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 MRPتقييم أداء أساليب تحديد حجم دفعة اإلنتاج/ الشراء في بيئة
 
 مها عبد الكرمي محود الراوي        ا.م.د. عبد الكرمي حمسن باقر            
 مدرس مساعد                رئيس قسم إدارة األعمال   

 اجلامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية /           كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد
 

ـــص ـ ـ  مستخل
إن تحديددددددد عةددددددج / ادددددد، ووقتددددددها / وستدددددد وو ت إإالددددددد إن هسعدددددده / و ددددددتمسعه ت إإالددددددد إ مالعدددددده تاددددددد سدددددد  وسا ه دددددد  وس ع دددددد، ست  دددددد   س ددددددت يه  

ووقتددددها  هس  وه ددددد وس حددددد/   وس  ددددوإن إ سدددد  الددددج ناددددن وكعت ددددهئ  ددددهس وي  إناددددن وستع  دددد، إ وأهدددددو/ /  إ دددددوة وس ا  دددد، ت   ددددم هدددد      تعدددده  دددد  ت   دددد   دإسدددد،
 عدددددت ويت ددددهة وأ ددددا ت وأ  دددد   هكهت دددده/ هادددد   MRPقظدددده  سعدددده ا سدددد و تددددات   دددد   وسدةو دددد، كيت ددددهة  /وو هتدددد     ددددهس   ستحديددددد عةددددج وسد ادددد،  دددد   

   ههت  وس   ج وسص    إ ووسكت إق ه  ا   ة ع     ه ا إالد    يد وسدةو ، ها  ه  ، س  س تةه 
Abstract 
The lot sizing of production/ purchased orders, their planned receipts, and planned 

order releases play an important role in reducing inventory levels and total inventory costs, 

in addition to their importance in executing the production schedules at the planned times. 

This research work intends to evaluate the performance of ten popular lot – sizing 

techniques used in an MRP environment. The objective of this evaluation is to identify the 

best technique, basing on fore hypotheses. The area of this study is a sample of the wood 

textile and electronics industries products. 

 أوال: منهجية الدراسة:
 مشكلة الدراسة. -1

إن أبرز املشاكل اليت تؤثر يف كفاءة األداء التشغيلي تتمثل بتحديد الكميات الواجب إنتاجها أو شراءها من األجزاء 
إىل ارتفاع التكاليف املرتتبة على ذلك مثل ارتفاع تكاليف االحتفاا   ، فانعدام التحديد الدقيق لتلك الكميات سيؤدي بالتايل

بااايزين يف حالااة زيااادة حةاام دفعااة اإلنتااال أو  لبيااة الشااراء عاان الكميااة الفزمااة ، وارتفاااع تكاااليف إ اادار الطلبيااة أو التهي ااة 
الطلبيااات أو الادفعات. فعااف عاان ذلااك واإلعاداد يف حالااة إ اادار  لبياات الشااراء أو دفعااات إنتاال ظةااوم  ااغ ة ن ارا  لتعاادد 

فاملشكلة األخرى اليت تؤثر يف كفاءة  األداء التشغيلي هي عدم التوافق ما بني أوقات احلاجاة إىل املاواد واألجازاء و التةميعاات 
 الفرعية وبني أوقات االستفم / أو اإلكمال الفعلية لتلك األجزاء و التةميعات.

 هدف الدراسة. -2   
اختاذ  هبدف متكني إدارات العمليات من* MRPسة إىل تقييم أداء أساليب حتديد حةم الدفعة يف بي ة هتدف الدرا

 القرار السليم بشأن اختيار األسلوب األفعل.
 

 

 
 فرضيات الدراسة. -3

                                                           

( الايي يساتمدم لتمطايال املمازون الصاناعي material requirement planningهاو ن اام ختطايال االحتياجاات املادياة   *
 لى مقابلة خمرجات العنا ر النهائية اليت و فت يف جدولة اإلنتال الرئيسة.والسيطرة عليه، ويعمل ع
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قاا تسعى الدراسة إىل اختبار فرضاية رئيساة هاي ت فتلاف أداء أسااليب حتدياد حةام دفعاة اإلنتاال / الشاراء معنوياا وف 
مساااتويات الرتكيباااة الفنياااة للمنتاااول، وناااوع األجااازاء  ملعياااار التكااااليف اإللالياااة للممااازون بااااختفف ناااوع الصاااناعة، ناااوع املنتاااول،

 -الداخلة يف  ناعة املنتولت. وتتفرع هيه الفرضية الرئيسة إىل أربع فرضيات فرعية هي:
 ملعيار التكاليف اإللالية للممزون باختفف نوع الصناعة .:  فتلف أداء أساليب حتديد حةم الدفعة وفقا  الفرضية األوىل
: فتلف أداء أساليب حتديد حةم الدفعة وفقا ملعيار التكاليف اإللالية للممزون بااختفف ناوع املنتاول وضامن الفرضية الثانية 

 الصناعة نفسها .
لتكاليف اإللالياة للممازون بااختفف مساتويات الرتكيباة أداء أساليب حتديد حةم الدفعة  وفقا ملعيار ا : فتلفالفرضية الثالثة 

 .  BOMالفنية للمنتول
: فتلف أداء أساليب حتديد حةم الدفعة وفقا ملعيار التكاليف اإللالية للممزون باختفف نوع األجزاء الداخلة الفرضية الرابعة 

 .يف  ناعة املنتول من حيث كوهنا أجزاء مشرتاة أو منتةة داخل الشركة 

 ثانيا:  أساليب تحديد حجم الدفعة 

هااو عاادد ماان اإلجااراءات املنطقيااة املتسلساالة  يااتم ماان خف ااا حتديااد    كميااات املااواد  أساالوب حتديااد حةاام الدفعااة
(.  و vonderembs & white, 91, 650األولياة واألجازاء الواجاب شاراأها أو إنتاجهاا خافل فارتة زمنياة حماددة    

 حتديد حةم دفعة اإلنتال /الشراء وهي:هناك العديد من أساليب 

 -:Economic Order Quantity( EOQ. كمية الطلب االقتصادية )1

الكلفة اإللالية األقال للممازون  كلفاة االحتفاا  باايزين ة كلفاة إ ادار   EOQتعكس كمية الطلب االقتصادية 
ليت تنمفض تدرجييا حىت يتم الو ول إىل نقطة معينة (. وا  Browne  et. al., 88, 121-122الطلبية / التهي ة واألعداد(  

تباادأ بعاادها باالرتفاااع. وأن حةاام الدفعااة أو الطلبيااة املرتبطااة هباايه النقطااة تساامى كميااة الطلااب االقتصااادية. تتساااوى عنااد هاايه 
ميكان احتسااب كمياة الكمية التكااليف الكلياة إل ادار الطلبياة / التهي اة واإلعاداد ماع التكااليف الكلياة لفحتفاا  بااملمزون، و 

 -هيه من خفل املعادلة اآلتية : EOQالطلب االقتصادية 

                        1)               ……HDS /2EOQ = 
   -إذ أن :

D  .)االحتيال السنوي  الطلب = 

S .كلفة إ دار الطلبية /التهي ة واألعداد للدفعة = 

H للوحدة الواحدة سنويا.= كلفة االحتفا  بايزين 

وذلاك يعاا اناه إذا كاان  (Minimum Order Quantity)علاى أهناا كمياة احلاد األدط للطلبياة  EOQين ار إىل 
 (. Russell & Taylor III, 95, 673فانه يتم  لب الكمية الفزمة   EOQ ايف االحتياجات الفعلية يفوق 

 

 -:  QuantityFixed Order  (FOQ).  كمية الطلب الثابتة   2
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يعااد هاايا األساالوب األكثاار اسااتمداما يف التطبيااق العملااي، ويناسااب املااواد الاايت تكااون تكاااليف  لبهااا عاليااة فيمااا لااو 
ملقابلااااة  ااااايف   FOQاألساااااس يف حتديااااد كميااااة الطلااااب الثابتااااة  EOQ(. تعااااد 95،27 لباااات كاااال فاااارتة بفرتهتااااا  ا ااااا ي، 

، فياتم جعال كمياة الطلبياة مسااوية  FOQ( ألي فرتة اكا  مان حةام NR( . ولكن عندما يكون مقدار  NRاالحتياجات  
 . FOQ( . أو جعل كمية الطلبية العدد الصحيح ملعاعفات NRلا  

ماان مزايااا هاايا األساالوب بسااا ة إجااراء حساااباته وسااهولة فهمااه، فعااف عاان أنااه ال يساامح بنفاااذ املماازون، ألنااه  ةاارد 
 كن زيادته .ظهور ظروف غ   بيعية فأن حةم الطلبية مي

 -:Fixed Period  Requirements  (FPR ).   احتياجات الفترة الثابتة   3

ماان الفارتات الفحقااة  أسااابيع عااادة( عنادما ياانمفض املماازون املتااا  دون  nهناا يااتم إ اادار  لبياة تعاام احتياجااات 
وأخرى يكون ثابتا يف حني ختتلف  ( ليا فأن الفا ل الزما بني  لبية Peters & Oliva, 81, 394مستوى خمزون األمان  

إذ يكااون حةاام الطلبيااة ثاباات يف كاال ماارة يااتم فيهااا  EOQ( ،خباافف احلااال يف  Al-Najjar, 81, 33الكميااة املطلوبااة   
علاى أسااس وماوع  FPRإ دار  لبياة وأن الفا ال الازما باني  لبياة وأخارى يكاون متغا ا. ويتقارر حةام الطلبياة يف أسالوب 

( للفرتة الزمنية اليت ستغطيها الطلبية  ثفثة أسابيع ماثف(، وحتادا الطلبياة األوىل يف األسابوع األول sGR  إلايل االحتياجات
 يف حالة وجود احتياجات فيه( وتستمر لثفثة أسابيع بشرط أن ت هر فيها احتياجات، حىت تغطى األسابيع الثفثة بشرط أن 

ع( اليت ال ت هر فيهاا احتياجاات هتمال. حتادد الفارتة الزمنياة باني  لبياة وأخارى ت هر فيها احتياجات ، أي إن الفرتات  األسابي
 n ،293، 90( على أساس اي ة. و ةرد تثبيت الفرتة فأهنا تستمدم استمداما متكررا  حسني وآخرون.) 
 -: Periodic Order Quantity( POQ.  كمية الطلب الدورية  )4

( فارتات 3تسااوي   P(،  فاذذا كانات فارتة الطلاب  Pات فارتات زمنياة حماددة  إن كمياة الطلاب الدورياة متثال احتياجا
على أساس اي ة  Pاليي حتتسب فيه   FPR أسابيع مثف( فيلك يعا إن الطلبية تصدر كل ثفثة أسابيع. وخبفف أسلوب 

 يتم كما يف املعادلة اآلتية : POQيف أسلوب  Pواحلدس ، فان حساب فرتة الطلب 

                                                     2 ..…… )52   ×EOQ / D )P =    

( أسابوعا ويقارب 52ياوم( بادال عان   365شهر أو  12ميكن أيعا استمدام الفرتات الثابتة األخرى خفل السنة 
،  Pلفاارتات الاايت تغطيهااا الناااتإ إىل أقاارب عاادد  ااحيح. إن كميااة الطلبيااة الاايت جيااب إ اادارها  تساااوي ومااوع االحتياجااات ل

(. حتتسب Krajewski & Ritzman, 93, 657ليلك يتم تعديل حةم الدفعة متاشيا مع زيادة االحتياجات أو نقصاهنا  
 -( :Karjewski & Ritzman, 96, 684على وفق املعادلة اآلتية   POQكمية الطلب الدورية 

POQt =  GRp + SS – POH t-1   …………   (3) 

 

 

 -:     Lot For Lot(L 4 Lالدفعة المكافئ لالحتياج  ) .  حجم5
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إذ إن كمياة الدفعاة تقاوم بتغطياة االحتياجاات لفارتة واحادة فقاال ،  POQيعد هيا األسالوب حالاة خا اة ألسالوب 
( إن حةااام الطلبياااة لفااارتة زمنياااة معيناااة يسااااوي  اااايف L4L. تعاااا كمياااة الطلاااب املكاف اااة لفحتياااال   P = 1وهكااايا فاااأن 

( و ايه الفارتة الزمنياة نفساها تصادر  لبياة يكاون حةمهاا Adam & Ebert, 96, 536( لتلاك الفارتة  NRاجاات  االحتي
(، دون أي تاااارحيفت إىل الفاااارتات املسااااتقبلية . وان حةاااام تلااااك الدفعااااة  تسااااب باملعادلااااة اآلتيااااة NRمساااااويا بالعاااابال إىل 

 Krajewski & Ritzman, 96, 685-686:)- 

 …………….…(4) 1-tPOH  -S+ S t= GR t  L4L    

من ابرز مزايا هيا األسلوب ختفيض ملحو  يف تكاليف االحتفا  بايزين ، ولكنه يؤدي إىل ارتفاع تكاليف إ دار 
 ,Aquilano et.al., 95الطلبياة بسابب تعادد الطلبياات إذ ياتم إ ادار  لبياة يف كال أسابوع ت هار فياه احتياجاات إضاافية  

490-491 .) 

 -: Period Balancing-Part( PPBمن الفترة  ) –جزء . الموازنة في 6

(. للتعامل مع بياناات  الطلاب املتغا  لغار  DeMatteis   Martinich, 97, 730 ور هيا األسلوب من قبل 
 حتديد حةم الدفعة، إذ ختتلف كمية الطلبياة تبعاا ملقارناة تكااليف إ ادار الطلبياة / التهي اة واإلعاداد مقابال تكااليف االحتفاا 

 -( . وميكن وضع إجراءات هيا األسلوب يف وموعة من ايطوات هي :Adam & Ebert, 96, 536بايزين  

( وهو عبارة عن نسبة  Economic part – period EPPاحتساب املعامل االقتصادي جلزء من فرتة الطلب   .1
للةازء نفسااه وللفاارتة الزمنيااة نفسااها. و  كلفاة إ اادار الطلبيااة/ التهي ااة واإلعااداد جلازء معااني إىل كلفااة االحتفااا  بااايزين

يستمدم املعامل كأداة قياس لتحديد مىت يتم إ ادار  لبياة/ دفعاة ، وكام هاو حةمهاا،  وكماا توضاحه املعادلاة اآلتياة 
 Russell & Taylor III, 95, 675:)-     

EPP = S / H ………………. . (5) 

( الايت تغطاي APP Accumulated Part – Periods Valuesمن الفارتات   –حساب القيم الرتاكمية جلزء   .2
احتياجاهتاا حةاام الدفعاة املقاارت  يف كاال مارة يااراد هبااا حتدياد موعااد إ اافق دفعاة     و حةاام تلااك الدفعاة. يااتم حساااب 

APP   ويف كااال مااارة ياااتم فيهاااا 6ابتاااداء مااان أول فااارتة  أسااابوع عاااادة( وهكااايا بصاااورة تراكمياااة باساااتمدام املعاااادالت .)
لغر  حتديد ماىت ياتم إ افق دفعاة  بادأ بالدفعاة األوىل( ، وكام هاو حةام تلاك  EPPيمته مع تقارن ق APPحساب 

 الدفعة اليت قد تغطي عادة احتياجات فرتة واحدة أو اكثر.

لغر  إ دار الطلبية أو الدفعة األوىل ، يتم جتريب حتديد دفعة مقرتحة يساوي حةمها كمية االحتياجات الصافية  .3
  NRيااتم جتريااب إمكانيااة زيااادة حةاام الدفعااة لتشاامل احتياجااات  الفاارتة الفحقااة  الثانيااة( فيااتم ذلااك للفاارتة األوىل، م 

مااان  -(( ، وياااتم االساااتمرار بذضاااافة احتياجاااات فااارتات الحقاااة حاااىت تصااابح القااايم الرتاكمياااة جلااازء 6 ان ااار املعاااادالت  
يث ال يكون الفرق بينهما اك  من الفرق أو  أقرب ما يكون  له ظ  EPPلفرتة معينة مساويا ملعامل  (APP)الفرتات 

عندما تعاف احتياجات فرتة الحقة، عند ذلك يغلق املدى الزما للفرتات اليت ستغطيها الدفعة األوىل اليت ستصدر يف 
( وكماا توضاحه Tersine, 88,171الفرتة األوىل وتعم احتياجات الفرتة األوىل والفرتات الفحقة ضامن ذلاك املادى  
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 6.……  ) 

( يف الفارتة األوىل تبادأ اإلجاراءات NR(، ومن اجلدير باليكر هناا أناه عنادما ال توجاد احتياجاات  اافية  7  املعادالت
 (.NRأعفه من الفرتة التالية واليت ت هر فيها  

الفاارتات الاايت غطاات احتياجاهتااا  إل اادار الدفعااة التاليااة الاايت تليهااا ابتااداء ماان الفاارتة الاايت تلااي  2،3تكاارر ايطااوتني  .4
 السابقة حىت يغطى كامل املدى الزما للةدولة . الدفعة

حساااب الكلفااة اإللاليااة لفحتفااا  بااايزين وتكاااليف إ اادار الطلبيااة /التهي ااة واألعااداد إذ ميكاان اسااتمدام هاايه   .5
وحةام  ) (APPو املعاادالت اآلتياة تساتمدم يف حسااب الكلفة لتقييم أداء هيا األسلوب مقارنة باألساليب األخارى.

 ( :PRة  الدفع

 إذ أن :

APP الرتاكمية جلزء من الفرتات اليت يغطيها  حةم الدفعة املقرت  .               = القيم 
tNR  =االحتياجات للفرتة   ايفt  . 
t      الفرتة احلالية =t=1,2,3 …. . n                                      . 

t+1 . الفرتة الفحقة للفرتة احلالية = 
 n-1 . الفرتة قبل األخ ة للمدى الزما اليي ستغطيه الدفعة = 

( تشاا  إىل االحتفااا  1( تشاا  إىل عاادم االحتفااا  بااايزين ألي فاارتة زمنيااة ، وان القيمااة  0علمااا أن القيمااة  اافر   
 .بايزين لفرتة زمنية واحدة ، و هكيا 

APPt =  0 × NRt 

APPt+1 =  0 × NRt + 1×NRt+1 

APPt+2 =  0 × NRt + 1×NRt+1 + 2 × NRt+2                                                 

APPn =  0 × NRt + 1×NRt+1 + 2 × NRt+2 + …..+ (n-1) × NRn    

 

IF APPn-1 = EPP  

Then Lot Size (PR) = NRt + NRt+1 + …. + NRn-1 

Else  If APPn-1  EPP  AND IF (APPn - EPP) > | APPn-1 - EPP | 

Then Lot Size (PR) = NRt + NRt+1 + …. + NRn-1 

Otherwise  APPn  EPP 

Then Lot Size (PR) = NRt + NRt+1 + …. + NRn 
 

 7 )..…… 
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ي تتساوى عنده تقريبا تكاليف إ ادار الطلبياة ماع يعع هيا األسلوب مديات زمنية خمتلفة ويقوم باختيار املدى الي
 (.Buffa, 93, 402تكاليف االحتفا  بايزين  

 -Least Total Cost( LTC.  الكلفة الكلية االصغرية     )7

وهاااو أحاااد األسااااليب الديناميكياااة لتحدياااد حةااام الدفعاااة الااايي  تساااب كمياااة الطلبياااة عااان  رياااق املقارناااة باااني كلفاااة 
وكلفااة إ اادار الطلبيااة/ التهي ااة واألعااداد  حلةااوم دفعااات خمتلفااة. م يااتم اختيااار احلةاام الاايي تتساااوى عنااده االحتفااا  بااايزين 

ماان حيااث حماولتااه ملوازنااة  PPB(. يشاابه هاايا األساالوب أساالوب Aquilano et.al., 95, 492تقريبااا هاتااان الكلفتااان   
( السااابقة نفسااها. حتتسااب 5ي  تسااب باملعادلااة  ( والاايEPPالتكاااليف أعاافه، وماان حيااث احتساااب املعاماال االقتصااادي  

( حااىت يااتم الو ااول إىل الفاارتة الاايت 8بعاادها الكلفااة الرتاكميااة لفحتفااا  بااايزين لعاادد خمتلااف ماان الفاارتات حسااب املعااادالت  
فرق بينهما أقل تتساوى عندها أو تتقارب كلف االحتفا  بايزين الرتاكمية مع كلفة إ دار الطلبية /التهي ة واألعداد ويكون ال

منه لباقي الفرتات. عندها حتتسب االحتياجات الرتاكمية لتلك الفرتة كحةم  لبية لتغطي احتياجات ذلك العدد من الفرتات، 
 -( توضح ذلك :9واملعادالت  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 إذ أن:
AHC   . كلفة االحتفاظ بالخزين التراكمية = 

S عداد.=كلفة أصدر الطلبية / التهيئة و األ 
 H . كلفة االحتفاظ بالخزين= 

م تعاااااااااد احلسااااااااابات للفاااااااارتات الفحقااااااااة باااااااااملنوال نفسااااااااه ابتااااااااداء ماااااااان الفاااااااارتة الاااااااايت تلااااااااي الفاااااااارتات الاااااااايت غطاااااااات 
 احتياجاهتا الدفعة السابقة .

مااااان ابااااارز مزاياااااا هااااايا األسااااالوب تقلااااايي عااااادد الطلبياااااات / أو عااااادد مااااارات هتي اااااة املكاااااائن واعااااادادها الااااايت تاااااؤدي 
تكااااااليف اإللالياااااة إل ااااادار الطلبياااااة / التهي اااااة واألعاااااداد الااااايي بااااادوره ياااااؤدي إىل ختفااااايض التكااااااليف الكلياااااة إىل تقلااااايي ال

 للممزون.

AH Ct =  0 ×H × NRt  
AHCt+1=   0×H×NRt + 1×H×NRt+1 

AHCt+2= 0 ×H×NRt +1×H×NRt+1 +2×H×NRt+2        

AHCn= 0×H×NRt+1×H×NRt+1 +……+(n-1) ×H × NRn 
 

If AHCn-1  =  S 

Then Lot Size (PR) = NRt+NRt+1 +……+NRn-1 

Else If AHCn-1  S and If (AHCn - S) > | AHCn-1 - S| 

Then Lot Size (PR) = NRt+NRt+1 +……+NRn-1 

O.W. AHCn  S 

Then Lot Size (PR) = NRt+NRt+1 +……+NRn 

 

………..(8) 

………..(9) 
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 -:    Least Unit Cost(LUC.  الكلفة االصغرية للوحدة )8

أال  وهو أيعا أحد األساليب الديناميكية لتحديد حةم الدفعة ويشبه إىل حد كب  أسالوب الكلفاة الكلياة اال اغرية
اناه  تساب الكلفاة اإللاليااة علاى أسااس الوحادة الواحاادة. إذ حتتساب الكلفاة الرتاكمياة لفحتفااا  باايزين لعادد مان الاادفعات 
التةريبية لفرتات خمتلفة وإضافتها إىل كلفة ا در الطلبية/ التهي اة واإلعاداد لكال فارتة حلسااب الكلفاة اإللالياة، م تقسام علاى 

ية( لكل فرتة حلساب الكلفة اإللالية للوحدة الواحدة من الطلبية. بعدها يتم اختيار حةم الدفعة عدد الوحدات  حةم الطلب
الرتاكماي الايي تاانمفض عناده كلفاة الوحاادة الواحادة وتكااون اقال  اا هااي علياه يف الفاارتة الفحقاة لاه. واملعااادالت اآلتياة توضااح 

 -(:Nahmias, 89, 256ذلك  

 -:إذ أن 

TUC الية للممزون للوحدة الواحدة = الكلفة اإلل . 

 . nوتكرر احلسابات مرة أخرى ابتداء من الفرتة   

 الااايي سااا د شااارحه   W-Wوتااان -وأسااالوب واكنااار LTC  ،PPBماااع كااال مااان أسااااليب  LUCيشااارتك أسااالوب 
ن جاازءا ماان هاايه الحقااا( بااافرتا  خاااه مفاااده نفاااذ املماازون اجلزئااي يف بدايااة كاال فاارتة زمنيااة، لاايا فأنااه عنااد ورود  لبيااة مااا فااأ

الطلبيااة سااوف يسااحب مباشاارة يف بدايااة الفاارتة الاايت تغطيهااا هاايه الطلبيااة، لاايا فاااأن هاايا اجلاازء ماان الطلبيااة لاان يتحماال تكاااليف 
 (.AL-Najjar, 81, 44احتفا  بايزين 

 -:  Meal  –Silver( M-Sميل ) -سلفر  .9

TUCt= S / NRt 

TUCt+1= [ S+H×NRt+1] / ( NRt+NRt+1)  

TUCt+2= [ S+H×NRt+1+2×H×NRt+2] / (NRt+NRt+1+NRt+2) 

.     

TUCn=[S+H×NRt+1+2H×NRt+2+…+(n-1)H×NRn]/(NRt+NRt+1+...+NRn)   

If TUCn > TUCn-1 

Then  PR = NRt+NRt+1+NRt+2+…..+NRn-1 
 

……..(10) 
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كلفاة الرتاكمياة الكلياة لفحتفاا  مان حياث إجاراء حساابات ال LTC, LUC, PPBيشبه هيا األسلوب ألساليب 
باااايزين لفااارتات  لاااب خمتلفاااة وحسااااب الكلفاااة اإللالياااة  تكااااليف االحتفاااا  باااايزين ة تكااااليف إ ااادار الطلبياااة / التهي اااة 

فأنه يف هيا األسلوب  LUCواألعداد(، إال أنه عوضا عن قسمة ألايل التكاليف على عدد الوحدات كما حصل يف أسلوب 

يل التكاليف على عدد الفرتات الزمنية اليت حسبت خف ا الكلفة إلجيااد معادل الكلفاة لكال فارتة، وتتكارر هايه تتم قسمة إلا
احلسااابات لكاال فاارتة زمنيااة. وتتوقااف هاايه احلسااابات عناادما يتةاااوز معاادل الكلفااة لفاارتة معينااة لاايلك الاايي حسااب يف الفاارتة 

الفحقاة  اا حاىت املادة كحةام للدفعاة. وتعااد اإلجاراءات نفساها للفارتة السابقة له. وتعتماد كمياة االحتياجاات الرتاكمياة لتلاك 
  -(، واملعادالت اآلتية توضح ذلك :Evans, 93, 474هناية األفق الزما املمطال.  

 إذ أن :

TCP    الكلفة اإلجمالية للمخزون للفترة الواحدة =  . 

 .nوتعاد احلسابات مرة أخرى ابتداء من الفرتة   

 -: W)-(W  Whitin -Wagnerوتن   –اكنر .  و10

 & Heizerوهااو أذااوذل بروااة خطيااة ديناميكيااة والاايي يعاايف شااي ا ماان التعقيااد إىل حسااابات حةاام الدفعااة  

Render, 89, 590  تكمان الفكارة األساساية  ايا األسالوب يف قياماه بتةرباة كال التوليفاات .)Combinations املمكناة )
يف حااني ففااض حةاام املشااكلة عاان  ريااق  (Sequential Systematic Manner)قااب للطلبيااات بشااكل ن ااامي متعا

 حيف البدائل املمت ة .

علاى الاارغم ماان أن ابارز مزايااا هاايا األساالوب اناه يعطااي دائمااا احلاال األمثال، أال انااه يكااون اكثاار تعقيادا ماان األساااليب األخاارى 
( ومع ذلك فانه سهل التطبيق على احلاسوب مقارنة Buffa, 93, 403ويتطلب وقتا اك  ألجراء العمليات على احلاسوب  
املمطاال لفارتات  ويلاة.  اليدوي والسيما يف حالة امتاداد األفاق الازما  ا تستغرقه احلسابات من وقت  ويل جدا باألسلوب

الطلبياة ملقابلاة  ومن مزاياه أيعا انه يعطي الكلفة احلقيقية أألو أ مان خافل احتساابه بشاكل تاام كال الطارق املمكناة إل ادار
الطلااب. وان اجلااداول و حةااوم الاادفعات الاايت يااتم احلصااول عليهااا ماان تطبيااق هاايا األساالوب تكااون افعاال ماان تلااك الاايت يااتم 

 (. Martinich, 97, 732احلصول عليها من األساليب األخرى  

TCPt = S / 1  

TCPt+1 = [S+H×NRt+1] / 2 
TCPt+2 = [S+H×NRt+1 + 2× H×NRt+2] / 3         

 

TCPn = [S+H×NRt+1+2×H×NRt+2 + …. + (n-1) × H×NRn] / n 

IF TCPn  > TCPn-1 

Then   PR = NRt + NRt+1 +  ……..   + NRn-1 

 

..… (11) 
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 ثالثا. تحليل أداء أساليب تحديد حجم الدفعة :

ب حتديااد حةاام الدفعااة ليساات ليعهااا متساااوية ماان وجهااة ن اار األداء لقااد أثبتاات العديااد ماان الدراسااات أن أسااالي
االقتصااادي، كماااا أن اساااتمدام قاعااادة معينااة لتحدياااد حةااام الدفعاااة عنااد أحاااد مساااتويات هيكااال املنتااول ال يكاااون مااا را كافياااا 

ألسالوب األمثال (. لايا تبقاى مساالة اختياار وحتدياد اYelle, 79, 230الساتمدام األسالوب نفساه عناد املساتوى األدط مناه  
لتحديد حةم الدفعة هي األكثر أمهية و عوبة ، إذ أن املعاي  اليت يتم على أساسها تقييم أداء تلك األساليب واملفاضلة فيما 
بينها واختيار األسلوب األكثر مفئمة ختتلف باختفف نوع املنتول و بيعة األجزاء الداخلة يف تركيبه ونوع بي اة اإلنتاال وغ هاا 

عاي . كما ويعتمد اختيار األسلوب األمثل على كفاءة األسلوب وسهولة استمدامه من قبل اإلدارة، فهو إذن قرار أداري من امل
 (. 41، 89 الفتفوي،  MRPال يدخل ضمن منطق املعاجلة لن ام 

 رابعا. عينة الدراسة وأدوات التحليل :

ناااة مكوناااة مااان شاااركتني متاااثفن قطااااعني خمتلفاااني مااان مااان اجااال حتقياااق هااادف الدراساااة و أغراضاااها فقاااد   اختياااار عي 
قطاعاااات الصاااناعة العراقياااة، األوىل الشاااركة العاماااة للصاااناعات الصاااوفية ومتثااال  الصاااناعة النسااايةية و الثانياااة  شاااركة الصاااناعات 

فية  لتمثاال  ااناعة اإللكرتونياة و متثاال الصااناعة ا ندسااية . أماا املنتةااات الاايت اختاا ت عيناة للدراسااة  فهااي منتااول البطانياة الصااو 
 النسيإ الصويف و منتوجي الراديو موجة واحدة و شريال التسةيل الصويت ليمثف  ناعة اإللكرتونيات .

إن املعيار األساس اليي سوف تعتمده هيه الدراسة يف تقييم أداء األسااليب للمفاضالة فيماا بينهاا هاو معياار هيكال التكااليف 
االحتفااا  باااملمزون وتكاااليف إ اادار الطلبيااة  للعنا اار املشاارتاة(/ التهي ااة واإلعااداد  اإللاليااة للمماازون الاايي يتعاامن تكاااليف

ولغاار  حتلياال تلااك التكاااليف  ( الختبااار معنويااة االختففااات بااني التكاااليف،t للعنا اار املنتةااة(. وقااد   اسااتمدام اختبااار  
( كأساس للمقارنة بني األساليب ، ويتم ذلك من خفل حسااب Xسيصار إىل حساب متوسال الكلفة اإللالية للممزون  

أسابوعا  ومان م حسااب  30الكلفة اإللالية على أساس أسبوعي   أي لكل أسبوع من أسابيع األفق الازما املمطاال ( لغاياة 
 ( لتلك التكاليف .σاالحنراف املعياري   

 خامسا . متطلبات تطبيق أساليب تحديد حجم الدفعة :

قياس و تقييم أداء أساليب حتديد حةم الدفعاة علاى عيناة الدراساة يتطلاب تاوافر للاة مان البياناات و املعلوماات إن  
و ميكاان هتي ااة البيانااات الفزمااة الاايت تلااط متطلبااات  تطبيااق أساااليب حتديااد  سااواء  العامااة أو تلااك ايا ااة باابعض األساااليب ، 

 حةم الدفعة على النحو اآليت:

وهاي عباارة عان جدولاة إنتاال تفصايلية  -: ( Master Production Schedule- MPS  )رئيسـة  الجدولـة اإلنتـاج    .1
    Planning Horizon للعنا ر النهائية، اليت حتادد  الكمياة الايت جياب إنتاجهاا يف كال فارتة زمنياة مان األفاق التمطيطاي 

   (Fogarty et. al., 89, 258. 

ازنة ختطيطية( فقال، ليلك قام الباحثاان بتةزئاة تلاك ايطاة لكال شاركة إىل تعتمد الشركتني خطة إلالية لإلنتال  مو 
 ( . 1جدولة رئيسة أسبوعية لإلنتال ألغرا  هيه الدراسة ، ان ر امللحق  
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 Bill of          (BOM) يتعمن هيا امللف قائماة الرتكيباة الفنياة  -: Product Structure File.   ملف هيكل المنتوج 2

Material ل عنصر / او منتول هنائي يتم إنتاجه و يادرل ضامنها لياع العنا ار الايت يتكاون منهاا ذلاك  املنتاول    وحتاوي لك
(.   لايا قاام Russell & Taylor III, 98, 635و اف خمتصار لكال عنصار ، و حتادد الكمياة الفزماة مان كال عنصار  

دراسااة وتتكااون ماان عاادد ماان املسااتويات الاايت فتلااف تعااددها الباحثااان بذعااداد الرتكيبااة الفنيااة لكاال منتااول ماان منتوجااات عينااة ال
 وتعقيدها باختفف كل منتول. 

 Itemتتعامن ساةفت املمازون رقماا تعريفياا للعنصار      -: Inventory Status File  (ISF)  المخـزون .   ملـف حالـة    3

Identification Number مان قبال ومواعياد اساتفمها الفحقاة و ( و عادد املكوناات املوجاودة و كمياات املاواد الايت  لبات
( ساواء أكانات  لبياة شاراء أو كمياة إنتاال وأسالوب حتدياد حةام الدفعاة املساتمدم ووقات االنت اار Lot Sizeحةم الدفعاة  
(lead time)  املطلااوب لتاوف  العنصاار. كماا أن سااةفت املمازون ميكاان أن تعطاي معلومااات إضاافية أخاارى مثال احتياجااات
وقد قام الباحثان باستمفه املعلومات اليت يتعمنها سةل حالة (. Hopeman, 80, 333احات التلف  خمزون األمان ومس

 . (2 املمزون للمنتةات الثفثة عينة الدراسة بامللحق رقم 

ا  تشتمل على تكاليف االحتفا  بايزين و تكاليف إ دار الطلبية / التهي ة  و اإلعداد. فتكااليف االحتفا -:  .  التكاليف4
سعر شراء املادة بايزين تنشأ عن االحتفا  باملواد و األجزاء لفرتة معينة يف املمازن و غالبا ما تكون عبارة عن نسبة م وية من 

مناي إعاداد أوامار  . أماا تكااليف إ ادار الطلبياة فهاي الكلاف الايت تتحملهاا الشاركة% 25-15أو كلفة إنتاجها و ترتاو  باني 
إىل خمااازن الشااركة . أمااا فيمااا فااي كلااف التهي ااة و اإلعااداد فهااي الكلااف الناشاا ة عاان القيااام  بتهي ااة الشااراء حااىت و ااول املااواد 

املكائن و خطوط اإلنتال و إعدادها لفشتغال بدفعة اإلنتال جديدة .  و لقد حددت تكااليف االحتفاا  باايزين و تكااليف 
اسية و بعض األجزاء الثانوية بالتشاور مع أقسام حسابات الكلفة إ دار الطلبية / التهي ة و اإلعداد لألجزاء و املكونات األس

 ( .3للشركتني عينيت الدراسة و كما موضحة يف امللحق  

 سادسا. تحليل نتائج تطبيق أساليب تحديد حجم الدفعة في عينة الدراسة :

ى أساساها الدراساة ، فقاد لغر  اختبار أداء أساليب حتديد حةم الدفعة وتقييمه واختبار الفرضيات الايت قامات علا
قام الباحثان باختيار عينة عشوائية مكونة من عشرة أجزاء خمتلفة ملنتةات خمتلفة ويف  ناعات خمتلفة، وقد   اختبار فرضيات 

 -الدراسة على النحو اآليت:

 -تحليل نتائج تطبيق أساليب تحديد حجم الدفعة في صناعة النسيج الصوفي : -أوال:

ة ماان ثفثااة أجاازاء رئيسااة ملنتااول البطانيااة الصااوفية  شاامي واحااد( هااي شااريال احلاشااية و الغاازول اختاا ت عينااة مكوناا
الصوفية والصوف اليت متثل  ناعة النسيإ الصويف وقد  بقت أساليب حتديد حةم الدفعة العشر اآلنفة اليكر على كل جازء. 

(  لألجاااازاء             و MRPات املااااواد  وباسااااتمدام جدولااااة اإلنتااااال الرئيسااااة الاااايت ن ماااات للمنتةااااات ، وخطااااال احتياجاااا
والتةميعات الفرعية ، والبيانات اليت أمكن احلصول عليها من ملف حالاة املمازون ، ا ابح باإلمكاان تطبياق تلاك األسااليب. 
وكااان البااد  ماان إجااراء مقارنااات عاادة هباادف حتديااد األساالوب األفعاال الاايي يعطااي افعاال النتااائإ ، لاايا فقااد حساابت الكلااف  

. وحساب متوسال الكلفة  ية  لفحتفا  بايزين والكلف الكلية إل دار الطلبية والكلف اإللالية للممزون لكل أسلوبالكل
( توضاح بعااض 5( و  4( .  و املفحاق  σ( كأسااس للمقارناة باني األسااليب واالحناراف  املعيااري   Xاإللالياة للممازون  
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قها على منتول البطانية الصوفية . وقد ظهارت نتاائإ تطبياق األسااليب علاى أجازاء البطانياة الصاوفية كماا األساليب اليت   تطبي
 ( :1موضحة  يف اجلدول  

 
 
 

(: تسلسل األساليب حسب أفعليتها يف ختفيض متوسال إلايل كلفة املمزون ألجزاء البطانية الصوفية            1اجلدول  
 شمي واحد(

 املرتبة اليت ظهرت فيها الكلفة وىاملست نوعه اجلزء

 الثامنة السابعة السادسة ايامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل
 W-W POQ األول مشرتاة شريال احلاشية

S-M 
PPB 

LTC 
EOQ LUC L4L FPR FOQ 

 POQ LUC S-M الثاين مشرتاة الصوف

W-W 
EOQ PPB 

LTC 
L4L FOQ FPR 

 S-M األول منتةة الغزول

W-W 
LUC L4L 

POQ 
EOQ PPB 

LTC 
FOQ FPR  

 
اللايين احاتف املرتباة األوىل لألجازاء املشارتاة و  M-Sوأسلوب  W-Wألسلوب يكمن السبب وراء هيا األداء اجليد 

 كمااا ذكرنااا سااابقا( يعماال علااى احتساااب  W-Wاملنتةااة يف املسااتوى األول ، بساابب  بيعتهمااا الديناميكيااة ، إذ أن أساالوب 
ية احلقيقية الدنيا للممزون من خفل جتربة كل البدائل املمكنة إل دار الطلبيات ملقابلة احتياجات فارتات معيناة الكلفة اإللال
فألنااه يعماال علااى حساااب الكلفااة اإللاليااة لكاال فاارتة حساابت خف ااا الكلفااة الاايت بالتااايل حتاادد الباادائل  M-S. أمااا أساالوب 

املتقدماة لألجازاء  الايي احتال املراتاب POQكلفاة . أماا بالنسابة ألسالوب املمكنة إل دار الطلبياات و مان م ختفايض تلاك ال
املشرتاة يف املستويني األول و الثاين فيكمن السابب وراء هايا األداء اجلياد لاه  يف قابليتاه علاى ختفايض مساتويات املمازون املتاا  

االحتياجات اإللالية  كمية يف فرتة معينة مع الدفعة اليت تصدر  ،إذ انه يؤدي عمف  جيدا  من حيث مطابقته حلةم الطلبية /
( يلماي التكااليف 6لتلك الفرتة . كما انه يسمح بتعديل حةم الدفعة متاشيا  مع زيادة  أو اخنفاا  االحتياجاات. وامللحاق  

 الكلية ألجزاء البطانية الصوفية لكل أسلوب من أساليب حتديد حةم الدفعة .

يه االختففاات باني النتاائإ الايت   التو ال إليهاا مان مقارناات متوساطات إلاايل وقد كان البد من اختبار معنوية ها
 α=  0.10اجملدولاة عناد مساتوى معنوياة   (t)ومقارنتهاا ماع  قايم   (t)وحسااب قايم   (t)الكلاف ، لايا فقاد أجاري اختباار

نية الصوفية ميكن توضايحها باجلادول احملتسبة( الجزاء البطا  (t) قيم  (t)(. وإن نتائإ اختبارn1n+2 -  2ودرجات حرية  
على الرغم من تشابه نتائإ االختبار إىل حد ما لألجزاء الثفثاة للبطانياة الصاوفية ، إال اناه هنالاك اخاتفف ملحاو  ال  ( .2 

د غلبات سيما بني أداء أساليب حتديد حةم الدفعة بني املستويني األول و الثاين   ا يثبت  حة و قباول الفرضاية الثالثاة ، فقا
ساايادة األسااااليب الديناميكياااة لألجااازاء املشااارتاة   و املنتةاااة يف املساااتوى األول و باختففاااات غااا  معنوياااة ماااع بعاااض األسااااليب 

يف املسااتوى الثاااين و باختففااات معنويااة مااع أداء األساااليب التسااع األخاارى . كمااا ظهاار  POQأساالوب التقليديااة، بينمااا ساااد 
 L4Lإذ اختلاف أداء أسالوب   ب لألجزاء املشرتاة وبني أدائها لألجزاء املنتةة داخل املعمل .هنالك اختفف بني أداء األسالي

(، وعكاس    tمن حيث عده من األساليب السائدة فيما في مادة الغازول الصاوفية ،اعتماادا علاى ماا أظهرتاه نتاائإ اختباار  
مراتااب متقدمااة  املرتبااة الرابعااة( يف حالااة  EOQ ذلااك فيمااا فااي مااادة الصااوف وشااريال احلاشااية،  فعااف  عاان احااتفل أساالوب

األجزاء يف املستوى األول اليت من ضمنها الغزول الصوفية اليت متثل األجزاء املنتةاة واحتفلاه للمرتباة   نفساها ولكان بااختفف 
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تففاا  معنوياا  باني أداءه اخ (t)معنوي فيما في الصوف اليي ميثل األجزاء املشرتاة يف املساتوى الثااين. إذ أظهارت نتاائإ اختباار
( وأظهرت عكاس ذلاك يف حالاة شاريال احلاشاية     و الغازول الصاوفية . إن هايه POQوأداء األسلوب السائد ملادة الصوف  

 التحليفت تثبت  حة الفرضية الرابعة. 
 

 احملتسبة ألجزاء البطانية الصوفية على وفق كل أسلوب (t)(: قيم 2جدول  

 -تطبيق أساليب تحديد حجم الدفعة في الصناعات  اإللكترونية :تحليل نتائج  -ثانيا:
 -:  1030أ. منتوج الراديو النقال  موجة  واحدة 

قااام الباحثااان باختيااار عينااة عشااوائية مكونااة ماان جاازأين مهااا واملقاومااة املتغاا ة واملشااال وجتميعااني فاارعيني مهااا ماان م الصااوت 
اجات املواد لكل جزء / جتميع فرعي وتطبيق أساليب حتدياد حةام الدفعاة مان وجهاز اختيار احملطة، وقد   تن يم خطال احتي

م التو ل  إىل حتديد حةوم الدفعات / الطلبيات لكل جزء ومواعيد استفمها ومواعيد إ فقها و أر دة املمزون املتا  منها 
 -حو اآليت:خفل األفق الزما للتمطيال . وقد أمكن إثبات  حة وقبول فرضيات الدراسة على الن

   1030تحليل عينة من األجزاء المنتجة ) التجميعات الفرعية ( للراديو موجة واحدة :- 
(، علااى عينااة  ماان األجاازاء املنتةااة  7بعااد تطبيااق أساااليب حتديااد حةاام الدفعااة العشاار اآلنفااة الاايكر، ان اار امللحااق  

و حساااب متوسااال  ماان م الصااوت وجهاااز اختيااار احملطااة  التةميعااات الفرعيااة( ملنتااول الراديااو النقااال يف املسااتوى الثاااين وهااي 
( . كمااا أشااارت 4اقاال متوسااال  ااا مكنااه ماان احااتفل املرتبااة األوىل ، أن اار اجلاادول    W-W، حقااق أساالوب  إلااايل الكلفااة
 FPR ,FOQو أداء كال مان األسااليب  W-Wإىل ظهاور اختففاات معنوياة باني أداء األسالوب املهايمن   (t)نتاائإ اختباار 

L,L4  0.10 =عناد مساتوى معنوياة  α   و إن االختففاات يف قيماة متوساطات إلاايل الكلفاة لاه ماع 42وبادرجات حرياة .)
احملتساابة لألجاازاء  (t)( يلمااي قاايم 3األساااليب األخاارى ظهاارت غاا  معنويااة ال ساايما مااع األساااليب الديناميكيااة. واجلاادول  

 . 1030املنتةة ايا ة  نتول الراديو موجة واحدة 
ن اجلدير باليكر هنا إن النتائإ اليت   التو ل إليها يف  ناعة اإللكرتونيات مل ختتلف اختففا كب ا عن النتائإ اليت م

   التو ل إليها يف  ناعة النسيإ الصويف .
 
 

  1030موجه واحدة  تحليل عينة  من األجزاء المشتراة  للراديو :- 
متثال املساتوى الثالاث وهاي املقاوماة املتغا ة واملشاال ، وقاد أجارت نتاائإ تطبياق   حتليل عينة مان األجازاء املشارتاة الايت 

 باملرتباة W-Wللةازئني أعافه عان ظهاور أسالوب  ( 5الايت يوضاحها اجلادول   (t)ونتاائإ اختباار *أساليب حتدياد حةام الدفعاة
األخارى وباختففاات معنوياة واضاحة عان  األوىل بالنسبة للمقاومة الخنفا  قيمة متوسال إلاايل الكلفاة لاه مقارناة باألسااليب

غاا  معنويااة عاان  قاايم متوسااطات  ، واختففااات ,L4L EOQ , FPRاألساااليب  قاايم متوسااطات إلااايل الكلفااة لكاال ماان 
أماا  اجلازء األخار  املشاال( فقاد أشاارت النتاائإ إىل حتقياق   ( .42وبدرجاة حرياة  األساليب األخرى عند نفس مستوى املعنوية 

 ,LTC PPB, FPRاقل متوسال للكلفة اإللالية للممزون وباختففات معنوية مع األساليب   W-L4L, Wكل من أسلويب 

يف ختفااايض متوساااال إلاااايل كلفاااة املمااازون  ااايا اجلااازء  املشاااال( الناجتاااة عااان  L4L. يعاااود السااابب  ااايا األداء اجلياااد ألسااالوب 
(.  علااى الاارغم ماان 5الاايت اختاا ت سااابقا، ان اار اجلاادول   اخنفااا  كلفااة إ اادار الطلبيااة  الواحاادة لااه مقارنااة باااألجزاء األخاارى

                                                           
 (9(  8أن ر املفحق    *
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التشابه البسيال بني النتاائإ الايت   التو ال إليهاا ساواء باني األجازاء املشارتاة واملنتةاة أو باني املساتويات الثااين والثالاث ، إال أن 
تةاااة يف املسااتوى الثااااين عااان لألجااازاء املن  W-Wهنالااك اختففاااات واضااحة يف درجاااة املعنوياااة ، إذ اختلااف األسااالوب السااائد 

اختففااا  غاا  معنااوي ، علمااا  إن األخاا  احتاال مراتااب متااأخرة يف األداء  املرتبااة السادسااة( بساابب زيااادة قيماااة  EOQأساالوب 
 متوسال ألايل الكلفة له مقارنة باألساليب اليت احتلت املراتب املتقدمة . 

عن قيمة متوسال   W-Wالكلفة لألسلوب السائد للمقاومة  أما األجزاء املشرتاة ، فقد اختلفت قيمة متوسال إلايل
اختففااااا  معنويااااا ، مااااع العلاااام أنااااه احتاااال كاااايلك مرتبااااة متااااأخرة  املرتبااااة الثامنااااة( . فعااااف  عاااان  EOQإلااااايل الكلفااااة ألساااالوب 

املساتوى الثالاث و  ( الايي ميثال األجازاء املشارتاة يفW,L4L-Wاالختففات املعنوية بني أداء األساليب السائدة ملشال الراديو 
الاايين اظهاارا أداء حساانا  لألجاازاء املنتةااة يف املسااتوى الثاااين . وان هاايه النتااائإ تسااند  ااحة وقبااول   LTC , PPBأساالويب 

 ( يوضح التكاليف الكلية الجزاء الراديو النقال.10الفرضيتني الثالثة والرابعة. و امللحق  
 

 1030لنقال موجة واحدة احملتسبة ألجزاء للراديو ا (t)(: قيم 5جدول  
 

 (: تسلسل األساليب حسب أفعليتها يف ختفيض متوسال إلايل كلفة املمزون ألجزاء    4جدول  
 .1030منتول الراديو النقال موجة واحدة 

 المستوى نوعه  التجميع / الجزء
 

 املرتبة اليت ظهرت فيها الكلفة

 التاسعة الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
مااااااان م الصاااااااوت 
وجهااااااااز اختياااااااار 

 احملطة
 W-W  S-M PPB الثاين منتةة 

LTC LUC POQ EOQ L4L FOQ FPR 

 W-W PPB الثالث مشرتاة املقاومة

LUC  

 

S-M 

 
FOQ POQ 

LTC L4L FPR EOQ  

 L4L الثالث مشرتاة املشال

W-W 
LUC 

S-M 
EOQ 

POQ 
FOQ 

 
FPR 

PPB 

LTC 
    

 
النسايإ الصاويف و أداءه يف  ااناعة اإللكرتونياات ، فقااد  يف  ااناعة EOQأداء أسالوب تشاابه الواضااح باني نفحا  ال

ساد استمدام هيا األسلوب لألجزاء املنتةة لكف املنتوجني  البطانية الصوفية و الراديو النقال( بسبب االختففات غ  املعنوية 
أن هيه النتائإ و النتائإ اليت   التو ل إليها يف حتليل عينة األجزاء املنتةة  اليت ظهرت يف أداءه عن أداء األساليب السائدة .

ملنتول الراديو النقال اليت تش  إىل سيادة األساليب الديناميكية و املشاهبة للنتائإ اليت ظهرت يف  ناعة النسيإ الصويف ، تثبت 
 عدم  حة الفرضية األوىل.

    -:  C60  ب.   منتوج شريط التسجيل الصوتي 
ليمثل  اناعة اإللكرتونياات  C60 حة الفرضية ، فقد اخت  منتول آخر هو شريال التسةيل الصويت لغر  اختبار 

باإلضافة إىل الراديو. وقد استلزم األمر اختيار وحتديد عينة عشوائية مكونة من اثنني من األجزاء املشرتاة وهي الغفف ايارجي 
 BOXاين والبكرة الكب ة اليت متثل املستوى الثالث فعف عن أحد األجازاء املنتةاة داخال الشاركة وهاو ( اليي ميثل املستوى الث

و ميثااال املساااتوى الثااااين ، ومااان م تطبياااق أسااااليب حتدياااد حةااام الدفعاااة العشااار الااايت تناولتهاااا هااايه (  Shield Plateاحلدياااد  
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ليب األخرى واحتفله املرتبة األوىل فيما في البكرة الكبا ة على األسا M-Sالتحليل هبيمنة أداء أسلوب ،  وقد أفاد *الدراسة
فقال من  FPR ,L4L(، إىل ظهور اختففات معنوية  يف أداء أسلويب 7، كما أشارت نتائإ اختبارات املعنوية ،ان ر اجلدول  

األوىل ألحد األجزاء املشرتاة  حيث قيمة متوسال إلايل الكلفة مقارنة باألساليب األخرى ، يف حني أحتل هيا األسلوب املرتبة
يف املسااتوى الثالااث ملنتااول الراديااو  املشااال(. وهاايا مااا يثباات  ااحة الفرضااية الثانيااة للدراسااة وقبو ااا ، إذ اختلفاات نتااائإ تطبيااق 

LST واختبار(t)  . على منتول الراديو النقال عنها يف حالة تطبيقها على منتول شريال التسةيل الصويت 
( اليي ميثل املستوى الثاين فقد أظهرت نتائإ التحليال سايادة BOXي لشريال التسةيل الصويت  إما الغفف ايارج

قد احتل املرتبة ايامسة لألجزاء املشرتاة للمنتول   W-Wواحتف ما املرتبة األوىل  علما أن أسلوب     M -W , S-Wأسلويب 
 L4Lفاات غاا  معنوياة مااع أداء األسااليب األخاارى عادا أساالوب نفساه   البكارة الكباا ة   الايت متثاال املساتوى الثالااث( وباختف

اليي أظهر اختففا  معنويا  عاليا  واحتل املرتبة األخ ة. كما أظهرت نتائإ تطبيق أساليب حتديد حةم الدفعة على اجلازء املناتإ 
رتباة الثانياة. وقاد أشاارت نتاائإ بامل FPRواحتف ماا املرتباة األوىل ، وقاد جااء أسالوب   LTC , PPB احلدياد( سايادة أسالويب 

فقااال ،وأن  L4Lوأساالوب  LTC, PPBإىل ظهااور اختففااات معنويااة يف قيمااة املتوسااطات احلسااابية بااني أساالويب  (t)اختبااار
بااني األساالوبني السااائدين    و األساااليب األخاارى غاا  معنويااة كمااا يوضااحه اجلاادول  االختففااات يف قيمااة املتوسااطات احلسااابية

لألجااازاء  ( يوضاااح تسلسااال األسااااليب حساااب أفعاااليتها يف ختفااايض قااايم متوساااطات إلاااايل كلفاااة املمااازون6  ( . واجلااادول7 
 الثفثة على وفق كل أسلوب.

 (: تسلسل األساليب حسب أفضليتها في تخفيض  متوسط إجمالي الكلفة6جدول )
 ألجزاء شريط التسجيل الصوتي.

 املستوى نوعه  اجلزء 
 

 كلفةاملرتبة اليت ظهرت فيها ال
 التاسعة الثامنة السابعة السادسة ايامسة الرابعة الثالثة الثانية األوىل

البكرة 
 الكب ة

 S-M LUC PPB الثالث مشرتاة

LTC 
POQ W-W 

 
FOQ FPR EOQ L4L 

الغفف 
 ايارجي

 S-M الثاين مشرتاة

W-W 
 

LUC 
PPB 

LUC 
POQ FOQ 

 
EOQ FPR L4L  

 PPB الثاين منتةة احلديد

LTC 
FPR POQ FOQ 

 
S-M LUC EOQ W-W L4L 

 
إن نتااائإ هاايا االختبااار تسااند  ااحة الفرضااية الرابعااة ، إذ أن هناااك اختففااا واضااحا بااني أداء أساااليب حتديااد حةاام 

 FPRوقبااول الفرضااية الثانيااة إذ اختلااف أداء أساالوب الدفعااة لألجاازاء املشاارتاة وأدائهااا لألجاازاء املنتةااة . كمااا أهنااا تسااند  ااحة 
باا ا  باااختفف نااوع املنتااول ضاامن الصااناعة نفسااها ، فقاد احتاال مرتبااة متقدمااة يف أحااد منتةااات  ااناعة اإللكرتونيااات اختففاا  ك

 شريال التسةيل الصويت( يف حني احتال مرتباة متاأخرة جادا  ملنتاول آخار ضامن الصاناعة نفساها  الرادياو( . فعاف  عان احتفلاه 
 FPRصاويف(. ولعال أهام األساباب الايت أدت إىل هايا األداء اجلياد ألسالوب للمرتبة املتاأخرة تلاك يف  اناعة أخارى  النسايإ ال

ملنتول شريال التسةيل  ويت يف  ناعة األجهازة اإللكرتونياة هاي تقلايي عادد الطلبياات ومان م تقلايي الكلفاة الكلياة للتهي اة 
ئماة ماع  اايف االحتياجاات الفعلياة  ايا واإلعداد إذ   ذلك بواساطة حتدياد الفارتة الزمنياة الايت تغطيهاا الطلبياة الايت جااءت متف

 ( يلمي الكلف الكلية ألجزاء شريال التسةيل الصويت .14اجلزء . وامللحق  
 ناعيت النسيإ الصويف    و  ( بنيLSTحةم الدفعة  على الرغم من االختففات الواضحة لتطبيق أساليب حتديد 

قها على منتول شريال التسةيل الصويت مقارنة  نتول الراديو النقال ، اإللكرتونيات اليت جتلت بصورة اكثر وضوحا يف حالة تطبي
                                                           

 (13(   12(   11أن ر املفحق   *
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ضاايقة جاادا بالشااكل الاايي الميكاان اعتماااده كأساااس لقبااول الفرضااية   األوىل ، لاايا إال أن هاايه االختففااات حاادثت يف حاادود 
امثاال يف ختفاايض ألااايل كلااف فااأن هاايه النتااائإ تشاا  إىل رفااض الفرضااية األوىل. إذ أن األساااليب الديناميكيااة الاايت تعطااي حاال 

املمزون يف  ناعة معينة ، البد من أن تعطي احلال نفساه يف حالاة تطبيقهاا يف  اناعة أخارى علاى الارغم مان االختففاات باني 
املتاااا  أول املااادة أو باااملمزون  التكااااليف وسياساااة الشااركة مااان حياااث احتفاظهااا أو عااادم احتفاظهاااا  ااناعة و أخااارى يف هيكاال

 خمزون األمان ، فعف عن االختففات يف  بيعة عمليات اإلنتال لكل  ناعة .سياستها يف حتديد 
 

 C60( احملتسبة الجزاء شريال التسةيل الصويت t( : قيم  7جدول  
 

 -تقييم األسلوب الفعلي لعينة الدراسة :   ثالثا:
ألجازاء ، وحتدياد  لبياات الشاراء يتمثل األسلوب اليي تتبعه عينة الدراسة يف ختطايال احتياجاهتاا الفعلياة مان املاواد وا

 -ودفعات اإلنتال بالو ف املبني يف أدناه:
ــتراة   أ.  ــواد المش إن كااف الشااركتني تعتمااد حةاام  لبيااة شااراء كباا  جاادا، ففااي  ااناعة النساايإ الصااويف يااتم شااراء كاماال   -:الم

بالكامال يف خماازن الشاركة أو معاملهاا. أماا  االحتياجات السنوية من املواد دفعة واحدة وهي عادة مواد حملية الايت ياتم اساتفمها
جتهز بفرتات زمنية خمتلفاة مان  دفعات 4-3ظدود يف  الصناعات اإللكرتونية، فيتم شراء االحتياجات السنوية من املواد احمللية 

ن جتهيزهاا بادفعتني السنة . أما بالنسبة للمواد املستوردة ،اليت يعطلع باست ادها وكافء حملياون متمصصاون هبايا العمال ، فيكاو 
 يف اغلب األحيان.

( لكال GRيتحدد حةم دفعة اإلنتال يف  ناعة النسيإ الصويف ملقابلة االحتياجاات اإللالياة     -:ب. المواد واألجزاء المنتجة 
تم االلتاازام شاهر يف ضااوء مااا متااوفر ماان مااواد أوليااة يف خمااازن املعماال ويف ضااوء حةاام الطاقااة املتااا  . إال انااه يف أحيااان كثاا ة ال ياا

بكميااات ايطااة الساانوية لإلنتااال الاايت تقرهااا اإلدارة العليااا ، فغالبااا مااا يفااوق حةاام دفعااة اإلنتااال مقاادار االحتياجااات  اإللاليااة 
املطلوبة شهريا  .أما يف  ناعة اإللكرتونيات، فتلتزم املعامل يف هيه الصناعة بايطة السنوية الايت تقرهاا اإلدارة والايت تارتجم إىل 

 مر عمل شهرية ، ليا فأن حةم دفعة اإلنتال يتطابق مع احلةوم احملددة ضمن ايطة إىل حد ما .أوا
إن األساالوب املتبااع فعليااا ماان قباال عينااة الدراسااة يف حتديااد دفعااات اإلنتااال و الشااراء يااؤدي إىل تااراكم كميااات اإلنتااال 

زين وبشااكل خاااه يف  ااناعة النساايإ الصااويف ، واملفحااق واملااواد األوليااة يف املمااازن  ااا يااؤدي إىل ارتفاااع كلااف االحتفااا  باااي
 ( تبني األداء الفعلي لعينة الدراسة. 16(، 15 

لقااااد   حساااااب الكلااااف اإللاليااااة الفعليااااة للمنتوجااااات الثفثااااة الاااايت اعتماااادهتا الدراسااااة بشااااكل تقااااريط للفاااارتة ماااان 
يف حتديااد حةاام الدفعااة ، وقااد   ذلااك بعااد واملرتبطااة بتطبيااق األساالوب الفعلااي للعينااة   30/6/1999لغايااة  1/1/1999

مراجعااة سااةفت كاال شااركة للتعاارف علااى الكميااات الفعليااة ماان املااواد األوليااة الداخلااة إىل املمااازن شااهريا ، وكميااات اإلنتااال 
ا ماع ( يوضح الكلاف اإللالياة الفعلياة للممازون لابعض األجازاء ومقارنتها8الفعلية للمنتوجات الثفثة عينة الدراسة . واجلدول 

الكلف اإللالية املرتبطة بتطبيق بعض األساليب اليت اخت هتا الدراسة وهي تلاك األسااليب الايت احتلات املرتباة األوىل يف األداء 
 األساااليب السااائدة( وكاايلك األساااليب الاايت احتلاات املرتبااة األخاا ة يف األداء، وحساااب نساابة االخنفااا  يف الكلفااة اإللاليااة 

تماااد األساااليب املمتاا ة مقارنااة  ااا  ققااه األساالوب الفعلااي لكاال شااركة . وقااد أشااارت النتااائإ إىل أفعاالية املتحققااة يف حالااة اع
اعتماد األساليب املعتمدة يف الدراسة ، إذ ظهر األسلوب املتباع مان قبال الشاركة مكلاف جادا مقارناة باألسااليب الايت اعتمادهتا 

ألداء  األساليب السائدة( ، أو األساليب اليت احتلت املرتباة األخا ة يف األداء الدراسة سواء تلك اليت احتلت املرتبة األوىل يف ا
 باستثناء بعض احلاالت .
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 (: مقارنة األداء الفعلي لعينة الدراسة مع بعض أساليب حتديد حةم الدفعة8جدول  

 اجلزء    املنتول الصناعة
الكلفااااااااة اإللاليااااااااة 
يف حالاااااااااة اعتمااااااااااد 

 األداء الفعلي

اإللاليااااااااة يف الكلفااااااااة 
حالاااااااااااااااااااااااااة اعتمااااااااااااااااااااااااااد 
األسااااااااااااااااالوب الااااااااااااااااايي 

 احتل املرتبة األوىل

نساااااااااااااااااااااااابة 
 االخنفا 

الكلفااااااااااااااة اإللاليااااااااااااااة يف 
حالاااة اعتمااااد األسااالوب 
الاااااااااااايي احتاااااااااااال املرتبااااااااااااة 

 األخ ة

 نسبة االخنفا  
  االرتفاع(  

النسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 الصوفي

البطانييييييييييييييييييييييييييييييييية 
 الصوفية

 %25 2691883 %70 1074076 3579010 الصوف

 %76 2224600 %90 540095 9258600 الغزول

 اإللكترونيات

 (%9  62926 %41 33874 57467 منظم الصوت الراديو النقال
 المقاومة المتغيرة

332806 35112 90% 48224 86% 

شيريط التسييجيل 
 الصوتي

 %76 59533 %92 19705 245620 البكرة الكبيرة
 الحديد

27953 9841 65% 40130  30%) 

 
تو لت إليها هيه الدراسة يف التكاليف الكلية للممزون جاراء اساتمدام األسااليب العشارة لتحدياد إن الفروقات اليت  .1

حةم الدفعة / الطلبية مقارنة بتلك التكاليف اليت نشاأت مان الطريقاة الايت تساتمدمها الشاركات عيناة الدراساة، تشا  إىل 
ناة مان األسااليب العشارة يف حتدياد حةام دفعاة اإلنتاال انه من املفيد، كلفويا على األقل،  ايه الشاركات تباا أسااليب معي

ألجال ختفاايض كمياات املماازون حتاات التشاغيل أو تقلياال عاادد مارات هتي ااة املكاائن واعاادادها أو املوازنااة بينهاا. إال انااه فيمااا 
ىل التملاي عان يتعلق باملواد واألجزاء املشرتاة، فان تلك الفروقات قاد ال تادفع أو حتفاز تلاك الشاركات يف الوقات احلاضار إ

أساليبها املتبعة املتمثلة بشراء احتياجاهتا السانوية مان املاواد واألجازاء دفعاة واحادة أو علاى دفعاات قليلاة جادا. فعلاى الارغم 
من أن االحتفا   ستويات كب ة جدا من خمزون املواد واألجزاء اليت ياتم شارائها مان خاارل الشاركات يكلاف باهعاا ساواء  

االستثمار الفزمة لتوف  املساحات املمزنية، او احلفا  على املباين املمزنية وموجوداهتا وكلف  كان ذلك بسبب متطلبات
 اايانتها وإدامتهااا واحلفااا  عليهااا..ان. فعااف عاان املبااالع الكباا ة الاايت تعطاال لشااراء كميااات كباا ة ماان املماازون والتكاااليف 

ان، فان هنااك أساباب وما رات قوياة تادفع باجتااه …يصائصه املرتتبة جراء ما يتعر  له املمزون من تقادم وتلف وتغي 
تبا سياسة االحتفا  بكميات كب ة من املمزون إذ يتم شراء احتياجات سنة كاملة أو اكثر مرة واحدة أو مرتني وهكيا. 

 ومن بني هيه األسباب وامل رات: 
وقات احلاجة إليها  ا قد يؤدي إىل توقف عمليات خما ر عدم احلصول على الكميات املطلوبة من املواد واألجزاء يف أ .1

 اإلنتال.
التباين احلاد يف مستويات أسعار شراء تلك املواد من فرتة ألخرى واجتاه تلك األساعار حناو االرتفااع، لايلك فاان شاراء   .2

ت الكلفااة الاايت كميااات كباا ة يف فاارتة مبكاارة عااادة مااا تااؤدي إىل تااوف  فروقااات كباا ة يف قيمااة الشااراء تفااوق كثاا ا فروقااا
 توفرها باستمدام أحد أساليب حتديد حةم الدفعة العشر. 

إال أن مثل هيه ال روف استثنائية و ارئة أوجادهتا ظاروف احلصاار اجلاائر ، وعلياه فاان جلاوء الشاركات حناو اساتمدام 
سليم و الصحيح حاملا تلك األساليب لتحديد أحةام الطلبيات وبروة مواعيد إ فقها سيعع تلك الشركات يف االجتاه ال
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تزول تلك ال روف االستثنائية ألهنا ستؤدي إىل تقليل حةم االستثمار يف املمزون ومتطلبات االحتفا  به من موجاودات 
 وتسهيفت.

 سابعا. االستنتاجات:
م أظهرت نتائإ تطبيق أساليب حتديد حةم الدفعة يف  ناعة النسيإ الصويف سيادة األساليب الديناميكية بشكل عا .1

 W-W( أفعالية أداء أسالوب    tبشكل خاه ، إذ أظهرت نتائإ تطبياق اختباار    POQألغلب األجزاء وسيادة أسلوب 
 FPR, FOQ, L4Lلألجاازاء املشاارتاة الاايت متثاال املسااتوى األول للبطانيااة الصااوفية وباختففااات معنويااة عاان أداء األساااليب 

لألجاااازاء املشاااارتاة الاااايت متثاااال املسااااتوى الثاااااين  POQوساااايادة أسااالوب واختففاااات غاااا  معنويااااة عاااان أداء األساااااليب األخاااارى ، 
وباختففات معنوية عن أداء األساليب األخرى . إماا بالنسابة لألجازاء املنتةاة للبطانياة  الايت متثال املساتوى األول فقاد أظهارت 

 ,LTC, PPB, FPRسااليب و بفاروق معنوياة عالياة عان أداء األ    W-W , S-Mأفعالية أداء أسالويب  (t)نتاائإ اختباار 

FOQ    واختففااات غاا  معنويااة عاان أداء األساااليب األخاارى . و باايلك اتفقاات هاايه النتااائإ مااع نتااائإ دراسااةGartner 

( الاايت تو االت إىل أفعاالية اسااتمدام األساااليب التقليديااة يف املسااتويات الوسااطى واسااتمدام األساااليب الديناميكيااة يف 1978
 . BOMاملستويات الدنيا من 

أظهرت نتائإ تطبيق أساليب حتديد حةام الدفعاة يف   اناعة  اإللكرتونياات سايادة األسااليب الديناميكياة كايلك .  .2
-Wبشكل عام وألغلب األجزاء لكف املنتوجني . فقد احتل أسلوب  W-Wإىل سيادة أسلوب  (t)إذ أشارت نتائإ اختبار 

W  ستوى الثاين من السيادة لألجزاء املنتةة  التةميعات الفرعية( يف املBOM  ملنتول الراديو النقال باختففات معنوية عالية
و اختففاات غا  معنوياة عان أداء األسااليب األخارى. و تقاسام األسالوب نفساه  L4L    ،FOQ  ،FPRعان األسااليب   

معنوياة عان أداء  وهو  املشاال( و باختففاات BOMألحد األجزاء املشرتاة يف املستوى الثالث من  L4Lالسيادة مع أسلوب 
الساايادة للةاازء اآلخاار ماان األجاازاء املشاارتاة الاايت متثاال   W-W. يف حااني احتاال أساالوب   , PPB, FPR LTCاألساااليب 

واختففات غ  معنوية   FPR, EOQ, L4Lاملستوى الثالث وهو  املقاومة املتغ ة( و باختففات معنوية عن أداء األساليب 
 عن أداء األساليب األخرى .

 S-M W-Wإىل هيمناة أسالويب  (t)أما بالنسبة للمنتول الثاين  شريال التسةيل الصويت( فقد أشارت نتائإ اختبار        

فقااال  L4Lبالنساابة للبكاارة الكباا ة و عاان أداء أساالوب  FPR, L4Lلألجاازاء املشاارتاة وباختففااات معنويااة عاان أداء أساالويب 
لألجازاء املنتةاة و باختففاات معنوياة عالياة عان أداء األسالوب  LTC, PPBبالنسابة للغافف اياارجي . بينماا سااد أسالويب 

L4L  . فقال 
مقارناة باألسالوب  MRPاستنتةت الدراسة أفعلية تطبيق أساليب حتديد حةم الدفعة اليت تعمال   يف ظال ن اام   .3

األسااليب مان ختفايض  واضاح يف  احلايل املتبع من قبل العينة  األداء الفعلي(. وقاد جااء هايا االساتنتال بسابب ماا قدمتاه هايه 
 كلف االحتفا  بايزين و كلف إ دار الطلبية و بالتايل الكلف اإللالية للممزون مقارنة  ا قدمه أسلوب العينة . 

املراتااب املتااأخرة الغلااب األجاازاء املشارتاة و املنتةااة و جلميااع املسااتويات املمتاا ة عاادا األجاازاء    FPRاحتال أساالوب .4
جزاء املشرتاة لشريال التساةيل الصاويت الايي ميثال  اناعة  اإللكرتونياات . إذ كاان أداء هايا األسالوب جيادا املنتةة و أحد األ

يف ختفيض قيمة متوسال إلايل كلفة املمزون . ولعل أهم امل رات  يا األداء املتميز عند تطبيقه على تلك األجزاء هي بسبب 
و متديادها لتشامل سابعة أساابيع لتكاون أ اول فارتة حاددت مقارناة ببقياة األجازاء حتديد  ول الفرتة الزمنية اليت تغطيهاا الطلبياة 

للمنتاول نفساه و للمنتةااات األخارى الاايت تاؤدي بالتااايل إىل حمدودياة عادد أواماار الشاراء / اإلنتااال مان م اخنفااا  كلفاة إ اادار 
نية اليت تغطيها الطلبية احملسوب حةمهاا علاى وفاق الطلبية / التهي ة واإلعداد . و نستنتإ من هيا انه كلما   متديد الفرتة الزم
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لتشمل فرتات أ ول كلما أدى هيا األسالوب أداء افعال ، كماا إن للما ة يف حتدياد معلماات أسااليب حتدياد  FPRأسلوب 
 حةم الدفعة دورا مهما يف تقومي أداء تلك األساليب. 

من أنواع الصناعات ، ألهنا تسعى دوما إىل الو ول  تعطي األساليب الديناميكية حف امثف عند تطبيقها يف أي نوع .5
إىل أدط كلفة إلالية حقيقية للممزون مقارنة باألساليب التقليدية اليت تعطي بععا منها حف شبه امثل عند تطبيقها يف تلك 

 الصناعات . 
 ثامنا. التوصيات:

 : تو لت الدراسة إىل عدد من التو يات هي    
( وجلميااع املنتوجااات الاايت MPSم الشااركات الصااناعية للةااداول الرئيسااة لإلنتااال  تو ااي الدراسااة باسااتمدا .1

تقدمها  وان تكون على أساس أسبوعي للفرتات املبكرة ضمن األفق التمطيطي( ن را ألمهياة جدولاة اإلنتاال الرئيساة  ملاا  اا 
لاى اإلنتاال و املمازون . و تو اي كايلك من دور كب  و مهم يف ختطيال االحتياجات من املواد و بالتاايل إحكاام السايطرة ع
 و أساليب حتديد حةم الدفعة. MRPباعتماد ملفات الرتكيبة الفنية للمنتةات املمتلفة لبناء أرضية  لبة لتطبيق ن ام 

إعداد وتطوير برامإ تدريبية وتثقيفية من قبل الشركات الصناعية وبالتنسيق مع اجلامعات والكلياات  واملعاهاد ،  .2
هم األن مااة املتبعااة يف التمطاايال والساايطرة علااى اإلنتااال و املماازون و بااأهم األساااليب املسااتمدمة يف حتديااد حةاام للتعريااف بااأ

 دفعة الشراء / اإلنتال وكيفية تطبيقها وإجراء العمليات احلسابية ايا ة بكل منها و كيفية املفاضلة فيما بينها.
سااليب حتدياد حةام الدفعاة وفقاا ملعياار التكااليف اإللالياة التو ية إىل الشاركات بالقياام باذجراء املفاضالة باني أ .3

للمماازون لكاال أساالوب لغاار  حتديااد واختيااار األساالوب األفعاال ، وهاايا يتطلااب األخااي يف احلساابان املتغاا ات املتعلقااة بنااوع 
 املنتول ، ونوع األجزاء الداخلة يف  ناعته ، ومستويات الرتكيبة الفنية للمنتول .

نسةام األسلوب اليي  تل املرتبة األوىل مع األسالوب احلاايل الفعلاي  يف الشاراء واإلنتاال على الرغم من عدم ا .4
( يف أعفه ،  ليا 3للعينة ، من حيث حتديد عدد مرات الشراء أو اإلنتال خفل السنة ، ويف حالة عدم األخي بالتو ية رقم  

يت اجاري اختبارهاا ، الايت تاتفءم ماع الواقاع العملاي لسياساة تو ي هيه الدراسة الشركات باختيار ما يفئمهاا مان األسااليب الا
الشركة . وبالتايل تقدم هيه الدراسة وموعة من األدوات ، اليت اجري اختبارها ببيانات حقيقية من واقع كل شاركة ،  اا يتايح 

 الدارة كل شركة انتقاء ما يناسبها من األساليب .
 ناول:كما يقرت  الباحثان إجراء ظوا الحقة تت .5

أ.  تقييم أساليب حتديد حةم الدفعة و املفاضلة فيما بينها من خفل معاي  أخرى خمتلفة ، مثل اعتماد معيار 
سهولة تطبيق األسلوب وسهولة فهمه واستمدامه من قبل اإلدارة والعاملني ، من حيث سهولة إجراء العملياات 

سااتغرق يف إجااراء هاايه احلسااابات ، سااواء باألساالوب احلسااابية ايا ااة بكاال أساالوب . واعتماااد معيااار الوقاات امل
( ، Lead Timesاليدوي أو يف حالة إعداد بروية علاى احلاساوب . فعاف عان اعتمااد معياار فارتات االنت اار 

 إذ تلعب فرتات االنت ار دورا مهما و حيويا يف األداء الشامل ألساليب حتديد حةم دفعة الشراء / اإلنتال .
، أو يف ظااااااااال املزاوجاااااااااة باااااااااني               JITسااااااااااليب حتدياااااااااد حةااااااااام الدفعاااااااااة  يف بي اااااااااة ن اااااااااام ب. دراساااااااااة تطبياااااااااق أ 

 .   JIT ,    MRPن امي 
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