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 71المحاضرة  العاشرة  صفحة  رقم / مثال 
 :مخزنية وكما يلي  مفردات أربع حول التالية   البيانات توفرت

رقم الوحدة 

 (المفردة)

قيد 

 المخزون

المخزون 

 الفعلي

نسبة التفاوت 

 المسموح به

المسموح ( الوحدات)كمية 

 بتفاوتها

كمية النقص او الزيادة في 

 المخزون الفعلي

 وحدة 51 - (بعد التقريب)وحدة  17 ± % 5 ± 7511 7551 أ

 وحدات 5 - (بعد التقريب)وحدة  3 ± % 2 ± 721 725 ب

 وحدات 71 - (بعد التقريب)وحدة  1 ± % 3 ± 221 231 ج

 صفر وحدة وحدة 1 ± % 1 ± 755 755 د

 

 .)بها المسموح(  السماحات خارج أو ضمن تقع المبينة بالجدول المفردات من أي يجاد إ :المطلوب

 :الحل 

 : المسموح بتفاوتها بالمعادلة التالية( الوحدات)ايجاد كمية / اوالً 

 نسبة التفاوت المسموح به  X قيد المخزون = المسموح بتفاوتها ( الوحدات)كمية 

i.  7551( = أ)المسموح بتفاوتها للوحدة ( الوحدات)كمية X  ± 5  =  %± 1175  (وحدة 17 ±تقريباً ) وحدة 

ii.  725( = ب)المسموح بتفاوتها للوحدة ( الوحدات)كمية X  ± 2  =  %± 275  (وحدة 3 ±تقريباً ) وحدة 

iii.  231( = ج)المسموح بتفاوتها للوحدة ( الوحدات)كمية X  ± 3  =  %± 976  (وحدة 1 ±تقريباً ) وحدة 

iv.  755( = د)المسموح بتفاوتها للوحدة ( الوحدات)كمية X  ± 1 =  % ± وحدة  صفر 

 :بالمعادلة التالية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي ايجاد كمية / اً ثاني

 قيد المخزون -المخزون الفعلي = كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي 

i.  وحدة 51 -=  7551 – 7511= كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي 

ii.  وحدة 5 -=  725 - 721= كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي 

iii.  اتوحد 71 -=  231 – 221= كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي 

iv.  صفر وحدة=  755 – 755 =كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي 

  :لتالي مقارنة كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي بكمية نسبة التفاوت المسوح بتفاوتها ولها حالتين كا/ اً ثالث

كمية نسبة التفاوت المسوح بتفاوتها فهذا يعني  اصغر من او يساوياذا كان كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي  (7

 ضمن منطقة السماح او القبول

كمية نسبة التفاوت المسوح بتفاوتها فهذا يعني ضمن منطقة  أكبر منان كمية النقص او الزيادة في المخزون الفعلي اذا ك (2

 الرفض

 اذا بتطبيق الخطوة الثالثة على النتائج في الخطوة االولى و الثانية 

( التفاوت المسموح به)ضمن منطقة السماح  (أ)لوحدة اوعليه فان  (وحدة 17 ±تقريباً ) وحدة  1175 ± اصغر منوحدة  51 -

 (التفاوت المسموح به)خارج منطقة السماح  (ب)الوحدة وعليه فان  (وحدات 3 ±تقريباً ) وحدة  275 ± من أكبروحدة  5 -

 (التفاوت المسموح به)خارج منطقة السماح  (ج)لوحدة اوعليه فان  (اتوحد 1 ±تقريباً ) وحدة  976 ± من أكبروحدة  71 -

 (التفاوت المسموح به)ضمن منطقة السماح  (د)الوحدة وعليه فان وحدة صفر  ± يساويوحدة  صفر
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 9صفحة  رقم الحادية عشر المحاضرة / مثال 

 :يةالتال ناتياالب لديك توفرت

 (مليون دوالر 5557)  2117 عام نهاية يف المخزون ةيمق

 (مليون دوالر 5537)  2116 عام نهاية يف المخزون ةيمق

 ( مليون دوالر 75797)  2116 لعام اتيعالمب

 .المخزون ودوران يع الب فترة سابح : المطلوب

 :الحل

 :معادلة التالية بالحساب فترة البيع / اوال 

 القانون االول____  (قياسها باالسابيع)  تكلفة المبيعات خالل الفترة ÷القيمة الكلية للمخزون ( معدل)متوسط = فترة البيع 

 :في هذه المسائلة فانه يجب ايجاده وذلك بالمعادلة التاليةمجهول  القيمة الكلية للمخزون( معدل)متوسط بما ان 

 القانون الثاني____  2 ÷محزون ىخر الفترة + مخزون أول الفترة = للمخزون  القيمة الكلية ( معدل)متوسط 

 مليون دوالر 5565تقريباً  556575=  2 ÷ 71676=  2 ÷( 5537+  5557= )القيمة الكلية للمخزون ( معدل)متوسط 

 اذا فعليه اسبوع 52الواحدة تقاس باالسابيع و في السنة  ان تكلفة المبيعات خالل الفترةبما 

 مليون دوالر اسبوعياً  793177( = اسبوع في السنة الواحدة) 52 ÷ 75797= تكلفة المبيعات خالل الفترة 

 اذا بتطبيق القانون االول 

 اسبوع  3735تقريباً  37355=  793177 ÷ 5565= فترة البيع 

 :حساب دوران المخزون بالمعادلة التالية / ثانياً 

 القانون الثالث____  القيمة الكلية  للمخزون( معدل)متوسط  ÷المبيعات السنوية = دوران المخزون 

 مرة  7575تقريباً  757566=  5565 ÷ 75797 =المخزون دوران 

 

 72المحاضرة الحادية عشر صفحة  رقم / مثال 

 االحتفاظ وتكلفة $  21 الواحد الشراء أمر إطالق وتكلفة وحدة 71111هو  الشركات إحدى منتجات على السنوي الطلب معدل كان إذا

 في السنة وحدة دوالر لكل  775 بالمخزون

 .للشراء االقتصادية الكمية إيجاد :المطلوب 

 :الحل

 :ابجاد الكمية االقتصادية للشراء بالمعادلة التالية

 القانون الرابع____  تكلفة االحتفاظ بالمخزون   تكلفة اطالق امر الشراء    معدل الطلب السنوي    =االقتصادية  الكمية

                     = ية االقتصاد يةالكم

 وحدة 579تقريباً  5797361باستخدام االلة الحاسبة  تجد ان الناتجة يساوي 
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 73صفحة  رقم الحادية عشر المحاضرة / مثال 

 األمان ومخزون ايام  ثالثة ين هي المورد من المواد لوصول الالزمة يةالزمن والمدةيومياً  وحدة 211ادليع المواد على الطلب كان إذا

 .وحدة 311وييسا

 .الطلب إعادة نقطة أوجد :المطلوب

 :الحل

 : بالمعادلة التالية الطلب إعادة جاد نقطةاي

 القانون الخامس____ )التوريد  مدة   Xالطلب حجم+ )األمان  مخزون = الطلب إعادة نقطة

الوحدة في مثالنا هذا الوحدة هي نفس نستخدم او اليوم و هكذا ة ان تكون الوحدات الزمنية نفسها اي اذا كان الوحدة بالساعة مع مراعا

 (ايام يعني الوحدات نفسها 3وحدة يوميا وكذلك مدة وصول المواد تحتاج  211) اليوم 

 وحدة  211X   3 (  =311  +911  =611+ ) 311 = الطلب إعادة نقطة

 

 1صفحة  رقم الثانية عشر المحاضرة / مثال 

 .وحدة 311 األمان ومخزون وحدة، 7111 الشراء يةكم أن علمت إذا المخزون معدل أوجد

 :الحل

 : بالمعادلة التالية المخزون معدلجاد اي

 القانون السادس____  األمان مخزون( +  2 ÷كمية الشراء = )المخزون  معدل

 وحدة  711=  311+  511=  311( + 2 ÷ 7111= )  المخزون معدل

 

 71صفحة  رقم الثانية عشر المحاضرة / مثال 

 .الطلب يعتوز متوسط هو فما ،بعأساب عشرة مدة خالل وحدة 71111 المفردات أحد على الطلب مجموع كان إذا

 :الحل

 : بالمعادلة التالية الطلب متوسطجاد اي

 القانون السابع____ يع األساب عدد  ÷ الطلب مجموع = الطلب متوسط

 وحدة 7111=  71 ÷ 71111 = الطلب متوسط

 

 72-77صفحة  رقم الثانية عشر المحاضرة / مثال 

 لغيب الخدمة من مستوى على للحصول به االحتفاظ الواجب األمان مخزون هو فما وحدة، 211 لغيب ريياالمع االنحراف أن بافتراض

 .الطلب إعادة نقطة يه فما وحدة، 7511يد التور فترة خالل المتوقع الطلب كون ظل يوف %( 61)

 :ي التال النحو على كانت األمان معامالت بأن علمت إذا

 

 %نسبة مستوى الخدمة  معامل األمان

82.1 61 % 

82.1 65 % 

821. 65 % 
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 :الحل

 تحديد المعطيات / اوالً 

 وحدة 211 لغيب ريياالمع االنحراف

 وحدة 7511يد التور فترة خالل المتوقع الطلب

 : بالمعادلة التالية الطلب إعادة نقطةجاد اي/ ثانياً 

 القانون الثامن____  األمان معامل Xياري المع االنحراف = األمان مخزون

 وحدة X  7727  =259 211= مخزون األمان 

 :بالمعادلة التالية  الطلب إعادة نقطة ايجاد معدل/ ثالثاً 

الحظ مابين  القانون الخامسنفس _ )التوريد  مدة   Xالطلب حجم)الطلب المتوقع خالل فترة التوريد + األمان  مخزون = الطلب إعادة نقطة

 االقواس

 وحدة  7159=  7511+  259 = الطلب إعادة نقطة

 ثانياً الخطوة  نالحظ ان مخزون االمان اوجدناه في

 

 75 -73صفحة  رقم الثانية عشر المحاضرة / مثال 

 

 أي)ين أسبوع كل واحدة مرة محل مورد من يهاتشتر ي الت يةالكهربائ الدوائر من تهايا  مشتر ينبتخز ياتاإللكترون لصناعة األمل شركة تقوم

 خمسة(  األسبوع يف وحدة 751 اوييس منتجها على الطلب معدل بأن الشركة حددت وقد .مانيد يوالتور مدة وتبلغ ،)عمل ايام عشرة كل

 اويية يسالكهربائ الدوائر من يالفعل المخزون وأن كما عمل، مياأ ثالثة يكفي الذي األمان بمخزون باالحتفاظ الشركة وترغب كما ،)عمل مياأ

 .وحدة 731

   :المطلوب

 .المخزون من المستهدف المستوىيد تحد

 األسبوع هذا شراؤها الواجبية الكهربائ الدوائر عدد هو ما

 :الحل

 تحديد و ترتيب المعطيات/ اوالً 

 )عمل ايام عشرة كل أسبوعين أي كل واحدة مرة)ايام عمل  71= مدة المراجعة 

 يوم  2= مدة التوريد 

 ،)عمل أيام خمسة( وحدة في االسبوع  751= معدل الطلب على منتجات الشركة 

 ايام 3 لـ كفي ت األمان مخزونمدة 

 .وحدة 731= الكهربائية  الدوائر من الفعلي المخزون

  : بالمعادلة التالية المخزون من المستهدف المستوىيد تحد/ ثانياً 

 األمان مخزون+  (التوريد مدة+ الدورية  المراجعة مدة)  X(الطلب متوسط) الزمن وحدة فيالطلب  = ( األقصى الحد)المستهدف  المستوى

  القانون التاسع____ 
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 :من القانون التاسع تنقصنا بعض المعطيات وسوف نوجدها كالتالي

 (الطلب متوسط) الزمن وحدة الطلب في (7

  :مالحظة هامة جداً 

 القانون السابع ___(الفترة الزمنية للطلب) األسابيع  عدد  ÷الطلب  مجموع = الطلب متوسط في وحدة الزمن هو الطلب

  وماً يوحدة  31( = ايام) 5 ÷ 751= الطلب ( معدل)متوسط اذا 

  مخزون األمان (2

 مدة مخزون األمان  Xمتوسط الطلب  = مخزون األمان

 وحدة X 3  =61 31= مخزون األمان 

  ( األقصى الحد)المستهدف  االن نطبق القانون التاسع اليجاد المستوىاذا 

 وحدة X (71  +2+ ) 31  =(31  X 72 + )61  =391  +61  =551 31 = ( األقصى الحد)المستهدف  المستوى

 عمية االقواس اليضاح اي العمليات الحسابية تتم اوالً 

 

 : بالمعادلة التاليةيعني كمية الطلب ويتم ايجادها  األسبوع هذا شراؤها الواجبية الكهربائ الدوائر عددايجاد / ثانياً 

 القانون العاشر____  يالفعل المخزون – المستهدف المستوى = الطلب يةكم

 وحدة 321=  731 – 551= كمية الطلب 

 


