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مقدمة-إدارة المخزون 

·  م 6:17 في 2007, 26مایو 

في معظم التي ال یمكن االستغناء عنھا  ھو من األشیاءInventory or Stockالمخزون 
 المؤسسات فالشركات الصناعیة تحتفظ بمخزون للمواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والمؤسسات الخدمیة

تحتاج لبعض المواد المستخدمة في ھذه الخدمات مثل األطعمة للمطاعم والمالبس لمحالت المالبس 
ولكن التحكم في المخزون قد ال یلقى االھتمام المناسب على الرغم من تأثیر ذلك على أداء . وھكذا

مخزون یؤدي فنقصان ال. فزیادة المخزون ُتشكل مشكلة وُنقصان المخزون یشكل مشكلة أخرى. المؤسسة
إلى تعطل اإلنتاج بینما زیادة المخزون تعني عدم استثمار قیمة المخزون الزائد واستغالل مساحة 

لذلك فإننا نواجھ دائما مشكلة تحدید قیمة المخزون المثلى والوقت المناسب إلصدار . تخزینیة بدون فائدة
أمر لتورید للموردین والكمیة المثلى لكل أمر تورید

ظ بالمخزونلماذا نحتف

معظم المؤسسات تحتفظ بكمیة من المنتجات : لمواجھة الطلب المحتمل على منتجاتنا
كذلك فإن بائعي الجملة والتجزئة یحتفظون بمخزون لمواجھة . النھائیة لمواجھة طلبات العمالء

الطلبات المتوقعة من العمالء

تقوم المؤسسة التي تنتج قد یكون من الصعب أن: لمواجھة الطلبات الفجائیة أو الموسمیة 
لذلك تلجأ ھذه المنتجات .  أن تقوم بتصنیعھا في الصیف فقط-مثال-منتجات مرتبطة بموسم الصیف 

.إلى التصنیع طوال العام وبالتالي یكون ھناك مخزونا من المنتج في فصل الشتاء

المنتجات  عندما یكون لدینا مخزونا كبیرا من:لكي ال تتأثر المراحل اإلنتاجیة ببعضھا 
النصف مصنعة فإن أي مشكلة في المرحلة اإلنتاجیة السابقة لن تؤثر على المرحلة التالیة ألن ھناك 

 Just In Timeالحظ أن سیاسة تقلیل الفاقد . مخزونا یكفي لتشغیل المرحلة التالیة لفترة طویلة
ھا مما ُیحفز العاملین على تھتم جدا بتقلیل ھذا المخزون لزیادة اعتماد المراحل اإلنتاجیة على بعض

حل مشاكل اإلنتاج

عندما نشتري كمیة كبیرة من المواد الخام فقد نتمكن من : لالستفادة من وفورات الحجم
كذلك الحال عندما ننتج كمیة كبیرة من نفس المنتج فإننا نتمتع . الحصول على تخفیض في السعر

 كبیرة من المواد الخام وتصنیع كمیات لذلك فإن المؤسسات تلجأ لشراء كمیة. بوفورات الحجم
الحظ أن سیاسة تقلیل الفاقد تعتبر ھذا تصرفا غیر مفید ألنھ یؤدي لزیادة . كبیرة من نفس المنتج

.المخزون التي تؤدي إلھمال المشاكل اإلنتاجیة
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عندما تتوقع المؤسسات احتمالیة زیادة أسعار المواد الخام فإنھا : لمواجھة أمورا متوقعة
كذلك عندما تكون ھناك احتمالیة لتوقف إمداد المواد الخام . ل زیادة مخزونھا من ھذه الموادتفض

.فإن المؤسسات تحاول تخزین قدر ما من المواد الخام

العملیات اإلنتاجیة تستغرق وقتا وبالتالي فإنھ في جمیع األحوال : لطبیعة العملیة اإلنتاجیة
مراحل اإلنتاجیةستكون لدینا مواد تحت التصنیع في ال

نظرا الن نقل المنتج النھائي من المورد إلى العمیل یستغرق وقتا : لطبیعة عملیات النقل
.فإنھ في ھذا الوقت یكون من ضمن مخزون العمیل أو المورد حسب اتفاقیات تسلیم المنتج

لكي نتمكن من شراء مواد خام فإننا ننتظر بعض الوقت: ألن عملیة الشراء تستغرق وقتا 
لذلك فإننا نحتفظ بمخزون یكفینا حتى تصلنا كمیة أخرى من المواد. حتى یتم التورید

من . ھل ھذه األسباب تجعلنا نحتفظ بمخزون ھائل؟ بالطبع ال فعلینا أن نحتفظ بالمخزون الضروري فقط
كننا دراسة فمثال لو أم. المھم أن نالحظ أن كل ھذه األسباب یمكننا تقلیل تأثیرھا على زیادة المخزون

. السوق وتوقع طلبات العمالء بشكل جید فإننا نستطیع االحتفاظ بالمخزون الذي یكفي ھذه الطلبات فقط
لو أمكننا تقلیل فترة تورید المواد عن طریق تیسیر عملیة الشراء واستخدام تكنولوجیا المعلومات وبناء 

لو قمنا . بمخزون یكفینا لفترات طویلةعالقات طویلة األجل مع الموردین فلن نكون مضطرین لالحتفاظ 
بتحسین أداء العملیات اإلنتاجیة والتغلب على مشاكلھا فلن نحتفظ بمنتجات نصف مصنعة تكفي لعدة 

لو قمنا بتقلیل وقت تضبیط الماكینات إلنتاج منتج جدید فإننا . شھور بل سیكفینا مخزونا یكفي لوقت بسیط
ذلك الحال لو استطعنا تقلیل تكلفة إصدار أمر تورید عن طریق ك. لن نھتم كثیرا بأمر وفورات الحجم

كل ھذه االمور تجعلنا نستطیع تقلیل المخزون عن طریق التعامل الجید مع ھذه . العقود طویلة األجل
.األسباب

أنواع المخزون

 مواد خام ومستلزمات إنتاجRaw Material

 مواد نصف مصنعة أو مواد تحت التشغیلWork in Process

 منتجات مصنعة أي المنتجات النھائیةFinished Goods

 قطع غیار لعملیات الصیانة واإلصالح للمعداتSpare Parts

تكالیف مرتبطة بالمخزون

. قد یتصور البعض أن المخزون ھو وسیلة مساعدة لإلنتاج ولذلك فینبغي توفیر أكبر قدر من المخزون
ھذه التكالیف تشمل تكلفة حفظ . ناك تكالیف كثیرة مرتبطة بالمخزونھذا التفكیر ال یلمس الحقیقة فھ
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البد . المخزون وتكلفة أوامر التورید وتكلفة عدم استثمار رأس المال وتكلفة نقصان المخزون وغیرھا
من دراسة ھذه التكالیف بعنایة لمعرفة كیفیة التعامل مع المخزون من حیث الكمیة ووقت التورید

:وریدأوال تكلفة الت

تكلفة إصدار أمر تورید Orderign Cost : عند إصدار أمر تورید فإننا نتحمل بعض
ھذه التكالیف تشمل تكالیف . التكالیف الخاصة بأمر التورید خالف ثمن البضاعة التي نشتریھا

العمالة التي تعمل لعدة ساعات او أیام لتحدید المواصفات وطرح مناقصة ودراستھا ومراسلة 
كذلك قد نتحمل تكالیف النقل وتكالیف التأمین وتكالیف الفحص. وما إلى ذلكالموردین 

:Carrying Costتكلفة حفظ المخزون : ثانیا

تكلفة تجمید رأس المال Capital Cost : األموال التي نشتري بھا المخزون ھي
رھم فإن ھذا أموال متجمدة أي غیر مستثمرة فعندما یكون لدینا مخزون قیمتھ حوالي عشرة آالف د

أضف إلى ذلك أن ھذا المخزون . یعني أن لدینا عشرة آالف درھم غیر مستثمرة أي ال تدر ربحًا
ھذه التكلفة تزید مع زیادة قیمة . ھو السبب في تقلیل النقد المتاح بما یساوي قیمة المخزون

المخزون

 تكلفة التخزینStorage Cost : الخام او لكي نقوم بتخزین قطع الغیار أو المواد
ھذه التكلفة تشمل إیجار المخازن وتكلفة العمالة . المنتجات النھائیة فإننا نتكبد تكلفة التخزین

المشرفة على التخزین وتكلفة اإلضاءة وووسائل النقل داخل المخازن ومصاریف الحفاظ على 
ة المخزونھذه التكلفة تزید مع زیاد. المخزون في حالة جیدة من تدفئة أو تبرید أو ما شابھ

تكلفة ھالك المخزون أو تقادمھ Obselence and Deterioration Cost :
المخزون قد ُیعاني التلف من طول التخزین أو سوء التخزین وقد یصبح المخزون قدیما بما یجعلھ 

ھذه التكلفة تكون عالیة في . Risk Costھذه التكلفة تسمى أحیانا تكلفة النخاطرة . عدیم القیمة
اع المخزون مثل المواد الغذائیة والمنتجات المرتبطة بتطور تكنولوجي سریع والمنتجات بعض أنو

المرتبطة بتغیر سریع في األذواق

:Stockout costتكلفة نفاد المخزون : ثالثا

 عندما یطلب العمیل منتج ما وال نستطیع تلبیة طلبھ بسبب نفاد مخزون المنتج النھائي أو
باإلضافة إلى . م فإننا في الحقیقة نخسر األرباح التي كان یمكننا تحقیقھامخزون بعض المواد الخا

في . ذلك فإن عدم توفر المنتج قد یجعل العمیل یتجھ لغیرنا من المنافسین وال ُیعاود التعامل معنا
بعض الحاالت قد نتمكن من تلبیة طلب العمیل ولكن العمیل یضطر لالنتظار ریثما یتم توفیر طلبھ 

تسبب في عدم رضاء العمیل عن خدماتنا وھو ما یؤثر على سمعتنا وعلى المبیعات وھذا ی
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في بعض الحاالت قد نضطر لدفع غرامة تأخیر للعمیل وقد نلجأ لتورید بعض المواد . المستقبلیة
ھذه التكالیف تزداد كلما زاد عدد العمالء . الخام بشكل عاجل مما یتسبب في تحملنا لتكلفة أعلى

نستطیع تلبیة طلباتھم أو الذین نتأخر في تلبیة طلباتھمالذین ال 

:تكلفة عدم كفاءة العملیة اإلنتاجیة: رابعا

 توفر المخزون یتسبب في التغاضي عن األخطاء في العملیة اإلنتاجیة وعدم تحلیل
ذه فعندما تتسبب األخطاء في تأخیر تلبیة طلبات العمیل فإن ھ. المشاكل بجدیة للقضاء على جذورھا

أما عندما یكون لدینا الكثیر من مخزون المواد . األخطاء یتم االھتمام بھا ومحاولة القضاء علیھا
الخام والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات النھائیة فإن مشكالت اإلنتاج ال تظھر على السطح 

حدث كذلك في ھذا االمر ی. ألنھا تكون مجرد فواقد ولكنھا ال تتسبب في تأخیر تلبیة طلبات العمیل
مشكالت الصیانة فعندما تحدث مشكلة وتتكرر ویكون لدینا مخزون كبیر من قطع الغیار لمواجھة 

أما . ھذه المشكلة المتكررة فإن المشكلة ال تلقى االھتمام الكافي ألن العملیة اإلنتاجیة لم تتوقف
كلة ستسبب في توقف عندما یكون المخزون قلیال فإن أي مشكلة تلقى اھتماما كبیرا ألن أي مش

. كذلك فإن العاملین یكون لدیھم حرص أكبر عندما یعلمون أن المخزون الذي لدیھم محدودا. اإلنتاج

والتي سوف أناقشھا في مقاالت  Just In Timeسیاسة تقلیل الفاقدھذا األمر ھو أحد أركان 
ھذه التكلفة تزداد كلما زاد حجم المخزون عن الحجم الضروري. منفصلة إن شاء اهللا

كما ترى فإن زیادة المخزون عن الحد الضروري تتسبب في زیادة تكلفة حفظ المخزون وقد تؤدي إلى 
كذلك فإن نقصان المخزون عن الحد الضروري یؤدي إلى . التساھل في األخطاء في العملیات اإلنتاجیة

أما زیادة عدد أوامر التورید فإنھ یؤدي لزیادة . قد جزء من المبیعات والتأثیر سلبا على سمعة المؤسسةف
تكلفة التورید بینما قلة عدد أوامر التورید یؤدي إلى زیادة المخزون نظرا لتورید كمیات كبیرة في كل 

 لكام تسبب ذلك في الحاجة وفي جمیع األحوال فإنھ كلما زاد عدد وحجم البنود المخزنة. امر تورید
لذلك یجب أن یتم التعامل مع المخزون بحرص . ألنظمة معقدة للتخزین وإلى مساحات تخزینیة كبیرة

لكي ال یزید وال یقل عن الحد المناسب

التحكم في المخزون كمیزة تنافسیة

فشركة تویوتا . ةلقد بلغ من أھمیة التحكم في المخزون أن بعض المؤسسات استخدمت ذلك كمیزة تنافسی

 استھدفت تقلیل المخزون بكافة أنواعھ JIT والتي اخترعت سیاسة تقلیل الفواقد TOYOTAالیابانیة
والذي أدى إلى تحسین العملیة اإلنتاجیة وقلل من تكلفة المخزون وأصبحت تویوتا مثال تحاول الشركات 

 استخدمت التحكم في DELLیوتر كذلك فإن شركة دیل للكومب. األمریكیة واألوروبیة االقتداء بھ
المخزون كمیزة تنافسیة وذلك بأنھا انتھجت سیاسیة تفصیل الحاسوب على حسب رغبات العمیل وعدم 

ھذا األمر أدى إلى . وإنما تقوم بتجمیع الحاسوب عندما یقوم العمیل بالتعاقدتصنیع حواسیب وتخزینھا
م بتخزین كمیة كبیرة من الحواسیب التي انخفاض تكلفة الحاسوب عن الشركات األخرى التي تقو

كذلك فإن بعض المطاعم قد تلجأ لتقلیل عدد األصناف التي تقدمھا ألن ھذا یقلل من حجم .تنتجھا
وعلى الجانب اآلخر تلجأ مطاعم اخرى لتوفیر أنواع كثیرة من األطعمة . المخزون الذي یتعرض للتلف

ھذه األمثلة توضح لك . ول على مقابل أعلى من العمالءوالتضحیة بالفاقد في المخزون في مقابل الحص
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أھمیة التحكم في المخزون وأن األمر لیس ھامشیا بل ھو أمر یؤثر بشكل واضح في أداء المؤسسة ولھ 
.عالقة مباشرة بخلق میزات تنافسیة

 وبناء التحكم في المخزون بشكل جید یتطلب تجمیع بیانات وتحلیلھا وإجراء بعض العملیات الحسابیة
فللتحكم في المخزون البد من وجود توفع .عالقات متمیزة مع الموردین واستخدام تكنولوجیا المعلومات

جید الحتیاجات السوق في الفترة المقبلة والبد من استخدام نماذج ریاضیة مناسبة لتحدید كمیة التورید 
. كة المخزون وتحدید االحتیاجاتكذلك یستلزم األمر وجود نظام للمعلومات لمتابعة حر. ووقت التورید

ھذه . ومن األمور المرتبطة ارتباطا شدیدا بالتحكم في المخزون العالقة مع الموردین واختیارھم وتقییمھم
.األمور سوف نناقشھا إن شاء اهللا في مقاالت قادمة

:من مراجع الموضوع

Operations Management for MBAs, Meredith adn Shafer, Wiley ,2001

Production and Operations Analysis, Nahmias, McGraw-Hill, Fifth Edition, 

2005

Operations Management, Slack et al, Finanacial Times, Second Edition, 

1998

Production and Operations Management, Stevenson, IRWIN, Fifth Edition, 

1996

Service Management, Fitzsimmons and Fitzsimmons, McGraw-Hill ,Third 

Edition, 2000

Operations Management, Russel and Taylor III, Prentice Hall, Third 

Edition, 2000
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Economic Orderحجم الطلبیة االقتصادي  Quantity

·  ص 11:12 في 2007, 2یونیو 

فاظ على مستوى المخزون بحیث ال تزید عن الالزم وال تقل عن الحد ناقشُت في مقالة سابقة أھمیة الح
ولتحدید قیمة المخزون المناسبة فإننا . الضروري وما یصاحب ذلك من تكالیف للتورید ولحفظ المخزون

اختیار الطریقة . بحاجة الختیار األسلوب المناسب لذلك فلیست كل الطرق تصلح لكل أنواع المخزون
على خصائص لطبیعة المخزون وطبیعة العمل مثلالمناسبة یتوقف 

بعض المواد أو . ھل الطلب على المخزون محدد وثابت شھریا أو سنویا ام أنھ متغیر وغیر محدد: أوال
المنتجات قد یكون طلبھا ثابت شھریا وسنویا ویمكن توقعھ وتحدیده بشكل یقترب من الصحة بینما 

ھناك طرق ونماذج . ابت أو موسمي ویصعب تحدیده بدقةالبعض اآلخر قد یكون الطلب علیھ غیر ث
ریاضیة تناسب كال من ھذه الحاالت

 الطلب .ھل المخزون مستقل ام تابع أي ھل المخزون یعتمد على حجم الطلب عى المنتج النھائي: ثانیا
عض على بعض المواد قد تكون معتمدة مباشرة على احتیاجات السوق مثل المنتج النھائي، بینما الب

اآلخرقد یكون الطلب علیھ نابعًا من الحاجة لتصنیع أجزاء أخرى فمثال مكونات األجھزة یكون الطلب لھا 
نابعا من طلب المنتج النھائي ولذلك فإنھ یتم تحدید أوقات شرائھا او تصنیعھا بناء على الحاجة للمنتج 

.النھائي

ى ثبات مدة التورید ومدى إمكانیة السماح وھناك أمورا أخرى كثیرة مثل طول أو قصر مدة التورید ومد
. بوجود نقص في المخزون في بعض األوقات وإمكانیة الحصول على تخفیضات عند شراء كمیات كبیرة

دعنا نبدأ بأول . المناسبة لكل نوع من انواع المخزونھناك العدید من النماذج الریاضیة والسیاسات
وأشھر ھذه النماذج

بعض المواد أو . مخزون محدد وثابت شھریا أو سنویا ام أنھ متغیر وغیر محددھل الطلب على ال: أوال
المنتجات قد یكون طلبھا ثابت شھریا وسنویا ویمكن توقعھ وتحدیده بشكل یقترب من الصحة بینما 

ھناك طرق ونماذج . البعض اآلخر قد یكون الطلب علیھ غیر ثابت أو موسمي ویصعب تحدیده بدقة
 من ھذه الحاالتریاضیة تناسب كال

 الطلب .ھل المخزون مستقل ام تابع أي ھل المخزون یعتمد على حجم الطلب عى المنتج النھائي: ثانیا
على بعض المواد قد تكون معتمدة مباشرة على احتیاجات السوق مثل المنتج النھائي، بینما البعض 

مثال مكونات األجھزة یكون الطلب لھا اآلخرقد یكون الطلب علیھ نابعًا من الحاجة لتصنیع أجزاء أخرى ف
نابعا من طلب المنتج النھائي ولذلك فإنھ یتم تحدید أوقات شرائھا او تصنیعھا بناء على الحاجة للمنتج 

.النھائي

وھناك أمورا أخرى كثیرة مثل طول أو قصر مدة التورید ومدى ثبات مدة التورید ومدى إمكانیة السماح 
. بعض األوقات وإمكانیة الحصول على تخفیضات عند شراء كمیات كبیرةبوجود نقص في المخزون في 

دعنا نبدأ بأول . المناسبة لكل نوع من انواع المخزونھناك العدید من النماذج الریاضیة والسیاسات
وأشھر ھذه النماذج
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EOQحجم الطلبیة االقتصادي 

 Economic Orderصادي  أو حجم التورید االقتاالقتصاديیعتبر نموذج حجم الطلبیة 

Quantity من أشھر النماذج المستخدمة في تحدید الكمیة التي ینبغي توریدھا في كل مرة للتورید 
ولكن ھذا النموذج ینبني على بعض االفتراضات األساسیة وھي. بحیث تقل التكلفة الكلیة

 معدل الطلبDemand م  كجم في البو200 وحدة في الشھر أو 55 ثابت ومحدد مثل

 متر في األسبوع340أو 

 زمن التقدمLead Time) وھو الزمن من وقت الطلب إلى حین وصول المواد

 یوما70 یوما او 25 أیام أو 10محدد وثابت مثل ان یكون زمن التقدم لھذا البند ) المطلوبة

سعر الوحدة من المواد المطلوبة وتكلفة التخزین ال تتغیر بتغیر الكمیة التي یتم توریدھا 
بمعنى أن المورد لن یمنحنا تخفیض في السعر في حالة شراء كمیة أكبر وكذلك فإن تكالیف 

التخزین لدینا لكل وحدة لن تقل إذا كانت الكمیة المخزنة كبیرة

 نفاد مخزون ھذه المادةShortage ھو امر غیر مقبول في جمیع األحوال بمعنى أننا ال 
ة في بعض األوقات لما لذلك من تأثیر على أداء المؤسسة نتقبل ان نعاني من عدم توفر ھذه الماد

وسمعتھا

 ھذا النموذج مناسب للمواد التي ھل نموذج حجم الطلبیة االقتصادي مناسب لجمیع أنواع المخزون؟
. فإذا كان حجم الطلب متغیرا أو غیر معلوم فإن ھذا النموذج ال یصلح. تتحقق فیھا االفتراضات أعاله

في . من التقدم یتغیر بشكل كبیر من مرة ألخرى فإننا ال نستطیع استخدام ھذا النموذجكذلك إذا كان ز
كذلك الحالة في . حالة وجود تخفیض في السعر مقابل زیادة الكمیة فیمكننا استخدام نموذج ریاضي آخر

جالة قبول أن ینفد المخزون في بعض األوقات

یمكننا استخدام ھذا النموذج في المواد التي یكون .  الالنموذج محدود التطبیق؟أال یعني ذلك أن ھذا
ففي ھذه الحالة . الطلب علیھا مستمرا وغیر متغیر بشكل كبیر ویكون زمن التقدم متغیرا تغیرا طفیفا

بھذه الطریقة نحصل على كمیة الطلبیة المثلى . یمكننا تحدید حجم الطلب المتوسط وزمن التقدم المتوسط
یجب أن نتذكر دائما أن استخدام طریقة ریاضیة لتحدید الكمیة . متاحة لدینافي حدود المعلومات ال

.أفضل من االعتماد على التخمین الَمحضالمطلوبة ولو كان ھناك بعض الخطأ

یقل ھناك مواد یكون الطلب علیھا متغیرا جدا ففي بعض األحیان یكون الطلب عالیا وفي أوقات أخرى
ولكن ھناك الكثیر من المواد التي یكون الطلب علیھا مستمرا وإن . النموذجفھذه ال یصلح لھا ھذا كثیرا

 قطعة فھذا النوع یصلح لھ 1200 و 1000كان متغیرا تغیرا طفیفا مثل أن یكون الطلب الشھري بین 
. فال یشترط أن یكون الطلب ثابتا تماما ولكن ینبغي أن یكون مستمرا وأال یكون تغیره كبیرا. ھذا النموذج
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لمواد التي یناسیھا ھذا النموذج تشمل المواد الخام التي یتم استخدامھا باستمرار والمواد واألشیاء التي ا
تباع باستمرار بالنسبة لتجار التجزئة مثل الخضروات والفواكھ واأللبان وغیر ذلك، وكذلك المواد التي 

 ومستلزمات اإلنتاج، تستخدم بشكل مستمر في مؤسسة ما مثل أوراق التصویر وأدوات التنظیف
.باإلضافة إلى بعض قطع الغیار المستخدمة بمعدل ثابت شھریا

ھذا النموذج یھدف إلى تقلیل التكلفة الكلیة وھي تكلفة التورید وتكلفة التخزین

ن  بالنظر إلى الرسم أدناه نرى أ؟Annual Holding Costما ھي تكلفة التخزین السنویة 
المخزون یبدأ بالقیمة القصوى وھي حجم الطلبیة الواحدة ثم یتناقص تدریجیا وصوال إلى الصفر وعنده 

یمكننا أن ندرك أن حجم المخزون المتوسط ھو نصف حجم . تصل الطلبیة األخرى بنفس الكمیة وھكذا
حدة في تكلفة تخزین الطلبیة الواحدة وبالتالي تكون تكلفة التخزین السنویة ھي نصف حجم الطلبیة الوا

الوحدة سنویا

2\تكلفة التخزین السنویة للوحدة * حجم الطلبیة الواحدة = تكلفة التخزین السنویة 

 ھي عدد أوامر التورید في السنة ؟Annual Odering Costما ھي تكلفة التورید السنویة 
لسنویة؟ عدد أوامر التورید ولكن ما ھو عدد أوامر التورید ا. مضروبة في تكلفة أمر التورید الواحد

فتكون تكلفة التورید السنویة . السنویة یساوي حجم الطلب السنوي مقسوما على حجم الطلبیة الواحدة
مساویة لحجم الطلب السنوي مقسوما على حجم الطلبیة الواحدة مضروبا في تكلفة أمر التورید الواحد

 حجم الطلبیة الواحدة\ امر التورید تكلفة* حجم الطلب السنوي = تكلفة التورید السنویة 
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 تكلفة التورید السنویة+تكلفة التخزین السنویة تكلفة التورید الكلیة 

تكلفة التخزین السنویة للوحدة * حجم الطلبیة الواحدة

2

= تكلفة التخزین السنویة 

تكلفة امر* حجم الطلب السنوي  التورید

حجم الطلبیة الواحدة
= تكلفة التورید السنویة

تكلفة التورید السنویة+ تكلفة التخزین السنویة   =التكلفة السنویة الكلیة

وبالتأمل في المعادالت السابقة نجد أنھ كلما زاد حجم الطلبیة الواحدة كلما زادت بالنظر إلى الشكل أدناه 
وھذا أمر متوقع ألننا لو تصورنا أن حجم كل طلبیة . تكلفة التخزین وقلت تكلفة التورید والعكس صحیح

ستكون كثیرة وبالتالي تقل تكلفة صغیرا جدا فمعنى ذلك أن المخزون سیكون قلیال وأوامر التورید 
أو (ولكن عندما یكون حجم الطلبیة كبیرا فإن عدد أوامر التورید . التخزین وتزداد تكلفة التورید

.سیكون قلیال وبالتالي تقل تكلفة التورید وتزداد تكلفة التخزین ألن المخزون سیكون كبیرا) الطلبیات
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الشكل أعاله یوضح أن التكلفة الكلیة تكون كبیرة عندما یكون حجم الطلبیة صغیرا جدا ثم تقل مع زیادة 
ویمكن مالحظة أن أقل تكلفة كلیة تحدث .  الطلبیة ثم تزداد عند زیادة حجم الطلبیة عن حٍد معینحجم

لذلك فبمساواة تكلفة التخزین بتكلفة التورید وببعض . عندما تكون تكلفة التخزین مساویة لتكلفة التورید
:العملیات الریاضیة البسیطة نصل إلى القیمة المثلى لحجم الطلبیة وھي

إذا علمت أن تكلفة إعداد . نتجھاشركة صناعیة تستخدم مادة كیماویة ما كمادة خامة أساسیة في م: مثال

 جنیھ وأن 20 ریال، وتكلفة تخزین الكیلوجرام الواحد لمدة عام ھو 100وتورید الطلبیة لواحدة ھو 

 كجم فما ھو حجم الطلبیة األمثل؟15000حجم الطلب السنوي ھو 

باستخدام المعادلة اعاله نجد أن

 كجم387= حجم الطلبیة األمثل

یمكننا .  طلبیة سنویا39على حجم الطلبیة الواحدة یمكننا أن نعرف أننا بحاجة ل بقسمة الطلب السنوي 

 كجم194كذلك تقدیر متوسط حجم المخزون خالل العام وھو نصف قیمة الطلبیة الواحدة أي 

متى نقوم بإصدار أمر التورید؟

. صدر فیھ أمر التوریدلقد حددنا حجم الطلبیة األمثل أو االقتصادي ولكن ما ھو الوقت الذي یجب أن ی
إننا بحاجة إلصدار أمر التورید كل مرة في الوقت الذي یسمح بوصول المواد أو المكونات في نفس 

ولذلك فإننا نصدر أمر التورید قبل وصول المخزون للصفر . الوقت الذي یصل فیھ المخزون إلى الصفر
وصول المخزون لحجم معین یسمى نقطة لتحدید ذلك الوقت فإننا نعتمد على . بفترة تساوي زمن التقدم

Reorder Pointإعادة الطلب أو 

زمن التقدم* معدل الطلب = نقطة إعادة الطلب 

فمثال في المثال السابق لو افترضنا أن زمن التقدم ھو سبعة أیام فإن

حجم الطلب الیومي * 7= نقطة إعادة الطلب 

 كجم41= 15000/365= حجم الطلب الیومي 

 كجم287= 41 * 7= ة الطلب نقطة إعاد
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 387 كجم وسیكون حجم الطلبیة ھو 287إذن فنحن سُنصدر أمر التورید كلما وصل المخزون إلى 
كجم

.فھكذا ترى أن ھذا النموذج یحدد لنا حجم الطلبیة األمثل ووقت الطلبیة كذلك

 ریال7746 بھذه الطریقة تكون التكلفة السنویة الكلیة للتخزین والتورید ھي

.  ریال75200إن التكلفة الكلیة في ھذه الحالة ستكون .  فقط سنویاطلبیتینماذا لو قمنا بالتورید على 

أال ترى أن ھذا النموذج مفیدا .  ریال سنویًا65000أي أننا باستخدام ھذا النموذج وفرنا ما یزید عن 
 الحالة األولى فإن متوسط من أین أتى ھذا الفارق؟؟؟ من فارق تكلفة التخزین ففي . جداجدا وبسیطا

. كجم3750 كجم وفي الحالة الثانیة فإن متوسط المخزون ھو 194المخزون ھو 

:EOQمالحظات حول نموذج حجم الطلبیة األمثل 

الحظ ان ھذا النموذج ال یأخذ في االعتبار صعوبة تخزین بعض المواد فعند استخدام ھذا النموذج : أوال
فھذا . المادة قبل بیعھافقد تجد أن حجم الطلبیة كبیرا بحیث یمكن أن تفسدلحساب حجم الطلبیة المثلى 

.االمر یجب أن تأخذه أنت في االعتبار عند استخدام ھذا النموذج

على دقة المدخالت المستخدمة في الحسابات فإذا كانت ھذه المدخالت غیر تعتمد دقة ھذا النموذج:ثانیًا
لذلك ینبغي بذل بعض المجھود لتقدیر المدخالت. ائج غیر صحیحةالطبیعي أن تكون النتصحیحة فمن

.بدقة مناسبة

ألن سیاسة تقلیل الفاقد تعتمد على  EOQ قد تبدو متعارضة مع ھذا النموذجسیاسة تقلیل الفاقد:ثالثًا
أظن أن ولكنني. لیل حجم الطلبیة وھو ما قد یتعارض مع نتیجة ھذا النموذجالمخزون وبالتالي تقتقلیل

تقلیل تكلفة الطلبیة الواحدة التعارض لیس كبیرا من ھذه الناحیة ألن سیاسة تقلیل الفاقد تعتمد أساسا على
لبیة فإذا قلت تكلفة الط. أخرى إن شاء اهللاباستخدام طرق متعددة سوف یتم التطرق إلیھا في مقاالت

ولكن ھذا . لكل طلبیة وبالتالي فال تعارض من ھذه الناحیةالواحدة فإن ھذا النموذج سیعطي حجم صغیرا
االعتبار أمورا ترتكز علیھا سیاسة تقلیل الفاقد مثل تأثیر زیادة المخزون على أداءالنموذج ال یأخذ في

المخزون یؤدي ضافة إلى أن زیادة حجمالعملیة اإلنتاجیة ومعالجة مشاكل الجودة والمعدات وغیرھا باإل
ُتًفضل حجم طلبیة أقل من ذلك الذي فسیاسة تقلیل الفاقد قد. إلى االحتیاج إلى أنظمة معقدة للتحكم فیھ

والتي ال تدخل في حسابات ھذا النموذجنحصل علیھ من ھذا النموذج لألسباب المذكورة سلفا

لنموذج والتي تناسب وجود تخفیضات في السعر عند شراء  توجد بعض النماذج المعدلة من ھذا ا:رابعًا
كمیات كبیرة وعملیة التورید التدریجیة وغیرھا مما سنناقشھ الحقًا إن شاء اهللا

قد . یمكنك أن تالحظ أن ثیات زمن التقد یجعل الحسابات بسیطة والتحكم في المخزون یسیرا: خامسا
رید ھو من األمور المستحیلة وأنھ من طبیعة األمور ان یتصور البعض أن ثبات زمن التقدم أو زمن التو

ولكن في الحقیقة فإنھ یمكننا تثبیت زمن التقدم بل وتقلیلھ ببعض المجھود في اختیار . یكون متغیرا
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بالطبع لیس معنى ثبات زمن . الموردین وبناء عالقات طویلة األمد معھم والتركیز على ھذا المطلب

.فقط% 10أو % 5كنھ قد یتغیر بمقدار بسیط مثل التقدم أال یختلف أبدا ول

تقدیر تكلفة التخزین والتورید

لكي نستخدم ھذا النموذج فإننا نحتاج لتقدیر تكلفة التخزین السنویة للوحدة وكذلك تكلفة كل أمر تورید 
تعرضت في المقالة السابقة لشرح ھذه التكالیف ولكنني أوجزھا ھنا مرة أخرى). طلبیة(

 تشمل تكلفة تجمید رأس Annual Holding Costتخزین أو تكلفة االحتفاظ بالمخزون تكلفة ال
المال بمعنى عدم استثماره وكذلك تكلفة ھالك نسبة من المخزون وتكلفة األنظمة والعمالة واألرض 

 فتكلفة تجمید رأس المال تساوي نسبة العائد المتوقع لو استثمرنا. والمعدات المستخدمة لحفظ المخزون

 15ثمن ھذا المخزون وھذه تختلف حسب العائد الذي نتوقعھ من المشاریع التي نستثمر فیھا فقد تكون 

 أو 150 جنیھ من المخزون من ناحیة تجمید رأس المال تساوي 1000بمعنى أن تكلفة % 20أو % 

% 1 نسبة أما تكلفة ھالك نسبة من المخزون فیمكن تقدیرھا حسب سابق الخبرة فقد تجد أن.  جنیھ200

یمكننا حساب كل تكالیف العمالة . تھلك أو تصبح عدیمة القیمة سنویا وبالتالي نضیف ھذه التكلفة% 5او 
وبتجمیع كل ھذه التكالیف نحصل على . والمعدات واإلیجار وخالفھ وتحویلھا لنسبة من قیمة المخزون

ن الوحدة من المادة المخزنة مثل أن وبالتالي یمكننا أن نحدد ھذه التكلفة كنسبة من ثم. تكلفة التخزین

%.30أو % 25أو % 20تكون 

یجب االنتباه إلى أن تكلفة العمالة المقصود بھا تكلفة العمالة المرتبطة بتخزین ھذه المواد فال تقم بتحمیل 
مرتبات كل عمالة المخازن على مادة واحدة وإنما یتم تحمیل جزء منھا یتناسب مع نسبة ھذه المادة 

بالطبع یوجد بعض التقدیر أو التقریب وقد نتجادل في أن العمالة موجودة في كافة .  األخرىللمواد
عموما فإن تكلفة العمالة المرتبطة . االحوال وأن مخزون ھذه المادة لو قل فلن یتم االستغناء عن العمالة

شھ عند تقدیر إیجار األرض نفس األمر قد تناق. بالمادة المخزنة وحدھا تكون قلیلة بالنسبة لباقي التكالیف
ولكن یمكن . أو المخازن فإن كنا سندفعھا في جمیع األحوال فیمكن اعتبار أنھا غیر مؤثرة ألنھا لن تتغیر

أن نجادل أیضا بأننا لو قمنا بتقلسل المخزون من كل المواد فقد نفكر في استئجار مخزن آخر وفي 
.استغالل العمالة الزائدة في عمل آخر

وذلك ألن المكون الرئیسي % 25و% 15تتراوح عادة بین تكلفة االحتفاظ بالمخزون فإنبصفة عامة
لھذه التكلفة ھو تكلفة تجمید رأس المال وھذه عادة تكون أعلى بقلیل من عائد البنوك ألننا لن نستثمر في 

مخزون نسبة ھالك المخزون تختلف حسب نوعیة ال.مشروع إال إذا كان عائده أعلى من عائد البنوك

في معظم األحیان سوى في بعض المواد التي تفسد سریعا % 1وحسب مدة تخزینھ فھي تكون قلیلة مثل 

من % 5أو % 3تكلفة المخازن والعمالة تكون عادة نسبة بسیطة مثل . أو المنتجات التي تتقادم بسرعة

ولكن % 25إلى % 15 بین وبالتالي فإن تكلفة االحتفاظ بالمخزون تكون عادة ما. تكلفة المواد المخزنة
ال یمنع ھذا أن تكون أعلى أو أقل في بعض الحاالت
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 تشمل مصاریف النقل والتأمین والمصاریف Order costتكلفة الطلبیة أو أمر التورید الواحد 
اإلداریة إلعداد المواصفات وأمر التورید والتناقش مع الموردین وتكلفة فتح اعتماد وتكلفة الفحص وغیر 

.ه یجب تقدیرھا للوصول إلى قیمتھا الحقیقیةھذ. ذلك

ماذا عن التصنیع الداخلي؟

في شرحنا سابقا اعتمدنا على أننا سنشتري ھذه المادة او المنتج من مورد خارجي ولكن ماذا إذا كنا نقوم 
الطلبیة بتصنیع ھذه المادة او الجزء بأنفسنا؟ إن نفس ھذا النموذج یستخدم مع األخذ في االعتبار أن تكلفة 

الواحدة ستختلف ألنھا ستشمل تكلفة تضبیط الماكینات إلنتاج ھذه المادة أو المنتج باإلضافة إلى أي تكلفة 
فیماعدا ذلك فإن كل ماذكر ینطبق على حالة التصنیع الداخلي. إدارة أخرى إلعداد أمر الشغل وما شابھ

  :من مراجع الموضوع

Operations Management for MBAs, Meredith adn Shafer, Wiley, 2001

Production and Operations Analysis, Nahmias, McGraw-Hill, Fifth Edition, 

2005

Operations Management, Slack et al, Finanacial Times, Second Edition, 

1998

Operations Management, Russel and Taylor III, Prentice Hall, Third 

Edition, 2000
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الكمیةحجم الطلبیة االقتصادي عند وجود تخفیضات في

 ص 7:12 في 2007, 14یولیو 

 في مقالة سابقة وُأحب أن أضیف بعض الحاالت األكثر EOQ أو نموذج حجم الطلبیة االقتصاديناقشت 
في كثیٍر من األحیان یعرض علینا المورد تخفیضا عند شراء كمیات كبیرة فمثال . تعقیدا في ھذه المقالة

ة ویكون السعر ریال ونصف في حالة شراء  قطع1000یكون سعر القطعة ریالین في حالة شراء 

السبب في ذلك ھو أن التكلفة التي یتحملھا المورد تقل عند شراء كمیة كبیرة وذلك قد .  قطعة3000
یكون بسبب أن خط اإلنتاج یتم تضبیطھ خصیصا إلنتاج القطع المطلوبة وبالتالي فإن تكلفة وقت 

قد یكون بسبب توفر مخزون كبیر لدى المورد ویرید التضبیط یتم تحمیلھا على عدد القطع المنتجة و
ما یعنینا ھنا ھو كیف نحدد حجم الطلبیة . التخلص منھ وغیر ذلك من فوائد وفورات الحجم الكبیر

االقتصادي بالنسبة لنا كمشترین

كیفیة تحدید حجم الطلبیة األمثل في ھذه الحالة؟

اختالف السعر سیؤثر . ر من األسعار المعروضةنستخدم نموذج حجم الطلبیة األمثل مع كل سع :أوال
على المقام وھو تكلفة التخزین السنویة، لماذا؟ ألن تكلفة التخزین السنویة للوحدة عادة تكون نسبة من 

من قیمة وحدة % 20 فمثال تساوي ..)المترأي قیمة القطعة أو الكیلو جرام او(وحدة المخزون قیمة
المخزون

جم الطلبیة الذي نحصل علیھ في كل حالة یقع في مدى الكمیة التي ینطبق علیھا في حالة أن ح: ثانیا
ولكن سنالحظ أن بعض القیم تكون أقل من مدى الكمیة التي . السعر فإننا ناخذ ھذه القیمة في االعتبار

 جنیھات مثال وھو السعر 5بمعنى أننا نحسب حجم الطلبیة عند سعر الوحدة . ینطبق علیھا ھذا السعر

 قطعة، فنجد أن ناتج النموذج ھو 1200 إلى 700الذي سیتقاضاه المورد في حالة شراء عدد من 

في ھذه الحالة نأخذ أقرب قیمة تجعل الكمیة .  وبالتالي فھو حل مرفوض700 قطعة وھو أقل من 540

ذج ھو أما لو كان ناتج النمو.  قطعة700 وھو في ھذا المثال تقع في المدى الذي ینطبق علیھ السعر

بذلك نحصل على عدة نقاط مرشحة لكي تكون .  فإننا نقبلھ كما ھو ألنھ في المدى الصحیح- مثال- 830
حجم الطلبیة االقتصادي

 نحسب التكلفة الكلیة عند كل لالختیار بین ھذه الكمیات التي حصلنا علیھا من الخطوة السابقة فإننا: ثالثا
إلى التكلفة الكلیة بمعنى ان نضیف تكلفة الشراءالمسائل فإنناولكن في ھذا النوع من . من ھذه الكمیات

التكلفة الكلیة یتم حسابھا ھكذا

تكلفة التورید السنویة + تكلفة التخزین السنویة + تكلفة الشراء  التكلفة السنویة الكلیة 

لفة الشراء إلى التكلفة في الحالة العادیة التي ال یوجد فیھا تخفیض على الكمیة فإننا لم نھتم بإضافة تك
وإن كان . الكلیة ألنھا لن تؤثر في قرار حجم الطلبیة االقتصادي ألن تكلفة الشراء ثابتة ألن السعر ثابت

ولكن في ھذه الحالة فإن تكلفة الشراء ستختلف حسب سعر الشراء الذي . لیس ھناك ما یمنع من إضافتھا
.ذ في اعتبارنا ثمن الشراء عند حساب التكلفة الكلیةلذلك فإننا نأخ. سیتحدد بناء على حجم الطلبیة
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وعلینا اختیار الكمیة وبالتالي نحصل على التكلفة الكلیة عند كل من الكمیات المقترحة من الخطوة السابقة 
التي تعطینا أقل تكلفة كلیة

أقل غموضاھذه الطریقة قد تبدو معقدة عند قراءتھا ولكن عند تطبیقھا على مثال محدد فإنھا تبدو 

:مثال

 وأن تكلفة  كیلوجرام في السنة800افترض أن حجم الطلب السنوي على مادة من المواد الخام ھو 

من قیمة % 22 جنیھ وأن تكلفة التخزین السنویة تساوي 50الواحدة ھي ) أمر التورید(الطلبیة 
المورد أعطانا جدوال باألسعار المرتبطة بحجم الطلبیة كالتالي. المخزون

جرامسعرالكیلو الكمیة

600 إلى 1 5.0

1500إلى  601 4.8

4.5  فأكثر1501

الحل

لنقم بتلخیص بیانات المسألة

 كیلوجرام800: حجم الطلب السنوي

 جنیھا50: تكلفة الطلبیة الواحدة

من قیمة المخزون% 22: تكلفة التخزین السنویة

 ھو مع كل حالة من الحاالت الثالث لنستخدم نموذج حجم الطلبیة األمثل كما:أوال

 كیلو جرام270 =   ))5.0* 0.22) / (50 * 800* 2( (  ي لـالجذر التربیع= الحجم األول

 كیلو جرام275 =   ))4.8* 0.22) / (50 * 800* 2( (  الجذر التربیعي لـ= الحجم الثاني
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 كیلو جرام284 = ))4.5* 0.22) / (50 * 800* 2( (  الجذر التربیعي لـ= الحجم الثالث

.  فھو في المدى الصحیح600الصحیح لھا؟ الحجم األول أقل من  ھل الحجوم الثالثة تقع في المدى :ثانیا

 فقط وبالتالي فنستبدلھ بأقرب حجم صحیح 275 ولكنھ 1500 و 601أما الثاني فیجب أن یكون بین 

 وبالتالي فھو غیر صحیح وبالتالي نأخذ أقرب حجم لھ من 1501الحجم الثالث أقل من . 601لھ وھو 

1501المدى المحدد وھو 

تساءل لماذا تقع نتیجة حجم الطلبیة االقتصادي خارج المدى الصحیح أحیانا؟ الجواب ھو أن نموذج قد ت
حجم الطلبیة االقتصادي یتعامل مع األمر كما لو كان المدى ھو من واحد إلى ما النھایة ویحاول تحدید 

.اقل تكلفة كلیة في ھذا المدى

1501، 601 ، 270ثالثة المقترحة وھي  لنحسب التكلفة الكلیة لكل من الحجوم ال:ثالثا

تكلفة التورید السنویة + تكلفة التخزین السنویة+ تكلفة الشراء  التكلفة السنویة الكلیة 

تكلفة الطلبیة * حجم الطلب السنوي  + ثمن الوحدة*  حجم الطلب السنوي التكلفة السنویة الكلیة 

2/حجم الطلبیة * سنویا تكلفة تخزین الوحدة  + حجم الطلبیة/ الواحدة

= 2 / 270 * 5.0 * 0.22 + 270 / 50 * 800 + 5.0*800= 270التكلفة الكلیة لحجم 

 جنیھ4297

= 2 / 601 *5.0 * 0.22 + 601 /50 * 800 + 4.8*800= 601التكلفة الكلیة لحجم 

 جنیھ4224

 / 1501 *5.0 * 0.22 + 1501 /50 * 800 + 4.5*800= 1501التكلفة الكلیة لحجم 

 جنیھ4370= 2

 وبالتالي فإن حجم الطلبیة األمثل ھو 4224 یعطینا أقل تكلفة كلیة وھي 601من الواضح ان حجم 

 كیلوجرام601

كما ترى فإن أقل تكلفة كلیة ھي عند . الشكل التالي یظھر رسما لمنحنى التكلفة الكلیة مع حجم الطلبیة

وھو ما یتطابق مع نتیجة الحل التي .  كیلوجرام601ة یساوي بدایة المنحنى الثاني أي عند حجم طلبی
برجاء مالحظة أننا لسنا بحاجة لرسم المنحنى ولكنني رسمتھ ھنا للتوضیح. توصلنا إلیھا
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ھذا المثال أوضح لنا كیفیة حساب الحجم االقتصادي للطلبیة في حالة تقدیم المورد لخصومات مرتبطة 
بحجم الطلبیة

: لحل ھذه المسألةVisual Basicاستخدام فیجوال بیسك 

 مثال 3000 إلى 1منحنى التكلفة الكلیة لكل الحجوم الممكنة من یمكننا حل ھذه المسألة عن طربق رسم 
في ھذه الحالة نحصل على ثالثة منحنیات وكل منحنى یمثل سعر ومدى . ثم تحدید نقطة أقل تكلفة كلیة

بالطبع ھذا عمل شاق إذا قمنا بھ یدویا ولكن یمكننا استخدام أي برنامج بسیط مثل إكسا . لحجم الطلبیة

MSExcelك عن طریق كتابة المعادلة في خلیة ثم نسخھا في باقي الخالیا یحیث تأخذ كل خلیة  وذل
بعد . حجما مختلفا والسعر المناسب لھذا الحجم وبھذا نحصل على المنحنى الموضح في الفقرة السابقة

قد یمكنك فعل ذلك بنفسك ولكن ھذا أیضا یبدو عمال طویال. ذلك نبحث عن نقطة أقل تكلفة كلیة

ولكي یكون البرنامج فعاال . ننا استخدام فیجوال بیسك من إكسل لحل المسألة بشكل مباشر وسریعیمك
فیفضل كتابة بیانات المسألة في صفحة إكسل كاآلتي
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كتبُت ھذا البرنامج الصغیر لیعمل من خالل إكسلوقد

Sub EOQDis()

Dim TC(100000)

‘Reading the Problem parameters

Ademand = Worksheets(”sheet1”).Cells(2, 2)

OCost = Worksheets(”sheet1”).Cells(3, 2)

Hcost = Worksheets(”sheet1”).Cells(4, 2)

P1 = Worksheets(”sheet1”).Cells(7, 2)

P2 = Worksheets(”sheet1”).Cells(8, 2)

P3 = Worksheets(”sheet1”).Cells(9, 2)

Q1min = Worksheets(”sheet1”).Cells(7, 3)

Q2min = Worksheets(”sheet1”).Cells(8, 3)

Q3min = Worksheets(”sheet1”).Cells(9, 3)

Q1max = Worksheets(”sheet1”).Cells(7, 4)

Q1max = Worksheets(”sheet1”).Cells(7, 4)

Q2max = Worksheets(”sheet1”).Cells(8, 4)

Q3max = Worksheets(”sheet1”).Cells(9, 4)

‘Calculating Total Cost for each quantity for all price ranges

For i = Q1min To Q1max

TC(i) = Ademand * P1 + Ademand * (OCost / i) + Hcost * P1 * (i / 2)

Next i

For i = Q2min To Q2max

TC(i) = Ademand * P2 + Ademand * (OCost / i) + Hcost * P2 * (i / 2)

Next i

For i = Q3min To Q3max

TC(i) = Ademand * P3 + Ademand * (OCost / i) + Hcost * P3 * (i / 2)

Next i
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‘Finding The quantity that gave the minimum total cost

TCmin = TC(1)

Q = 1

For i = 1 To Q3max

If TC(i) < TCmin Then

TCmin = TC(i)

Q = i

End If

Next i

MsgBox “Min. Total Cost = ” & TCmin & “   EOQ = ” & Q

End Sub

 إلى القیمة 1 البیانات من صفحة اإلكسل ثم یقوم بحساب التكلفة الكلیة من حجم الطلبیة ھذا البرنامج یقرأ
ھذا البرنامج یعمل عندما یكون لدینا . القصوى للطلب وھي القیمة التي نحددھا كحد أقصى للسعر الثالث

ي صفحة إكسل ثم الحظ انھ بتغییر البیانات ف. ثالثة أسعار ولكن یمكن تعدیلھ بسھولة لیكون أكثر شموال
بتشغیل البرنامج مع نفس المثال السابق نحصل على . تشغیل البرنامج نحصل على الحل في لحظة واحدة

.نفس النتیجة

بالطبع لیس الھدف من ھذه المقالة شرح فیجوال بیسك او تقدیم برامج لحل مثل ھذه المسائل ولكنني 
ي لغة أخرى لحل مثل ھذه المسائل والتخاذ قرارات أحببت ان أشیر إلى فائدة استخدام فیجوال بیسك أو أ

وأظن ان فیجوال بیسك ھو من أفضل الوسائل لذلك لسبب بسیط وھو أنھ یمكنك استخدامھ . بشكل سریع
وسوف أتطرق إلى فوائد استخدام فیجوال بیسك للمھندسین . من خالل برنامج إكسل الشائع االستخدام

ات في مقالة منفصلة إن شاء اهللالصناعیین والمدیرین ومحللي البیان

ملحوظة ھذا البرنامج للشرح فقط وال یمكنني ضمان دقتھ في االستخدام التجاري ألنني لم أختبره ****
لالطالع على ھذا البرتامج اضغط على الرابط التالي. بالقدر الكافي

co78j3g61x/shared/tne.box.www://http

:مناقشة

فمثال قد یكون المخزن المتاح غیر . قد تحتاج إلى مراعاة أمور أخرى عند تطبیق ھذه الطریقة في الواقع
كاف لتخزین حجم الطلبیة االقتصادي فنضطر لشراء كمیات أصغر أو نقوم بحساب تكلفة توفیر مخزن 

كذلك فإن تكلفة التخزین قد تزداد بزیادة . الطلبیةآخر وھو ما یجعل تكلفة التخزین مختلفة حسب حجم 
حجم الطلبیة وذلك لزیادة نسبة الھالك أو احتمالیة تقادم المخزون وھو ما یمكن أن ُندخلھ في الحسابات 

.وذلك باستخدام تكلفة تخزین سنویة مناسبة لكل مدى من الكمیات

سعى لتقلیل حجم الطلبیة وبالتالي فإننا قد ُنغیر  فإننا نJust In Timeفي حالة تطبیق سیاسة تقلیل الفاقد 
معطیات المسألة نفسھا وذلك بتحفیز الموردین على الوصول إلى القدرة على تورید كمیات صغیرة أو 

التعاقد مع الموردین على كمیات كبیرة سنویا ولكن بحیث یتم التورید عند الحاجة بكمیات صغیرة
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لقرارات اإلداریة التي لھا بعض الحلول الریاضیة المساعدة والتي ال ھذا النموذج ھو أحد األمثلة على ا
فتجد مثل ھذه النماذج الریاضیة مھملة في الواقع وُتسیطر . یعرفھا وال یستخدمھا الكثیر من المدیرین

وھذا أمر لھ تأثیرات سلبیة عظیمة ألنھ بطبیعة . سیاسة التخمین والمشاعر واألحاسیس على القرارات
ففي المسألة التي نحن بصددھا ال یمكن أبدا تحدید حجم الطلبیة . ؤدي إلى خسائر مادیةالحال ی

في الواقع فإن ھناك الكثیر من . أي حساباتاالقتصادي باالعتماد على إحساس المدیر وحدسھ بدون
القرارات التي یمكن أن تعتمد على حلول ریاضیة ولكن كثیرا من المدیرین ُیھمل ذلك

:الموضوعمن مراجع 

An Introduction to Management Science, Anderson et al., South-Western, 

Ninth Edition, 2000

Production and Operations Analysis, Nahmias, McGraw-Hill, Fifth Edition, 

2005

Operations Management, Slack et al, Finanacial Times, Second Edition, 

1998

Operations Management, Russel and Taylor III, Prentice Hall, Third 

Edition, 2000
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المخزونأخطاء شائعة في إدارة

·  م 6:16 في 2007, 10اغسطس 

الیف زائدة مثل زیادة أناقش في ھذه المقالة بعض االخطاء الشائعة في إدارة المخزون والتي تؤدي إلى تك
المخزون الھالك أو الذي ال قیمة لھ أو زیادة تكلفة التخزین السنویة أو عدم توفر المواد والُمكونات 

.الضروریة مما یؤدي إلى توقف اإلنتاج وعدم رضاء العمالء

سوء توصیف البنود

قد یحدث أن یتم شراء بند توصیف البنود ھو أمر مھم في عملیة إدارة المخزون فِبدون توصیف جید فإنھ 
عملیة التوصیف یحدث بھا أخطاء عدیدة. آخر بدل البند المقصود

 أمر شائع جدا ویترتب علیھا صعوبة بالغة وأخطاء عدیدة عند البحث عن -أخطاء إمالئیة 
كمیة مخزون صنف ما عن طریق نظام معلومات المخازن

ال ندري.… قطره، ما خامتھما” مسمار“ مثل أن یكون التوصیف -توصیف مختصر جدا

ال یوجد توصیف أصال أي أن خانة التوصیف فارغة

ھذه أمر یؤدي إلى شراء -تكرار البند أي أن البند یتم توصیفھ تحت أكثر من رقم كودي 
االحتیاجات من نفس البند مرتین ویؤدي إلى توقف اإلنتاج بسبب عدم توفر البند مع أنھ متوفر في 

كودي اآلخرالمخزن تحت الرقم ال

 تظھر -”ساعة وقطع غیار ساعة“دمج عدة بنود كبند واحد مثل أن یكون البند عبارة عن 
المشكلة عند الحاجة الستخدام أحد ھذه البنود مثل الساعة إذ یتم سحب البند بالكامل وبالتالي تظل 

ل مثل عدم قطع غیار الساعة موجودة ولكن خارج نظام المخزون مما یؤدي إلى الكثیر من المشاك
معرفة مكانھا عند الحاجة إلیھا وعدم معرفة توفرھا أصال
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سوء التخزین

ھذه المشكلة تحدث في قطع الغیار -البطاقة التي توضح رقم البند غیر مثبتة تثبیتا جیدا 
عدم تثبیت . ومستلزمات اإلنتاج الصناعیة ولكنھا تقل في السلع التجاریة بسبب أنھا تكون معلبة

أي بند آخر مما یتسبب في البطاقة جیدا یتسبب في سقوط البطاقة یوما ما وإعادة وضعھا على 
تحمیل كمیة مخزون بند على بند آخر

عدم مراعاة شروط تخزین البند مما یتسبب في ھالكھ أو تلفھ بشكل یمنع استخدامھ أو بیعھ

التخزین بشكل یجعل عملیة الجرد تتم بصعوبة مما یجعل بیانات الجرد خاطئة

أخطاء في الفحص الفني

وریدھا ینتج عنھ مشاكل كثیرة عند االستخدام مثل توقف اإلنتاج أو التھاون في فحص البنود عند ت
.شكاوى العمالء

التخزین خارج النظام المخزني

كثیرا ما تجد بعض المواد ومستلزمات اإلنتاج وقطع الغیار التي تم وضعھا في ساحة مفتوحة أو تحت 
مخزن الستخدامھا ثم لسبب ما لم یتم ھذه المواد قد تكون قد تم سحبھا من ال. أي سلم أو بجوار أي حائط

یحدث كثیرا أن تترك الشركة التي تقوم بتورید المصانع . استخدامھا ولم یھتم أي أحد بإعادتھا للمخزن
وتركیبھا بعض المواد والخامات الزائدة بعد انتھاء التركیبات فھذه المواد قد تترك بدون تخزین وال 

ي یتسبب في تخزینھا بشكل غیر سلیم ویتسبب في وجود وجود مواد خارج النظام المخزن. توصیف
كذلك یتسبب في توقف . مخزون اكثر من الالزم ألن ھذه الكمیات ال تظھر في نظام معلزمات المخازن

.اإلنتاج أو فقدان البیع بالرغم من توفر المواد
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)الزمن الالزم لتوفیر البند(طول زمن التقدم 

 ھو الزمن من وقت طلب الصنف عن طریق الشخص المسئول بالمؤسسة Lead Timeزمن التقدم
. شرف التشغیل أو مشرف المخزن أو مشرف الصیانة إلى حین استالم البند في مخازن المؤسسةمثل م

فعندما یكون زمن التقدم تسعة أشھر مثال فإنھ یجب . طول زمن التقدم یؤدي إلى الكثیر من الصعوبات
 زمن التقدم ھو ماذا لو كان. علینا أن نطلب المواد قبل الحاجة إلیھا بتسعة أشھر وھذا أمر بالغ الصعوبة

صعوبة تقدیر االحتیاجات ینتج . شھر واحد؟ إنھ من الیسیر أن نطلب المواد التي نحتاجھا بعد شھر واحد
.عنھا طلب مواد ال حاجة لھا وعدم طلب مواد یظھر لھا حاجة بعد عدة أشھر

عدم اتباع السیاسات الحدیثة في إدارة سلسلة اإلمداد

مخزون یمكن تالفیھا عن طریق اتباع السیاسات الحدیثة في إدارة سلسلة الكثیر من المشاكل في إدارة ال

ھذه السیاسات تشمل عملیة اختیار الموردین وتقییمھم . Supply Chain Managementاإلمداد 
دوریا مما یجعلنا نتعامل مع أفضل الموردین ولیس مع أي مورد وھذا یضمن لنا جودة مرتفعة ومدة 

من الشركات تتعامل مع الموردین على أساس المرة الواحدة أي أنھا ال تحاول بناء الكثیر . تورید مقبولة
أما عندما . عالقة طویلة األجل وھذه سیاسة ال تؤدي إلى الحصول على خدمات جیدة من الموردین

نتعامل مع عدد قلیل من الموردین وتكون العالقة طویلة اإلجل فإن ھؤالء الموردین یكون لدیھم 
ُیمكننا في ھذه الحالة بذل المجھود . د لتغییر أسلوب عملھم وتطویر معداتھم لتلبیة طلباتنااالستعدا

وسوف أحاول توضیح السیاسات الحدیثة في إدارة سلسلة اإلمداد في . والموارد لتطویر ھؤالء الموردین
.مقاالت منفصلة إن شاء اهللا

اإلھمال في تقدیر االحتیاجات
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ؤھا بناء على تقدیر الموظف المختص وخاصة المواد التي ال یتم استخدامھا كثیر من الموراد یتم شرا
وبالتالي یجب أن یقوم الشخص المسئول عن استخدام ھذه المادة بتقدیر الكمیة التي سیتم . بصفة مستمرة

من كثیرا ما تتسم ھذه العملیة بالمبالغة المتعمدة وذلك ألنھ عادة یكون . استخدامھا في الفترة المقبلة
ھذه المبالغة . مصلحة ھذا المسئول َتوفر ھذه المواد بكمیات كبیرة لتغطیة أي أخطاء في اإلنتاج وخالفھ

. إن لم تواجھ بمواقف حازمة من اإلدارة فإنھا تؤدي في النھایة إلى تفشي ھذه الظاھرة وارتفاع المخزون
فر المخزون وتلك التي تطلب المخزون باإلضافة لذلك فإنھا تؤدي إلى فقدان الثقة بین اإلدارات التي تو

مما یستتبعھ التقاعس في تلبیة طلبات الشراء والذي یؤدي إلى حلقة مستمرة من الفشل

االستھانة بإدارة المخزون وتوفیر المواد

توفیر المواد ومستلزمات اإلنتاج والعنایة بالمخزون وتقدیر االحتیاجات قد َتحَتل مرتبة متأخرة في 
االستھانة بھذه األمور ینتج عنھ الكثیر من األخطاء الشائعة . ل مع أنھا مسألة جوھریة جداأولویات العم

ھناك أسباب كثیرة لھذه االستھانة منھا أن كثیرا من أمور إدارة المخزون ھي من األمور المھمة . السابقة
موضوع المخزون وتوفیر یقع ولكنھا غیر عاجلة وبالتالي فإن المدیر الذي یھتم باألمور العاجلة فقط ال

الجھل بأھمیة الموضوع ھو من أسباب االستھانة بھ كذلك فالكثیر من . المواد في دائرة اھتماماتھ
.المدیرین ینقصھم الفھم البسیط للنواحي المالیة

قصور في نظام معلومات المخازن

ولكن بعض ھذه . تشرةاستخدام نظام معلومات للتحكم في المخزون ھو من األمور التي باتت یسیرة ومن
األنظمة قد یكون بھا بعض نقاط الضعف التي ُتعیق اإلدارة الجیدة للمخزون وتتسبب في بعض 

:من أمثلة ذلك. الصعوبات

 عدم وجود بعض وسائل التصحیح أو التثبتValidation والتي تمنع الكثیر من 
ئة والكمیات الخاطئةاألخطاء في إدخال البیانات مثل التواریخ الخاطئة واألسعار الخاط

عدم وجود طرق میسرة للبحث في ھذه األنظمة

 عدم توفر الوسائل التي ُتقلل زمن التقدمLead Time والتي تعتمد على العملیات 
الإللكترونیة بدال من الورقیة

 نموذج حجم الطلبیة عدم توفر وسائل الستخدام بعض النماذج لتقدیر االحتیاجات مثل
االقتصادي

 أو علم اتخاذ القرار أو بحوث العملیات في أمور المخازنالھندسة الصناعیةعدم استخدام 

دنا على تقدیر احتیاجاتنا فإن الكثیر من على الرغم من وجود الكثیر من النماذج الریاضیة التي تساع
بل ھناك الكثیر من النماذج . العاملین في ھذا المجال ال یعرفونھا وإن حدث وسمعوا بھا فإنھم ال ُیطبقوھا

التي تساعدنا على ترتیب المخازن بما یوفر الوقت عند تداول المواد ویجعلھا أیسر وھذه أیضا ال 

 والتي تساعدنا على تقدیر حجم المبیعات في Forecastingالتنبؤ ھناك العدید من نماذج . تستخدم
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 المحاكاة من األمور المفیدة والتي ال تستخدم. الفترة المقبلة وحجم المواد الالزمة وغیر ذلك

Simulationالتي قد ُتستخدم إلعادة ترتیب المخازن  وھي وسیلة من وسائل الھندسة الصناعیة و
.وتقدیر الحاجة لمعدات نقل أو تداول للوصول إلى سرعة محددة في تلبیة الطلبات

ضعف التعاون بین اإلدارات المختلفة

لكي یستطیع مدیر اإلنتاج تقدیر احتیاجاتھ فإنھ یعتمد على تقدیر مدیر المبیعات للمبیعات في الفترة 
 لم یقدم مدیر المبیعات تقدیرات جیدة لمدیر اإلنتاج فإن األخیر لن یستطیع تقدیر لذلك فإن. المقبلة

التعاون بین إدارة المخازن والمشتریات واإلدارات األخرى ھو أمر أساسي . احتیاجاتھ بشكل مقبول
ر فلو كان كل طرف ال یتعاون مع الطرف اآلخر فإن األمو. لنجاح عملیة الشراء وعملیة إدارة المخزون

.تتعقد كثیرا

القصور في أخالقیات العمل

فعدم التزام األمانة في تلبیة االحتیاجات أو المحافظة . أخالقیات العمل ھي ركیزة في إدارة المخزون
لذلك فإن االھتمام . على المخزون او تلبیة طلبات الشراء یؤدي إلى ما ال یخفى من المشاكل والخسائر

أمر أساسي إلدارة المخزون وبالتالي فإن التعامل الحازم مع أي قصور بااللتزام باخالقیات العمل ھو 
.أخالقي ھو أمر مطلوب

ھذه بعض األخطاء الشائعة في إدارة المخزون والتي ینبغي تالفیھا لكي نستطیع إدارة المخزون بشكل 
.ناجح


