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 الملخص

 ا جةاا  هو العمليةة التةت تحةدد  كةا  ميةة المةواد ا وليةة االقتصادية تحديد حجم الدفعة ان 
قةةياياا عةةد ت . لةة امعينةةةامنيةةة لواجةةش اةةياأها نو جنتاجكةةا فةةت فتةةي    والمنتجةةاا اوالتجميعةةاا العيةيةةة
 جةةةداوت اانتةةةاي وصةةةافت االحتياجةةةاا نحةةةد ال ةةة ت الممتةةةاا  لتحديةةةداالقتصةةةادية تحديةةةد حجةةةم الدفعةةةة 

او اةيا  يةد حجةم بل يةة فانه يجش اتخا  قياي لتحدفعلية ةلى ني حات  نينما تظكي احتياجاا الععلية.
التةت تكةتم  *MRP تخبةيب االحتياجةاا الماديةة نحةد العناصةي المكمةة لنظةام   وهةت  ة ل جنتايدفعة 

فةت  تحديد  يا ة جنتاي مثلى ومجدية ةن بيية  جصةداي نوامةي ةمةت لاةيا  نو جنتةاي  ميةاا ت ةون 
 مةةا ينةةمن التوصةةت الةةى ال لعةةة  ولعتةةياا تخبةةيب متعاق ةةة لصةةافت االحتيةةايم ةةاوية  حيةةاناغلةةش ا 

                    ال ثةةةةي اال ةةةةاليش المعيوفةةةةة  ةةةةيتم ا ةةةةتعيا   الديا ةةةةة ه. وفةةةةت هةةةة وناالجماليةةةةة المثلةةةةى للمخةةةةا 
                                  دقةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةت اةبةةةةةةةةةةةا  الحلةةةةةةةةةةةوت المثلةةةةةةةةةةةى وهةةةةةةةةةةةو ا ةةةةةةةةةةةلوش حجةةةةةةةةةةةم الدفعةةةةةةةةةةةة المتحي ةةةةةةةةةةةة

Wagner – Witin technique (w-w) . 

Abstract  

The lot sizing is the process of determining the quantities of raw 

materials, parts & sub assemblies, and purchased or produced products 

at determined periods. So it is a key to determine production records and 

net requirements. Any way, when ever there is a net requirement, it must 

decide to release an order of purchasing or producing quantities. Lot 

sizing techniques is one of the key elements of materials requirements 

planning system (MRP), which responsible for determining an optimal 

reliable policy by releasing work orders for a planned horizon to insure 

the optimal total inventory costs. This study will illustrate the must 

optimal dynamic technique, the Wagner – Witin (W-W).  
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 ما لة الديا ة
الى تركيز تلك او االجنبية في البيئة العراقية السابقة سواء أفادت مراجعة الدراسات       

التقليدياااة ( Lot-Sizing Techniquesياااد  جاااع الدفعاااة  الدراساااات  لاااى اساااالي  ت د
والديناميكية التي تتسع بسهولة االجراءات والقيود ال ساابية   فالاع  اص تماميع البسيطة 

كااااص نماااي  الدراساااات التاااي فقاااد  .بااارامس مساااتندا الاااى ال اساااو  الجاااراء تلاااك ال ساااابات
  عاااة االقتماااادية        لي  ت دياااد  جاااع الدفالساااا تبسااايط االجاااراءات ال ساااابيةتناولااات 

قلااايع   اهتمااااع الباااا ليص والمختمااايص فاااي هااا ا المجاااا ماااص وخموماااا الديناميكياااة منهاااا  
لع يقع فوخموما  في البيئة العراقية. اص ه ا الموالوع يشك  لغرا ب لية تست ق الدراسة 

لتبسااااايط  مساااااتند الاااااى ال اساااااو  برناااااامسأي ماااااص الباااااا ليص العاااااراقييص بتماااااميع وتطبياااااق 
 –Wagnerءات ال سابية الكلر االسالي  دقة وهو اسلو   جع الدفعة المت ركة االجرا

Witin technique (w-w) هاا ا مااص جاناا    ومااص جاناا  اخاار  الاات االجااراءات .
فاااي التومااا  الاااى كاسااالو  املااا  ال ساااابية والقياااود المعقااادا لهااا ا االسااالو  دوص ا تمااااد  

الشاراء للشاركات والمسسساات المانا ية / اس  بشاص ت ديد  جع دفعة  االنتاجالقرار المن
ا  اص العمليات ال سابية الخامة به كااص ياتع اجراءهاا باالسالو  اليادوي والا ي االنتاجية 

 . ال يالمص الدقة في ا طاء النتائس فالع  ص طو  الوقت العزع ل لك
 الديا ة هدف

وتمااميع (w-w) تبساايط االجااراءات ال سااابية المعقاادا الساالو  تهاادا الدراسااة الااى    
 . لتنفي  تلك االجراءات ++Cبلغة  مستند الى ال اسو  وتطبيق برنامس

 همية الديا ةا
 :تياآلتبرز اهمية الدراسة مص خع     

سالو  ت دياد  جاع يختبار جمياا التوليفاات الممكناة أ الدراساة برنامجاا متكاامعتقدع      
 منه  فرمة االستفادا المنا يةات للشركللبا ليص والمختميص و يتيح  مام  الدفعة ال ركية

الا ي ياتعئع ماا سياسااتها في اتخا  القرار المناس  بشاص ت ديد  جع الدفعاة االقتماادية 
وخامااة    وتجناا  مخاااطر الخاازص لماادا طويلااةاالجماليااة للمخاازوصتكاااليا الفااي تخفااي  

 .والمتعدد المستويات الواسا التركيبة الفنيةللمنتوجات  ات ملا 
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         المقدمة
ماص النشااطات تعاد التخطايط والسايطرا  لاى االنتااج  مهماة انطعقا مص  قيقة اص

لاا ا    الماانا يةفااي الشااركات  العمليااات ماادراء قباا  مااص اهتمامااا كبياارا تنااا المهمااة التااي 
فااي التخطاايط المللااى  االسااالي الااى والمهتماايص بهاا ا المجااا  الكلياار مااص البااا ليص  توماا 

الكلياارا والمسااتمرا التااي الدراسااات والب ااو  زوص مااص خااع  والمخاا والساايطرا  لااى اأنتاااج
عاليااااااة  لاااى ال تهاوقااادر  تهااااألبتااات كفاءمتعاااددا ظهاااور أنظماااة قااااموا بهاااا والتاااي ادت الاااى 

اال اص المشااكعت التطبيقيااة المتمللااة بوجااود     مليااات اأنتاااجوالساايطرا  لااى  التخطاايط
وظهاااور   اتلشاااركل الفعلياااة اتسياسااالاو  المللاااىاأنظماااة الفجاااوات واللغااارات العديااادا بااايص 

جااراء  لااك  الاات دوص تطبيااق تلااك االنظمااة بالشااك  السااليع  التخطاايط والجدولااة مااعوبات
ومااص هاا   يتاايح الفرمااة اماااع الشااركات السااتغع  مواردهااا المتا ااة بالشااك  االملاا . الاا ي 

فااي  الاا ي يعئااع الشااركةاالملاا  ت ديااد اأساالو  اتخااا  القاارار المناساا  بشاا ص المااعوبات 
الخياااارات . فاماااب ت  االولياااة واالجااازاء نماااا الممااانعة الماااواداال تياجاااات ماااص تاااوفير 

 المتا ة أماع الشركات المستخدمة له   اأنظمة هي خيارات م دودا.
مخااازوص بشاااك  و ال فااااظ  لاااى المساااتويات المللاااى للاص هااادا ادارا المخااازوص هااا

ى دائماااا الاااى ت دياااد الماااواد تساااع هاااالااا ا فانمناسااا  ال تياجاااات الزباااائص وخطاااط الطاقاااة   
و لاك ماص خاع   وبالكميات المناسبة واالوقات المناسابة / انتاجها واالجزاء الواج  طلبها

التخطيط الساليع ماص مختلاا الماوارد وقبا  ظهاور ال اجاة اليهاا بوقات مبكار لغار  تلبياة 
ا اات الص التخطايط الساليع ياسدي الاى نج. وه   ليسات بالمهماة الساهلة  متطلبات االنتاج

"  ى اتخاااا  قااارار مناسااا  بشااا ص ماااا يسااامىلااا ا تساااعى االدارا الااا .والعكاااح مااا يحمتتالياااة 
كماا هاو معلاوع بااص اساالي  ت دياد  جاع الدفعاة تعما   لاى خفا  و . االقتماادية" الكمية

لكمياات ل ا دد الطلبيات التي يتع امدارهتقليص الكلا االجمالية للمخزوص   فالع  ص 
/ تقلايص اوقاات و ادد        االجزاء نما الممانعةاالولية و مص المواد شراءها الواج  

االسااالو  الااا ي سااايتع تناولاااه فاااي هااا   فااااص لااا ا . المكاااائص والمعاااداتوا اااداد مااارات تهيئاااة 
لغار    المناسابة لل جاوع الممكاص طلبهاا / انتاجهاا البادائ يعم   لى دراسة كا  الدراسة 

لتسااااهي   C++بلغااااة  س متكاماااا وتقااااديع برنااااام اماااادار طلبيااااة شااااراء / كميااااة انتاااااج مللااااى
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ال سااابات الخامااة بهاا ا االساالو  الاا ي يعااد ا قااد االسااالي  المتبعااة لت ديااد  جااع الدفعااة 
 .اجراء العمليات ال سابية الخامة به وتعقيدها االقتمادية مص  ي  معوبة

 W) Algorithm -Whitin    (W-Wagnerتن و  –خوايامية وا ني   - 
وتعاااد تعااادي  دينااااميكي   المهماااةع الدفعاااة االقتماااادية ت دياااد  جاااسياساااات هاااي ماااص      

 كا ااد تطبيقااات اسااالي  1958  اااعظهاارت  , EOQالساالو  كميااة الطلاا  االقتمااادية 
  ا  انها تتعام  ما الطل  ال ي يتغيار خاع  افاق زمناي منفما  [ 5])لبرمجة ال ركية ا

    نظاامي متعاقا وبشاك جميا التوليفات الممكنة ل جع الدفعةبف ص  ه   السياسة تقوع
   التااي ترتفااا فيهااا الكلااا االجماليااة للمخاازوصوبالتااالي  اا ا جميااا الباادائ  دياار المجديااة

  .ك جع دفعة امل  وتختار الكمية المتراكمة  ات الكلفة اأق  [ 1]
 لااى الااردع مااص اص هاا   السياسااة قلمااا تسااتخدع فااي التطبيااق لمااعوبة  سااابها اال انهااا    

ولكاااص ربماااا يااازداد اساااتخدامها ماااا زياااادا الفهاااع والدراياااة    قاااق نتاااائس جيااادات ناااد التطبياااق 
 .[ 3]باستخداع البرمجيات ال اسوبية 

مللااااى مااااص خااااع  تقلياااا  الكلفااااة ال لااااى الومااااو  الااااى  (W-W)ماااا  سياسااااة تع 
و كلاااا   كلاااا امااادار الطلبياااة / التهيئاااة واال اااداد  التراكمياااة للمخااازوص كلااااالجماااالي ا

 :منهات ت مجمو ة مص االفتراالات  اال تفاظ بالخزيص (
او اص هناااك طلاا   اص إ ااادا الطلاا  ت ااد  فقااط  ناادما يكااوص مسااتو  الخاازيص ماافرا  .1

لاباات او فااي  اااالت نااادرا لغاار  اال تفاااظ بمخاازوص اماااص لمواجهااة التقلبااات التااي مااص 
 .[ 2] الممكص اص ت د  في الطل 

وبدفعة وا ادا لكا  فتارا يظهار فيهاا مخطط استعمها فوريا . اص يكوص استعع الكميات ال2
  اي  اااادع ت ديااااد فتاااارات اساااات قاق مبكاااارا  ا تياااااج مااااص فتاااارات االفااااق الزمنااااي للتخطاااايط

Earliest times  او مت خراLatest times . 
 
 لص تكوص هنالك ا تياجات إالافية خع  فترا التخطيط.  .3
خااع  االفااق الزمنااي  بغاا  النظاار  ااص الكميااات المشااتراا.  لبااات كلفااة الو اادا الوا اادا 4

 كلاااا امااادار الطلبياااة / التهيئاااة واال اااداد وكلاااا اال تفااااظ الكلاااا االخااار  للتخطااايط . و 
 .[ 4]معلومةبالخزيص( تكوص معروفة و 
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 .  دع وجود فترات سماح او مه  زمنية مص قب  الزبائص.5
 

 يمكص والا القيود والمعادالت الخامة به ا االسلو  كما في ادنا :
 

 ا  اص:
OTC : . الكلفة االجمالية المللى للمخزوص لك  بدي 

OC .كلفة امدار الطلبية / التهيئة واال داد : 
IHC .كلفة اال تفاظ بالخزيص : 
NR .مافي اال تياج الفعلي : 

AIC .الكلفة التراكمية للمخزوص : 
LS .جع الدفعة / الطلبية  : 

 = الفترا االولى فقط المص االفق الزمني للتخطيط 1-1
 االولى واللانية المص االفق الزمني للتخطيط= الفترا  1-2

 = الفترا اللانية فقط المص االفق الزمني للتخطيط     2-2
m  تعني اختبار االافة فترات ال قة   : 
 

 ل سا  الكلفة االجمالية للمخزوص للفترا االولى فقط
OTC (1-1) = OC + 0 * IHC * NR1 = OC 

 الفترتيص االولى واللانية معا البدي  االو : امدار دفعة تغطي ا تياجات
OTC (1-2) = OC + 0 * IHC * NR1+ 1* IHC* NR2 

 البدي  اللاني: امدار طلبيتيص منفملتيص تغطي ا تياجات الفترتيص االولى واللانية 
OTC (1-1) (2-2) = OTC (1-1) + OTC (2-2)  

OTC (1-1) (2-2) = OC + 0 * IHC * NR1+OC + 0 * IHC * NR2 

OTC (1-1) (2-2) =  2 OC 

مااااص المع ااااظ هنااااا اص كلفااااة اماااادار الطلبيااااة / التهيئااااة واال ااااداد سااااتكوص مالااااا فة الص 
الكميااات التااي ساايتع اسااتعمها فااي تلااك الفتاارا لااص تت ماا  اي فتاارات خاازص وبالتااالي سااتكوص 

 .كلا اال تفاظ بالمخزوص له ا البدي  مفرا
IF OTC (1-2) < OTC (1-1) (2-2)  

Then LS1 = NR1 + NR2 

Other wise LS1 = NR1 , LS2 = NR (2-m) 
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فاااي  الاااة اختياااار البااادي  االو  كسياساااة مللاااى لت دياااد  جاااع الدفعاااة االولاااى  ياااتع دراساااة 
امكانية االافة ا تياجات فترات ال قة المص نفح الدفعاة او امادار طلبيتايص منفمالتيص 

 وكاالتي:
 

OTC (1-3) = OTC (1-2) + 2 * IHC*NR3 

OR  
OTC (1-2) (3-3) = OTC (1-2) + OTC (3-3)  

OTC (1-2) (3-3) = (OC + 0 * IHC * NR1+ 1* IHC* NR2) + ( OC + 0 * 

IHC * NR3 )  

 

IF OTC (1-2) (3-3)  < OTC (1-3)  

Then LS1 = NR1 + NR2  ,  LS2 = NR(3-m) 

Other wise LS1 = NR1 + NR2 + NR3 

 

دار ال جوع المللاى للادفعات واختياار وهك ا يتع دراسة ك  التوليفات الممكنة الم
البدي  االمل  مص بيص البدائ  المختبرا و  ا التوليفات ديار المجدياة الاى اص ياتع تغطياة 

 االفق الزمني للتخطيط بالكام .
وماص يمكاص والاا المخطاط االنسايابي االتاي   لتبسيط االجراءات المنطقياة ا اع   
ياتع ماص خعلاه  ساا   لتماميع البرناامس الا ي ةالعزمايعاازات االوامار و االالى  ترجمته لع

  المللااى أي افااق زمنااي طوياا  وممتاادالتراكميااة جميااا الكلااا التراكميااة و جااوع الاادفعات 
 (. W-W  بات اسلو   جع الدفعة المت ركة وبالتالي تقديع سج  متكام  لنتائس  سا

 
 

 
   
 
 
 
 
 

Initialize variables 

Calculate the AIC & OTC for 1st period and 

determine lot size 

Calculate next AIC & OTC for period 2 

with no holding cost 

Repeat calculations with 

holding 
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Step 1 input number of periods (holding periods) 

Step 2 input holding cost (IHC) 

Step 3 input ordering cost (OC) 

Step 4 input unit cost (p) 

Step 5 for I = 1 to periods 

a. input lot size (LS) 

Step 6 initializes period          0 

Step 7 calculates accumulated holding cost for the 1st period as: 

AIC          LS [0] * IHC * p* holding period 

Step 8 calculates total cost as: OTC [ 0]          AIC [0] + OC 

Print results and adjust variables 

Is  OTC  with 

holding cost > 

OTC with no 

holding cost  

Calculate Lot size 

 

Is It the 

last 

period? 

Yes No 

Calculate Lot size 

No 

Yes 

End 
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Step 9 calculates Net Requirements as NR = LS [0] ; 

Step 10 for period 1 to periods 

a. calculates accumulated holding cost for holding and for 

non holding periods  

b. For choice = 0 to 1 

i. AIC [choice] + = LS [period - choice] * IHC * p 

(period - choice)  

ii. OTC [choice] = AIC [choice] + OC (choice + 1); 

c. if (OTC [1] < OTC [0] ) 

    Step 11 { 

  Step 12 AIC [0] = AIC [1]; 

  Step 13 OTC [0] = OTC [1]; 

  Step 14 sprintf (next _ choice, "\ %d ", period + 1); 

  Step 15 strcat ( final _ choice, next _ choice); 

     Step 16 NR = LS [period]; 

     Step 17  } 

Step 18 else 

Step 19 { 

Step 20  sprintf ( next _ choice, "%d", period +1); 

Step 21  strcat ( final _ choice, next _ choice); 

Step 22   NR + = LS [period]; 
Step 23  } 

Step 24   fprintf (fp, " total cost = %2f \ t period %d",TC[0], period +1 ); 

Step25  fprintf (fp, "\ t % s", final _ choice); 

Step 26  fprintf (fp, "\ t % d \ n", NR ); 

Step 27    } 
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