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مقدمة:
من الصعب يف احلياة العملية قبول الفرض اخلاص بثبات رقم الطلب على سلعة أو صنف
معُت ,أو فرض عدم التأكد من عملية التوريد للكمية ادلتفق عليها ,ففي أحيان كثَتة معدل االستخدام
للصنف سلتلف من فًتة ألخرى ,كما أ ّن التوريد قد يتم بكميات أقل من ادلتفق -خاصة إذا دخلنا
عملية الرقابة على جودة ادلواد ادلوردة يف احلسبان -أضف إذل ذلك فًتة التوريد ذاهتا نادراً ما تتطابق مع
الفًتة ادلتفق عليها ,و يطلق على مثل تلك احلاالت حالة الطلب ادلتغَت و حالة فًتة التوريد ادلتغَتة
و دتثل تلك احلاالت صعوبة بالغة بالنسبة للقائمُت باإلدارة ,فإذا مت االحتفاظ مبخزون أكثر من رقم
الطلب الذي سوف يتحقق ,كان معٌت ذلك رأس مال عاطل و تكاليف مرتفعة ,كما أ ّن عدم وجود
سلزون كاف يعٍت ضياع فرصة حتقيق أرباح للمشروع بسبب عدم القدرة على الوفاء بالطلب الفعلي,
ومن األساليب الشائعة دلواجهة مثل ىذه ادلشكلة االحتفاظ مبا يعرف مبخزون األمان أو احتياطي
ادلخزون
اإلشكالية ادلطروحة يف ىذا البحث ىي :كيف يتم حتديد سلزون األمان دلواجهة العشوائية يف االستخدام
و فًتة التوريد؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية قمت بطرح ىذه الفرضيات:
 سلزون األمان مرتبط باالستخدام و بأطول فًتة انتظار؛ حتديد سلزون األمان يتوقف على مستوى اخلدمة الذي يريد أو يرغب ادلسَتون حتقيقوكما قمت بتقسيم حبثي إذل فصلُت:
 الفصل األول :تعرضت فيو إذل رلموعة من ادلفاىيم لكل من سلزون األمان ,نقطة إعادة الطلبواحلد األقصى للمخزون ,ىذه ادلفاىيم جتعلنا نستوعب ما يتم التعرض لو يف الفصل ادلوارل
 الفصل الثاين :أوردت فيو الطرق اليت يتم هبا حتديد سلزون األمان يف حاالت ثالث: احلالة األوذل ىي تغَت معدل االستخدام مع ثبات فًتة التوريد؛



احلالة الثانية :تغَت فًتة التوريد مع ثبات معدل االستخدام؛
احلالة الثالثة :تغَت معدل االستخدام مع تغَت فًتة التوريد
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 -Iمفاهيم عامـة:
 -1-Iتعريف مخزون األمـان:
التعريف األول:ىو احتياطي ادلخزون الذي جيب على ادلنظمة االحتفاظ بو دلواجهة الظروف
الطارئة ,مبعٌت أنو ال جيب السحب من رصيد االحتياطي دلواجهة حاجات االستخدام العادية أو ادلتوقعة

1

التعريف الثاني :ىو جزء زائد من ادلخزون يتم االحتفاظ بو دلواجهة الطلب الغَت متوقع خالل
فًتة التوريد يف حالة زيادة معدل االستخدام خالل تلك الفًتة عن متوسط االستخدام ادلتوقع أو بسبب
تأخر التوريد عن موعد التوريد ادلتفق عليو ,و يعرف باحل ّد األدىن للمخزون ,سلزون احلماية ,إحتياطي
ادلخزون ,أو سلزون مواجهة التقلبات ,2 ,كما ىناك من يسمونو حد اخلطر أو الطوارئ

التعريف الثالث :يتمثل يف ادلخزون الذي يتم االحتفاظ بو دلواجهة األخطار ادلًتتبة اليت تؤثر على
حجم مستوى ادلخزون و ادلتمثلة خاصة يف معدالت االستهالك ,فًتة االنتظار ,مدة وصول الطلبية,
و إمكانيات ادلؤسسة

3

التعريف الرابع :ىو ادلخزون الذي يتم االحتفاظ من مواد أولية أو سلع و منتجات بغرض منع
نفاذ ادلخزون

4

التعريف الخامس :ىو احتياطي يستعمل للتصدي التزايد الغَت متوقع للمخرجات أو التأخر يف
ادلدخالت ,أو أخطاء التنبؤ

5

إذن سلزون األمان ىو احل ّد الذي جيب أن ال يقل ادلخزون فيو من أي صنف عن ىذا ادلستوى دلا
ينجز عنو من تكاليف نفاذ ادلخزون و تكلفة الفرصة البديلة ,و غَتىا من التكاليف اليت بإمكان
ادلؤسسة أن تتحكم فيها بتوفَت احلل الالزم من ادلخزون ,ىذا ال ينفي أنو "جيب ختفيض كمية سلزون
األمان إذل أقل قدر شلكن ألهنا يف واقع األمر دتثل رأس مال عاطل

6

 -2-Iتعريف نقطة إعادة الطلب:

1د أماين زلمد عامر" ,إدارة و تنظيم الشراء و التخزين" ,جامعة نبها ,مصر ,مصـر ,1995 ,ص 309
 2إمساعيل السيد ,زلمد توفيق ماضي" ,إدارة ادلواد و اإلمداد" الدار اجلامعية ,مصـر ,2000 ,ص 334
 3علي الشرقـاوي" ,مشًتيات و إدارة ادلواد و ادلخازن" ,الدار اجلامعية ,مصـر ,1994 ,ص 110
Mohamed Said Balacel, « la gestion des stockes », édition gestion ; Algérie, 1994 ; P 18.

4

Louis Gavault, « techniques et pratiques de la gestion des stocks », édition Masson, Paris, 1985 ; P80.

5

 6زلي الدين األزىري" ,إدارة ادلخازن" ,دار الفكر العريب ,مصر ,1979 ,ص 74
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إتضح من حتليل مفهوم احلد األدىن للمخزون أنو سلصص للسحب فيو يف حالة الظروف الطارئة
الغَت متوقعة ,و يالحظ أنو من ادلتوقع استغراق فًتة معينة منذ تاريخ إصدار أمر الشراء حىت وصول
الطلبية إذل سلازن ادلؤسسة و تسمى تلك الفًتة بفًتة إعادة الطلب و تتحدد بناء على دراسة ظروف
السوق و النقل و ادلورد

1

إذاً نقطة إعادة الطلب تعٍت مقدار الكمية من صنف معُت اليت تتطلب حُت يصل ادلخزون إليها
2
بتنظيم طلب جديد للصنف كي تضمن وصوذلا قبل أن يصل ادلخزون إذل ح ّد األمان

-

و يزيد ادلخزون عند نقطة إعادة الطلب عن احلد األدىن للمخزون مبقدار احتياجات السحب من
الصنف خالل فًتة إعادة الطلب مبقدار احتياجات الصنف خالل تلك الفًتة ,فنجد أن نقطة إعادة
الطلب يساوي احلد األدىن للمخزون زائد احتياجات السحب خالل فًتة إعادة الطلب ,وىذه
3
األخَتة ىي معدل السحب اليومي مضروبة يف فًتة إعادة الطلب باأليام ,األسابيع ,الشهور
4
و يتوقف حجم سلزون إعادة الطلب على عدة عوامل منها:
معدل االستخدام اليومي وىو كمية االستهالك من مادة معينة خالل فًتة زمنية معينة؛
طول فًتة التوريد :و ىي الفًتة الزمنية بُت تقدًن طلب جديد و زمن وصول ادلواد للمخازن؛
درجة االستقرار يف معدل االستخدام و فًتة التوريد؛
درجة ادلخاطرة اليت تقبل هبا اإلدارة

 -3-Iتعريف الح ّد األقصى للمخزون:

يقصد بو احلد األقصى ادلسموح االحتفاظ بو من سلزون مادة أو صنف ,على أ ّن ارتفاع
ادلخزون عن ىذا احل ّد ليس يف صاحل ادلؤسسة ,إذ جيب معاجلتو بتغيَت كميات الشراء ادلطلوبة ,و احل ّد
األقصى للمخزون يساوي احلد األدىن أو حد األمان مضاف إليو الكمية االقتصادية للشراء
اذلدف من وضع ح ّد أقصى للمخزون ىو تفادي اآلثار السلبية اليت تنتج عند جتاوزه كالتلف ,الفساد,
5
التقادم ,و زيادة التكاليف التخزين ,و تقليل نسبة السيولة و جتميد جزء منها يف ادلخزون
و لتوضيح ادلفاىيم اليت تعرضنا إليها يف ىذا الفصل ,ديكن االستعانة هبذا الشكل أو ىذه اخلريطة اليت
تبُت كل مستوى من مستويات ادلخزون اليت أشرنا إليها ,و لتوضيح الشكل جيداً إرتأينا إذل وضع مثال

عددي

1

 5 3 1أماين زلمد ,مرجع سابق ,ص 311-310
 4 2ىيثم الزغيب و آخرون" ,إدارة ادلوارد" ,دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ,مصـر  ,2000ص 184
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الشكل األول :خريطة لمستويات المخزون

ادلخزون(أ)

احلد األقصى للمخـزون

600

كمية الطلب
 400وحدة
نقطة إعادة الطلب

300

مـخـزون األمــان
الزمن (ب)

5

6

4

3

2

ادلصدر :ىيثم الزعيب "مرجع سابق" ص







1
186

يبُت احملور الرئيسي (أ) مقدار ادلخزون احملتفظ بو
يبُت احملور األفقي (ب) الوقت الالزم للطلب
احلد األدىن "حد األمان" الذي ال جيب أن يقل ادلخزون عنو ىو  200وحدة و ال يصرف إال يف
احلاالت الضرورية
نقطة إعادة الطلب  300وحدة و عندىا يتم تنظيم أمر بشراء جديد
احلد األقصى للمخزون  600وحدة ,إذ ال جيب أن يزيد ادلخزون عنو ,و ىو إنذار حلصول شيء
غَت عادي يستوجب التصحيح و ادلعاجلة

 - IIتحديد مخزون األمان:



يتوقف حتديد الرصيد الذي ديثل حد األمان على عدة عوامل أمهها:
أمهية الصنف؛
طبيعة ادلادة و سرعة تلفها؛

 1ىيثم الزعيب و آخرون ,مرجع سبق ذكره ,ص 186
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تكلفة ادلادة و تكاليف الشحن و التخزين؛
معدل استهالك الصنف فيما إذا كان ثابتاً أو متذبذباً؛

الفًتة الزمنية الالزمة لشراء الصنف و تشمل عملية التفاوض و التعاقد و الشحن و الفحص

1

و تنشأ احلاجة إذل احتياطي ادلخزون أو سلزون األمان لعدم توازن االستهالك الفعلي للصنف خالل فًتة
التوريد مع االستخدام ادلتوقع ,و طادلا أن االستخدام الفعلي يتوقف على معدل االستخدام (الطلب) و
طول فًتة التوريد فإن احلاجة إذل سلزون األمان تظهر نتيجة ألحد األسباب التالية:
 معدل االستخدام أعلى من متوسط االستخدام مع ثبات فًتة التوريد؛
 فًتة التوريد أطول من الفًتة ادلتوقعة مع ثبات معدل االستخدام؛
 زيادة كل من معدل االستخدام و فًتة التوريد عن األرقام ادلتوقعة
و سوف نتناول يف ىذا الفصل كيف يتم حتديد سلزون األمان إلة جانب نقطة الطلب يف تلك احلاالت
نموذج تغير معدال االستخدام مع ثبات فترة التوريد:

للتعبَت عن ىذه احلالة دعنا نأخذ الشكل ادلوارل الذي يوضح حالة الطلب غَت ادلؤكد وادلتغَت يف
حالة عدم وجود احتياطي ادلخزون" ,سلزون األمان" و يف ىذا الشكل يأخذ مستوى ادلخزون شكل
منعرج للداللة على عدم ثبات معدل االستخدام للصنف ,وال توجد أية مشكلة حقيقية قبل وصول
ادلخزون إذل مستوى إعادة الطلب "ع" ,فكل تأثَت يكون إما يف الوصول إذل مستوى "ع" أما ادلشاكل
احلقيقية فتبدأ عندما نصل إذل مستوى إعادة الطلب ,أي خالل فًتة التوريد ,فإذا حدث وكان معدل
االستخدام خالل فًتة التوريد أعلى من ادلتوسط فإن ادلنشأة سوف تواجو بعجز يف الصنف يعرب عنو
اجلزء أسفل احملور األفقي

2

الشكل الثاني :تذبذب معدل االستخدام

مستوى ادلخزون

عدم ثبات معدل االستخدام للصنف
مستوى إعادة الطلب

 1ىيثم الزعيب و آخرون ,مرجع سبق ذكره ,ص 183
 2إمساعيل السيد ,مرجع سبق ذكره ,ص 334
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أ طلب الكمية
فًتة التوريد
ادلصدر :إمساعيل السيد "مرجع سبق ذكره" ص

335

"و يتوقف مقدار ىذا العجز على درجة زيادة معدل االستخدام خالل فًتة التوريد عن متوسط
االستخدام ادلتوقع ,كما أنو إذا كان معدل االستخدام خالل فًتة التوريد يعادل متوسط االستخدام أو
أقل منو فال يوجد مشكلة احتمال نفاذ ادلخزون ,ففي احلالة األوذل (معدل االستخدام = ادلتوقع) سوف
يصل مستوى ادلخزون إذل الصفر عندما تصل الطلبية اجلديدة بالتمام و يف احلالة الثانية "معدل
االستخدام < ادلتوقع) يكون ىناك فائض من ادلخزون عند ورود الطلبية اجلديدة"

1

لنعود اآلن إذل حالة وجود عجز (معدل االستخدام > متوسط االستخدام ادلتوقع) و اليت حنتاج فيها إذل
سلزون األمان
لتوضيح الفكرة جيداً ,دعنا نستعيد هبذا ادلثال ,يفرض أن متوسط االستخدام اليومي ىو  100وحدة,
من صنف معُت و لكن ادلعدل الفعلي أصبح  120وحدة فيعٍت ذلك أن ادلخزون الذي كان يكفي
االستخدام خالل فًتة التوريد " 06أيام" سوف ينفذ خالل مخسة أيام ,و بافًتاض أن ىناك طلب يف
اليوم السادس أيضاً فإن ذلك يكون يف شكل عجز أو رقم سالب للمخزون ,كما ىو موضح يف الشكل
السابق ,و لتفادي حدوث ذلك يتم االحتفاظ بوحدات إضافية يتم استخدامها يف حالة زيادة معدل
االستخدام عن ادلتوسط ,و بالتارل فإن نقطة إعادة الطلب "ع" سوف تزيد مبقدار ىذه الكمية اإلضافية
اليت تعرف مبخزون األمان:

2

مستوى إعادة الطلب = ع  +سلزون األمان
حيث ع = الكمية اليت تكفي لالستخدام العادي خالل فًتة التوريد
= متوسط معدل االستخدام × فًتة التوريد

Olivier Bruel, « politiques des approvisionnement », Borades, Paris, 1999 ; P 223.

 2إمساعيل السيد ,مرجع سابق ,ص 336

1
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السؤال الذي يطرح نفسو ىنا ىو كيف يتم حتديد مقدار سلزون األمان ؟
" غي حالة ما إذا كان ادلسَت يريد حتقيق معدل خدمة على شكل نسبة من االستهالك ,الطرق اليت
حتدد هبا سلزون األمان ىي طرق إحصائية أما إذا كان يسعى إذل تقليص التكاليف اإلمجالية لتسَت
ادلخزون ,فالطرف يف ىذه احلالة ترتكز على التفكَت االقتصادي » « raisonnement économique
ىناك طرق أخرى لتحديد سلزون األمان ,تتمثل يف التعرف إذا ما كان النظام خيضع لعدد متغَتات
عشوائية »  ,« plusieurs aléasففي حالة ما إذا كان خاضع دلتغَت واحد فقط ديكن استعمال الطرق
اإلحصائية’ لكن إذا كانت متعددة ,فاحلل الوحيد ىو بناء طرق التضاىر

» « simulation

1

فكلما زادت الكمية االحتياطية كلما قل احتمال نفاذ ادلخزون ,مبعٌت زادت قدرة ادلنشأة على تلبية
الطلب حىت إذا زاد على متوسط االستخدام ,و تعرف تلك القدرة على تلبية الطلب مبستوى اخلدمة,
فإذا كان احتمال نفاذ ادلخزون ىو  %10فإن ذلك يعٍت أن مستوى اخلدمة قدره  %90و ترغب
ادلشروعات يف تقليل احتمال نفاذ ادلخزون دلا يًتتب على النفاذ من سلاطر تؤثر على أداء ادلشروع ,سواء
تلك األصناف اليت تباع للغَت أو يتم استخدامها داخلياً ,و لكن من الناحية األخرى ادلبالغة يف تقليل
احتمال النفاذ قد يًتتب عليو االحتفاظ بكميات زائدة من االحتياطي ,و ىي دتثل تكلفة إضافية شلا
يؤثر على األداء االقتصادي للمشروع
و يف الشكل السابق ,يفًتض أن الطلب خالل فًتة التوريد ديكن تصويره يف شكل توزيع معتدل أو
طبيعي ,فإن احتمال نفاذ ادلخزون بدون وجود سلزون أمان ىو  ,50%و يعٍت ذلك أنو حىت بدون
االحتفاظ باحتياطي فإن ادلنشأة ديكن أن حتقق مستوى خدمة قدره  ,%50و يكون اذلدف من إضافة
كمية احتياطية ىو تقليل احتمال النفاذ ,أو بعبارة أخرى زيادة مستوى اخلدمة
و باستخدام اخلصائص العامة للتوزيع ادلعتاد و جدول »  « Zديكن الوصول إذل رقم زلدد الحتياطي بناءا
على مستوى اخلدمة ادلرغوبة و ادلعلومة اليت لدينا عن متوسط معدل االستخدام و االحنراف ادلعياري
للطلب خالل فًتة التوريد حسب ما يلي:

2

(خ) (ف)  )δ( (Z) +ط
مستوى إعادة الطلب = َ
حيث َخ :متوسط معدل االستخدام
ف :طول فًتة التوريد
Elie Salim, « gestion des stocke point clés » ; édition organisation ; Paris, 1987, P 226.

 2إمساعيل السيد ,مرجع سابق ,ص 337
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(خ)(ف) :متوسط معدل االستخدام للصنف خالل فًتة التوريد
َ
) :(Zمن جدول التوزيع ادلعتاد حسب مستوى اخلدمة ادلرغوب
( )δط :االحنراف ادلعياري للطلب خالل فًتة التوريد
نشَت أن ىذا األخَت يتم تقديره عن طرق أخذ اجلذر الًتبيعي جملموع تباينات الطلب لكل فًتة من فًتات
التوريد ,فال جيوز إحصائيا مجع االحنرافات ادلعيارية لكن ديكن مجع التباينات:
) ) δ(.(Zط ىو مقدار احتياطي ادلخزون
إذن من العالقة السابقة ديكن استخالص ىذه العالقة:
سلزون األمـان = متوسـط إعادة الطلب – متوسط االستخدام للصنف خالل فتـرة التوريد
و بإضافة ىذا اجلزء إذل ادلخزون احملتفظ بو يأخذ نظام ادلخزون الشكل التارل وفيو ال تستخدم احتياطي
ادلخزون إال إذا زاد االستخدام خالل فًتة التوريد عن متوسط االستخدام ادلتوقع ,و جيب التنويو ىنا إذل
أن الكمية االقتصادية للشراء حتسب كما يف معادلة النظام األساسي باستثناء " َط" ويكون ذلك كما

يلي:

1

ك* =

2

َط أ  /ح

الشكل الثالث :احتياطي المخزون في حالة زيادة االستخدام عن االستخدام المتوقع

مستوى ادلخزون

مستوى إعادة الطلب

 1إمساعيل السيد ,مرجع سابق ,ص 339
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احتياطي ادلخزون
الطلب ك

الوقف

*

وصول الطلبية
*

الطلب ك
ادلصدر :إمساعيل السيد "مرجع سبق ذكره" ص 338

مالحظة:
افًتض ىذا التحليل مستوى اخلدمة ادلرغوب يتم اختياره و بشكل حت ّكمي ,و لكن يف حالة
توافر معلومات عن تكلفة نفاذ ادلخزون ديكن تقدير ادلستوى ادلرغوب من اخلدمة بشكل أدق باستخدام
ادلعادلة
احتمـال النفـاذ = [ح/ن] [ /ج +ح/ن]
حيث :ح :تكاليف االحتفاظ بوحدة دلدة عام
ن :عدد مرات الشراء يف السنة حسب الكمية االقتصادية
ج :تكلفة العجز ,و ىي تكلفة نفاذ ادلخزون

مثال:

1

تقوم شركة أبو عادل ببيع إحدى السلع ذات الكلب ادلوزع توزيعا معتاداً ,مبتوسط قدره  600وحدة
أسبوعياً و احنرافاً قدره  100وحدة يف األسبوع ,و كانت فًتة التوريد مدهتا أسبوعُت و يفًتض أهنا ثابتة
و التكاليف الثابتة يف كل أمر شراء ىي  72جنيو ,كما أن تكاليف االحتفاظ بالوحدة دلدة سنة ىي
تقدر بـ  1.8جنيو ,فإذا وضعت الشركة سياستها على أساس أن يسمح مرتُت نفاذ ادلخزون على مدار
العام أحسب الكمية االقتصادية للشراء و الكمية الالزمة كاحتياطي سلزون بافًتاض أن السنة هبا 52
أسبوع
 1إمساعيل السيد ,مرجع سبق ذكره ,ص 341
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الحل:
 متوسط معدل االستخدام َخ =  600وحدة
 االحنراف ادلعياري  100 = δوحدة األسبوع الواحد
 االحنراف ()δط خالل فًتة التوريد = جذر التباين خالل فًتة التوريد
 التباين خالل فًتة التوريد = رلموع التباينات لكل فًتة توريد
التباين = ) 2(100لألسبوع األول  2(100) +لألسبوع الثاين
إذاً التباين = 20.000
 االحنراف ادلعياري ()δط = 141.6 = 20.000
 متوسط الطلب السنوي =  31200 = 52 X 600وحدة

 الكمية االقتصادية لشراء :ك* = [ 1580 _ 1.8 / ](72) . (31200) . 2وحدة
 عدد مرات الشراء 20 _ ]1580 / 31200[ :مرة
 احتمال النفاذ ادلسموح بو = [ 2مرة  20 /دورة شراء] = 0.1
ىذا يعٍت أن مستوى اخلدمة ادلرغوب ىو 0.9
 مستوى إعادة الطلب = ) 1381,44 = (141.6) x (1.285) + 2 . (600وحدة
 احتياطي ادلخزون "سلزـون األمان" =  181.44 = 141.2 x 1.285وحدة

نموذج ثبات معدل االستخدام مع تغير فترة التوريد

ألكثر من سبب ديكن أن يتأخر التوريد عن التوقف ادلتفق عليو ,فتكون فًتة التوريد من عدة
أجزاء كل جزء منها من ادلمكن أن يتغَت عن التقديرات ادلتوقعة لو ,فتدخل فيها فًتة إنتاج الصنف واليت
قد تطول عن الوقت احملدد بسبب تعطل اآلالت ,تغيب العاملُت ,رفض وحدات بسبب رداءة اجلودة
إخل و ىي تتضمن أيضاً مدة الشحن و اليت عادة ما ختضع لعوامل غالبا ما تكون خارج إرادة اإلدارة,
خصوصاً إذا كانت تلك األصناف يتم شراؤىا من دولة أخرى ,و يف مثل ىذه احلاالت يتم مجع
معلومات و بيانات عن فًتات التوريد الفعلية السابقة و حتسب ادلتوسطات و يوضع توزيع إحصائي
يصور شكل توزيع فًتة التوريد
3 1

1

إمساعيل السيد ,مرجع سبق ذكره ,ص 345-344
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"فعموماً جيب على مسَتي التموين أو الشراء تسجيل كل الفًتات التوريد دلورديهم من أجل حتديد وكما
قلنا من قبل ادلدة أو الفًتة ادلتوسطة و حتديد االحنرافات ادلعيارية للفًتات ,إذل جانب تسجيل مجيع
ادلالحظات اخلاصة بالتأخر يف التوريد من أجل التقليل من حالة عدم التأكد"

1

ففي ىذه احلالة يكون تأثَت الزيادة يف فًتة التوريد مشاهبا دتاماً للزيادة يف معدل االستخدام ادلوضح من
قبل ,فسوف يؤدي أيضاً إذل تعرض ادلنشأة دلشكلة نفاذ ادلخزون عند تأخر ورود الطلبية عن موعدىا و
يتضح ذلك يف الشكل التارل
و الذي يتناقص فيو مستوى ادلخزون مبعدل ثابت نظراً لثبات معدل االستخدام و لكن الطلبية قد تتأخر
عن التاريخ احملدد شلا يتسبب يف عجز
و لتجنب حدوث ىذا العجز أو تقليلو يتم االحتفاظ حبد أدىن للمخزون االحتياطي يتم حسابو
بافًتاض أن فًتة التوريد ختضع للتوريد ادلعتاد على احملو التارل:

3

سلـزون األمـان = (ح) (خ)

( ) δف

الشكل الرابع :احتياطي المخزون في حالة تغير فترة التوريد و ثبات االستخدام

مستوى ادلخزون

مستوى إعادة الطلب

موعد وصول الطلبية الفعلي

*

أطلب ك
موعد وصول الطلبية ادلتفق عليو

Elie Salim, op.cit, P 170.

1
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ادلصـدر :إمساعيل السيـد ,مـرجع سبق ذكـره ,ص

345

حيث  Zزلسوبة من جدول التوزيع ادلعتاد على أساس مستوى اخلدمة ادلرغوب
خ :نعدل االستخدام و ىو ثابت
()δف االحنراف ادلعياري لفًتة التوريد
و باعتبار أن متوسط فًتة التوريد فإن:
(ف) ( +خ)
نقطـة إعـادة الطلب = (خ) َ

( ) δف Z

مثال:
إذا كانت فًتة التوريد ختضع للتوزيع ادلعتاد مبتوسط قدره  20يوم و احنراف معياري  5أيام ,أحسب
نقطة إعادة الطلب مع احتياطي ادلخزون ,إذا كانت إحدى ادلنشآت ترغب يف  %80مستوى خدمة
ألحد األصناف اليت يقدر معدل االستخدام اليومي منها بـ 100وحدة
 نقطة إعادة الطلب =  2640 = 1.28 x 5 x 100 + 100 x 20وحدة
 احتياطي ادلخزون =  640 = 1.28 x 5 x 100وحدة
نموذج معدل االستخدام المتغير و فترة التوريد المتغيرة:

1

و يف ىذه احلالة األخَتة يوضح كل من معدل االستخدام و فًتة التوريد يف شكل توزيع إحصائي
و بالتارل يقدر لكل منو متوسط و احنراف معياري و يتم حتديد مقدار احتياطي ادلخزون أو سلزون
األمان على النحو التارل:
سلزون األمـان =

Z

2
(خ)  δ ( 2ف)
َ
(ف) ( َ δط) َ +

2

(ف)  +سلزون األمان
أما نقطة إعادة الطلب = َخ َ
مثال:

يف ادلثال السابق بافًتاض أن معدل االستخدام أيضاً خيضع للتوزيع ادلعتاد مبتوسط قدره
واحنراف معياري  10وحدات أحسب سلزون األمان لنفس مستوى اخلدمة
 1إمساعيل السيد ,مرجع سبق ذكره ,ص 346
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 سلزون األمان =  642 = 25 x 10.000 + 100 x 20وحدة
يالحظ أن ىذا الرقم أعلى من رقم االحتياطي يف ادلثال السابق ألنو يتم تقديره دلواجهة التغَت يف كال
من معدل االستخدام و فًتة التوريد يف نفس الوقت

الخاتمة:

إن احلصول على ادلعطيات الالزمة يستوجب متابعة مستمرة دلستويات ادلخزون إذ على إدارة
ادلخازن أن تقوم مبراجعة ادلستويات بصفة دورية لكي حتقق التوازن بُت ىذه ادلستويات و ما قد حيدث
من تغَت أو تطور يف الظروف احمليطة و إال تصبح غَت فعالة
فإذا تبُت ذلا أن ادلخزون قد وصل إذل احلد األدىن فعليها أن تتأكد أن ادلخازن قد بدأت يف إجراء
الطلب ,و عليها أن ختاطر إدارة ادلشًتيات لعمل الالزم فوراً لعمل طلبية جديدة و يف حدود ىذه
ادلستويات و الكميات االقتصادية للشراء
و إذا تبُت أن ادلخزون قد وصل إذل احلد األقصى و أن ىناك بضاعة يف الطريق فيمكن إلدارة ادلشًتيات
أن تتفق مع ادلورد على تأخَت شحن الطلبيات اليت يف حوزهتا أو إلغاؤىا إذا تطلب األمر
فيعترب حتديد سلزون األمان إذل جانب ادلستويات األخرى – باألمر اجلد ىام إذ يساعد ادلؤسسة على
مواجهة الظروف الطارئة و تفادي نفاد ادلخزون ,كما أنو حيدث التوازن بُت العوامل اإلنتاجية والتسويقية
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اليت تؤثر على مستويات ادلخزون ,كما جينب ادلؤسسة حتمل تكاليف ديكن أن تؤدي هبا إذل ح ّد
اإلفالس و ىي تكاليف العجز اخلارجية ادلتمثلة أساساً يف تكلفة النفور ,تكلفة الربح الغَت زلقق و
تكلفة الفرصة البديلة اليت تنجر عن االنقطاع يف التمويل و عدم توفر سلزون األمان ,ونشَت ىنا أنو ال
يكفي أن يتوفر لدى ادلؤسسة سلزون أمان بل ادلهم ىو أن يكون بالقدر الكايف دلواجهة الظروف الطارئة
يبقى شيء ّأود أن أشَت إليو ىو أن الدراسة اليت قمت هبا يف حتديد سلزون األمان توقفت على معدل
االستخدام و فًتة التوريد و دل يتم ربطها بأمهية الصنف ,تكلفة ادلادة ,طبيعة ادلادة ,و سرعة تلفها اليت
تعترب عوامل ىي األخرى تؤثر يف حتديد سلزون األمان
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