أ 
. إنتاج كميات صغيرة فػي الدفعػة الكاحػدة، أم تخفػيض حجػـ الدفعػة المنتجػة إلػى أقػؿ حػد ممكػف، 0

 منافع أىميا ما يختي :لتخفيض التكاليؼ، حيث يحقؽ اإلنتاج بكميات صغيرة متكررة مجمكعة 

 * تخفيض كميات المخزكف مف المنتج إلى أقؿ حد ممكف  

 * تخفيض حجـ أنشطة الفحص كالتفتيش  

 * سرعة اكتشاؼ عيكب المنتج، كعيكب التشغيؿ، كعيكب األصناؼ المكردة  



 

 يؿ.* زيادة درجة مركنة النظاـ اإلنتاجي، مما يحسف مف فرصة النظاـ لبلستجابة لطمبات العم  

. تطكير تكنكلكجيػا اإلنتػاج، كذلػؾ عػف طريػؽ تطبيػؽ المجمكعػات التكنكلكجيػة، كالتػي تعتمػد عمػى 6

تحميؿ أجزاء المنتجات، كمقارنة بعضيا ببعض، لتككيف مجمكعات مف المنتجات كالقطع تتماثؿ في 

زمػػػػة احتياجاتيػػػػا كخصائصػػػػيا التشػػػػغيمية كاليندسػػػػية كالتصػػػػميمية، كيػػػػتـ تحديػػػػد مجمكعػػػػة اآلالت البل

لتشغيؿ أك إنتاج كؿ مجمكعة مف ىذه المجمكعػات، بحيػث يػتـ ترتيػب ىػذه اآلالت عمػى شػكؿ دائػرة 

 :]62[. كيحقؽ ىذا األسمكب عدة مزايا منيا ما يمي Uأك حرؼ 

 * سرعة تدفؽ العمؿ عمى خط اإلنتاج  

نتاجيا بكميات صغيرة    * تعدد المخرجات كا 

 دكرة اإلنتاج، كتكمفة المخزكف، كتكمفة المناكلة كاإلنتاج* خفض كقت االنتظار، ككقت اإلعداد ك   

. اسػػػتقرار معػػػدالت كجػػػداكؿ اإلنتػػػاج كاسػػػتمرارىا بصػػػفة متكػػػررة، حيػػػث يسػػػاعد ذلػػػؾ عمػػػى تحقيػػػؽ 3

اليدؼ الرئيسي لمنظاـ كالذم يتمثؿ في إنتاج الكمية الصحيحة لكؿ يكـ، كتتعػدد كسػائؿ تحقيػؽ ىػذا 

 االستقرار كمنيا ما يختي:

 فيض كقت دكرة اإلنتاج* تخ  

* إتباع مفيـك األداء المرف الذم يمتـز فيو العماؿ بإنجاز خطة اإلنتاج اليكمية بغض النظػر عػف   

 عدد الساعات الفعمية كبمجرد تحقيقيا ينتيي العمؿ

 * ربط اإلنتاج بالطمب، أم جعؿ معدؿ اإلنتاج اليكمي يساكم معدؿ الطمب اليكمي  

لسحب فػي التخطػيط الػداخمي لممصػنع، كفػي العمميػات اإلنتاجيػة، حيػث أف . االعتماد عمى نظاـ ا5

المتبع في النظـ التقميدية ىك نظاـ الدفع الذم يقكـ عمى أف يسير كؿ مركز إنتاج عمى جدكؿ عمؿ 

تحدد مكاعيد االنتياء مف المياـ التي يقػكـ بيػا، كبعػد االنتيػاء منيػا يقػكـ بػدفع نػاتج مػا قػاـ بتشػغيمو 

ز التػػػالي بغػػػض النظػػػر عػػػف حاجتػػػو الحقيقيػػػة كمػػػدل اسػػػتعداده السػػػتبلـ تمػػػؾ المخرجػػػات، إلػػػى المركػػػ



 

كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ زيػػادة المخػػزكف كالمػػكاد تحػػت التشػػغيؿ، أمػػا نظػػاـ السػػحب يعتمػػد عمػػى قيػػاـ كػػؿ 

 مركز بسحب مستمزماتو اإلنتاجية مف مركز العمؿ السابؽ كقت حاجتو، كبالكمية المطمكبة فقط.

 زاصة بنظام ةدارة المنادالمتطمبات ال -ب
كىػػي  JITيجػػب أف يتػػكفر فػػي نظػػاـ إدارة المػػكاد مجمكعػػة مػػف السػػمات التػػي تمثػػؿ متطمبػػات تطبيػػؽ 

 :]62[كاآلتي 

. االختيار المبكر لممكرد، حيث يتـ اختيار المكرديف قبؿ الكصكؿ إلى التصميـ النيائي لممنتج أك 0

 صميـ.القطع، بحيث يتـ إشراؾ المكرديف في عمميات الت

كيتطمب ذلؾ حسف اختيار المكرديف، حيث تتـ عممية االختيػار  JIT. مساندة كتخييد المكرد لنظاـ 6

مف خبلؿ فريؽ عمؿ يتكلى قيادتو مدير إدارة المكاد كيتـ اختيار المكرد في ضكء قدرتػو عمػى الكفػاء 

نتاجيػة كاألسػعار التػي بمستكيات الخدمة المطمكبة كالتحسينات المستمرة التي يجرييػا عمػى طاقتػو اإل

 يعرضيا.

. تنميػػة عبلقػػات طكيمػػة األجػػؿ مػػع المػػكرديف مػػف خػػبلؿ عقػػكد مرنػػة كطكيمػػة األجػػؿ، حيػػث يمثػػؿ 3

 المكرد مرحمة ما قبؿ اإلنتاج كالمكزعكف مرحمة ما بعد اإلنتاج.

 . تغييػػر نظػػاـ الشػػراء التقميػػدم الػػذم يعتمػػد عمػػى عػػدة إجػػراءات، بحيػػث تقػػـك الشػػركة بتكقيػػع عقػػكد5

طكيمػػة األجػػؿ مػػع مكردييػػا كعنػػد الطمػػب عمػػى المػػكاد تسػػتخدـ بطاقػػة الشػػراء كىػػي نػػكع مػػف بطاقػػات 

 التحكيؿ تشتمؿ عمى تعميمات المكرد حكؿ نظاـ تسميـ المكاد كالقطع المطمكبة.

 . يتـ تكريد المكاد كالقطع بكميات صغيرة متكررة كفقا لحاجة اإلنتاج اآلني. 4

 يف في عبكات نمطية محددة الكمية.. استبلـ المكاد مف المكرد2

 . االعتماد عمى عدد محدد مف المكرديف لكؿ قطعة.7

 . االحتفاظ بخقؿ كمية مف المخزكف.1



 

. أف يتـ التفاكض عمى السعر في ضكء تحميؿ التكاليؼ كلػيس عمػى أسػاس أقػؿ األسػعار المقدمػة 9

 مف المكرديف.

 منظمة.. مراعاة القرب الجغرافي لممكرديف مف مصانع ال01

 المتطمبات الزاصة بنظام الجندة –ج 
 :]62 [كتتمثؿ ىذه المتطمبات في اآلتي

. الجػػكدة ىػػي مسػػؤكلية كػػؿ فػػرد فػػي المنظمػػة، كليسػػت مسػػئكلية قسػػـ أك إدارة الجػػكدة فقػػط، حيػػث 0

 يجب أف يشترؾ الجميع في تقديـ األفكار المبتكرة التي تؤدم في النياية إلى إرضاء الزبكف.

الجكدة ال تقتصر عمى العامميف داخؿ المنظمة فقػط بػؿ تمتػد أيضػان إلػى المػكرديف حتػى . مسئكلية 6

يمكػػف السػػماح بػػدخكؿ المػػكاد كمسػػتمزمات اإلنتػػاج الػػكاردة مػػف المػػكرديف إلػػى األقسػػاـ الطالبػػة مباشػػرة، 

ا دكف الحاجة إلى إجراءات االستبلـ كالفحص، كالتي ينظر إلييا كفقا لفمسػفة الطمػب اآلنػي عمػى أنيػ

 أنشطة رير منتجة.

. التكقػػػػؼ كاالسػػػػتغناء عػػػػف اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب التقميديػػػػة فػػػػي إدارة الجػػػػكدة مثػػػػؿ الفحػػػػص كمراقبػػػػة 3

الجكدة، بؿ يجػب إتبػاع األسػاليب الحديثػة فػي إدارة الجػكدة كالمتمثمػة فػي تطبيػؽ مػدخؿ إدارة الجػكدة 

 نافسية لممنظمة.الشاممة كالذم يركز عمى التحسيف كالتطكير المستمر في القدرة الت
 

 أىداف نظام الطمب اآلني  8.3
إلػػى تبسػػيط انتقػػاؿ المػػكاد مػػف المػػكرد إلػػى الزبػػائف، ممػػا يزيػػد مػػف سػػرعة العمميػػة  JITييػػدؼ نظػػاـ 

اإلنتاجيػػة. كبيػػذا تبقػػى المنظمػػة منافسػػة لممنظمػػات األخػػرل مػػف حيػػث تمبيػػة طمبػػات الزبػػائف بػػالجكدة 

تسػعى إلػى تحقيقيػا رالبيػة المنظمػات. كلكػي يػتـ تحقيػؽ  المطمكبة كبخسػعار مناسػبة، كىػذه األىػداؼ

 : ]67[التالية  JITىذه األىداؼ يتطمب إتباع تقنيات 

 التالؼ الصفرم (أ 



 

 كقت األعداد الصفرم (ب 

 المخزكف الصفرم (ج 

 المناكلة الصفرية (د 

 كقت التكريد الصفرم (ق 
 

  عناصر نظام الطمب اآلني 9.3
كالعناصػر المشػتركة بينيػا تتمثػؿ فػي  JITنظػاـ  تناكليػا فقػد تعػددت عناصػر تـ حسب المراجع التي

 :]67[اآلتي 

 إزالة الفاقد (أ 

 خفض المخزكف (ب 

 الصيانة الكقائية (ج 

 العبلقة مع المجيزيف (د 

 التحسيف المستمر كالرقابة عمى الجكدة الشاممة (ق 

 ةزالة الااقد  9.9.3
أس المػاؿ، القػكل ) ر المػكارد يمكف تعريؼ الفاقد عمػى أنػو، JITالفاقد إحدل سمات نظاـ  إزالة يعتبر

)إضػافة  التػي ليػا أثػر مباشػر عمػى التكػاليؼ العاممة، اآلالت كالمعػدات، المػكاد، األرض... كريرىػا(

)القيمة المضافة ىي النشاط الػذم يحػكؿ شػكؿ المػكاد الخػاـ أك المعمكمػات  قيمة بدكف إضافة تكمفة(

م يخخػػػذ الكقػػػت كالمصػػػادر بمػػػا يمبػػػي متطمبػػػات الزبػػػكف. أمػػػا القيمػػػة الغيػػػر مضػػػافة ىػػػي النشػػػاط الػػػذ

 .]61[ خدمػة لمزبػكفأك لممنتج النيػائي  كالمساحات بدكف إضافة قيمة إلى المنتج أك الخدمة نفسيا(

كيمكػف تمثيػؿ القيمػة المضػافة كالقيمػة الغيػر مضػػافة بمثػاؿ كاقعػي باإلمكػاف مبلحظتػو، فعنػد حػػدكث 

 :]69[عميو اآلتي تكقؼ لآللة كالذم يمثؿ فاقد نتيجة الحركة كالزمف سكؼ يترتب 

 ثكاني 01الذىاب إلى الرؼ                 



 

 ثانية 061البحث عف القطع                 

 ثكاني 01العكدة لمكاف العمؿ               

 ثانية 04البحث عف األدكات               

 ثكاني 4تركيب القطعة                    

 ثانية 021إجمالي الزمف                     

 ثكاني 4إجمالي القيمة المضافة             

 ثانية 044إجمالي القيمة الغير مضافة        

مػف قبػػؿ  إزالػػة ىػذه الفكاقػػد ككيفيػة JITاكىنػػك سػبعة فكاقػػد مػف خػػبلؿ عممػو بنظػػاـ  تايتشػي حػػدد  كقػد

 .] 67،69[ تيكىي كاآل Shigeo Shingoشيقك شينقك 

 اإلنتاج الزائد*    

 نتظار* كقت اال  

 * النقؿ  

 ائدةالز  * العممية  

 * المخزكف  

 * الحركة  

 التالؼ*   

 * اإلنتاج الزائد 

يعد اإلنتاج الزائد مف أكثر الفكاقػد شػيكعان فػي العمميػات الصػناعية كىػك عبػارة عػف زيػادة فػي اإلنتػاج 

كالكقػت. يمكػف أكثر مما يحتاجو السػكؽ كالػذم يترتػب عميػو زيػادة فػي المخػزكف كاسػتيبلؾ  لممكػائف 



 

إزالػػػة ىػػػذا الفاقػػػد مػػػف خػػػبلؿ خفػػػض أكقػػػات اإلعػػػداد كالمزامنػػػة بػػػيف الكميػػػات المنتجػػػة كالكقػػػت بػػػيف 

نتاج حسب متطمبات الزبكف.  العمميات كا 

 *  نقت االنتظار 
يحػػدث االنتظػػار عنػػدما تكػػكف العمميػػة الصػػناعية ريػػر متزامنػػة بسػػبب عػػدـ جاىزيػػة العامػػؿ أك عػػدـ 

كسػكء المعػدات كضػعؼ االتصػاؿ كيمكػف إزالتػو مػف  setup timeإلعػداد تكفر المكاد كطكؿ كقػت ا

 خبلؿ تزامف العمؿ كتكازف التحميؿ باستخداـ العماؿ ذكم خبرة ككفاءة عالية كمركنة عمؿ اآلالت.

 * النقل 
تعتبػػر المناكلػػة الغيػػر ضػػركرية لممػػكاد كالتػػي تضػػيؼ قيمػػة إلػػى اإلنتػػاج إحػػدل ىػػذه الفكاقػػد. كمػػا أف 

يترتػػب عميػو فاقػػد أخػر، فاإلنتػػاج الزائػد يعػد إحػػدل الفكاقػد لعمميػػة النقػؿ كالػػذم يتسػبب فػػي كجػكد فاقػد 

نقؿ ىذا اإلنتاج الزائػد، كمػا أف المخػزكف كحركػة المػكاد داخػؿ كخػارج المخػزف تتطمػب عمالػة كركافػع 

كػف لنقؿ ىذه المكاد، مما يترتب عف ذلؾ أضرار قػد تمحػؽ بػالمكاد نتيجػة نقميػا مػف مكػاف ألخػر، كيم

نشػػاء ترتيبػػات داخميػػة لممسػػاعدة عمػػى إلغػػاء  إزالػػة ىػػذه الفكاقػػد مػػف خػػبلؿ إزالػػة فكاقػػد اإلنتػػاج الزائػػد كا 

 النقؿ كالمناكلة الغير الزمة كذلؾ تحسيف أساليب النقؿ كالمناكلة.

 * العممية الزائدة 
كيمكػف إزالػة  تحدث العممية الزائدة عند إضافة قيمة إلى المنتج تكػكف ريػر مرركبػة مػف قبػؿ الزبػكف،

 ىذا الفاقد مف خبلؿ إزالة العمميات التي ال تضيؼ قيمة لممنتج كعدـ حاجة الزبكف ليا.

 * المززنن 
تحػػػدث فكاقػػػد التخػػػزيف نتيجػػػة شػػػراء كتخػػػزيف المػػػكاد بكميػػػات كبيػػػرة دكف الحاجػػػة إلييػػػا. كػػػذلؾ نتيجػػػة 

صػػػادر الفكاقػػػد األخػػػرل اإلنتػػػاج الزائػػػد كضػػػعؼ التخطػػػيط كتتمثػػػؿ إزالػػػة فكاقػػػد المخػػػزكف فػػػي إزالػػػة م

 كاإلنتاج الزائد كذلؾ خفض المخزكف بتقميص فترة اإلعداد ككقت التكريد كالشراء حسب الطمب.

 



 

 * الحركة 
كىػػػي القيػػػاـ باإلعمػػػاؿ الغيػػػر مطمكبػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى نفػػػس اليػػػدؼ كحركػػػة اآلالت كالمعػػػدات كيمكػػػف 

 إزالتيا مف خبلؿ ترتيب كتنظيـ المعدات كاألعماؿ.

 * التالف 
ىػػػك اإلنتػػػاج الغيػػػر مطػػػابؽ لممكاصػػػفات حيػػػث يػػػتـ إعػػػادة تصػػػنيعو كالػػػذم يترتػػػب عميػػػو ىػػػدر لممػػػاؿ ك 

كالكقػػت كيمكػػػف إزالتػػػو مػػػف خػػػبلؿ النظػػػر لممسػػببات كتحسػػػيف العمميػػػة اإلنتاجيػػػة، فػػػالجكدة ىػػػي عمػػػؿ 

 األشياء الصحيحة مف المرة األكلى.

 * الااقد الثامن
السنكات الخمسة عشػر األخيػرة كىػك الفاقػد البشػرم أك كىك الفاقد الذم أصب  باإلمكاف إدراكو خبلؿ 

فاقد الخبػرة البشػرية، حيػث تتطمػب األيػدم العاممػة الجديػدة إلػى التػدريب كالتخىيػؿ كاإلقحػاـ فػي مكقػع 

العمػػؿ لكػػي تكتسػػب الخبػػرة البلزمػػة ككػػؿ ذلػػؾ يتطمػػب كقػػت كجيػػد، كيجػػب التػػذكير أنػػو أم عمػػؿ ال 

 .  ]69[يضيؼ قيمة إلى العممية يعد فاقد 

 زاض المززنن  1.9.3
% مػف رأس 51يمثؿ المخزكف كاحدان مف أكثر المكجكدات كمفة لمعديد مف المنظمات، قد يصؿ إلى 

بخفض كمية المخزكف مف خبلؿ  JIT، لذا ييتـ نظاـ ]7[الماؿ المستثمر في المنظمات الصناعية 

ا مػف جانػػب، كمػف جانػػب أخػػر التسػميـ المتكػػرر لممػكاد لئلقػػبلؿ مػف تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػالمخزكف، ىػػذ

فػإف خفػض المخػػزكف قػد يػؤدم إلػػى تكقػؼ العمميػة اإلنتاجيػػة، عميػة البػد لمشػػركات مػف إجػراء مكازنػػة 

بػػػيف مقػػػدار االسػػػتثمار فػػػي المخػػػزكف ك بػػػيف خدمػػػة الزبػػػكف. كيمكػػػف تحقيػػػؽ عػػػدة منػػػافع فػػػي حالػػػة 

ادة حالػػة االسػػتقرار انخفػػاض المخػػزكف إلػػى القػػدر المناسػػب كالمتمثمػػة بانخفػػاض حجػػـ المسػػاحة كزيػػ

كالحفػاظ عمػػى اسػتمرار عمميػػة اإلنتػػاج، إذ يسػتخدـ المخػػزكف لمحػد مػػف المشػػاكؿ التػي تحصػػؿ بسػػبب 

 .]67[عطؿ المكائف كتكقفيا عف العمؿ، أك بسبب المجيزيف، أك جداكؿ اإلنتاج كريرىا 



 

 الصيانة النقائية 3.9.3
مػػؿ كتكمفػػة قطػػع الغيػػار، كالثػػاني تكمفػػة يكجػػد نػػكعيف مػػف تكػػاليؼ صػػيانة األعطػػاؿ، األكؿ تكمفػػة الع 

 كػذلؾ كتتضمف الكقت البلـز لئلصبلح كاإليفاء بمتطمبات الزبائف، األعطاؿاآلثار الناجمة عف ىذه 

تخػػاذ مجمكعػػة مػػف إ ليػػذا يتطمػػب. تكمفػػة السػػمعة المتضػػررة بسػػبب التػػخخير باإليفػػاء بيػػذه المتطمبػػات

لممنظمػػػة بإتبػػػاع أسػػػمكب جديػػػد كىػػػك ارة كبيػػػرة مػػػف التكقفػػػات كالتػػػي تػػػنجـ عنيػػػا خسػػػ لمحػػػدالخطػػػكات 

" تقميؿ حجـ أعماؿ اإلصػبلح لػآلالت كالمعػدات مػف  عمى أنيا كالتي يمكف تعريفيا الصيانة الكقائية

خػػبلؿ تقميػػؿ أك منػػع حػػدكث األعطػػاؿ الفجائيػػة التػػي تحػػدث فػػي المكػػائف عػػف طريػػؽ القيػػاـ بػػالفحص 

يطة كتبػديؿ األجػزاء التػي تعطمػت أك تمفػت بسػرعة الدكرم كالمنتظـ لممكائف كعمؿ اإلصبلحات البسػ

أكبػػر مػػف بػػاقي أجػػزاء الماكنػػة األخػػرل، لغػػرض منػػع حػػدكث العطػػؿ الػػذم يػػؤدم إلػػى تكقػػؼ الخػػط 

كتيػػػدؼ يسػػػعى لجعػػػؿ كميػػػة المخػػػزكف أقػػػؿ مػػػا يمكػػػف، كمػػػا  JIT. لػػػذا فػػػإف نظػػػاـ ]31[اإلنتػػػاجي" 

فيػا عػف العمػؿ كذلػؾ باسػتبداؿ القطػع الصيانة الكقائية إلى تجنب حػدكث األعطػاؿ لػآلالت لمنػع تكق

المحتمؿ تمفيا في كقت قريب حتى يتـ المحافظة عمى استمرارية عممية التشغيؿ دكف انقطػاع خػبلؿ 

 اإلنتاج. 

 المنردينالعالقة مع  4.9.3
كذلػؾ لمػدكر الػذم يمعبػو  JITيعتبر بناء العبلقات القكية مع المكرديف أمػر فػي رايػة األىميػة بنظػاـ 

التزامػػو بتسػػميـ القطػػع كاألجػػزاء فػػي كقتيػػا المحػػدد كبشػػكؿ متكػػرر، كمػػف جيػػة أخػػرل فػػإف  المػػكرد فػػي

المػػػكرديف يتحممػػػكف جػػػزء مػػػف مسػػػؤكلية اإلنتػػػاج، ألنيػػػـ مطػػػالبكف بتكريػػػد المػػػكاد كالقطػػػع ذات الجػػػكدة 

عػػػػادة  المطمكبػػػػة كبكميػػػػات صػػػػغيرة كفتػػػػرات محػػػػددة بدقػػػػة لتجنػػػػب مشػػػػاكؿ إعػػػػادة الشػػػػحف كالتػػػػخخير كا 

فػػػإف نظػػػـ االتصػػػاالت كالتكنكلكجيػػػا الحديثػػػة قػػػد سػػػاعدت فػػػي إيجػػػاد اتصػػػاؿ فػػػكرم  الفحػػػص. كػػػذلؾ

كمباشر بيف المنظمة كالمكرد، لمسػاعدة كػبل الطػرفيف فػي السػيطرة عمػى الطمبيػات كالشػحنات، كػذلؾ 

شركة تكيكتا يبمم عدد المكرديف الػذيف خفض عدد المكرديف يسيؿ التعاكف معيـ. عمى سبيؿ المثاؿ 



 

مػػػكرد،  3411مػػكرد، فػػػي حػػيف أف شػػركة جنػػراؿ مػػػكترز األمريكيػػة تتعامػػؿ مػػع  641تتعامػػؿ معيػػـ 

  .]67[األمر الذم يضعؼ العبلقة كالثقة بيف الشركة كمكردييا 

 التحسين المستمر نالرقابة عمى الجندة الشاممة 5.9.3
كاألمػػريكييف أف أحػػد المصػػادر األساسػػية لمنجػػاح الصػػناعي  فيييعتقػػد الكثيػػر مػػف المختصػػيف اليابػػان

ييػػتـ بػػالجكدة مػػف المصػػدر أم مػػف المػػكرديف  JITاليابػػاني يعػػكد إلػػى مػػدخؿ الجػػكدة، كمػػا أف نظػػاـ 

. كػػذلؾ العػػامميف المػػدربيف عمػػى الجػػكدة، كمػػف المعػػركؼ أف العػػامميف لػػدل الشػػركات اليابانيػػة ]67[

نظاـ الفحص الفني مف قبؿ العامؿ في كؿ مرحمة إنتاجية، مػع  كخاصة شركة تكيكتا اعتمدت معيـ

 منحيـ صبلحية إتخاذ قرار سريع لحؿ مشكمة طارئة أثناء العممية اإلنتاجية. 
 

 نظام الطمب اآلني ل عجمة النقت 3..9
 :]30[اآلتي  JITيستمـز تشغيؿ نظاـ المخزكف بنظاـ 

ت صػغيرة كعمػى دفعػات متكػررة فػي اليػـك الكاحػد أ( عدد محدد مف المػكرديف المسػتعديف لتكريػد كميػا

 كبنفس الكميات التي يحددىا المشترم بدال مف تكريد احتياجات األسبكع أك الشير.

ب( تحسيف كترتيب خطكط تدفؽ اإلنتاج الذم يعني المسار المادم الذم يتخػذه المنػتج عنػد تحركػو 

 خبلؿ عمميات التصنيع.

اإلنتاج الذم يعني تغييػر اآلالت كالمعػدات كنقػؿ المػكاد إلػى  ج( تخفيض زمف إعداد اآلالت لدكرات

 المكقع لبدء إنتاج المنتج الجديد.

د( تحقيػؽ رقابػة الجػكدة الشػاممة عمػػى قطػع الغيػار كالمػكاد الخػاـ التػػي تعنػى عػدـ السػماح بكجػػكد أم 

 نتاج التاـ.عيكب في المكاد كالقطع المستممة مف المكرديف أك في اإلنتاج تحت التشغيؿ أك في اإل

ىػ( إيجاد قكة عمؿ مرنة في الكحدة االقتصادية تسػتطيع تشػغيؿ جميػع تمػؾ اآلالت كحسػب مػا يسػند 

 إلييـ مف يـك ألخر كحسب الحاجة.



 

كيمكف التعبير عف عجمة الكقت لنظاـ الطمب اآلني بعجمة يمثؿ محكرىا نظاـ الطمب اآلني كالػذم  

 (.6.3لمسير إلى األماـ كما ىك مكض  بالشكؿ ) يدكر حكلو عدة مفاىيـ التي تدفع المنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]30[(: عجمة الكقت لنظاـ الطمب اآلني 6.3شكؿ)
 

ذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػانع النطػػبلؽ ىػػذه العجمػػة فػػإف ذلػػؾ سػػيؤدم إلػػى كصػػكؿ الشػػركة إلػػى مسػػتكيات  كا 

 إنتاجية كاآلتي:

 * كقت االنتظار بيف نقط اإلنتاج = صفر  

 عداد = صفر* كقت اإل  

 * مستكيات المخزكف = صفر  

 * عيكب اإلنتاج = صفر  

 * الخطخ في الخدمة = صفر  
  

  فنائد تطبيق نظام الطمب اآلني  99.3
مفاىيـ كأسػاليب جديػدة لئلنتػاج ريػرت كثيػران مػف المفػاىيـ السػائدة حيػث حققػت نتػائج  JITقدـ نظاـ 

 :]67 [كفكائد نذكر منيا اآلتي

 انطهب  

 اًََ 

انشزاء فً 

 انٕقج انًحذد

انعالقت يع 

 انًٕردٌٍ

 حزحٍب انًصُع

حخفٍض ٔقج 

 اإلعذاد

رقابت اندٕدة 

 انشايهت

 يزَٔت انعًم



 

االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف كمسػػػاحات التخػػػزيف حيػػػث اسػػػتطاعت شػػػركة ىيكلػػػت بكػػػارد  أ. خفػػػض تكػػػاليؼ

Hewlett Packard (HP)  مػػف خفػض المخػػزكف كالمػكاد تحػت التشػػغيؿ(WIP) ( يػػـك 66مػف )

 إلى يـك كاحد.

فػػػي اكنتػػػاريك خفػػػض كقػػػت  (Omark)ب. خفػػػض كقػػػت التكريػػػد كالحركػػػة حيػػػث اسػػػتطاعت شػػػركة 

 ( قدـ.73( قدـ إلى )6261كخفض مسافة التدفؽ مف ) ( يكـ إلى يـك كاحد60التكريد مف )

ج. تحسػػيف الجػػكدة مػػف خػػبلؿ التكريػػد بكميػػات صػػغيرة حيػػث يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى سػػرعة اكتشػػاؼ المػػكاد 

 الغير مطابقة لممكاصفات.

 د. زيادة اإلنتاجية: ذلؾ بزيادة اإلنتاجية كخفض تكاليؼ المنتج. 

 ى بعض الشركات كالتي تبنت العمؿ بيذا النظاـ.عم JIT( يبيف فكائد تطبيؽ نظاـ 3.0كالجدكؿ )
 

 ]36[لمشركات التي تبنت العمؿ بيذا النظاـ  JIT(: فكائد تطبيؽ نظاـ 3.0جدكؿ)
 سنكات % 4 – 3مف  خبلؿ السنة األكلى % النشاط

كالذم  Cycle timeخفض كقت الدكرة 
 يستغرؽ في صنع كحدة كاحدة مف المنتج

31 – 51 11 – 91 

  كفخفض المخز 
 71 – 34 31 – 01 أ. المكاد الخاـ

 91 – 21 21 – 64 ب. مكاد تامة الصنع
  خفض تكاليؼ العمؿ

 41 – 01 61 – 3 أ. المباشرة
 21 – 61 61 – 6 ب. الغير مباشرة

 11 – 51 41- 64 خفض المساحات المطمكبة
 21 – 64 31 – 01 خفض تكاليؼ الجكدة
 64 - 4 01 – 6 خفض تكاليؼ المكاد

  
ىػػ. زيػػادة ىػػامش الػرب : يعتبػػر الػػرب  المقيػػاس الحقيقػي لنجػػاح المنظمػػة، كيمكػف كتابػػة معادلػػة الػػرب  

 كاألتي:



 

 كامؿ التكاليؼ  –سعر الكحدة (  Xالرب  = ) حجـ المبيعات 

مػػػف المعادلػػػة أعػػػبله يمكػػػف زيػػػادة الػػػرب  مػػػف خػػػبلؿ رفػػػع المبيعػػػات لممنػػػتج، ك زيػػػادة القيمػػػة لممنػػػتج  

 اإلنتاج مما يعني زيادة في اإلنتاجية. كخفض تكاليؼ

 ( يبيف المنافع المحققة لبعض الشركات األمريكية  نتيجة تطبيؽ ىذا النظاـ. 3.6أما الجدكؿ )
 

 ]36[في عدد مف الشركات األمريكية  JIT(: المنافع المحققة مف تطبيؽ نظاـ 3.6جدكؿ)

 خفض المساحات مؿخفض إعادة الع خفض كقت التكريد خفض المخزكف اسـ الشركة
Omark Industries 95% 94% 41% 51% 
Hewlett-Packard 27-14 % 11% --- 13% 
Black & Decker 21% 24% --- 24% 
General Electric 16% 94% 40% 71% 
Harley-Davidson 41% --- 46% 26% 

Westinghouse 74% 96% --- 41% 
Texas Instruments 21-95 % 41-71 % 74% 51% 

 
اسػػتثمرت فػػي  Omark Industriesلتكضػػي  مػػا ذكػػر بالجػػدكؿ أعػػبله عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ شػػركة 

ألػػػؼ دكالر فػػي حػػيف كانػػػت عكائػػدىا فػػػي السػػنة األكلػػى مػػػف خػػبلؿ خفػػػض  JIT 611تطبيػػؽ نظػػاـ 

 . ]67[ مبلييف دكالر 7تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف فقط 
 

 الشرا  في نظام الطمب اآلني  91.3
المشػػتريات مػػف اإلدارات الميمػػة التػػي ال تقػػؿ أىميػػة عػػف عمميػػات التصػػنيع فػػإذا عمػػـ أف تعتبػػر إدارة 

% مػػف اإلنفػػاؽ المثػػالي لشػػركات الصػػناعة األمريكيػػة عبػػارة عػػف مشػػتريات مػػكاد كقطػػع ريػػار ك 71

فػػإف حػكالي نصػػؼ مشػػاكؿ  (Crosby)نفقػػات أخػرل، كحسػػب مػا ذكػػر كركسػبي  61% عمػاؿ ك01

المكاد كاألجزاء التالفة نتيجة عممية الشراء حيث لـ يقتصر نظاـ الطمػب  في الشركة تنشخ مفالجكدة 

اآلنػػي عمػػى العمميػػات الصػػناعية فقػػط بػػؿ شػػمؿ ىػػذا النظػػاـ عمميػػات الشػػراء بكميػػات محػػددة لغػػرض 

يختمؼ عف الشراء التقميدم في طبيعة العبلقة بيف المنظمة  JIT. الشراء في نظاـ ]67[إزالة الفاقد 

اـ التقميػػدم لمشػػراء ينظػػر لممػػكرديف كخصػػـك كجعػػؿ السػػعر ىػػك المعيػػار األساسػػي فػػي كالمػػكرد. فالنظػػ



 

ينظر لممكرديف كشركاء كتحسيف العبلقة معيـ كاختيػار المػكرد  JITالعبلقة معيـ في حيف أف نظاـ 

(  3.3كالتسميـ بشكؿ متكرر مما يدخؿ الشركة فػي عبلقػة طكيمػة األمػد مػع المػكرد كالجػدكؿ ) القريب

 ختبلفات بيف نظاـ الشراء اآلني كالشراء التقميدم.يبيف اال

 :]7 [اآلتي يتحقؽ مف خبلؿ JIT( أف مفيـك الشراء بنظاـ 0997) Evans كيؤكد

 . تسميـ دفعات بحجـ صغير كبشكؿ متكرر قد يككف لعدة مرات في اليـك الكاحد.0

 . تزامف التسميـ مع جدكلة اإلنتاج الخاص بالمشترم.6

 ة لممخزكف بسبب تكرار عمميات التسميـ كبالكقت المناسب كبالجكدة المناسبة.. انخفاض الحاج3

 . عمميات الشراء تككف في الغالب طكيمة األجؿ.5

 ]35[(: االختبلفات بيف نظاـ الشراء اآلني كالشراء التقميدم 3.3جدكؿ)
 الشراء التقميدم JITالشراء بنظاـ  النشاط ر.ـ

 كميات كبيرة )استبلـ قميؿ( تبلـ متكرر(كميات صغيرة )اس حجـ الشراء .0
 لممدل القصير لممدل الطكيؿ اختيار المكرد .6
السعر عدـ قبكؿ  التسميـ، الجكدة، معيار تقييـ المكرد .3

 التالؼ
% مف 6السعر  التسميـ، الجكدة،

 التالؼ يتـ قبكلو
 تيشيتضمف االستبلـ كالعد كالتف يتـ إزالة التالؼ مف البداية التفتيش .5
 الحصكؿ عمى أقؿ سعر طكيمة األمد، الجكدة، بالسعر المقبكؿ المفاكضات .4
 يعتمد عمى شركط الشحف التسميـ في الكقت المناسب النقؿ .2
تخكؼ المشترم مف المكاصفات  التخكيد عمى المكاصفات مكاصفات المنتج .7

 التصميمية
ة تغيير أقؿ معامبلت كرقية مع  إمكاني المعامبلت الكرقية .1

 زمف االستبلـ كالجكدة
 حجـ كبير مف المعامبلت الكرقية

 تغميؼ منتظـ رير محدد المكاصفات صغير كمحدد الكمية التغميؼ .9
 
. قيػػػاـ ككيػػػؿ الشػػػراء بػػػدكر المسػػػيؿ لمعديػػػد مػػػف نقػػػاط االتصػػػاؿ بػػػيف كػػػؿ مػػػف ميندسػػػي التصػػػميـ، 4

 كميندسي اإلنتاج كريرىـ.

 لمكقع الجغرافي بيف كؿ مف المجيز كالزبكف.. األخذ بنظر االعتبار عامؿ ا2



 

. التعاكف المشترؾ كالمستمر بيف الزبكف كالمجيػز فػي مجػاؿ خفػض تكػاليؼ التجييػز ممػا يػنعكس 7

 بشكؿ إيجابي عمى األسعار.

يتمثػػؿ فػػي إزالػػة األنشػػطة الغيػػر ضػػركرية كػػالفحص لممػػكاد المشػػتراة  JITىػػدؼ الشػػراء فػػي نظػػاـ  إف

لمػػكرد جػػزء مػػف المسػػؤكلية بتكريػػد المػػكاد ذات الجػػكدة المطمكبػػة كذلػػؾ مػػف كتخزينيػػا، حيػػث يتحمػػؿ ا

 خبلؿ اآلتي:

 * إشراؾ المكرد في العممية اإلنتاجية ليتعرؼ عمى المكاصفات المطمكبة لمطمب.  

 * خفض عدد المكرديف.  

 * خفض التكاليؼ مف خبلؿ منحنى التعمـ كالناتج مف العبلقة طكيمة األمد مع المكرد.  

 * قرب المكرد يزيد مف عدد مرات التسميـ كيخفض المخزكف.  

دارة الجندة الشاممة  93.3  العالقة بين الشرا  في نظام الطمب اآلني نا 
دارة الجػػػكدة الشػػػاممة كالتػػػي ىػػػي إحػػػدل  JITتكجػػػد عػػػدة عكامػػػؿ مشػػػتركة بػػػيف شػػػراء المػػػكاد بنظػػػاـ  كا 

 متطمبات تطبيؽ ىذا النظاـ. 

 
 ]34[كالعكامؿ المشتركة بينيا  TQMك  JIT(: تقنيات الشراء في نظاـ 3.3شكؿ)

 

 انخذرٌب -

ت يع انعالق -

 انعايهٍٍ

انعالقت يع  -

 انًٕرد

 خٕدة انًٕاد -

  JITحقٍُاث انشزاء فً 

 

 دعى اإلدارة انعهٍا -

 انكًٍاث انًشخزاِ -

 انُقم -

  TQMحقٍُاث 

 

 دعى اإلدارة انعهٍا -

 قسى اندٕدة -

 حصًٍى انًُخح -

 إدارة انعًهٍت -

 حقزٌز اندٕدة -



 

شراؾ العامميف كالعبلقة مع المكرد كجكدة المػكاد مػف ىػذه العكامػؿ. كيكضػ   يعتبر كؿ مف التدريب كا 

كالعكامػؿ المشػتركة بينيمػا  TQMك  JIT( التقنيات المستخدمة في الشػراء فػي نظػامي 3.3الشكؿ )

] 34[. 

فإف دعـ اإلدارة العميا يككف مطمكبان فػي كػبل  TQMأك  JITكلتحقيؽ نتائج مممكسة سكاء في نظاـ 

، كػػذلؾ اتفػػؽ كػػؿ JIT( أنػػو لتحسػػيف الجػػكدة يجػػب تطبيػػؽ نظػػاـ 0915) Crosbyالنظػػاميف. اقتػػرح 

.  TQMتتحقؽ عندما يككف مرتبطان مع نظاـ JIT( أف فكائد نظاـ 0914) Gozzoك  Grieoمف 

 TQM، األكلػى أف JITقبػؿ  TQM( أف ىنػاؾ فائػدتيف مػف تطبيػؽ 0993) Sohal et alكيػرل 

يخفػػض الفاقػػد كيزيػػد مػػف تحسػػيف  JIT، كالثانيػػة أف JITيييػػا البيئػػة المناسػػبة كالتػػي تمبػػي متطمبػػات 

 .  ]34[الجكدة 

 نظام الطمب اآلني نأثره عمى التكماة   94.3
 

، حيػػث يحتػػكم المحػػكر ]02[قػػة ىػػذه الػػدكرة بالتكمفػػة ( دكرة حيػػاة المخػػزكف كعبل3.5) يمثػػؿ الشػػكؿ

األفقي عمى ثبلثة مراحؿ كىي مخزف المػكاد الخػاـ كمخػازف مجمكعػة العمميػات تحػت التشػغيؿ كالتػي 

تمثؿ زمف دكرة التصنيع  كمخزف المنػتج النيػائي. إف إجمػالي دكرة المراحػؿ الثبلثػة ىػك زمػف الطاقػة 

مخػػزكف مػػف المػػكاد الػػذم يجػػب أف تخخػػذه المنظمػػة مػػف بدايػػة اإلنتاجيػػة كالػػذم يمثػػؿ إجمػػالي زمػػف ال

استبلـ المكاد كحتى شحف المنتج النيائي. أما المحػكر العمػكدم فيكضػ  تكمفػة القيمػة المضػافة لكػؿ 

تكػاليؼ أخػرل،  BCتكمفػة العمػؿ، كالمرحمػة  ABىي تكمفة المكاد، كالمرحمة  OAمرحمة، فالمرحمة 

 يؼ المنتج. فيي إجمالي تكال OCأما المرحمة 

ليذا تيتـ الكثير مػف الشػركات بتػكفير المنتجػات بخقػؿ التكػاليؼ، فالسػعر النيػائي لممنػتج يعتمػد عمػى 

التقميػدم عمػى التكمفػة حيػث يػتـ  ج( أثػر اإلنتػا3.4. يكضػ  شػكؿ )ما تـ إنفاقو خبلؿ عمميػة اإلنتػاج



 

قة عمييػا يػتـ حفظيػا بػالمخزف استبلـ المكاد كعدىا كتفتيشيا لضماف جكدتيا كمكاصفاتيا كبعد المكاف

 .]32[الرئيسي إلى المخزف الفرعي كمنو إلى المخزف تحت التشغيؿ كمنو إلى التجميع النيائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ]02[(: دكرة حياة المخزكف كعبلقتو بالتكمفة 3.5شكؿ)

 
العمميػػات المضػػافة بالنظػػاـ التقميػػدم ممػػا يترتػػب عميػػو  يقػػـك بخفػػض JITفػػي حػػيف أف العمػػؿ بنظػػاـ 

خفض في التكاليؼ كتصب  جكدة المكاد المستممة مسؤكلية مف ضمف مسؤكليات المكرد فبل يتطمػب 

ذلؾ عممية تفتيش كيػتـ تسػميـ ىػذه المػكاد إلػى اإلدارة الطالبػة ليػا مباشػرة كتصػب  العمميػات كمػا ىػي 

 (.3.2مكضحة بالشكؿ )

 

 

 انخكهفت

 انشيٍ
 انعًهٍت ححج انخشغٍم

 سيٍ دٔرة انخصٍُع

 سيٍ انطاقت اإلَخاخٍت

O 

A 

B 

C 

 انًخشٌ

 انًخشٌ

 انًخشٌ

 انًخشٌ
 حصٍُع

 ًٍعحد

 حدًٍع

انًُخح 

 انُٓائً

انًٕاد 

 انخاو

اسخالو 

 انًٕاد



 

  
 ]32[(: التكاليؼ المضافة مع النظاـ التقميدم3.4شكؿ)

 

 
 ]32[(: خفض التكاليؼ مع استخداـ نظاـ الطمب اآلني2.3شكؿ)

 
 مجاالت تزايض التكاليف في ظل نظام الطمب اآلني  95.3

 :]62[ ي اآلتيالتكاليؼ في نظاـ الطمب اآلني ف تتمثؿ مجاالت تخفيض

 * تخفيض تكاليؼ عناصر اإلنتاج في ظؿ نظاـ الطمب اآلني

 * الكمفة في ظؿ نظاـ الطمب اآلني كمحاسبتيا

 تزايض تكاليف عناصر اإلنتاج في ظل نظام الطمب اآلني 9.95.3

 حيث تتمثؿ ىذه التكاليؼ في اآلتي:

بر في تكمفة الصنع المباشر في معظـ . كمفة المكاد: تبرز أىمية المكاد في ككنيا تمثؿ الجزء األك0

الصناعات، حيث تكمؼ عممية االحتفاظ بالمخزكف لمكحػدة االقتصػادية مبػالم ماليػة منيػا تكمفػة رأس 

 المخزف الرئيسي التفتيش

مخزف العممية تحت 
 التشغيؿ

 المخزف الفرعي

 استبلـ المكاد

 التجميع النيائي

 اداستػػبلـ مك 

 

 التجميع النيائي



 

الماؿ المستثمر في ممكية المخزكف كاالحتفاظ بو إضافة إلى طمب الشراء كالفحص كاالستبلـ كالفاقد 

اع مبدأ المخزكف الصفرم لمختمؼ أنكاع المخزكف يتـ إتب JITكريرىا. كبمكجب نظاـ الطمب اآلني 

مػػف جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل يػػتـ إتبػػاع السػػيطرة النكعيػػة الشػػاممة، كالسػػيطرة عمػػى األنشػػطة اإلنتاجيػػة، 

لػػػى تسػػػييؿ كتبسػػػيط اإلجػػػراءات المحاسػػػبية  كيػػػؤدم تبنػػػي ىػػػذا النظػػػاـ إلػػػى تقميػػػؿ التكػػػاليؼ السػػػابقة كا 

كفة مػػػف المخػػػازف إلػػػى العمميػػػة اإلنتاجيػػػة، حيػػػػث أف كخاصػػػة تمػػػؾ المتعمقػػػة بتسػػػعير المػػػكاد المصػػػػر 

 االستخداـ المباشر ليذه المكاد كفكر استبلميا مف المكرد قد أزاؿ العديد مف اإلجراءات المحاسبية.

. كمفة العمؿ: يؤثر تطبيؽ نظاـ الطمب اآلنػي تػخثيران كبيػر عمػى عنصػر األجػكر مػف حيػث التكمفػة 6

أف اعتمػػػاد ىػػػذا النظػػػاـ عمػػػى العمالػػػة متعػػػددة الميػػػارات، كعمػػػى إزالػػػة كالكفػػػاءة كالسػػػيطرة كالرقابػػػة، إذ 

األنشػػطة التػػي ال تحقػػؽ قيمػػة مضػػافة إلػػى كحػػدات اإلنتػػاج إضػػافة إلػػى التقػػدـ التكنكلػػكجي كاسػػتخداـ 

 األتمتة رالبان ما يؤدم إلى انخفاض كبير كممحكظ في تكمفة األجكر.

فػػي  JITأبػػرز اآلثػػار الناجمػػة عػػف تطبيػػؽ نظػػاـ . التكػػاليؼ اإلنتاجيػػة الغيػػر مباشػػرة: كىػػي تمثػػؿ 3

التخفيض الكبير كالممحػكظ فػي تكػاليؼ العناصػر اإلنتاجيػة ريػر المباشػرة عػف طريػؽ إزالػة األنشػطة 

كالعمميػػات التػػي ال تضػػيؼ أم قيمػػة إلػػى المنػػتج كمػػف ىػػذه األنشػػطة عمميػػات اسػػتبلـ كفحػػص المػػكاد 

نتػػػػاج التػػػػاـ كالحركػػػػة ريػػػػر المبلئمػػػػة كفتػػػػرات كتخػػػػزيف المػػػػكاد األكليػػػػة كالقطػػػػع نصػػػػؼ المصػػػػنعة كاإل

 .]67[االنتظار، كتجنب الفاقد كالتالؼ مف المكاد 

 الكماة في ظل نظام الطمب اآلني نمحاسبتيا  1.95.3

إف نظػاـ الطمػػب اآلنػي عنػػد تطبيقػػو البػد أف يكػػكف لػو أثػػر كبيػػر عمػى محاسػػبة الكمفػة، فػػإف الػػتخمص 

نتاجيػػة كمػػا يصػػاحبيا مػػف تكػػاليؼ باإلضػػافة إلػػى ريػػاب مػػف المخػػزكف فػػي جميػػع مراحػػؿ العمميػػة اإل

التعقب التفصيمي لممكاد األكلية كالعمؿ المباشر خبلؿ تسمسؿ العممية اإلنتاجية مما يؤدم إلى إلغػاء 

فػػي تخفػػيض  JIT( إف قػػدرة نظػػاـ 6115عنيػػا مػػف تكػػاليؼ. كيػػرل نجػػـ) جمحاسػػبة المخػػازف كمػػا ينػػت



 

، كالمتمثمػػػة فػػػي إزالػػػة الفاقػػػد كالكصػػػكؿ بػػػالمخزكف إلػػػى الصػػػفر التكػػػاليؼ ال تػػػتـ إال بتحقيػػػؽ أىدافػػػو

نتاج ما ىك مطمكب فقط، كحسب رربات العميؿ كىذا ال يتـ إال باآلتي  كمنتجات ذات جكدة عالية كا 

]62[: 

 . تدريب العامميف بالمنظمة عمى تطبيؽ نظاـ الطمب اآلني0

شراكيـ في اتخاذ القرار6  . دعـ كتشجيع العامميف كا 

 عمؿ بركح الفريؽ الكاحد. ال3

 . تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة5

 . تخطيط اإلنتاج كجدكلتو كميان كزمنيان 4

شراكيـ في عممية التنبؤ بالمبيعات2  . إقامة عبلقة قكية مع المكرديف كا 

 نظام الطمب اآلني  صعنبات تطبيق 96.3
 :]30،37[اآلتي ؿ فيمف أىـ الصعكبات التي يمكف أف تعيؽ تطبيؽ نظاـ الطمب اآلني تتمث

أ( عػػدـ تقبػػؿ بعػػض المنظمػػات لفكػػرة تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ بسػػبب الكمفػػة فػػي بدايػػة تطبيػػؽ ىػػذا النظػػاـ 

عداد العامميف كتغيير معامبلت المنظمة مع المكرديف  نتيجة عممية التدريب كا 

تنسػيؽ ب( ضركرة تكييػؼ كتطػكير النظػاـ المحاسػبي كالتكػاليؼ لمعمػؿ بيػذا النظػاـ، كػذلؾ يتطمػب ال

 بيف العامميف كاإلدارة كالمكرديف، حيث ال يمكف تطبيقو بدكف تعاكف تمؾ األطراؼ

 ج( احتمالية حصكؿ أعطاؿ لممكائف كالمعدات بشكؿ مفاجا

 د( احتماؿ حدكث مشاكؿ في الطمبات كالمجيزيف كالتي تتمثؿ:

 * التخخر في كصكؿ الطمبيات   

 * أف تككف الطمبيات رير كاممة   

 ث خطخ في الطمبيات* حدك    



 

 ق( عدـ التخكد كالخكؼ مف التغيير بسبب اقتناع اإلدارة باألساليب التقميدية الحالية.

 ك( مخاطر نفاذ المخزكف

 ز( زيادة في تكاليؼ النقؿ كتكاليؼ الشراء

أمػػا مػػف الناحيػػة التكنكلكجيػػة فالكحػػدات االقتصػػادية ال تتصػػؼ بالمركنػػة العاليػػة كىػػذا نػػاتج مػػف كػػكف 

كحدات تقكـ بتقديـ منتجات تستخدـ نفس العمميات التشغيمية كلسنكات عديدة إضافة إلى حالة ىذه ال

 أصبحت عائقان في تطبيؽ ىذا النظاـ. JITعدـ المعرفة بكيفية استخداـ 

ال يعطي نتائجو عمى المدل القصير كما أف تكاليؼ تطبيقو  JITكمف الناحية المالية فتطبيؽ نظاـ 

ية نتيجة لبنػاء عبلقػات طكيمػة األمػد مػع المػكرديف حيػث يترتػب عمػى ذلػؾ زيػادة في بدايتو تككف عال

 في تكاليؼ المكاد األكلية كالخدمات المقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع
 

 الدراسة الميدانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة  9.4
جمعػت مػف الشػركة الميبيػة لمحديػد يتضمف ىذا الفصؿ دراسػة البيانػات المسػتخدمة فػي البحػث كالتػي 

فػػي صػػكرة جػػداكؿ لكػػي يسػػيؿ   Libyan Iron and Steel Company (LISCO) كالصػػمب

دراستيا كتحميميا، كذلؾ بمقارنة إجمالي التكاليؼ السنكية لبلحتفػاظ بػالمخزكف مػع إجمػالي التكػاليؼ 

ج المخػػػزكف كالمعػػػادالت السػػػنكية لمطمػػػب اآلنػػػي، كمقارنػػػة كػػػؿ بنػػػد مػػػف بنػػػكد الدراسػػػة باسػػػتخداـ نمػػػاذ

 الرياضية كالرسكمات البيانية. 

 نبذة عن الشركة الميبية لمحديد نالصمب  1.4
 
ىكتار   1,200مف أكبر الشركات الصناعية بميبيا، تقع عمى مساحة قدرىا  LISCOتعتبر  

قة طف مف الصمب السائؿ سنكيان بطري 1324,000بمدينة مصراتو. تبمم الطاقة التصميمية لمشركة 

، كبتاريخ 88/99/8979كضع حجر األساس لمشركة في  االختزاؿ المباشر لمككرات الحديد.

تـ افتتاح الكحدات اإلنتاجية كبذلؾ دخمت الشركة مرحمة اإلنتاج، كتتضمف الشركة  99/99/8989

 :]88[الكحدات اإلنتاجية اآلتية 

 كحدات( 8*  مصنع االختزاؿ المباشر )    

 لمعركؽ 2لمببلطات كمصنع الصمب  8*  مصنع الصمب     

 خطكط( 4*  مصنع درفمة القضباف كاألسياخ )    

 *  مصنع درفمة القطاعات الخفيفة كالمتكسطة    

 *  مصنع الدرفمة عمى الساخف    

 * مصنع الدرفمة عمى البارد    

 *  خط الجمفنة    

 *  خط الطبلء    
 عدة أىميا:كما تتضمف الشركة العديد مف الكحدات المسا

 * الميناء كساحة تخزيف المككرات    



 

 * محطة الكيرباء كتحميو المياه    

 * مصنع األكسجيف كاليكاء المضغكط    

 * مصنع الجير    

 * الكرشة المركزية    

 * مركز التدريب    

 * معامؿ مراقبة الجكدة    

ـــد الييكـــل التنظيمـــي لقطـــاع الشـــ نن التجاريـــة نالماليـــة بالشـــر  3.4 كة الميبيـــة لمحدي
 نالصمب

ييػػػتـ قطػػػاع الشػػػؤكف التجاريػػػة كالماليػػػة بمعػػػامبلت الشػػػركة الماليػػػة كالفنيػػػة كالتسػػػكيقية، كيحتػػػكم ىػػػذا 

القطػػػػاع عمػػػػى اإلدارة العامػػػػة لممػػػػكاد كاإلدارة العامػػػػة لمتسػػػػكيؽ كاإلدارة العامػػػػة لمشػػػػؤكف الماليػػػػة كمػػػػا 

كالبيانػػات الخاصػػة بيػػذه الرسػػالة مسػػتقاة  (. إف المعمكمػػات8.4مكضػػحة بالييكػػؿ التنظيمػػي بالشػػكؿ )

 مف اإلدارة العامة لممكاد كالتي تشمؿ اآلتي:

أ. إدارة المشتريات: تنقسـ ىذه اإلدارة إلى ثبلثة أقساـ: قسـ مشتريات المكاد األكليػة كقسػـ مشػتريات 

 المستيمكات كقسـ مشتريات قطع الغيار.

دارة ثبلثػػػة أقسػػػاـ: قسػػػـ الفحػػػص كاالسػػػتبلـ كقسػػػـ ب. إدارة التخػػػزيف كمراقبػػػة المػػػكاد: تضػػػـ ىػػػذه اإل

التخزيف كقسـ التخطيط كمراقبة المكاد. حيث يتككف قسـ الفحص كاالسػتبلـ مػف كحػدتيف كحػدة قطػع 

الغيػػار ككحػػدة مػػكاد التشػػغيؿ كمػػا أف لكػػؿ كحػػدة مشػػرؼ كمجمكعػػة مػػف الميندسػػيف كالفنيػػيف، كتتمثػػؿ 

ى الشػركة سػكاء داخميػة أك خارجيػة كفحصػيا كالتخكػد مػف مياـ ىذا القسـ في استبلـ المػكاد الػكاردة إلػ

مدل مطابقتيا لممكاصػفات. أمػا قسػـ التخػزيف كىػك القسػـ المسػؤكؿ عػف تخػزيف المػكاد بعػد اسػتبلميا 

مف قسـ الفحص كاالستبلـ، يضـ ىذا القسػـ اثنػى عشػر مخزنػان مكجػكدة بمكقػع الشػركة. فيمػا يتكػكف 



 

قطػػع الغيػػار ككحػػدة مػػكاد التشػػغيؿ، حيػػث تتحػػدد ميػػاـ ىػػذا  قسػػـ التخطػػيط كمراقبػػة المػػكاد مػػف كحػػدة

 القسـ في متابعة الطمبيات الكاردة كاالستفسارات مف الجيات الطالبة ليا كمراقبة مستكل المخزكف.

 
 ]LISCO ]88(: الييكؿ التنظيمي لقطاع الشؤكف التجارية كالمالية بػ 4.8شكؿ)

قطاع الشؤكف 
 التجارية كالمالية

 رئيس مجمس اإلدارة

قطاع شؤكف 
 اإلنتاج

قطاع الشؤكف 
 الفنية

قطاع الشؤكف 
 اإلدارية كالخدمات

اإلدارة انعايت 

 نهًٕاد

اإلدارة انعايت 

 نهخسٌٕق

اإلدارة انعايت 

 نهشؤٌٔ انًانٍت

إدارة 

 انًشخزٌاث

إدارة انخخشٌٍ 

 اإلدارة انًانٍت بت انًٕادٔيزاق
إدارة يزاقبت 

 انخكانٍف

إدارة حساباث 

 األصٕل

قسى يشخزٌاث 

 انًٕاد األٔنٍت

قسى يشخزٌاث 

 انًسخٓهكاث

قسى يشخزٌاث 

 قطع انغٍار

قسى انفحص 

 ٔاالسخالو

 قسى انخخشٌٍ

قسى انخخطٍظ 

 ٔيزاقبت انًٕاد

 قسى انًذفٕعاث

قسى 

 انًقبٕضاث

 قسى االعخًاداث

 قسى انًزحباث

قسى حساباث انخكانٍف 

 ٔانًٕاسَاث

قسى انًعهٕياث 

 انًحاسبٍت

قسى يحاسبت 

 انًًخهكاث

قسى يحاسبت 

 اإلَخاج

قسى حساباث 

 انًخشٌٔ



 

 المناد بالشركة طريقة طمب  4.4
تقػػـك اإلدارة الطالبػػة لممػػكاد بإصػػدار الطمبيػػة إلػػى إدارة التخػػزيف كمراقبػػة المػػكاد، كالتػػي تحيػػؿ الطمبيػػة  

لقسـ مراقبة المكاد، حيث تقكـ الكحدة المختصة بالبحث عف الطمبية بمنظكمة الحاسب اآللي لمعرفة 

صػػيد أك أف الطمبيػػة تطمػػب ألكؿ مػػرة مػػا إذا كانػػت مكجػػكدة بالمخػػازف أك ال. فػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد ر 

يعطػى لمطمبيػة أرقػاـ خاصػة، كتحػاؿ الطمبيػة مػف إدارة التخػزيف كمراقبػة المػكاد إلػى إدارة المشػتريات، 

كالتي تقكـ بإصدار أمر الشراء )داخمي أك خارجي(. عند شراء الطمبية يقـك قسػـ الفحػص كاالسػتبلـ 

المػػكاد المسػػتممة،  كفػػي حػػاؿ عػػدـ مطابقػػة المػػكاد باسػػتبلـ الطمبيػػة، حيػػث يقػػـك القسػػـ بالكشػػؼ عمػػى 

لممكاصػػفات المطمكبػػة يػػتـ كتابػػة تقريػػر بالخصػػكص كترجػػع إلػػى إدارة المشػػتريات. كفػػي حػػاؿ مطابقػػة 

المكاد لممكاصفات ترسؿ نسخة مف نمكذج االستبلـ إلى قسـ التخطيط كمراقبة المكاد لكي يتـ إدخاؿ 

فػػي المخػػزف المخػػتص إلػػى حػػيف اسػػتبلميا مػػف اإلدارة  المػػكاد فػػي منظكمػػة المخػػازف كتكضػػع المػػكاد

الطالبة ليا. كبيذه الطريقة يترتب عمى إدارة الشركة تكاليؼ تسمى تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كىػك 

 .]LISCO ]88المعمكؿ بػ 

 تكاليف االحتااظ بالمززنن  4.5
لمحديد كالصمب في حساب ( ىي التي تستخدـ فعميان بالشركة الميبية 8.4النسب المكضحة بالجدكؿ )

 .]88[إجمالي تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف 

 

 ]88[(: إجمالي النسبة المئكية لبلحتفاظ بالمخزكف 4.8جدكؿ )
النسبة المئوٌة للتكالٌف  تكالٌف االحتفاظ بالمخزون

)%( 
 %82 الفرصة البدٌلة ) رأس المال (

 %89 المخاطر

 %2 التخزٌن

 %2 خدمٌة 

 %26 المجموع

 



 

( المكضػحة k% كىػذه النسػبة تمثػؿ )26( نجػد أف المجمػكع الكمػي لمنسػب المئكيػة 8.4مف الجدكؿ )

 ( بالفصؿ الثاني، كمنيا يمكف حساب التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف لمكحدة.5في المعادلة )

 عينة الدراسة  6.4
قسػمة عمػى   أثنػى عمى كميات كبيرة مف المكاد المخزنة بمخازف ضػخمة م  LISCOتحتكم مخازف

( بقيمػػة مػػائتي مميػػكف 160,000عشػػر مخزنػػان، حيػػث يقػػدر عػػدد ىػػذه المػػكاد بمائػػة كسػػتكف ألػػؼ بنػػد )

. نظػػران لعػػدد البنػػكد الكثيػػرة ]8[(، باإلضػػافة إلػػى تكػػاليؼ االحتفػػاظ بيػػا (200,000,000دينػػار ليبػػي

ا، عميػػو ركػػزت ىػػذه المكجػػكدة فػػي المخػػازف األمػػر الػػذم يصػػعب معػػو دراسػػة كػػؿ تمػػؾ البنػػكد كتحميميػػ

 الدراسة عمى اختيار عينة مف مجتمع الدراسة بطريقة العينة الطبقية ككفقان لممعيارييف اآلتييف:

 أ. قطع الغيار المستيمكة

 كيمكجراـ 5ب. كزف البند أقؿ مف أك يساكم 

ــار المســتيمكة ، بسػػبب LISCO: ركػػزت ىػػذه الدراسػػة عمػػى قطػػع الغيػػار المسػػتيمكة لػػػ أ. قطــع الاي

اجػػة إلييػػا بشػػكؿ مسػػتمر إلجػػراء أعمػػاؿ الصػػيانة لضػػماف اسػػتمرارية العمميػػات اإلنتاجيػػة. لتحقيػػؽ الح

تمػػؾ االسػػتمرارية يػػتـ أتبػػاع برنػػامج الصػػيانة الكقائيػػة كالتػػي تسػػتبدؿ فييػػا القطػػع قبػػؿ حػػدكث العطػػؿ 

  مبلئػـ االسػتخداـ لمطمػب مػع ىػذا البرنػامج، بيػذا يصػب JITبكقت مجدكؿ كمحدد مما يجعػؿ نظػاـ 

المخػزكف يسػاكم صػػفر، كػذلؾ الكصػػكؿ إلػى التكقفػػات الصػفرية. أمػػا تكػاليؼ تكريػػد القطػع باسػػتخداـ 

نظاـ الطمب اآلني كالتي سيتـ عرضيا في ىذه الدراسة فيي تشمؿ كامؿ تكاليؼ التكريػد مػف المػكرد 

 حتى كصكليا إلى الزبكف، اعتمادان عمى كزف القطع كتكاليؼ الشحف.  

: نظػػران الرتفػػاع تكػػاليؼ الشػػحف الجػػكم كالػػذم يػػزداد كيمــنجرام 4ن أن يســاني ب. نزن البنــد أقــل مــ

كيمػكجراـ، ىػذه األكزاف تمثػؿ  5بازدياد الكزف فقد تـ تحديد كزف القطع بحيث تككف متفاكتة كأقؿ مف 



 

عػػددان كبيػػران مػػف قطػػع الغيػػار الكيربيػػة كالميكانيكيػػة، كمػػا يمكػػف تكسػػيع الدراسػػة مسػػتقببلن لتشػػمؿ أكزانػػان 

 أخرل.

المعيػػاريف السػػابقيف يمػػثبلف الضػػكابط التػػي كضػػعت قبػػؿ اسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية فػػي اختيػػار 

حجـ العينة كفؽ أسس كأساليب عممية متعارؼ عمييا، بحيث تحمؿ الصػفات المشػتركة كالتػي تغنػي 

يػار بنػد. عميػو تػـ اخت 4,000الباحث عف دراسة جميع كحدات المجتمع األصمي الذم يقدر بحػكالي 

كىػػػػي إحػػػػدل أنػػػػكاع العينػػػػات العشػػػػكائية فػػػػي تحديػػػػد حجػػػػـ العينػػػػة،  [40,39]العينػػػػة الطبقيػػػػة طريقػػػػة 

 كيتصؼ ىذا النكع مف العينات بما يمي:

 . ارتفاع مستكل تمثيؿ العينة لممجتمع المستيدؼ بالدراسة8

 . يمكف الحصكؿ عمى نتائج جيدة الدقة مف عينة حجميا صغير نسبيان 2

 العينة مف خبلؿ العمميات الحسابية التالية:كيمكف إيجاد حجـ 

بنػد مكزعػة بحسػب  4,000ىػك  5Kgإلػى  1Kgمجمكع المجتمع األصمي ألكزاف البنكد مػف  -

 األكزاف كاآلتي:

 بند 1Kg  =1,800الكزف األكؿ  -

 بند 2Kg  =1,200الكزف الثاني  -

 بند 3Kg  =599الكزف الثالث  -

 بند 4Kg  =899الكزف الرابع  -

 بند 5Kg  =299الكزف الخامس  -

بنػد  4,000بنػد كالتػي تمثػؿ المجتمػع، يػتـ ذلػؾ بقسػمة المجتمػع   49يررب الباحث فػي حجػـ عينػة 

. يقسػـ أسػاس التقسػيـ عمػى 899عمى حجـ العينة المرركب فييا لنحصػؿ عمػى أسػاس التقسػيـ كىػك 

 مة كاآلتي:بندان ممث 49األكزاف المكضحة أعبله لنحصؿ عمى بنكد عينة الدراسة كالتي مجمكعيا 



 

 بند 1Kg  =88الكزف األكؿ  -

 بند 2Kg  =82الكزف الثاني  -

 بند 3Kg  =5الكزف الثالث  -

 بند 4Kg  =8الكزف الرابع  -

 بند 5Kg  =2الكزف الخامس  -

جمعت العينات مف إدارة محاسبة المخزكف بالشركة الميبية لمحديد كالصمب كما ىك مكض  بالجدكؿ 

قـ البند )رقـ يعطى لكؿ بنػد لكػي يميػز عػف البنػكد األخػرل(، اسػـ ( متضمنة البيانات التالية: ر 4.2)

 .]88[البند، سعر الكحدة، الطمب السنكم عمى ىذا البند 

 (: عينة لبنكد الدراسة 4.2جدكؿ )
سعر الوحدة  اسم البند رقم البند ر.م

 بالدٌنار
الطلب السنوي   

 ) قطعة(

8 **225994482 Capacitor 1757.985 54 

2 **315152189 Counter 5837.654 82 

8 **505450114 Digital clamp meter 365 89 

4 **145061630 Bearing – ball 193.748 29 

5 **148330331 Bearing – roller 189.967 59 

6 04-C-F070 Solenoid valve 1192.970 8 

7 24-G-0299 Power supply for hand key 58.608 49 

8 24-G-0288 Hand key 2439.571 69 

9 10-N-06-E2010 Fan inverter 853.064 2 

89 **505450026 Clamp meter 448.634 82 

88 20-N-0102 Fast charger 67.213 288 

82 06-N-15-46092 Magnetic flow meter 3490.258 5 

88 06-UM-03-01214 Spring for oscillation 133.437 59 

84 **140031500 Battery – 6 cell 175.440 899 

85 **370617893 Gauge pressure 135.476 85 

86 27-08-04-01-052 Differential pressure transmitter 5978.693 6 

87 06-UE-01-00052 Thermo resistance 223.139 24 

88 04-N-D036 Low pressure switch 57.628 89 

89 67-G-800-99-014 Power transistor 13.298 89 

29 04-N-D087 Thyristor cell 1240.770 99 

28 36-C-130720M Rotating union 8842.669 89 

22 10-N-032-3105 Retaining plate 888.964 29 

28 27-11-01-07-010 Control thermostat 868.247 89 

24 16-N-1085 Helical tension spring 89.978 85 



 

 

 (: عينة لبنكد الدراسة 4.2تابع جدكؿ )

سعر الوحدة  اسم البند رقم البند ر.م
 بالدٌنار

الطلب السنوي   
 ) قطعة(

25 16-N-1044 Stationary arcing contact 889.225 89 

26 22-N-037-0050 Wheel clamp 4 599 

27 27-08-04-01-012 Electronic differential pressure 8598.885 5 

28 27-08-04-01-024 Electronic differential pressure 8849.998 5 

29 27-10-02-10-03-051 Low gas pressure 898.626 25 

89 44-5-M2207 Filter for electric motor 89.856 889 

88 06-N-15-46-030 Pressure switch 888.798 89 

82 04-N-T994 Lifter bracket 299.882 88 

88 13-10-02-04-03 Bearing-spherical 894.428 89 

84 13-10-04-14-04 Bearing-spherical 888 88 

85 08-N-16-00152 Transformer control 849.589 89 

86 36-N-E0008-01 Transistor 444.928 82 

87 19-N-0371 CPU 205 complete 8496.967 2 

88 22-N-356-0253 Kit engine 288.648 88 

89 22-N-356-0275 Injector 889.898 82 

49 27-10-02-10-05-061 Fuse-cartridge 54.888 299  
 حساب تكاليف الطمب نتكاليف االحتااظ بالمززنن  7.4
، كمػا LISCOباإلمكاف الحصكؿ عمى تكػاليؼ الطمػب مػف الحاسػب اآللػي بمنظكمػة المخػازف فػي  

ؿ العبلقػػات الرياضػػية لنمػػكذج المخػػزكف يمكػػف أيضػػان حسػػاب تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف مػػف خػػبل

 المشار إلييا بالفصؿ الثاني عمى النحك التالي:

 (      Chتكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف )
                                                                            CpKCh                              

 
 حيث:

K 9.26: معدؿ تكمفة االحتفاظ بالمخزكف لمكحدة الكاحدة كنسبة مئكية كيساكم  
Cp : تكاليؼ البند  

 نجد أن:( كمثاؿ 2.4مف الجدكؿ ) ** 225994482بخخذ البند األكؿ  

 دٌنار. 8757.985سعر البند للوحدة = 

 ( تساكم:Chنة )س\(  فإف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كحدة8مف المعادلة )

(0) 



 

9.26X8757.985  =457.976  دينار. كبالمثؿ يتـ حساب باقي البنكد. كما ىك مكض  بالجدكؿ
(4.8 .) 

 (: تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كتكاليؼ الطمب 3.4جدكؿ )
سعر الوحدة  رقم البند ر.م

 )دٌنار(
تكالٌف االحتفاظ بالمخزون  

 سنة )دٌنار(\وحدة 
الٌف الطلب تك

 بالدٌنار

8 **225994482 1757.985 457.976 828.958 

2 **315152189 5837.654 8587.799 498.685 

8 **505450114 365 94.9 25.55 

4 **145061630 193.748 59.87 88.562 

5 **148330331 189.967 49.898 88.297 

6 04-C-F070 1192.970 889.872 88.597 

7 24-G-0299 58.608 85.288 4.892 

8 24-G-0288 2439.571 684.288 879.769 

9 10-N-06-E2010 853.064 228.796 59.765 

89 **505450026 448.634 886.644 88.494 

88 20-N-0102 67.213 87.475 4.794 

82 06-N-15-46092 3490.258 997.467 244.8 

88 06-UM-03-01214 133.437 84.698 9.849 

84 **140031500 175.440 45.684 82.28 

85 **370617893 135.476 85.228 9.488 

86 27-08-04-01-052 5978.693 8554.469 488.598 

87 06-UE-01-00052 223.139 58.986 85.689 

88 04-N-D036 57.628 84.988 4.988 

89 67-G-800-99-014 13.298 8.457 9.98 

29 04-N-D087 1240.770 822.6 86.858 

28 36-C-130720M 8842.669 849.998 98.986 

22 10-N-032-3105 888.964 49.88 88.227 

28 27-11-01-07-010 868.247 94.444 25.427 

24 16-N-1085 89.978 2.852 9.768 

25 16-N-1044 889.225 88.858 9.885 

26 22-N-037-0050 4 8.94 9.28 

27 27-08-04-01-012 8598.885 892.88 895.586 

28 27-08-04-01-024 8849.998 489.974 829.498 

29 27-10-02-10-03-051 898.626 26.942 7.258 

89 44-5-M2207 89.856 89.889 2.74 

88 06-N-15-46-030 888.798 89.862 8.899 

82 04-N-T994 299.882 52.988 84.928 

88 13-10-02-04-03 894.428 299.849 56.899 

84 13-10-04-14-04 888 48.88 88.86 

85 08-N-16-00152 849.589 86.558 9.848 

86 36-N-E0008-01 444.928 885.679 88.844 

87 19-N-0371 8496.967 888.977 894.724 

88 22-N-356-0253 288.648 62.948 86.795 

89 22-N-356-0275 889.898 49.848 88.286 

49 27-10-02-10-05-061 54.888 84.988 8.798 



 

 حساب التكاليف السننية لالحتااظ بالمززنن لبنند الدراسة  8.4
( 4لحساب التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف لكؿ بند مف بنكد عينػة الدراسػة، باسػتخداـ المعادلػة )

 المشار إلييا بالفصؿ الثاني كما يمي:

 

Ch

CoD
Q

2
  

 حٌث أن:

Qب االقخصادي:  كًٍت انطه 

Coحكانٍف انطهب  : 

Dانطهب انسُٕي  : 

Chٔحذة\:  حكانٍف االحخفاظ بانًخشٌٔ سُت 

 كمثاؿ نجد أف: 225994482**(، كعند أخذ البند األكؿ رقـ 4.8مف الجدكؿ )
 

539.5
076.457

54058.1232



Q  

 

 وحدات 5( تساوي Qوعلٌه فإن كمٌة الطلب االقتصادٌة )

=  المخزونالتكلفة السنوٌة لالحتفاظ ب
2

ChQ
 

                                     



2

5076.457
69.1142 

كبالمثؿ يمكف حساب إجمالي التكاليؼ السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف لباقي بنكد عينة الدراسة كما 

 (.4.4ىك مكض  نتائجيا في الجدكؿ )

لبنكد الدراسة تساكم عددان رير صحي  عميو سػيتـ تقريبيػا لعػدد صػحي  كمػا  Qـ نبلحظ أف ناتج قي

( بنػػدان 49(، كمػػا أف إجمػػالي التكمفػػة السػػنكية لبلحتفػػاظ بػػالمخزكف لعػػدد )4.4) ىػػك مكضػػ  بالجػػدكؿ

 دٌُار

(6) 



 

( دينار سنكيان، كتمثؿ ىذه القيمة إجمػالي القػيـ السػنكية لبلحتفػاظ بػالمخزكف كالتػي 880994يساكم )

 رف الحقان بإجمالي التكمفة السنكية لمطمب اآلني.سكؼ تقا

 (: إجمالي التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف4.4جدكؿ )
الطلب  رقم البند ر.م

 السنوي
تكالٌف االحتفاظ 
بالمخزون     

 سنة\وحدة 

تكالٌف 
الطلب 
 )دٌنار(

الكمٌة 
االقتصادٌة  

(Q) 

التكلفة السنوٌة 
لالحتفاظ 

 بالمخزون )دٌنار(

8 **225994482 54 457.976 828.958 5 8842.69 

2 **315152189 82 8587.799 498.685 8 2276.685 

8 **505450114 89 94.9 25.55 2 94.9 

4 **145061630 29 59.87 88.562 8 75.55 

5 **148330331 59 49.898 88.297 5 828.477 

6 04-C-F070 8 889.872 88.597 2 889.872 

7 24-G-0299 49 85.288 4.892 5 88.995 

8 24-G-0288 69 684.288 879.769 6 8992.864 

9 10-N-06-E2010 2 228.796 59.765 8 889.898 

89 **505450026 82 886.644 88.494 8 874.966 

88 20-N-0102 288 87.475 4.794 88 96.882 

82 06-N-15-46092 5 997.467 244.8 2 997.467 

88 06-UM-03-01214 59 84.698 9.849 5 86.782 

84 **140031500 899 45.684 82.28 7 859.649 

85 **370617893 85 85.228 9.488 8 52.884 

86 27-08-04-01-052 6 8554.469 488.598 2 8554.46 

87 06-UE-01-00052 24 58.986 85.689 4 886.982 

88 04-N-D036 89 84.988 4.988 4 29.966 

89 67-G-800-99-014 89 8.457 9.98 4 6.984 

29 04-N-D087 99 822.6 86.858 7 8829.8 

28 36-C-130720M 89 849.998 98.986 2 849.998 

22 10-N-032-3105 29 49.88 88.227 8 78.695 

28 27-11-01-07-010 89 94.444 25.427 2 94.444 

24 16-N-1085 85 2.852 9.768 4 5.794 

25 16-N-1044 89 88.858 9.885 4 67.786 

26 22-N-037-0050 599 8.94 9.28 86 8.82 

27 27-08-04-01-012 5 892.88 895.586 2 892.88 

28 27-08-04-01-024 5 489.974 829.498 2 489.974 

29 27-10-02-10-03-051 25 26.942 7.258 4 58.884 

89 44-5-M2207 889 89.889 2.74 8 49.72 

88 06-N-15-46-030 89 89.862 8.899 2 89.862 

82 04-N-T994 88 52.988 84.928 7 882.288 

88 13-10-02-04-03 89 299.849 56.899 2 299.849 

84 13-10-04-14-04 88 48.88 88.86 8 78.82 

85 08-N-16-00152 89 86.558 9.848 2 86.558 
 



 

 اظ بالمخزكف(: إجمالي التكمفة السنكية لبلحتف4.4تابع جدكؿ )

الطلب  رقم البند ر.م
 السنوي

تكالٌف االحتفاظ 
بالمخزون     

 سنة\وحدة 

تكالٌف 
الطلب 
 )دٌنار(

الكمٌة 
االقتصادٌة  

(Q) 

التكلفة السنوٌة 
لالحتفاظ 

 بالمخزون )دٌنار(

86 36-N-E0008-01 82 885.679 88.844 8 878.588 

87 19-N-0371 2 888.977 894.724 8 894.488 

88 22-N-356-0253 88 62.948 86.795 8 98.972 

89 22-N-356-0275 82 49.848 88.286 8 74.922 

49 27-10-02-10-05-061 299 84.988 8.798 89 79.44 

 880994 إجمالً التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون
 

 حساب التكاليف السننية لمطمب اآلني لبنند الدراسة 9.4

فػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ كالػػذم كفرتػػو التكنكلكجيػػا الحديثػػة أصػػب  باإلمكػػاف إجػػراء نظػػران لمتقػػدـ السػػريع 

يصػػاليا إلػػى الزبػػكف عبػػر  اتصػػاؿ ىػػاتفي أك اسػػتخداـ الشػػبكة العنكبكتيػػة )االنترنػػت( لطمػػب المػػكاد كا 

. لػذا سػكؼ لػف يكػكف ىنػاؾ تكػاليؼ لبلحتفػاظ بػالمخزكف بسػبب شركات متخصصة فػي ىػذا المجػاؿ

الطمب اآلني يجب بناء عبلقػة طكيمػة  مف المكرد حسب الحاجة. كلمعمؿ بنظاـ استبلـ الزبكف المكاد

األمػػد مػػع المػػكرد كػػذلؾ اختيػػار مػػكرديف بػػالقرب مػػف المصػػنع لسػػرعة كصػػكؿ المػػكاد كانخفػػاض تكمفػػة 

( يبػػػيف قيمػػػة تكمفػػػة الشػػػحف لكػػػؿ بنػػػد مػػػف بنػػػكد عينػػػة الدراسػػػة كالتػػػي تكػػػكف 4.5الشػػػحف. كالجػػػدكؿ )

دكؿ األكربيػػة لككنيػػا األقػػرب مػػف مكقػػع الشػػركة كػػذلؾ لتكريػػد رالبيػػة القطػػع معظميػػا مسػػتكردة مػػف الػػ

 .المستخدمة مف ىذه الدكؿ

. ]48[كيمػػػكجراـ  8دينػػػار لػػػكزف  5( تكػػػاليؼ الشػػػحف الجػػػكم كالػػػذم يقػػػدر بمبمػػػم 4.5يبػػػيف الجػػػدكؿ )

كىكػػذا  دينػػار(، 8X5=85كيمػػكجراـ يػػتـ احتسػػاب تكمفػػة الشػػحف بالكيفيػػة التاليػػة ) 8بفػػرض كزف البنػػد 

أما إجمالي التكمفة السنكية لمطمب اآلني فيك مع باقي األكزاف لمبنكد كما مكضحة بالعمكد الخامس. 

عبػػارة عػػػف حاصػػػؿ ضػػػرب الطمػػػب السػػػنكم فػػػي تكػػػاليؼ الشػػػحف الجػػػكم، كمػػػا ىػػػك مكضػػػ  بالجػػػدكؿ 

(4.6.) 

 



 

 : تكاليؼ الشحف لبنكد الدراسة(4.5)جدكؿ 
سعر الوحدة  رقم البند ر.م

 )دٌنار(
لوزن ا  

 (kg ) 

تكالٌف الشحن 
 )دٌنار(   

8 **225994482 1757.985 8 85 

2 **315152189 5837.654 2 89 

8 **505450114 365 8 5 

4 **145061630 193.748 2 89 

5 **148330331 189.967 8 5 

6 04-C-F070 1192.970 8 85 

7 24-G-0299 58.608 8 5 

8 24-G-0288 2439.571 2 89 

9 10-N-06-E2010 853.064 5 25 

89 **505450026 448.634 8 5 

88 20-N-0102 67.213 8 5 

82 06-N-15-46092 3490.258 4 29 

88 06-UM-03-01214 133.437 2 89 

84 **140031500 175.440 5 25 

85 **370617893 135.476 8 5 

86 27-08-04-01-052 5978.693 2 89 

87 06-UE-01-00052 223.139 2 89 

88 04-N-D036 57.628 8 5 

89 67-G-800-99-014 13.298 2 89 

29 04-N-D087 1240.770 8 5 

28 36-C-130720M 8842.669 2 89 

22 10-N-032-3105 888.964 2 89 

28 27-11-01-07-010 868.247 8 5 

24 16-N-1085 89.978 8 5 

25 16-N-1044 889.225 8 5 

26 22-N-037-0050 4 8 5 

27 27-08-04-01-012 8598.885 8 85 

28 27-08-04-01-024 8849.998 8 85 

29 27-10-02-10-03-051 898.626 8 5 

89 44-5-M2207 89.856 8 5 

88 06-N-15-46-030 888.798 8 5 

82 04-N-T994 299.882 2 89 

88 13-10-02-04-03 894.428 4 29 

84 13-10-04-14-04 888 8 85 

85 08-N-16-00152 849.589 2 89 

86 36-N-E0008-01 444.928 8 5 

87 19-N-0371 8496.967 8 5 

88 22-N-356-0253 288.648 4 29 

89 22-N-356-0275 889.898 2 89 

49 27-10-02-10-05-061 54.888 8 5 
 
 



 

 (: إجمالي التكمفة السنكية لمطمب اآلني 4.6جدكؿ )
الطلب  رقم البند ر.م

ي السنو
 )وحدة(

تكالٌف 
الشحن الجوي 

 )دٌنار(

إجمالً التكلفة السنوٌة 
 للطلب اآلنً )دٌنار(

8 **225994482 54 85 889 

2 **315152189 82 89 829 

8 **505450114 89 5 59 

4 **145061630 29 89 299 

5 **148330331 59 5 259 

6 04-C-F070 8 85 829 

7 24-G-0299 49 5 299 

8 24-G-0288 69 89 699 

9 10-N-06-E2010 2 25 59 

89 **505450026 82 5 69 

88 20-N-0102 288 5 8899 

82 06-N-15-46092 5 29 899 

88 06-UM-03-01214 59 89 599 

84 **140031500 899 25 2599 

85 **370617893 85 5 75 

86 27-08-04-01-052 6 89 69 

87 06-UE-01-00052 24 89 249 

88 04-N-D036 89 5 859 

89 67-G-800-99-014 89 89 899 

29 04-N-D087 99 5 459 

28 36-C-130720M 89 89 899 

22 10-N-032-3105 29 89 299 

28 27-11-01-07-010 89 5 59 

24 16-N-1085 85 5 875 

25 16-N-1044 89 5 859 

26 22-N-037-0050 599 5 2599 

27 27-08-04-01-012 5 85 75 

28 27-08-04-01-024 5 85 75 

29 27-10-02-10-03-051 25 5 825 

89 44-5-M2207 889 5 659 

88 06-N-15-46-030 89 5 59 

82 04-N-T994 88 89 889 

88 13-10-02-04-03 89 29 299 

84 13-10-04-14-04 88 85 895 

85 08-N-16-00152 89 89 899 

86 36-N-E0008-01 82 5 69 

87 19-N-0371 2 5 89 

88 22-N-356-0253 88 29 869 

89 22-N-356-0275 82 89 829 

49 27-10-02-10-05-061 299 5 8999 

 850899 إجمالً التكلفة السنوٌة للطلب اآلنً
 



 

عمػػى  225994482**( يكػػكف حسػػاب التكمفػػة السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي لمبنػػد األكؿ 4.6مػػف الجػػدكؿ )

إجمػػالي ينػػار(، كػػذلؾ يػػتـ احتسػػاب بػػاقي البنػػكد بػػنفس الكيفيػػة، كبمػػم د 54X85=889النحػػك التػػالي )

 دينار سنكيان. 850899لؤلربعيف بند  التكمفة السنكية لمطمب اآلني

 مقارنة بين تكاليف االحتااظ بالمززنن نتكاليف الطمب اآلني  4.01
ليؼ السػنكية لمطمػب (  مقارنة بيف التكاليؼ السػنكية لبلحتفػاظ بػالمخزكف كالتكػا4.7يكض  الجدكؿ )

( أف إجمػػػالي التكػػػاليؼ السػػػنكية 7.4اآلنػػػي لكػػػؿ بنػػػد مػػػف بنػػػكد عينػػػة الدراسػػػة. نبلحػػػظ مػػػف جػػػدكؿ)

دينػػار، بينمػػا إجمػػالي التكػػاليؼ السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي تسػػاكم  880994لبلحتفػػاظ بػػالمخزكف تسػػاكم 

بلحتفػاظ بػالمخزكف ك دينار، كما نبلحػظ أف الفػارؽ فػي قيمػة التغيػر بػيف التكمفػة السػنكية ل 850899

دينػػار. كلتكضػػي  ذلػػؾ، فػػإذا كانػػت قيمػػة التغيػػر مكجبػػة  -2996يسػػاكم  JITالتكمفػػة السػػنكية لنظػػاـ 

يعني ذلؾ أف تكمفة الطمب اآلني أقؿ مف تكمفة االحتفاظ بالمخزكف لمبند، كعندما تككف قيمة التغيػر 

 بالمخزكف.سالبة يعني ذلؾ أف تكمفة الطمب اآلني أعمى مف تكمفة االحتفاظ 

لزيادة دراسة التكاليؼ بتفصيؿ أكثر كمعرفة سمكؾ ىذه التكاليؼ كأثر ذلؾ عمى كؿ بند عميو سػنمجخ 

إلػػى إيجػػاد نقطػػة التعػػادؿ ليػػذه التكػػاليؼ كالتػػي تتعػػادؿ عنػػدىا كػػؿ مػػف تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف 

 كتكاليؼ الطمب اآلني. 

 ةيجاد نقطة التعادل رياضيًا  99.4
ي تمؾ النقطة التي عندىا تتساكل إجمالي التكاليؼ السنكية لبلحتفاظ بػالمخزكف مػع نقطة التعادؿ ى

إجمػالي التكػػاليؼ السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي عنػػد نفػػس الطمػػب، كتحتػػكم ىػػذه النقطػػة عمػػى حجػػـ التعػػادؿ 

 كىك عدد الكحدات كقيمة لمتعادؿ كىك تكاليؼ ىذه الكحدات كاآلتي:

 = التكمفة السنكية لمطمب اآلنيالتكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف 
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Ch  : تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف لمكحدة الكاحدة سنكيان 
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D  :الطمب السنكم 

Cs  :تكمفة الشحف لمكحدة 
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سػاكم كػؿ مػف تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف كتكػاليؼ ( أعبله تمثػؿ الطمػب السػنكم عنػد ت5المعادلة )

 الطمب اآلني.
 
 



 

ةيجاد نقطة التعادل رياضيًا  لمبنند التي يكنن فييا الطمب اآلني أقل تكماة من االحتاـاظ  1.11.4
 بالمززنن

يجػػاد نقطػػة التعػػادؿ 4.7سػػيتـ تحميػػؿ بنػػديف مػػف الجػػدكؿ ) ( لمقػػيـ المكجبػػة لقيمػػة التغيػػر لمتكضػػي ، كا 
 تي:ليما كاآل

دينػػػار كالػػػذم يحتػػػكم البيانػػػات  882.69قيمػػػة التغيػػػر لمبنػػػد   225994482**أ( البنػػػد األكؿ رقػػػـ  
 (:4.6(، )4.8التالية مف الجداكؿ )

 دٌنار 828.958( = Co) تكاليؼ الطمب

 دٌنار 457.976( = Chوحدة/سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 دٌنار 85( = Cs) تكمفة الشحف

 

 (5لمعادلة )ٌتم التعوٌض فً ا

12599.124
)15(2

076.457058.123
2





D    

أعبله أف تكاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف تتسػاكل مػع تكػاليؼ الطمػب اآلنػي عنػدما  Dنستنتج مف قيمة 
 كحدة. 825يتـ طمب 

 

كالػذم يحتػكم البيانػات  دينػار 884.966قيمػة التغيػر لمبنػد   505450026** ب( البند العاشػر رقػـ
 (:4.6(، )4.8التالية مف الجداكؿ )

 دٌنار  88.494( = Co) تكاليؼ الطمب

 دٌنار 886.644( = Chوحدة/سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 دٌنار 5( = Cs) تكمفة الشحف

 

7326.73
)5(2

644.116404.31
2





D  

أعبله أف تكاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف تتسػاكل مػع تكػاليؼ الطمػب اآلنػي عنػدما  Dنستنتج مف قيمة 
 .كحدة 78يتـ طمب 

ةيجــاد نقطــة التعــادل رياضــيًا لمبنــند التــي يكــنن فييــا الطمــب اآلنــي أعمــى تكماــة مــن  2.11.4
 االحتااظ بالمززنن

يجاد نقطة التعادؿ ليما 4.7سيتـ تحميؿ بنديف مف الجدكؿ ) ( لمقيـ السالبة لقيمة التغير لمتكضي ، كا 
 كاآلتي:



 

ينػػار،  كالػػذم يحتػػكم عمػػى ( د-824.45قيمػػة التغيػػر لمبنػػد ) 145061630**أ( البنػػد الرابػػع رقػػـ 
 (:4.6(،)4.8البيانات التالية مف الجداكؿ )

 

 دٌنار 88.562( = Co) تكاليؼ الطمب

 دٌنار 59.87(= Chوحدة / سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 دٌنار 89( = Cs) تكمفة الشحف

34.3
)10(2

37.50562.13
2





D 

سػاكل مػع تكػاليؼ الطمػب اآلنػي عنػدما أعبله أف تكاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف تت Dنستنتج مف قيمة 
 .كحدات 8يتـ طمب 

( دينػػار، كالػػذم يحتػػكم -82.28قيمػػة التغيػػر لمبنػػد ) N1044-16ب( البنػػد الخػػامس كالعشػػركف رقػػـ 
 (:4.6(، )4.8البيانات التالية مف الجداكؿ )

 

 دٌنار 9.885( =  Co)  تكاليؼ الطمب

 دٌنار 88.858(= Chوحدة / سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 دٌنار 5( = Cs) تكمفة الشحف

61.6
)5(2

858.33115.9
2





D 

أعبله أف تكاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف تتسػاكل مػع تكػاليؼ الطمػب اآلنػي عنػدما  Dنستنتج مف قيمة 
 .كحدات 6يتـ طمب 

ممػػػا تقػػػدـ أعػػػبله تػػػـ إيجػػػاد نقػػػاط التعػػػادؿ رياضػػػيان كالتػػػي تتسػػػاكل فييػػػا تكػػػاليؼ االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف 
يؼ الطمب اآلني دكف تحديد لمسػار ىػذه التكػاليؼ، كلفيػـ سػمكؾ ىػذه التكػاليؼ بتفصػيؿ أكبػر، كتكال

كذلؾ بتحديد الفترات التي تتغير فييػا قػيـ تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف، كتكػاليؼ الطمػب اآلنػي نمجػخ 
 إلى تكضي  ذلؾ بيانيان.

 ةيجاد نقطة التعادل بيانياً  12.4
يجاد نقطة التعادؿ لنفس البنكد كالتي سبؽ إيجادىمػا رياضػيا يػتـ ذلػؾ لرسـ منحنى التكاليؼ بيانيان  كا 

 كاآلتي:



 

 أ( فرض عدد مف الطمبيات السنكية عشكائيان لمكصكؿ إلى نقطة التعادؿ

 ب( إيجاد التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف مف خبلؿ العبلقات الرياضية

 ج( إيجاد التكمفة السنكية لمطمب اآلني

نقطة التعادل بيانيًا لمبنند التـي يكـنن فييـا الطمـب اآلنـي أقـل تكماـة مـن االحتاـاظ  ةيجاد 1.12.4
 بالمززنن

  225994482***  ةيجاد نقطة التعادل بيانيًا لمبند األنل رقم   
 كيتـ ذلؾ حسب اآلتي:

 (:4.8أ. حساب التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون من خالل الجدول )

 دينار. 457.976= (Chوحدة/سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 دٌنار 828.958( = Co) تكاليؼ الطمب

 
 قطعة(: 8إذاً كمٌة الطلب السنوٌة التً تناظر الطلب السنوي المولد عشوائٌاً )

 

733.0
076.457

1058.12322





Ch

CoD
Q  

بػػدكف تقريػػب لمحصػػكؿ عمػػى رسػػـ منػػتظـ لتكػػاليؼ االحتفػػاظ  Q: سػػكؼ يػػتـ اسػػتخداـ قػػيـ مالحظــة
 بالمخزكف.

   كمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكفالت

                                                         518.167
2

7337.0076.457

2





ChQ
 

 (4.5ب. حساب التكمفة السنكية لمطمب اآلني مف خبلؿ الجدكؿ )

 دينار 85( = Cs) تكمفة الشحف

 الطلب السنوي Xالتكلفة السنوٌة للطلب اآلنً = تكلفة الشحن 

                                  =85 X 8  =85 دٌنار 



 

كبالمثػػؿ مػػع بػػاقي قػػيـ التكمفػػة السػػنكية لبلحتفػػاظ بػػالمخزكف كالتكمفػػة السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي كمػػا ىػػك 
 (. 4.8مبيف بالجدكؿ )

لمطمبيات  225994482**(: التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند 8..جدكؿ )
 ة عشكائيان المكلد

الطمب السنكم 
 )عشكائي(

تكمفة الشحف 
 ) دينار(

كمية الطمب االقتصادية 
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية 
 لمطمب اآلني )دينار(

8 85 0.733 167.518 85 

8 85 1.271 290.466 45 

6 85 1.797 410.780 99 

9 85 2.201 503.101 885 

82 85 2.542 580.931 889 

85 85 2.842 649.501 225 

88 85 3.113 711.493 279 

28 85 3.363 768.500 885 

24 85 3.595 821.561 869 

27 85 3.813 871.397 495 

89 85 4.019 918.533 459 

88 85 4.215 963.366 495 

86 85 4.403 1006.202 549 

89 85 4.583 1047.289 585 

42 85 4.756 1086.823 689 

45 85 4.922 1124.969 675 

48 85 5.084 1161.863 729 

58 85 5.240 1197.621 765 

54 85 5.392 1232.341 889 

57 85 5.540 1266.110 855 

69 85 5.684 1299.002 999 

68 85 5.824 1331.081 945 

66 85 5.961 1362.405 999 

69 85 6.095 1393.024 8985 

72 85 6.226 1422.985 8989 

75 85 6.355 1452.328 8825 

78 85 6.481 1481.090 8879 

88 85 6.604 1509.304 8285 

84 85 6.725 1537.000 8269 

87 85 6.844 1564.205 8895 

99 85 6.961 1590.946 8859 

98 85 7.076 1617.244 8895 

96 85 7.190 1643.122 8449 

99 85 7.301 1668.598 8485 

892 85 7.411 1693.691 8589 

895 85 7.519 1718.418 8575 

898 85 7.626 1742.794 8629 

888 85 7.731 1766.834 8669 



 

 225994482**(: التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند 8..تابع جدكؿ )
 لمطمبيات المكلدة عشكائيان 

الطمب السنكم 
 )عشكائي(

فة الشحف  تكم
 ) دينار(

كمية الطمب االقتصادية 
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية لمطمب 
 اآلني )دينار(

884 85 7.835 1790.550 8789 

887 85 7.937 1813.957 8755 

829 85 8.038 1837.066 8899 

828 85 8.138 1859.888 8845 

825 85 8.204 1874.948 8875 

829 85 8.334 1904.711 8985 

882 85 8.431 1926.731 8989 

885 85 8.526 1948.503 2925 

888 85 8.620 1970.034 2979 

848 85 8.713 1991.332 2885 

844 85 8.806 2012.405 2869 

847 85 8.897 2033.259 2295 

859 85 8.987 2053.902 2259 

858 85 9.077 2074.340 2295 

856 85 9.165 2094.578 2849 

859 85 9.253 2114.622 2885 

 

( تػـ رسػـ منحنػى تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف كالطمػب 8.4مف خػبلؿ البيانػات المكضػحة بالجػدكؿ )
 (.2.4كما ىك مكض  بالشكؿ ) 225994482**اآلني لمبند 
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التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون 

التكلفة السنوٌة للطلب اآلنً 

بالمخزون والطلب اآلنً ونقطة التعادل للبند (: منحنى تكالٌف لالحتفاظ 4.2شكل )

**225994482 



 

( نبلحػػظ بكضػػكح سػػمكؾ التكػػاليؼ كالػػذم يكػػكف فييػػا الطمػػب اآلنػػي أقػػؿ تكمفػػة مػػف 4.2مػػف الشػػكؿ )
كحػػدة، ىػي نفػػس القيمػػة  825االحتفػاظ بػػالمخزكف حتػى كصػػكؿ الطمػػب السػنكم إلػػى  نقطػة التعػػادؿ 

ا التكػػاليؼ كمنيػػا يتغيػػر منحنػػى التكػػاليؼ بعػػد ىػػذه النقطػػة المشػػار إلييػػا رياضػػيان، كالتػػي تتسػػاكل فييػػ
 فيصب  الطمب اآلني أعمى تكمفة مف االحتفاظ بالمخزكف.

  505450026*** ةيجاد نقطة التعادل بيانيًا لمبند العاشر رقم  

 (4.8أ. حساب التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف مف خبلؿ جدكؿ )

 دٌنار. 88.494 ( =Coللبند العاشر) تكاليؼ الطمب

 دٌنار. 886.644(= Chوحدة / سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 

733.0
644.116

1404.3122





Ch

CoD
Q  

بػػػػدكف تقريػػػػب لمحصػػػػكؿ عمػػػػى رسػػػػـ منػػػػتظـ لتكػػػػاليؼ االحتفػػػػاظ  Q: سػػػػيتـ اسػػػػتخداـ قػػػػيـ مالحظــــة
 بالمخزكف.

 : التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون

                                                           750.42
2

733.0644.116

2





ChQ
 

 (:4.5حساب التكمفة السنكية لمطمب اآلني مف خبلؿ الجدكؿ ) . أ

 دٌنار 5( = Cs) تكمفة الشحف

 الطلب السنوي Xالتكلفة السنوٌة للطلب اآلنً = تكلفة الشحن 

                                  =5 X 8  =5 دٌنار 

لتكمفػػة السػنكية لبلحتفػػاظ بػالمخزكف كالتكمفػة السػػنكية لمطمػب اآلنػػي كمػا مبػػيف كبالمثػؿ مػع بػػاقي قػيـ ا
 (.4.9بالجدكؿ )

 

 



 

لمطمبيات  505450026**التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند  (:4.9)جدكؿ
 المكلدة عشكائيان 

الطمب السنكم 
 )عشكائي(

تكمفة الشحف 
 ) دينار(

كمية الطمب االقتصادية 
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية لمطمب 
 اآلني )دينار(

8 5 0.733 42.750 5 

8 5 1.271 74.126 85 

6 5 1.797 104.830 89 

9 5 2.201 128.390 45 

82 5 2.542 148.252 69 

85 5 2.842 165.750 75 

88 5 3.113 181.570 99 

28 5 3.363 196.118 895 

24 5 3.595 209.659 829 

27 5 3.813 222.377 885 

89 5 4.019 234.406 859 

88 5 4.215 245.847 865 

86 5 4.403 256.779 889 

89 5 4.583 267.264 895 

42 5 4.756 277.353 289 

45 5 4.922 287.088 225 

48 5 5.084 296.503 249 

58 5 5.240 305.628 255 

54 5 5.392 314.489 279 

57 5 5.540 323.107 285 

69 5 5.684 331.501 899 

68 5 5.824 339.687 885 

66 5 5.961 347.681 889 

69 5 6.095 355.495 845 

72 5 6.226 363.141 869 

75 5 6.355 370.629 875 

78 5 6.481 377.969 899 

88 5 6.604 385.169 495 

84 5 6.725 392.237 429 

87 5 6.844 399.180 485 

99 5 6.961 406.004 459 

98 5 7.076 412.715 465 

96 5 7.190 419.319 489 

99 5 7.301 425.820 495 

892 5 7.411 432.224 589 

895 5 7.519 438.534 525 



 

( تم رسم منحنى تكاالٌف االحتفااظ باالمخزون والطلاب 9.4من خالل البٌانات الموضحة بالجدول )

 (.8.4كما هو موضح بالشكل )  505450026**للبند اآلنً 

 

(: منحنى التكالٌف لالحتفاظ بالمخزون والطلب اآلنً ونقطة التعادل للبند 4.8شكل) 

**505450026 

( نبلحػػظ بكضػػكح سػػمكؾ التكػػاليؼ كالػػذم يكػػكف فييػػا الطمػػب اآلنػػي أقػػؿ تكمفػػة مػػف 4.8مػػف الشػػكؿ ) 

كحػػدة، كالتػػي ىػػي نفػػس  78المخزكف حتػػى كصػػكؿ الطمػػب السػػنكم إلػػى  نقطػػة التعػػادؿ االحتفػػاظ بػػ

القيمػػة المشػػار إلييػػا رياضػػيان، كالتػػي تتسػػاكل فييػػا التكػػاليؼ كمنيػػا يتغيػػر منحنػػى التكػػاليؼ بعػػد ىػػذه 

 النقطة فيصب  الطمب اآلني أعمى تكمفة مف االحتفاظ بالمخزكف.

بنند التي يكنن فييا الطمب اآلني أعمى تكماة مـن االحتاـاظ ةيجاد نقطة التعادل بيانيًا  لم 2.12.4
 بالمززنن 

  145061630*** ةيجاد نقطة التعادل بيانيًا لمبند الرابع رقم     

 (4.8أ. حساب التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون من الجدول )

 دٌنار. 88.562( = Co) تكاليؼ الطمب

 دٌنار. 59.87(= Chوحدة/سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف



 

733.0
37.50

1562.1322





Ch

CoD
Q 

 

460.18                                التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون
2

733.037.50

2





ChQ
 

 (4.5ب. حساب التكلفة السنوٌة للطلب اآلنً من جدول )

 دٌنار. 89( = Cs) تكمفة الشحف

 لب السنويالط Xالتكلفة السنوٌة للطلب اآلنً = تكلفة الشحن 

                                  =89 X 8  =89 دٌنار 

كبالمثػػؿ مػػع بػػاقي قػػيـ التكمفػػة السػػنكية لبلحتفػػاظ بػػالمخزكف كالتكمفػػة السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي كمػػا ىػػك 
 (.4.89مبيف بالجدكؿ )

 145061630**(: التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند 4.89جدكؿ )
 بيات المكلدة عشكائيان لمطم

الطمب السنكم 
 )عشكائي(

تكمفة الشحف 
 ) دينار(

كمية الطمب االقتصادية 
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية 
 لمطمب اآلني )دينار(

8 89 0.733 18.460 89 

8 89 1.271 32.011 89 

6 89 1.797 45.270 69 

9 89 2.201 55.444 99 

82 89 2.542 64.021 829 

85 89 2.842 71.578 859 

88 89 3.113 78.410 889 

28 89 3.363 84.692 289 

24 89 3.595 90.540 249 

27 89 3.813 96.032 279 

89 89 4.019 101.226 899 

88 89 4.215 106.167 889 

86 89 4.403 110.888 869 

89 89 4.583 115.416 899 

42 89 4.756 119.773 429 

45 89 4.923 123.976 459 

48 89 5.084 128.042 489 

58 89 5.241 131.983 589 

54 89 5.392 135.809 549 



 

 145061630**(: التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند 4.89تابع جدكؿ )
 لمطمبيات المكلدة عشكائيان 

الطمب السنكم 
 )عشكائي(

ف تكمفة الشح
 ) دينار(

كمية الطمب االقتصادية 
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية 
 لمطمب اآلني )دينار(

57 89 5.540 139.531 579 

69 89 5.684 143.156 699 

68 89 5.825 146.691 689 

66 89 5.962 150.143 669 

69 89 6.096 153.517 699 

72 89 6.227 156.819 729 

75 89 6.355 160.053 759 

78 89 6.481 163.223 789 

88 89 6.604 166.332 889 

84 89 6.726 169.384 849 
 

( تم رسم منحنى تكالٌف االحتفاظ بالمخزون والطلب 89.4من خالل البٌانات الموضحة بالجدول )

 (.4.4كما هو موضح بالشكل ) 145061630**اآلنً للبند 

( نبلحػػظ بكضػػكح سػػمكؾ التكػػاليؼ كالػػذم يكػػكف فييػػا الطمػػب اآلنػػي أقػػؿ تكمفػػة مػػف 4.4مػػف الشػػكؿ )

كحػػدات، كىػػي نفػػس القيمػػة  8االحتفػػاظ بػػالمخزكف حتػػى كصػػكؿ الطمػػب السػػنكم إلػػى  نقطػػة التعػػادؿ 

المشػػار إلييػػا رياضػػيان، كالتػػي تتسػػاكل فييػػا التكػػاليؼ كمنيػػا يتغيػػر منحنػػى التكػػاليؼ بعػػد ىػػذه النقطػػة 

 اآلني أعمى تكمفة مف االحتفاظ بالمخزكف. فيصب  الطمب

 

 145061630**(: منحنى التكاليؼ لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني كنقطة التعادؿ لمبند 4.4شكؿ )



 

  N-1044-16إ ج    ق ة    ع  ل ب     ً   ب     خ مس    عش  ن  قم  *     

 (4.8تفاظ بالمخزون من خالل جدول )أ.حساب التكلفة السنوٌة لالح

 دٌنار 9.885( = Co) تكاليؼ الطمب

 دٌنار 88.85(= Chوحدة / سنة ) تكمفة االحتفاظ بالمخزكف

 

733.0
85.33

111.922





Ch

CoD
Q 

 

406.12                               التكلفة السنوٌة لالحتفاظ بالمخزون
2

733.085.33

2





ChQ
 

 (:4.5لب اآلنً من خالل جدول )حساب التكلفة السنوٌة للط . ب

 دٌنار 5( = Cs) تكمفة الشحف

 الطلب السنوي Xالتكلفة السنوٌة للطلب اآلنً = تكلفة الشحن 

                                  =5 X 8  =5 دٌنار 

كبالمثػػؿ مػػع بػػاقي قػػيـ التكمفػػة السػػنكية لبلحتفػػاظ بػػالمخزكف كالتكمفػػة السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي كمػػا ىػػك 
 (.4.88يف بالجدكؿ )مب

للطلبٌات  N-1044-16التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند (: 4.88جدول )

 المولدة عشوائٌاً 
الطمب السنكم 
 )عشكائي(

تكمفة الشحف 
 ) دينار(

كمية الطمب 
 (Qاالقتصادية )

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية 
 ني )دينار(لمطمب اآل

8 5 0.733 12.406 5 

8 5 1.271 21.507 85 

6 5 1.797 30.416 89 

9 5 2.201 37.252 45 

82 5 2.541 43.014 69 

85 5 2.841 48.092 75 

88 5 3.113 52.682 99 

28 5 3.362 56.903 895 

24 5 3.594 60.832 829 

27 5 3.812 64.522 885 

89 5 4.018 68.012 859 

88 5 4.215 71.331 865 

86 5 4.402 74.503 889 

89 5 4.582 77.545 895 

42 5 4.755 80.473 289 



 

 N-1044-16التكمفة السنكية لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني لمبند (: 4.88تابع جدول )

 للطلبٌات المولدة عشوائٌاً 
الطمب السنكم 
 )عشكائي(

تكمفة الشحف 
 ) دينار(

صادية كمية الطمب االقت
(Q) 

التكمفة السنكية لبلحتفاظ 
 بالمخزكف )دينار(

التكمفة السنكية 
 لمطمب اآلني )دينار(

45 5 4.922 83.297 225 

48 5 5.083 86.029 249 

58 5 5.239 88.677 255 

54 5 5.391 91.247 279 

57 5 5.539 93.748 285 

69 5 5.683 96.183 899 

68 5 5.823 98.558 885 

66 5 5.960 100.878 889 

69 5 6.094 103.145 845 

72 5 6.225 105.363 869 

75 5 6.354 107.536 875 

78 5 6.480 109.666 899 

88 5 6.603 111.755 495 

84 5 6.724 113.805 429  
( تـ رسـ منحنى تكاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف كالطمػب 88.4مف خبلؿ البيانات المكضحة بالجدكؿ )

 (.5.4كما ىك مكض  بالشكؿ ) N-1044-16بند اآلني لم

 

(: منحنى التكاليؼ لبلحتفاظ بالمخزكف كالطمب اآلني كنقطة التعادؿ لمبند            4.5شكؿ )
16-N-1044 

( نبلحػػظ بكضػػػكح سػػمكؾ التكػػاليؼ كالػػػذم يكػػكف فييػػا الطمػػب اآلنػػػي أقػػؿ تكمفػػة مػػػف 4.5مػػف شػػكؿ )

كحػػدات، ىػػي نفػػس القيمػػة  6بػػالمخزكف حتػػى كصػػكؿ الطمػػب السػػنكم إلػػى  نقطػػة التعػػادؿ االحتفػػاظ 



 

المشػػار إلييػػا رياضػػيان، كالتػػي تتسػػاكل فييػػا التكػػاليؼ كمنيػػا يتغيػػر منحنػػى التكػػاليؼ بعػػد ىػػذه النقطػػة 

 فيصب  الطمب اآلني أعمى تكمفة مف االحتفاظ بالمخزكف.

 نقاط التعادل لجميع بنند عينة الدراسة  93.4

( نقاط التعادؿ لجميع بنكد عينة الدراسة، حيث تتغير نقطة التعادؿ مف بنػد آلخػر 82.4يبيف جدكؿ)

اعتمػػادان عمػػى عػػدة عكامػػؿ كسػػعر البنػػد ككميػػة الطمػػب ككزف البنػػد كالتػػي ليػػا األثػػر فػػي زيػػادة تكػػاليؼ 

ار األفضػؿ االحتفاظ بالمخزكف كتكاليؼ الطمب اآلني. كذلؾ يكض  العمكد الثامف في الجدكؿ الخيػ

لمشػػركة، حيػػث يكػػكف الطمػػب اآلنػػي مفضػػؿ فػػي بعػػض البنػػكد كاالحتفػػاظ بػػالمخزكف فػػي بنػػكد أخػػرل. 

( أف قيمػة التغيػر المكضػحة فػي العمػكد السػابع بالجػدكؿ تصػب  مكجبػة عنػدما 82.4يكض  جػدكؿ )

ليؼ تككف تكاليؼ الطمب اآلني أقؿ مف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف، كتصب  سالبة عندما تككف تكا

الطمػػب اآلنػػي أعمػػى مػػف تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف، كذلػػؾ اعتمػػادان عمػػى الطمػػب السػػنكم المكضػػ  

 لتمؾ البنكد. 

 (: نقاط التعادؿ لبنكد الدراسة82.4جدكؿ)
الطلب  رقم البند ر.م

السنوي 
 )قطعة(

التكلفة السنوٌة 
لالحتفاظ 

 بالمخزون.د.ل

إجمالً التكلفة 
السنوٌة للطلب 

 اآلنً د.ل

 
ط نقا

 التعادل 

قٌمة التغٌر 
فً البند    

 / +(-) 

  
 الخٌار األفضل

 الطلب اآلنً 882.69 824.99 889 8842.69 54 225994482** 8

 الطلب اآلنً 2856.68 8898.88 829 2276.68 82 315152189** 2

 الطلب اآلنً 44.9 48.498 59 94.9 89 505450114** 8

 االحتفاظ بالمخزون -824.45 8.485 299 75.55 29 145061630** 4

 االحتفاظ بالمخزون -826.52 88.88 259 828.47 59 148330331** 5

6 04-C-F070 8 889.87 829 57.55 899.87 ًالطلب اآلن 

7 24-G-0299 49 88.995 299 8.25 868.99- االحتفاظ بالمخزون 
8 24-G-0288 69 8992.86 899 548.58 8892.86 ًالطلب اآلن 

9 10-N-06-E2010 2 889.89 89 89.69 69.89 ًالطلب اآلن 

 الطلب اآلنً 884.96 78.26 69 874.96 82 505450026** 89

88 20-N-0102 288 96.88 8899 8.644 8998.88- االحتفاظ بالمخزون 
82 06-N-15-46092 5 997.46 75 277.88 897.46 ًالطلب اآلن 

88 06-UM-03-01214 59 86.78 599 8.62 488.26- االحتفاظ بالمخزون 

 االحتفاظ بالمخزون -2849.85 9.44 2599 859.64 899 140031500** 84

 االحتفاظ بالمخزون -22.86 6.68 75 52.88 85 370617893** 85

 الطلب اآلنً 8494.46 8252.7 69 8554.46 6 27-08-04-01-052 86



 

 (: نقاط التعادؿ لبنكد الدراسة82.4تابع جدكؿ)
الطلب  رقم البند .مر

السنوي 
 )قطعة(

التكلفة السنوٌة 
لالحتفاظ 

 بالمخزون.د.ل

إجمالً التكلفة 
السنوٌة للطلب 

 اآلنً د.ل

 
نقاط 

 التعادل 

قٌمة التغٌر 
فً البند    

 / +(-) 

  
 الخٌار األفضل

87 06-UE-01-00052 24 886.98 249 4.58 828.96- االحتفاظ بالمخزون 

88 04-N-D036 89 29.96 859 8.29 829.98- االحتفاظ بالمخزون 

89 67-G-800-99-014 89 6.98 859 9.98 298.98- االحتفاظ بالمخزون 

29 04-N-D087 99 8829.8 459 569.87 679.8 ًالطلب اآلن 

28 36-C-130720M 89 849.99 899 864.99 249.99 ًالطلب اآلن 

22 10-N-032-3105 29 78.69 899 8.24 826.89- االحتفاظ بالمخزون 

 الطلب اآلنً 44.44 48.92 59 94.44 89 27-11-01-07-010 28

24 16-N-1085 85 5.794 875 9.948 869.29- االحتفاظ بالمخزون 

25 16-N-1044 89 67.78 859 6.87 82.28- االحتفاظ بالمخزون 

26 22-N-037-0050 599 8.82 2599 9.99 2498.68- االحتفاظ بالمخزون 

 الطلب اآلنً 887.88 92.98 75 892.88 5 27-08-04-01-012 27

 الطلب اآلنً 495.97 888.49 75 489.97 5 27-08-04-01-024 28

 االحتفاظ بالمخزون -78.88 8.99 825 58.88 25 27-10-02-10-03-051 29

89 44-5-M2207 889 49.72 659 9.55 699.28- االحتفاظ بالمخزون 

88 06-N-15-46-030 89 89.86 59 5.82 89.88- االحتفاظ بالمخزون 

82 04-N-T994 88 882.28 889 8.65 697.78- االحتفاظ بالمخزون 

 الطلب اآلنً 9.849 84.72 859 299.84 89 13-10-02-04-03 88

 االحتفاظ بالمخزون -828.68 8.42 895 78.82 88 13-10-04-14-04 84

85 08-N-16-00152 89 86.55 899 8.79 68.44- االحتفاظ بالمخزون 

86 36-N-E0008-01 82 878.58 69 72.95 888.58 ًالطلب اآلن 

87 19-N-0371 2 894.48 89 884.79 884.48 ًالطلب اآلن 

88 22-N-356-0253 88 98.97 279 8.29 266.92- االحتفاظ بالمخزون 

89 22-N-356-0275 82 74.92 69 8.27 45.97- ناالحتفاظ بالمخزو 

 االحتفاظ بالمخزون -929.56 8.96 8999 79.44 299 27-10-02-10-05-061 49
 

 النفنرات المتحققة من استزدام الطمب اآلني في الدراسة 05.5

أظيػػرت النتػػائج ميػػزة تنافسػػية لمشػػركة لػػك تبنػػت ىػػذه الدراسػػة، كذلػػؾ بحسػػاب الػػكفرات المتحققػػة مػػف 

( أف الشػػػركة بإتباعيػػػا لسياسػػػة 88.4مػػػف الجػػػدكؿ ) نبلحػػػظ(. 88.4بنػػػدان كمػػػا بالجػػػدكؿ ) 49دراسػػػة 

دينػػار،  13,094االحتفػػاظ بػػالمخزكف فػػإف إجمػػالي تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف خػػبلؿ سػػنة تسػػاكم 

كعنػػد مقارنػػة إجمػػالي تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف مػػع إجمػػالي تكػػاليؼ نظػػاـ الطمػػب اآلنػػي نجػػد أف 

بمعنػػػػى أخػػػػر أف  دينػػػػار. 80598ان كيسػػػػاكم بنػػػػد 49بنػػػػدان مػػػػف  87مقػػػػدار الكفػػػػكرات قػػػػد تحقػػػػؽ فػػػػي 

دينػار، مػع  880994دينار( كىػك المقػدار الػذم تنفقػو الشػركة بػدالن مػف  40585=880994-80598)

بندان فقط عينة الدراسة، بينما عند تطبيؽ ىذه الدراسة عمى كافة بنكد  49العمـ أف ىذا المقدار يمثؿ 

 لقيمة.المجتمع فإف قيمة التكفير ستككف أضعاؼ ىذه ا



 

 (: الكفرات المتحققة مف الدراسة88.4جدكؿ)
 
 ر.م

 
 رقم البند

التكلفة السنوٌة 
لالحتفاظ 

 بالمخزون )دٌنار(

التكلفة السنوٌة 
للطلب اآلنً 

 )دٌنار(

الوفورات المتحققة 
 )دٌنار(

8 **225994482 8842.69 889 882.69 

2 **315152189 2276.685 829 2856.685 

8 **505450114 94.9 59 44.9 

4 **145061630 75.55 299 99 

5 **148330331 828.477 259 99 

6 04-C-F070 889.872 829 899.872 

7 24-G-0299 88.995 299 99 

8 24-G-0288 8992.864 699 8892.864 

9 10-N-06-E2010 889.898 59 69.898 

89 **505450026 874.966 69 884.966 

88 20-N-0102 96.882 8899 99 

82 06-N-15-46092 997.467 899 897.467 

88 06-UM-03-01214 86.782 599 99 

84 **140031500 859.649 2599 99 

85 **370617893 52.884 75 99 

86 27-08-04-01-052 8554.46 69 8494.46 

87 06-UE-01-00052 886.982 249 99 

88 04-N-D036 29.966 859 99 

89 67-G-800-99-014 6.984 899 99 

29 04-N-D087 8829.8 459 679.8 

28 36-C-130720M 849.998 899 249.998 

22 10-N-032-3105 78.695 299 99 

28 27-11-01-07-010 94.444 59 44.444 

24 16-N-1085 5.794 875 99 

25 16-N-1044 67.786 859 99 

26 22-N-037-0050 8.82 2599 99 

27 27-08-04-01-012 892.88 75 887.88 

28 27-08-04-01-024 489.974 75 495.974 

29 27-10-02-10-03-051 58.884 825 99 

89 44-5-M2207 49.72 659 99 

88 06-N-15-46-030 89.862 59 99 

82 04-N-T994 882.288 889 99 

88 13-10-02-04-03 299.849 299 9.849 

84 13-10-04-14-04 78.82 895 99 

85 08-N-16-00152 86.558 899 99 

86 36-N-E0008-01 878.588 69 888.588 

87 19-N-0371 894.488 89 884.488 

88 22-N-356-0253 98.972 869 99 

89 22-N-356-0275 74.922 829 99 

49 27-10-02-10-05-061 79.44 8999 99 

  8598 85899 88994 اإلجمالً



 

 مناقشة النتائج  04.5
يجاد نقطة التعػادؿ تناكل ت الدراسة المقارنة بيف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كتكاليؼ الطمب اآلني كا 

التي تتسػاكل عنػدىا ىػذه التكػاليؼ كمػدل مبلئمػة تطبيػؽ نظػاـ الطمػب اآلنػي بالشػركة الميبيػة لمحديػد 

 كالصمب. فيما يمي مناقشة ليذه النتائج:

لبلحتفػػػاظ بػػػالمخزكف لعينػػػة الدراسػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  ( إجمػػػالي التكػػػاليؼ السػػػنكية7.4يبػػػيف الجػػػدكؿ )

جمالي التكمفة السنكية لمطمب اآلني الذم مجمكع قيمتػة  880994 دينػار. كمػا ىػك  850899دينار كا 

 85899-13,094دينػار )  -2,006مبلحظ مف مقارنػة إجمػالي التكػاليؼ أف إجمػالي قيمػة التغيػر 

ف لـ تكف ك -2,006=  بيرة نسبيان فقػد يػرل الػبعض أف ىػذا مؤشػر ريػر جيػد ( دينار. ىذه الزيادة كا 

أـ ال، األمر الذم يتطمب القياـ بعممية استقراء  LISCOلتطبيؽ الطمب اآلني، كىؿ ىك في صال  

كقػػراءة كتحميػػؿ لبنػػكد عينػػة الدراسػػة لمعرفػػة أسػػباب زيػػادة إجمػػالي تكػػاليؼ الطمػػب اآلنػػي عػػف إجمػػالي 

يجػاد قيمػ ة التغييػػر ليػذه التكػػاليؼ. أف قيمػة التغيػر فػػي التكػاليؼ لمبنػػد تكػاليؼ االحتفػاظ بػػالمخزكف كا 

دينػار كىػك قيمػة ناتجػػة مػف الفػرؽ بػيف تكػاليؼ االحتفػػاظ  882.69** تسػاكم 225994482األكؿ 

دينػػار. قيمػػة  889دينػػار كتكػػاليؼ الطمػػب اآلنػػي كالتػػي تسػػاكم  1,142.69بػػالمخزكف كالتػػي تسػػاكم 

تـ اسػتخداـ الطمػب اآلنػي مػف قبػؿ الشػركة بػدالن مػف االحتفػاظ التغير المتحصؿ عمييا تكض  أنو لك 

دينػار سػنكيا عنػدما يكػكف الطمػب السػنكم مػف  882.69بالمخزكف ليذا البند ألصػب  باإلمكػاف تػكفير

دينػار  -8998تسػاكم  N-29-9892كحدة. كما أف قيمة التغير لمبنػد الحػادم عشػر  54ىذا البند 

دينػػار  96.882 ف تكػػاليؼ االحتفػػاظ بػػالمخزكف كالػػذم يسػػاكمكىػػي قيمػػة ناتجػػة أيضػػان مػػف الفػػرؽ بػػي

دينػار. قيمػة التغيػر المتحصػؿ عمييػا تكضػ  أنػو لػك تػـ  8899كتكاليؼ الطمب اآلني كالػذم يسػاكم 

سػػيترتب عمػػى ذلػػؾ خسػػارة مػػا قيمتػػو اسػػتخداـ الطمػػب اآلنػػي بػػدالن مػػف االحتفػػاظ بػػالمخزكف ليػػذا البنػػد 

 كحدة. 288لطمب السنكم مف ىذا البند دينار سنكيا عندما يككف ا -1,093



 

مػف خػػبلؿ تحميػؿ البنػػديف السػابقيف كتحميػػؿ بػػاقي بنػكد عينػػة الدراسػة نبلحػػظ أف ىنػاؾ قيمػػة مضػػافة  

تتغيػر ىػذه القيمػة مػف بنػد آلخػر، كىنػا البػد مػف طػرح سػؤاليف ميمػيف لفيػـ التغيػر  LISCO لصال 

فػػي قيمػػة التغيػػر لػػبعض البنػػكد؟ كالسػػؤاؿ  فػػي قيمػػة ىػػذه البنػػكد. السػػؤاؿ األكؿ لمػػاذا ىنػػاؾ انخفػػاض

الثاني لماذا ىناؾ زيادة في قيمػة التغيػر لبعضػيا األخػر؟ لئلجابػة عمػى ىػذيف السػؤاليف يجػب النظػر 

، ممػا أدل لجعػؿ تكػاليؼ كحػدة 54في بيانات البنكد كالتي تظير أف الطمب السنكم لمبند األكؿ ىػك 

 288الطمػػب السػػنكم لمبنػػد الحػػادم عشػػرىكبينمػػا دينػػار،  889الطمػػب السػػنكم لمطمػػب اآلنػػي تسػػاكم 

كمػا أف كزف البنػد دينػار،  8899كالذم أدل إلى زيادة قيمػة الطمػب السػنكم لمطمػب اآلنػي إلػى كحدة 

نجػد أف الطمػب  148330331**لو األثػر فػي تحديػد التغيػر فػي قيمػة التكػاليؼ ففػي البنػد الخػامس 

، دينػػار 259ة السػػنكية لمطمػػب اآلنػػي ليػػذا البنػػد نجػػد أف التكمفػػ 1Kg كحػػدة كالػػذم يػػزف  59السػػنكم 

كحػدة كالػذم  59الطمب السنكم   كبالررـ مف مساكاة   UM-03-01214-06بينما البند الثالث عشر

دينار، مما ينعكس عمى قيمة التغير  599نجد أف التكمفة السنكية لمطمب اآلني ليذا البند  2Kgيزف 

 لكبل البنديف.

% فقػػػط مػػػف البنػػػكد تشػػػير إلػػػى أف 48( أف 7.4حصػػػؿ عمييػػػا مػػػف جػػػدكؿ )كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج المت

تكاليؼ الطمب اآلني أقؿ تكمفة مف االحتفاظ بالمخزكف. كبالنظر لنسبة تكاليؼ االحتفاظ بػالمخزكف 

نبلحظ أنيا تتخثر بسعر الكحدة، فكمما زاد سعر الكحدة زادت تكاليؼ االحتفاظ بػالمخزكف، كأف أكبػر 

%، كما أف أقػؿ قيمػة لبلحتفػاظ 87.88دينار بنسبة تكاليؼ  20276.685خزكف قيمة لبلحتفاظ بالم

%.  فػػػي المقابػػػؿ نجػػػد أف نسػػػبة التكػػػاليؼ السػػػنكية 9.94دينػػػار بنسػػػبة تكػػػاليؼ  5.794بػػػالمخزكف 

لمطمػػػب اآلنػػػي تتػػػخثر بالطمػػػب السػػػنكم ككزف البنػػػد فكممػػػا زاد الطمػػػب السػػػنكم ككزف البنػػػد كممػػػا زادت 

% ، كأف 87.59دينػػار بنسػػبة تكػػاليؼ  2599كأف أكبػػر قيمػػة لمطمػػب اآلنػػي تكػػاليؼ الطمػػب اآلنػػي، 

 %.9.88دينار بنسبة تكاليؼ  59أقؿ قيمة لمطمب اآلني 



 

كذلؾ أظيرت الدراسة أف نتائج التحميؿ الرياضي لنقطة التعػادؿ تطابقػت مػع نتػائج التحميػؿ البيػاني، 

كحدات، كالبند الخامس  8، كالبند الرابع كحدة 78كحدة، كالبند العاشر  825حيث كانت لمبند األكؿ 

كحػػدات. كمػػا أظيػػر التحميػػؿ البيػػاني سػػمكؾ التكػػاليؼ بشػػكؿ أكثػػر كضػػكح كذلػػؾ عمػػى  6كالعشػػركف 

 النحك التالي:

كحػدة إلػى  8مػف  LISCO( نجد أف الكميات التي تطمبيا 2.4* البند األكؿ كبالنظر إلى الشكؿ ) 

نػي مػف االحتفػاظ بػػالمخزكف، حيػث تتسػاكم التكػاليؼ عنػػد كحػدة تكػكف تكمفتيػا أقػؿ بالطمػػب اآل 824

كحػػدة، كتتغيػػر التكػػاليؼ بعػػد ىػػذه النقطػػة ليصػػب  االحتفػػاظ بػػالمخزكف أقػػؿ تكمفػػة مػػف الطمػػب  825

 اآلني.

كحػدة إلػى  8مف  LISCO( نجد أف الكميات التي تطمبيا 8.4* البند العاشر كبالنظر إلى الشكؿ )

 78ب اآلني مف االحتفاظ بالمخزكف، حيث تتساكم التكاليؼ عنػد كحدة تككف تكمفتيا أقؿ بالطم 72

 كحدة، كتتغير التكاليؼ بعد ىذه النقطة ليصب  االحتفاظ بالمخزكف أقؿ تكمفة مف الطمب اآلني.

كحػدة إلػى  8مػف  LISCO( نجػد أف الكميػات التػي تطمبيػا 4.4* البند الرابع كبالنظر إلػى الشػكؿ )

 8لطمػػب اآلنػػي مػػف االحتفػػاظ بػػالمخزكف، حيػػث تتسػػاكم التكػػاليؼ عنػػد كحػػدة تكػػكف تكمفتيػػا أقػػؿ با 2

 كحدات، كتتغير التكاليؼ بعد ىذه النقطة ليصب  االحتفاظ بالمخزكف أقؿ تكمفة مف الطمب اآلني.

 8مػف  LISCO( نجد أف الكميات التي تطمبيا 5.4* البند الخامس كالعشركف كبالنظر إلى شكؿ )

فتيػػػا أقػػػؿ بالطمػػػب اآلنػػػي مػػػف االحتفػػػاظ بػػػالمخزكف، حيػػػث تتسػػػاكم كحػػػدات تكػػػكف تكم 5كحػػػدة إلػػػى 

كحدات، كتتغير التكاليؼ بعد ىذه النقطة ليصب  االحتفاظ بالمخزكف أقؿ تكمفة مف  6التكاليؼ عند 

 الطمب اآلني.

( أف نقػػاط التعػػادؿ عنػػدما تكػػكف أكبػػر مػػف الطمػػب السػػنكم فػػإف 82.4كػػذلؾ أظيػػرت نتػػائج الجػػدكؿ )

كحػػػدة بينمػػػا الطمػػػب  825آلنػػػي ىػػػك الخيػػػار األفضػػػؿ، فالبنػػػد األكؿ نقطػػػة التعػػػادؿ اسػػػتخداـ الطمػػػب ا



 

 57دينػػار، كػػذلؾ البنػػد السػػادس نقطػػة التعػػادؿ  882.69كحػػدة، عميػػو فػػإف قيمػػة التغيػػر  54السػػنكم 

دينػػار، كىكػػذا مػػع بػػاقي  899.872كحػػدات، عميػػو فػػإف قيمػػة التغيػػر  8كحػػدة بينمػػا الطمػػب السػػنكم 

( أف نقاط التعادؿ عندما تككف أقؿ مف الطمب السنكم فإف 82.4نتائج الجدكؿ )البنكد. كما أظيرت 

 8استخداـ االحتفاظ بالمخزكف أفضؿ جدكل مف استخداـ الطمب اآلنػي، فالبنػد الرابػع نقطػة التعػادؿ 

دينػار، كػذلؾ البنػد السػابع  -824.45كحػدة عميػو فػإف قيمػة التغيػر  29كحدات بينما الطمب السنكم 

دينػػػار،  -868.99كحػػػدة عميػػػو فػػػإف قيمػػػة التغيػػػر  49كحػػػدة بينمػػػا الطمػػػب السػػػنكم  8ادؿ نقطػػػة التعػػػ

 كىكذا مع باقي البنكد.

(، تكضػ  أنػػو عنػد بدايػة المنحنػػى تكػاليؼ الطمػب اآلنػػي 4.5(، )4.4(، )4.8(، )4.2أمػا األشػكاؿ )

(، 4.88)(، 4.89(، )4.9(، )8.4أقػػػػؿ تكمفػػػػة مػػػػف تكػػػػاليؼ االحتفػػػػاظ بػػػػالمخزكف، كػػػػذلؾ الجػػػػداكؿ )

تكض  أنو عند الطمب لبند كاحد تككف تكمفة الطمب اآلني أقؿ مف تكمفػة االحتفػاظ بػالمخزكف، كىػذا 

 يدعـ الدراسات السابقة التي تقكؿ أف الطمب اآلني أقؿ تكمفة لكميات الطمب الصغيرة. 
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 االستنتاجات كالتكصيات
 

 

 
 

 
 

 



 

عرضػان لنتػائج الدراسػة حػكؿ المقارنػة التحميميػة بػيف تكػاليؼ االحتفػاظ بػالمخزكف  يتضمف ىذا الفصؿ

كتكػػػاليؼ الطمػػػػب اآلنػػػػي، فػػػػي الشػػػػركة الميبيػػػػة لمحديػػػػد كالصػػػػمب. كيتضػػػػمف ىػػػػذا الفصػػػػؿ أيضػػػػان أىػػػػـ 

 التكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة في ضكء نتائج الدراسة.

 االستنتاجات 9.5
 امة يمكف تكضيحيا فيما يمي:تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج ى

. ىناؾ نقطة تعادؿ تتساكل فييا كؿ مف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف كتكاليؼ الطمػب اآلنػي. ىػذه 0

 الطمب السنكم.ك ، كالسعر كالكزف عميياالنقطة تتغير مع تغير العكامؿ المؤثرة 

 .عينة الدراسة% مف 53تكاليؼ الطمب اآلني كانت أقؿ مف تكاليؼ االحتفاظ بالمخزكف في . 6

دينػػػػار  030195بنػػػػدان )عينػػػػة الدراسػػػػة( تسػػػػاكم  51زكف لعػػػػدد تكػػػػاليؼ االحتفػػػػاظ بػػػػالمخإجمػػػػالي . 3

دينػار بالسػنة. ىػذه  10411الػكفرات المتحققػة كاف مقدار  JITكمف خبلؿ المقارنة مع نظاـ بالسنة، 

جتمػع سػتككف الػكفرات الدراسة فقط، كعند تطبيػؽ ىػذه الدراسػة عمػى جميػع بنػكد الم تمثؿ عينةالكفرة 

 أكبر بكثير.

 . تحميؿ إجمالي البنكد يختمؼ عف تحميؿ كؿ بند بشكؿ مستقؿ.5

في قيمة نقطػة التعػادؿ، كػذلؾ  تطابقت. تطابؽ بيف العمميات الرياضية كالرسكمات البيانية، حيث 4

 تخاذ القرار المناسب.إفي يساعده لمتخذ القرار  ان كاضح ان تعطي تصكر 

 التنصيات 1.5
 ضكء النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة، يكصي الباحث بما يختي: في

. زيادة اىتماـ اإلدارة العميا بالشركة بعقػد الػدكرات التدريبيػة كالتثقيفيػة البلزمػة لمعػامميف فػي الشػركة 0

حكؿ نظاـ الطمب اآلني، كقدرتو عمػى تخفػيض الفاقػد، كتخفػيض المخػزكف، لمػا لػذلؾ مػف أثػر عمػى 

 بحية كقكة المنافسة.زيادة الر 



 

. بما أف الشػركة بػدأت فػي تطبيػؽ برنػامج الصػيانة اإلنتاجيػة الشػاممة كالػذم ييػدؼ بالكصػكؿ إلػى 6

العطؿ الصفرم، كحيث أف ىذا البرنامج يعتبر أحد ركائز الطمب اآلنػي األمػر الػذم يجعػؿ مػف ىػذه 

 الدراسة مناسبة لتطبيقيا في الشركة. 

دراؾ  . تػػكفير كسػػائؿ اتصػػاؿ حديثػػة،3 مػػع ضػػركرة قيػػاـ الشػػركة بإيجػػاد مػػكرديف ذكم خبػػرة ككعػػي كا 

 لكي تككف الشركة قادرة مف خبلليـ عمى تمبية متطمباتيا.

 . زيادة االىتماـ بنظاـ الصيانة الكقائية، حيث يعتبر ىذا النظاـ متكافؽ مع نظاـ الطمب اآلني.5

اآلنػي، لمػا ليػذا النظػاـ مػف أثػر  . إجراء دراسات مماثمة عمػى منظمػات مختمفػة حػكؿ نظػاـ الطمػب4

 عمى تقميؿ التكاليؼ، كزيادة الربحية. 
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