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تعددد الكميددات الكبيددرة مددن المخددزون وتكلفددة إدارتددم واالحتفدداظ بددم مددن  -الملخصص 
 المشاكل األساسية التي تعاني منها المنظمات الصناعية. األمدر الد ي لعلهدا تبحد 
عددن الطددرل والسياسددات للددتحكم والسدديطرة علددز إدارة المخددزون ل ددر  خفدد  
تكددداليإل اانتددداد وزيدددادة الربحيدددة. تعتبدددر طريقدددة الطلدددب اآلندددي  مدددن أهدددم الطدددرل 
المستخدمة فدي التوريدد المباشدر مدن المدوردين بهددإل خفد  كميدة المخدزون مدن 

لورقددة مقارنددة المددواد واأللددزات تحددت التشدد يل والمنتلددات النهاهيددة. تدددر  هدد   ا
تكددداليإل االحتفددداظ بدددالمخزون وتكددداليإل الطلدددب اآلندددي اعتمدددادا  علدددز  تحليليدددة بدددين

العالقات الرياضية والتحليلية والرسومات البيانية. تدم تلميدب بياندات الدراسدة مدن 
تضدم أنندز عشدر مخزندا منظومة المخازن بالشركة الليبيدة للحديدد والصدلب والتدي 

توصلت الدراسدة إلدز أن  (.100,000ن ألإل بند )ويقدر عدد موادها بماهة وستو
% من بندود 34 تكاليإل الطلب اآلني كانت أقل من تكاليإل االحتفاظ  بالمخزون في

عينة الدراسدة  وأن التكداليإل السدنوية للطلدب اآلندي تتدلنر بالطلدب السدنوي ووزن 
      ة.الص يرالقتصادية للطلب للكميات آلني أقل تكلفة من الكمية اا الطلبالبند  و

        

.مخزون  طلب  احتفاظ  تكاليإل  آني :مفتاحيةالكلمات ال   

 المقدمة.  1

ختلص  بصاخت   الو صت ومو صط ال لصب إن احتياجات المنظمصة للمخصنون ت    
والمصصورد. تبتبصصر  صصدرظ المنظمصصة علصصم إدارظ المخصصنون بكفصصا ظ و اعليصصة مصصن 
المهارات األساسية لنجاحهصا،  صالمواد الخصاا والق صط المشصتراظ وكصملت المنصت  
النهصاي  يحتصاإ إلصصم مخصانن لكصص  يصتا تسصصليمها إلصم النبصصاين. و ص  حالصصة إدارظ 

نت  عنص  نيصادظ  ص  المبيبصات وتحسصين اينتاجيصة المخنون بالشكل الصحيح ي
ونيادظ    مستوى الخدمة المقدمة وبالتصال  تقليصل التكصالي  ونيصادظ األربصا . 
إن تقليصصل التكصصالي  ونيصصادظ المنا سصصة مسصصيولية إداريصصة للمنظمصصات الصصصناعية 
للصصتحكا  صص  المخصصنون مصصن خصص ل تقليصصل كميصصات المخصصنون. و صص  نفصص  الو صصت 

منظمصصات تصصو ير مسصصتوى مخصصنون كصصا   لتلبيصصة مت لبصصات يجصصب علصصم تلصصت ال
النبصصون. ولتقليصصل المخصصنون تبنصصت البديصصد مصصن الشصصركات عمليصصة ال لصصب ا نصص  

Just-In-Time (JIT)  حيصصي يصصتا  يهصصا وصصصول المصصواد الخصصاا  و الق صصط
المشصصصتراظ  صصص  و صصصت الحاجصصصة. يهصصصد  نظصصصاا ال لصصصب ا نصصص  إلصصصم الوصصصصول 

يصصتا  يصص   مصصا(، كZero inventory) بصالمخنون إلصصم المخوصصونون الصصصوفر 
إنالصصة كصصل التكصصالي  المترتبصصة عصصن عمليصصة التخصصنين. إن اسصصتخداا المخصصنون 
الصفر  من  بل اليابانيين لا يقتصر علم البمليات الت  تتا داخصل المصصانط 
 و خ صصو  اينتصصاإ بصصل شصصمل ملصصت عمليصصات الشصصرا  وبكميصصات محصصددظ لل ايصصة 

  .ظوإجرا  عمليات التسليا بصف  متكرر
ر صصصة مقارنصصصة تحليليصصصة بصصصين تكصصصالي  ا حتفصصصاظ بصصصالمخنون تصصصدر   صصصم  الو    

وتكصالي  ال لصب ا نصص  مصن خصص ل حالصة دراسصصية علصم الشصصركة الليبيصة للحديصصد 
بنصد تصا اختيار صا باسصتخداا ال صر   40والصلب. احتوت عينة الدراسة علم 

جمصط البيانصات  وتمثلصت لليصة الدراسصة مصن جصنيين رييسصيين،  و ا  ،ا حصصايية
ا ، ثانيصصص صصص  جصصصداولوتبويبهصصصا  المخصصصانن بالشصصصركة مصصصن منظومصصصة بنصصصا  نمصصصومإ  ا
اسصصصتخداا والبيانيصصصة  الب  صصصات الريا صصصية والرسصصصومات مصصصن خصصص لللمخصصصنون 

 لتحليل البيانات. برنام  اكسل
 
 
 
 
 
 
 

 السابقة الدراسات  .2

والصم   JIT صد ت إلصم التبريص  بنظصاا ( 2009دراسة سصنا  اليبقصوب )    
يمكصصن مصصن خ لصص  نيصصادظ األربصصا  عصصن  ريصصي تخفصصيق التكصصالي . كمصصا  امصصت 

  ص  تخفصيق تكصالي  اينتصاإ وتحسصين  JITالباحثة بدراسة  ثر ت بيصي نظصاا 
صصصورظ المنصصت  وتخفصصيق نسصصبة التصصال  وتحقيصصي التفصصو  التنا سصص  وتخفصصيق 
عامل الو ت وملت مصن خص ل ايجابصة عصن السصيالين التصاليين: ) (  صل ت بصي 

مصن وجهصة نظصر   صراد  JITالشركات الصناعية المسصا مة  ص  األردن نظصاا 
 ص   JITد لة إحصايية لت بيصي نظصاا عينة الدراسة؟ )ب(  ل يوجد  ثر مو 

تبظصصيا ربحيصصة الشصصركات الصصصناعية المسصصا مة  صص  األردن؟ وكانصصت النتصصاي  
المتبلقصة بايجابصصة عصن السصصيالين السصصابقين إيجابيصة بدرجصصة كبيصرظ، ممصصا يب صص  

لصص   ثصصر وا صصح  صص  تبظصصيا ربحيصصة الشصصركات مصصن  JITد لصصة علصصم  ن نظصصاا 
الي  اينتصصصاإ وتحقيصصصي التفصصصو  خصصص ل تخفصصصيق عامصصصل الو صصصت وتخفصصصيق تكصصص

                                              .[1] التنا س  وتحسين جودظ المنت 

 صصد ت إلصصم التبريصص   قصصد ( 2009دراسصصة المبا صصيد  والحديصصد  )  مصصا    
بمفهصصوا و سصصاليب التجصصارظ ا لكترونيصصة التصص  كانصصت نتصصاإ تقنيصصة ا تصصصا ت 
والشبكة البنكبوتية والت   خمت نوعا جديداا مصن المبصام ت التجاريصة. حيصي 
 امصصت بصصاختنال المسصصا ات والصصنمن وايجصصرا ات الخاصصصة ببمليصصات ايعصص ن 

 صص  تخفصصيق تكصصالي  كصصل تلصصت والتبا صصد والبيصصط والشصصرا ، األمصصر الصصم  سصصا ا 
 .JITايجرا ات وما يصرتب  بهصا مصن عمصل خاصصة  ص  مجصال ت بيصي  لسصفة 

تلت المجا ت تمثل عدظ نواح  مثل المخنون واينتاإ والموردين والبم   
  JITا نظصاوالفترظ النمنية. وخلصت الدراسة إلصم النقصا  التاليصة: ) (  لسصفة 

والوصصصول إلصصم مصصا يبصصر  بصصالمخنون  تبنصص  التخلصص  عصصن المفصصا يا التقليديصصة
الصفر  و و ما يمثل ال ايصة األساسصية مصن اعتمصاد  لسصفة تخفصيق التكصالي  

( يسصتخدا كص  المفهصومين  ص  ا تفصا  مصط عصدد بمط الحفاظ علصم الجصودظ. )
النبصصون مصصن خصص ل تخفصصيق الكلفصصة  كصصملت نيصصل ر صصا محصصدد مصصن المصصوردين،

يبمصل  JITنيصة  ص  ظصل  لسصفة نظصاا والجودظ.)إ( اسصتخداا التجصارظ ا لكترو
 .[2] علم التحسين المستمر للشركة ويجبل لها مينظ تنا سية

( إلصصم تبريصصص  الشصصصركة عينصصصة 2010دراسصصصة الصصصدباس و ياسصصصين ) و صصد ت    
والمنصصا ط التصص  يمكصصن  ن تحققهصصا الشصصركة مصصن  اينتصصاإ ا نصص الدراسصصة ب بيبصصة 

جصصرا  الت بيصصي النصصاجح لهصصما المفهصصوا، كصصملت تحديصصد المت لبصصات ال صصرورية 
لإلنتصصاإ . وخلصصصت الدراسصصة إلصصم  ن الهصصد  األساسصص  اينتصصاإ ا نصص لت بيصصي 
يتمثل    التخل  من جميط  شكال ال ياع سوا  كانت  ص  الو صت  و ا ن  

 ص  شصركة عينصة اينتاإ ا نص  توا ر مت لبات ت بيي  الكلفة  و المواد، كملت
الدراسة من خ ل  صدرظ الشصركة علصم ت ييصر مجهنيهصا  ص  الو صت المناسصب. 
كمصا ا ترحصصت الدراسصصة  صصرورظ اسصتخداا األسصصاليب ايحصصصايية للر ابصصة علصصم 
الجودظ لكش  ا نحرا صات  ص  الجصودظ و  صرورظ سصب  الشصركة نحصو إ امصة 

مصصط المجهصصنين لمصصا لهصصا مصصن دور  صص  خفصصق تكصصالي   ع  صصات  ويلصصة األجصصل
 .[3] وتجهين المواد بالمواصفات الم لوبة

تاريخيصة عصن  نبصمظJoseph and Justin (2012 )دراسصة  و صدمت    
. JITو Economic Order Quantity (EOQ)ا خت  صصات بصصين 

تفقصان  ص  خفصق تكصالي  ال لصب وا حتفصاظ بصالمخنون، يوبالرغا من  نهمصا 
يمثصصل نق صصة تقصصا ط بصصين   صصل تكلفصصة لل لصصب وا حتفصصاظ  EOQإ   ن نمصصومإ 

 يهد  إلم إنالة تكلفة ال لب وا حتفاظ  JITبالمخنون، بينما نظاا 
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( 1بصصصصالمخنون وا ترابصصصص  مصصصصن الصصصصصفر. وتوصصصصصلت الدراسصصصصة إلصصصصم ا تصصصص : )
م مواننصصة  لصب النبصصون علصم المنصصت  وتكصصالي  تهصصد  إلص EOQاسصتراتيجية 

ال لصصصب وا حتفصصصاظ بصصصالمخنون وعنصصصد  صصصم  النق صصصة تتسصصصاوى تكصصصالي  ال لصصصب 
JIT( .2 )مصصصط نظصصصاا  EOQوا حتفصصصاظ بصصصالمخنون وكميصصصة ال لصصصب لنظصصصاا 
تكصون مسصاوية  و  ريبصة مصن  JITتكالي  ال لب وا حتفاظ بالمخنون لنظاا 

( ا حتفصاظ 4يلبص   لبصات النبصون حسصب الحاجصة. ) JIT ( نظصاا3الصصفر. )
يقتصصرب مصصن الصصصفر لصصملت يجصصب  ن يكصصون ال لصصب  JITنظصصاا  صص   بصصالمخنون

 . [4]اا سريب
 صد ت إلصم بنصا  نمصومإ ونظصصاا  Rajesh et al (2013) مصا دراسصة     

محاكاظ يستخدا    الصصناعة للتبصر  علصم كيفيصة التبامصل مصط تجميصط المصواد 
مصصن عمليصصة التنبصصي باينتصصاإ وتخصصنين المصصواد تامصصة الصصصنط  المصصصنبة الناتجصصة

باسصصتخداا نظصصاا دينصصاميك  وملصصت مصصن خصص ل األخصصم با عتبصصار نمصصن التوريصصد 
ونمصصصن التصصصصنيط.  ظهصصصرت الدراسصصصة  ن نمصصصن  صصصب  المخصصصنون  صصص  نظصصصاا 
يصة التصنيط التقليد  يجصب  ن يسصاو   و يكصون   صل مصن نمصن البمليصة اينتاج

التصخخر  ص  تلبيصة  لبصات النبصاين نتيجصة   لتفادواد، وحتم   يحدي عجن للم
عنصد ت بيصي نظصاا   تخخر وصول المواد من المورد. و شارت الدراسة إلم  ن

دينصصاميك   صص  البمليصصات اينتاجيصصة باسصصتخداا  حصصد البرمجيصصات يجصصب  ن يكصصون 
 نات اسصتمرارية ود صة لتصد ي المصواد  ص  الصنمن المناسصب وبالكميصة المناسصبة 

 للتحكا    تصد ي المصواد Kanbanويمكن  ن يتا ملت باستخداا نظاا كانبان 
[5]. 
–JIT ( ت بيصصصي نظصصصام 2014) وتناولصصصت دراسصصصة الببصصصاإ والكرعصصصاو     

ABC تخفصيق التكصالي   إمكانية تحقيصي التكامصل بينهمصا والبمصل علصم وبيان
 صص  ظصصل المنا سصصة الشصصديدظ التصص  تتميصصن بهصصا بييصصة التصصصنيط الحديثصصة. نصصت  عصصن 

ل صصرق تخفصصيق  ينالدراسصصة  ن  نصصات إمكانيصصة لتحقيصصي التكامصصل بصصين النظصصام
إلصصم نيصصادظ األربصصا  وتخفصصيق يصصيد   JITالتكصصالي ، كمصصا  ن ت بيصصي نظصصاا 

 .ABC [6] التكالي  وانخفاق التال  عند التكامل مط نظاا
إلصصم إيجصصاد Prasetyaningsih et al(2014 ) دراسصصة  و صصد ت     

ع  صصة بصصين تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون والمنتجصصات تحصصت عمليصصة اينتصصاإ 
وحجصصا  والمنتجصصات تامصصة الصصصنط والتصص  مصصن خ لهصصا يصصتا اتخصصام القصصرار بكميصصة

اينتصاإ. مشصصكلة الدراسصة تمثلصصت  ص  مبر صصة المنتجصات الم لوبصصة والتص  تمثصصل 
  صل تكلفصصة وكيفيصصة جصصدولتها مصصط عصصدد المركبصات التصص  تحتصصاإ إلصصم اسصصت ا  صصم  
المنتجصصصات. خلصصصصت الدراسصصصة إلصصصم  ن اكتمصصصال جدولصصصة المنتجصصصات وتسصصصليمها 

تامصة الصصنط وتكالي  ا حتفاظ بصالمخنون والق صط تحصت اينتصاإ والمنتجصات 
تتخثر بمجموعة من المت يرات، و   عدد وحجا المنتجصات وجصدولتها وعصدد 

 .[7] المركبات المستلمة منها
 ظهصصرت  ن الشصصرا  مصصط نظصصاا Kavita Dave (2014 ) مصصا دراسصصة     

JIT ا عتبصار الت يصر يمثل است ا لشحنات ص ير  بشكل متكرر مط األخصم ب
كمصصا  ن نيصصادظ عصصدد الشصصحنات ينصصت  عنصص  انخفصصاق  صص    صص  تكصصالي  ال لصصب

إجمصال  التكصالي  ونيصادظ كميصصة التبا صد ممصا يصيد  إلصصم انخفصاق  ص  إجمصصال  
التكصصالي . بنصصا ا علصصم ملصصت  امصصت الباحثصصة ببنصصا  نمصصومإ يصصتا مصصن خ لصص  تحديصصد 
المنصصت  المبصصرق للتلصص  وتبصصويق النبصصون مصصن المصصورد اعتمصصاداا علصصم كميصصة 

ن.  ظهصرت النتصاي  المبتمصصدظ علصم الب  صات الريا صصية  ن ال لصب مصن  النبصصو
كمية ال لب من المورد    نف  كمية ال لب للنبون و و ما يماثصل الشصرا  

و ن تكصصصالي  الوحصصصدظ المد وعصصصة مصصصن  بصصصل المصصصورد للنبصصصون  JITمصصصط نظصصصاا 
كتبويق تنداد مصط انخفصاق كميصة ال لصب مصن النبصون، و صم  النتيجصة تمثصل 

حيي يتا است ا ال لبات بكميصات صص يرظ وبشصكل  JITاا سياسة الشرا  لنظ
 .[8] متكرر
نا شصصت ببصصق مصصن الدراسصصات السصصابقة تكصصالي  كميصصة ال لصصب ا  تصصصادية     

EOQ   وتكالي  ال لب ا نJIT  والب  صة بينهمصا، وتنصاول الصببق ا خصر
علصصم تبظصصيا الربحيصصة وتحسصصين البمليصصات اينتاجيصصة،  JIT ثصصر ت بيصصي نظصصاا 

حيصصي وجصصد اخصصت    صص  نتصصاي  ببصصق الدراسصصات وتوا صصي  صص  نتصصاي  الصصببق 
األخر. الدراسة الحالية تختل  عن الدراسات السابقة، حيي تصدر  المقارنصة 
بين تكالي  ا حتفاظ بالمخنون وتكالي  ال لب ا ن  والت  لا تت ر  إليهصا 

التكصالي   مقارنصةبقة. باي ا ة إلم  ن  م  الدراسة تقوا علم الدراسات السا
وا حتفصصاظ بصصالمخنون اعتمصصاداا علصصم الب  صصات الريا صصية  JITبصصين النظصصامين 

والتحليلية والرسومات البيانية. إن إجرا  مثل  م  الدراسة سصيكون لص  األثصر 
 الكبير    تخفيق تكالي  المخنون ونيادظ الربحية للشركة.

 
 

 المخنون .3

مصصال المنظمصصة والصصم  تتصصراو   يمتصص  بصصين  يبتبصصر المخصصنون جصصن  مصصن ر     
ر   المال المستثمر، و ن  يمة تكلفة ا حتفصاظ بص  ال% من مجموع 15-25

.  صص  بدايصصة القصصرن [3]% مصصن متوسصص   يمصصة المخصصنون24-17تتصصراو  بصصين 
دى الما   كان المبيار األساس  لقيا   صوظ المنظمصة  صو حجصا المخصنون لص

تلت المنظمات، و ما يدل علم عوامل عدا ا ستقرار    تلت الفتصرظ، والتص  
 صصصد تلجصصصخ إليهصصصا ببصصصق المنظمصصصات لسصصصبب  و  خصصصر. علصصصم سصصصبيل المثصصصال  صصص  
التسصصبينيات مصصن القصصرن الما صص  ونتيجصصة للحصصصار المفصصروق علصصم الدولصصة 

عصدد تبصاع سياسصة جمصط  كبصر إالليبية،  امت الشركة الليبيصة للحديصد والصصلب ب
ممكصصن مصصن المخصصنون لمواجهصصة حالصصة عصصدا التخكصصد، وب صصق النظصصر عصصن مصصدى 
جدوى تلت السياسة، إ   ن الشصركة عانصت مصن  صم  التراكمصات نتيجصة التلص  
والتقادا لهم  المواد باي ا ة إلم الر   المال الراكصد. و ص  المقابصل نجصد  ن 

فصصصصاظ الكثيصصصر مصصصصن المنظمصصصصات الدوليصصصصة ومصصصصط ظهصصصصور مخصصصصا ر تكصصصصالي  ا حت
بالمخنون،  امت تلت المنظمات بالبحصي عصن  صر  و سصاليب للحصد مصن  صم  
المخا ر، و صد تحقصي ملصت مصن خص ل  تبصاع نمصومإ كميصة ال لصب ا  تصصادية 

EOQ ، ، وملصصتوالصصم  بصصد  البمصصل بصص   صص  البشصصرينيات مصصن القصصرن الما صص 
ويمكصصن  .ةبهصصد  خفصصق تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون إلصصم   صصل تكلفصصة ممكنصص

 ما يل : المخنون ببدظ تبريفات نمكر منها تبري 
الجمبيصصة األمريكيصصة للمحاسصصبين القصصانونيين: عر تصص  بخنصص  مجموعصصة البناصصصر 
الملموسة من الممتلكات الشخصية الت  يتا حيانتهصا ب صرق البيصط  ص  دورظ 
النشصصا  التجصصار  البصصاد   و التصص   صص  مرحلصصة اينتصصاإ ب صصرق البيصصط  و التصص  

ا    إنتاإ السلط والخدمات ال نمة للو صا  باحتياجصات ينتظر استخدامها حا ليا
عر صصوا المخصصنون بخنصص  مخصصنون  قصصد  Ghiani et al.  مصصا ]9[ النبصصاين

احتيصصا   مصصن البنصصود )مصصواد خصصاا،   صصط، مصصواد نصصص  مصصصنبة، مصصواد تامصصة 
الصنط( بانتظار التش يل  و النقل  و اسصتخدامها  ص     مح صة مصن مح صات 

   .]10[ سلسلة ايمداد

 ل رق من ا حتفاظ بالمخنون  . ا

تبتبر تكصالي  ا حتفصاظ بصالمخنون مرتفبصة  ص   غلصب المنظمصات مقارنصة     
بالتكصصالي  األخصصرى وملصصت بسصصبب ارتفصصاع ر   المصصال المسصصتثمر. علصصم سصصبيل 
المثصصصال نجصصصد  ن ر   المصصصال المسصصصتثمر بصصصالمخنون  صصص  الو يصصصات المتحصصصدظ 

إجمصال  الصدخل القصوم  السصنو ،      % مصن20إلم  15األمريكية يقدر من 
الصصصدوا ط واألسصصصباب ل حتفصصصاظ بصصصالمخنون  .]11[مصصصا يبصصصادل تريليصصصون دو ر 

يمكصصن  ن تكصصون مات  بيبصصة إنتاجيصصة،  و تسصصويقية،  و ا تصصصادية ومصصن  صصم  
 ]:12[الدوا ط واألسباب ما يل  

البصرق الموسصصم  للمصصواد، ممصصا يت لصصب تخصنين كميصصات مناسصصبة مصصن  صصم   -
 لتلبية احتياجات التش يل     و ات الندرظ.المواد 

ال لب الموسم  علم منتجات المنظمة،  من المبرو   ن ال لب يصنداد  -
ا للظرو  المناخية  و  صول السنة، وبالتال   بصد  علم ببق المواد تببا
من تخنين المنتجات الجا نظ     و ات  ب  ال لصب إلصم حصين موسصا 

 نيادظ ال لب.
تمر للبمليصات اينتاجيصة بمختلص   نصواع ا حتياجصات  مان ايمصداد المسص -

 وحماية المنظمة من نفام المخنون.
دا صصط الم صصاربة    الشصصرا  بكميصصات كبيصصرظ مصصن المصصواد حصصين انخفصصاق  -

  سبار ا وتخنينها إلم حين نيادظ  سبار ا وبيبها.
ل سصصصتفادظ مصصصن خصصصصا الكميصصصة يصصصتا الشصصصرا  بكميصصصات تنيصصصد عصصصن الحاجصصصة  -

 وتخنينها.

  نواع المخنون ب. 

 :]12[صن  كل من بترسون وسيلفر المخنون إلم األنواع التالية      
مخصصنون مصصصدر  عمليصصات الشصصرا  الخصصارج  مصصن المصصوردين  و مصصن  -

 إنتاإ المنظمة.
مخنون يتا ا حتفاظ بص  لمواجهصة ا سصتخدامات المتو بصة مصن مصادظ  -

 ما، مما يساعد المنظمة علم الحد من تقلبات ال لب.
األمصصصان و صصو المسصصصتخدا  صصص  مواجهصصة ببصصصق المشصصصاكل  و  مخصصنون -

الحصصا ت غيصصر المتو بصصة مثصصل تصصخخير التوريصصد،  و النيصصادظ  صص  ال لصصب 
 وبالتال  نيادظ مبدل ا ستخداا.

وينتقصل مصن عمليصة  نون تحصت التشص يل و صو مخصنون  صرور مخ -
 إنتاجية إلم عملية إنتاجية  خرى إلم حين ا نتها  من إنتاج .

-  



                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016يىنيى، 2 ،العدد2الوجلة الدولية الوحكوة للعلىم الهندسية وتقنية الوعلىهات الوجلد                                                                                                              47         

 
ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 08هـ.ع. :رقن هرجعي .  

 

   ا حتفاظ بالمخنونتكالي إ. 

و   تت من جميط التكصالي  المتبلقصة با حتفصاظ بصالمخنون منصم وصصول     
 (.1المواد إلم مخانن المنظمة، ويمكن تو يح  م  التكالي     الشكل )

 

 . نظاا ال لب ا ن 4

ا  صص  المنظمصصات JIT يبتبصصر نظصصاا      نظصصاا   لسصصفة إداريصصة بصصد  ت بيقصص  عمليصصا
 Taiichiالصصناعية اليابانيصة  ص   وايصل السصببينيات مصن  بصل تايتشص  او نصو 

Ohno  والم  عمل بهما النظاا مط  ريي ييجاد الب  صة المثلصم بصين التكلفصة
تصا ت بيقص   ص   والجودظ، والهد  الرييس  لهم  الفلسفة  و خفق المخصنون.

تايوتصصا للسصصيارات و ع صصم ميصصنظ تنا سصية للشصصركة  صص  خفصصق التكصصالي  شصركة 
الركصصصاين األساسصصصية لهصصصم   .]14[ والتصصص  بصصصدور ا نادت مصصصن  ربصصصا  الشصصصركة

 :]15[الفلسفة تتلخ     ا ت  

 كل الفا د الم    ي ي   يمة للمنت   و الخدمة يلنا إنالت . -
إخفايهصا. الفا صصد يبتبصر المخصنون  ا صد ويمثصل مشصكلة يجصب حلهصا بصدل مصن  -

يمكصصصن إنالتصصص  بشصصصكل تصصصدريج  بإنالصصصة كميصصصات المخصصصنون الصصصص يرظ مصصصن 
 النظاا.

دعصصصا ا حتصصصراا المتبصصصادل المبنصصص  علصصصم الشصصصفا ية والثقصصصة بصصصين البصصصاملين  -
 بالمنظمة والموردين والنباين.

البمصصل كفريصصي لتحقيصصي تنصصا   للمنصصت  عالميصصا، بمشصصاركة كصصل مصصن ايدارظ  -
 دظ المرونة والمسيولية.والباملين، للد ط    نيا

مرونصصصة التصصصصنيط، تت صصصمن سصصصرعة ا سصصصتجابة إلصصصم ال لبصصصات المسصصصتلمة،  -
وت ييصصر التصصصميا وت ييصصر الكميصصة، و صصما  صصرور  لإلبقصصا  علصصم الجصصودظ 

 مرتفبة وخفق التكالي  مط تنوع خ  اينتاإ.

ترت البامل يقوا بمهام ، ألن     ال الصب  صو    صل مصن يب ص  مقتصر   -
 لتش يل.لتحسين ظرو  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [13](. تكالي  ا حتفاظ بالمخنون 1شكل)
 

 :مفهوا نظاا ال لب ا ن  . 

يهصصد  نظصصاا ال لصصب ا نصص  ومصصن خصص ل ت بيقصص  بالمنظمصصات إلصصم إيجصصاد      
مخرجات إنتاإ بتكالي  ونمن توريد منخف صين، وملصت بإنالصة جميصط  نصواع 

واألنش ة الت    تشكل  يمة م ا ة. يبتبر نظاا ال لصب ا نص   لسصف  الفا د 
 ت يير يشمل كل وظيفة من وظاي  من كون  تقن  ويهد  إلم  كثر 

المنظمة حيصي يهصد  إلصم تحسصين اينتاجيصة وحركصة المصواد مصن مرحلصة إلصم 
مرحلة  خرى خ ل عمليات اينتاإ إلم حصين وصصولها للنبصاين. و صد عصر  

والمهتمصصين ونصصورد منهصصا التبريفصصات التاليصصة  النظصصاا البديصصد مصصن البصصاحثين صصما 
[17,16]: Fieder et al نظصصر إليصص  مصصن عصصدظ لنظصصاا يمكصصن ا  بخنصص  وعر صص

، JIT نوايصصصصا مختلفصصصصة تت صصصصمن األ صصصصراد )سصصصصلوكيات، حصصصصوا ن، تبلصصصصا  لسصصصصفة
ا )التصميا اي ،التدريب(   مصا نتاج  للمصنط، خفصق و صت التجهيصن(، ندسيا

Kerper  دخل مصصصنظا يبمصصل علصصصم تشصصخي  واسصصصتبباد عر صصة بخنصصص  مصص قصصد
النشا ات الت    ت ي   يمة للمنت  من خ ل عملية التحسين المستمر مصن 

   . جل إشباع حاجات النبون

 :ا ن عناصر نظاا ال لب  ب.

، JITحسصصصب المراجصصصصط التصصص  تصصصصا تناولهصصصا  قصصصصد تبصصصددت عناصصصصصر نظصصصصاا 
 :]18[ تتمثل    ا ت والبناصر المشتركة بينها 

 .إنالة الفا د 
 .خفق المخنون 
 .الصيانة الو ايية 
 .الب  ة مط المجهنين 
 .التحسين المستمر والر ابة علم الجودظ الشاملة 

 الشرا     نظاا ال لب ا ن  إ. 

  تقصصل   ميصصة عصصصن  تبتبصصر إدارظ المشصصتريات مصصن ايدارات المهمصصصة التصص     
% مصن اينفصا  المثصال  لشصركات الصصناعة 70 إما علصا  ن  عمليات التصنيط

% نفقصصات 20% عمصصال و10مشصصتريات مصصواد و  صصط غيصصار و صصو األمريكيصصة 
كل ان حصصوال  نصصص  مشصصإ صص Crosby خصصرى. وحسصصب مصصا مكصصر كروسصصب  

 ص  الشصركة تنشصخ مصن المصواد واألجصنا  التالفصة نتيجصة عمليصة الشصرا ، الجودظ 
ا نص  علصم البمليصات الصصناعية  قص  بصل شصمل حيي لا يقتصصر نظصاا ال لصب 

. الشصرا  ]18[  ما النظاا عمليات الشرا  بكميات محددظ ل رق إنالة الفا د
ختل  عصن الشصرا  التقليصد   ص   بيبصة الب  صة بصين المنظمصة ي JIT   نظاا 
 النظاا التقليد  للشرا  ينظر للموردين كخصوا وجبل السصبر  صو  والمورد

ينظصر للمصوردين  JIT ص  حصين  ن نظصاا  ،   الب  ة مبهاالمبيار األساس  
 ،يصصدخل الشصصركة  صص  ع  صصة  ويلصصة األمصصد مصصط المصصورداألمصصر الصصم  كشصصركا  
 ( يبين ا خت   بين نظاا الشرا  ا ن  والشرا  التقليد .1والجدول )

 ]1[9(. ا خت   بين نظاا الشرا  ا ن  والشرا  التقليد  1جدول)

 الشرات التقليدي JITالشرات بنظام  النشاط

 كميات كبيرظ )است ا  ليل( كميات ص يرظ )است ا متكرر( حجا الشرا 

اختيار 
 المورد

 للمدى القصير للمدى ال ويل

مبيار تقييا 
 المورد

الجودظ، التسليا، السبر، عدا 
  بول التال 

% من 2الجودظ، التسليا، السبر، 
 التال  يتا  بول 

 يت من ا ست ا والبد والتفتيش يتا إنالة التال  من البداية التفتيش

 ويلة األمد، الجودظ، بالسبر  المفاو ات
 المقبول

 الحصول علم   ل سبر

 يبتمد علم شرو  الشحن التسليا    الو ت المناسب النقل

مواصفات 
 المنت 

تخو  المشتر  من المواصفات  التخكيد علم المواصفات
 التصميمية

المبام ت 
 الور ية

  ل مبام ت ور ية مط إمكانية 
 ت يير نمن ا ست ا

 حجا كبير من المبام ت الور ية

 . الحالة الدراسية5

يت صمن  صصما الجصصن  البيانصات المسصصتخدمة  صص  الدراسصة والتصص  جمبصصت مصصن     
 Libyan Iron and Steel الشصركة الليبيصة للحديصد والصصلبمخصانن 

Company (LISCO)   صصصصورظ جصصصداول لكصصص  يسصصصهل دراسصصصتها   صصص
وتحليلها، وملصت بمقارنصة إجمصال  التكصالي  السصنوية ل حتفصاظ بصالمخنون مصط 
إجمال  التكالي  السصنوية لل لصب ا نص ، ومقارنصة كصل بنصد مصن بنصود الدراسصة 
باسصصصتخداا نمصصصامإ المخصصصنون والمبصصصاد ت الريا صصصية والرسصصصومات البيانيصصصة. 

مصن المصواد المخننصة بمخصانن  ظكبيصرعلصم كميصات   LISCOتحتو  مخصانن
ا حيصصي يقصصدر عصصدد  صصم  المصصواد بمايصصة ا صصخمة مقسصصمة علصصم  ثنصصم عشصصر مخننصصا

تكالي  حركة 
 المخنون

تكالي  
ا حتفاظ 
 بالمخنون

تكالي  
 ر   المال

تكالي  
خدمية 
 للمخنون

تكالي  
مخا ر 
 المخنون

تكالي  
 التخنين

 ا ستثمار بالمخنون

 التخمين

 ال رايب

 التقادا

 الكسر

 السر ة

 مخانن المصنط

 المخانن الميجرظ

 الحراسة

 مرتبات الباملين
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مليصصصصصصصصون دينصصصصصصصصار   ( بقيمصصصصصصصصة مصصصصصصصصايت160,000وسصصصصصصصصتون  لصصصصصصصص  بنصصصصصصصصد )
(، باي صا ة إلصم تكصالي  ا حتفصاظ بهصا. نظصراا لبصدد  (200,000,000ليبص 

البنصود الكثيصرظ الموجصودظ  صص  المخصانن األمصر الصم  يصصصبب مبص  دراسصة كصصل 
تلت البنود وتحليلها. علي  ركنت  م  الدراسة علم اختيار عينصة مصن مجتمصط 

( بنصد وو صي المبيصارين 40ال بقية والت  تتكون مصن ) ب ريقة البينةالدراسة 
   :ا تيين

   ط ال يار المستهلكة. -
 كيلوجراا. 5ونن البند   ل من  و يساو   -

 صصص  بكثصصصرظ  هاماسصصصتخديصصصتا التصصص  لق صصصط او صصص  ا  صصصط ال يصصصار المسصصصتهلكة:     
 صص   اينتاجيصصة اتوايصصص حية ل صصمان اسصصتمرارية البمليصصالصصصيانة الو اييصصة 

تكصالي  كيلصوجراا: نظصراا  رتفصاع  5ونن البند   صل مصن  و يسصاو   .الشركة
الشحن الجو  والم  ينداد بانديصاد الصونن  قصد تصا تحديصد ونن الق صط بحيصي 

من   صط  اا كبير اا  م  األونان تمثل عدد كيلوجراا، 5تكون متفاوتة و  ل من 
 ال يار الكهربية والميكانيكية.

بحيصصصي تحمصصصل تصصا اسصصصتخداا األسصصصاليب ايحصصصايية  صصص  اختيصصصار حجصصا البينصصصة  
 ت ن  عن دراسة جميصط وحصدات المجتمصط األصصل . الصفات المشتركة والت 

البينة ال بقيصة لتحديد حجا عينة الدراسة ومستوى الثقة  قد تا اختيار  ريقة 
و   إحدى  نواع البينصات البشصوايية المسصتخدمة  ص  تحديصد حجصا  [21,20]

 البينة. ويتص   ما النوع من البينات بما يل :
 المستهد  بالدراسة.ارتفاع مستوى تمثيل البينة للمجتمط  -
ا. -  يمكن الحصول علم نتاي  د يقة من عينة حجمها ص ير نسبيا

 ويمكن إيجاد حجا البينة من خ ل البمليات الحسابية التالية:

  1مجموع المجتمط األصل  ألونان البنود من Kg  5إلصم Kg   يسصاو
 ، ومونعة بحسب األونان كا ت :[22]بند  4000تقريبا 

 بند 1Kg   =1800الونن األول  -

 بند 2Kg   =1200الونن الثان   -
 بند 3Kg  =500الونن الثالي   -
 بند 4Kg   =300الونن الرابط  -

 بند 5Kg  =200الونن الخام   -

 والتص  تمثصل المجتمصط،  اا بنصد 40 مقصدار  يرغب الباحثون  ص  حجصا عينصة
بند علم حجا البينصة المرغصوب  يهصا،  4000ويتا ملت بقسمة المجتمط  

. ثصصا يقسصصا  سصصا  التقسصصيا علصصم 100لنحصصصل علصصم  سصصا  التقسصصيا و صصو 
األونان المو صصصحة  عصصص   لنحصصصصل علصصصم بنصصصود عينصصصة الدراسصصصة والتصصص  

 بند ممثلة كا ت : 40مجموعها 

 بند 1Kg  =18الونن األول  -
 بند 2Kg  =12الثان  الونن  -

 بند 3Kg  =5الونن الثالي  -
 بند 4Kg  =3الونن الرابط  -
 بند 5Kg  =2الونن الخام   -

تصصا تجميصصط بيانصصات البينصصة مصصن إدارظ محاسصصبة المخصصنون بالشصصركة مت صصمنة    
لكصصص  يميصصصن عصصصن البنصصصود  البيانصصصات التاليصصصة: ر صصصا البنصصصد )ر صصصا يب صصصم لكصصصل بنصصصد

 .(2و   مو حة بالجدول ) للبندسبر الوحدظ، ال لب السنو   األخرى(،

 حساب تكالي  ا حتفاظ بالمخنون   .

بايمكصصصان الحصصصصول علصصصم تكصصصالي  ال لصصصب مباشصصصرظ مصصصن الحاسصصصب ا لصصص     

( Ch) بصصالمخنون  حتفصصاظ مصصا تكصصالي  ا، LISCOبمنظومصصة المخصصانن  صص  

الب  صات الريا صية لنمصومإ المخصنون علصم مصن خص ل يمكن  ن يتا حسصابها 
 النحو التال :

(1)                                                      CpKCh                
 أن: حيي

K :ويسصاو  مبدل تكلفصة ا حتفصاظ بصالمخنون للوحصدظ الواحصدظ كنسصبة ميويصة 
%، 10%، المخصصا ر 12البديلصصة الفرصصصة ) صصم  النسصصبة  صص  مجمصصوع  0.26

 .[22]%(2%، خدمية 2التخنين 

Cp :تكالي  البند   . 

 نجد  ن: ** 225994482ولحساب تكلفة ا حتفاظ بالمخنون للبند األول 
 دينار. 1757.985سبر الوحدظ    البند األول = 

 .0.26مبدل تكلفة ا حتفاظ بالمخنون للوحدظ الواحدظ كنسبة ميوية = 
 علي   إن: 

 (:Chتكالي  ا حتفاظ بالمخنون وحدظ/سنة )

 دينصصصار، وبالمثصصصل يصصصتا حسصصصاب تكصصصالي  457.076=  1757.985×0.26
 .(2مو ح بالجدول ) و ا حتفاظ بالمخنون لبا   البنود كما 

 حساب التكالي  السنوية ل حتفاظ بالمخنون لبنود عينة الدراسة  ب.

السصصنوية ل حتفصصاظ بصصالمخنون لكصصل بنصصد مصصن بنصصود عينصصة لحسصصاب التكلفصصة     
 الدراسة، يتا ملت باستخداا مبادلة كمية ال لب ا  تصادية كما يل :

Ch

CoD
Q

2
         (2) 

 حيي  ن:
Q  :. كمية ال لب ا  تصاد 

Co :.تكالي  ال لب 
D  :. ال لب السنو 

Ch : سنة/وحدظتكالي  ا حتفاظ بالمخنون. 
 كمثال نجد  ن: 225994482**وعند  خم البند األول ر ا 

  
539.5

076.457

54058.1232



Q 

=  التكالي  السنوية ل حتفاظ بالمخنون 
2

ChQ
  

  





2

5076.457
 دينار69.1142

وبالمثل يمكن حساب إجمال  التكالي  السنوية ل حتفاظ بالمخنون     
 (.2مو ح بالجدول ) و لبا   بنود عينة الدراسة كما 

تسصصاو  ( 2مصصن المبادلصصة )لبنصصود عينصصة الدراسصصة الناتجصصة  Qن حصصظ  ن  صصيا    
مو صصح  صصو  عصصداد غيصصر صصصحيحة، عليصص  سصصيتا تقريبهصصا لبصصدد صصصحيح كمصصا 

نجصصصصد  ن إجمصصصال  التكلفصصصصة السصصصنوية ل حتفصصصصاظ مصصصصن الجصصصدول  (.2)بالجصصصدول 
ا. 13,094سصصاو  ي اا بنصصد 40بصصالمخنون لبصصدد  و صصم  التكصصالي   دينصصار سصصنويا

ا بإجمصال  التكلفصة السصنوية  ايجمالية ل حتفصاظ بصالمخنون سصو  تقصارن  حقصا
 لل لب ا ن .

 حساب التكالي  السنوية لل لب ا ن  إ.

ا تصصصصال والصصصم  و رتصصص  التكنولوجيصصصا نظصصصراا للتقصصصدا السصصصريط  صصص  وسصصصايل     
الحديثة  صبح بايمكان إجصرا  اتصصال  صاتف   و اسصتخداا الشصبكة البنكبوتيصة  
 .)ا نترنصصت( ل لصصب المصصواد وإيصصصالها إلصصم النبصصون عبصصر شصصركات متخصصصصة
وبالتال  لن تكصون  نصات تكصالي  ل حتفصاظ بصالمخنون بسصبب اسصت ا النبصون 

ال لصصب ا نصص  يجصصب بنصصا   وللبمصصل بنظصصاا .المصصواد مصصن المصصورد حسصصب الحاجصصة
ع  صة  ويلصة األمصصد مصط المصورد كصصملت اختيصار مصوردين بصصالقرب مصن الشصصركة 

( يبصصين  يمصصة 3لسصصرعة وصصصول المصصواد وانخفصصاق تكلفصصة الشصصحن. والجصصدول )
 والتص  تكصون مبظمهصا مسصتوردظتكلفة الشحن لكل بند من بنود عينة الدراسة 

غالبيصة الق صط كمصا  ن من الدول األوربية لكونها األ رب إلم مو صط الشصركة، 
( يو صح تكصصالي  3جصدول )الكصملت  .[23]مصن  صم  الصدول تُصورد المسصتخدمة 

 الشحن الجو  لبنود عينة الدراسة.
 3: ونن البنصصصصد 1علصصصصم سصصصصبيل المثصصصصال لحسصصصصاب تكصصصصالي  الشصصصصحن للبنصصصصد    
دينصصار(، و كصصما مصصط بصصا    15=5×3) دينصصار 5وجراا، وتكلفصصة الشصصحن وصصوكيل

 مصصا عنصصد حسصصاب  (.3البنصصود كمصصا  صصو مو صصح بصصالبمود السصصاد  بالجصصدول )
إجمال  التكلفة السنوية لل لصب ا نص   يكصون حاصصل  صرب ال لصب السصنو  

علصم سصبيل المثصال يكصون حسصاب التكلفصة السصنوية    تكالي  الشحن الجصو . 
كمصصا دينصصار(  810=15×54) 225994482**لل لصصب ا نصص  للبنصصد األول 

، ويصصتا احتسصصاب التكصصالي  السصصنوية (3جصصدول )ال صصو مو صصح بصصالبمود السصصابط ب
إجمصال  التكلفصة السصنوية لبا   البنود بصنف  الكيفيصة. ون حصظ مصن الجصدول  ن 

ا  151100لألرببين بند بل ت لل لب ا ن    .دينار سنويا
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 رنة بين تكالي  ا حتفاظ بالمخنون وتكالي  ال لب ا ن  د. مقا

( مقارنصصة بصصين التكصصالي  السصصنوية ل حتفصصاظ بصصالمخنون 4يو صصح جصصدول )    
والتكالي  السنوية لل لب ا ن  لكل بند من بنصود عينصة الدراسصة. ن حصظ مصن 

دينصار، 131094الجدول  ن إجمال  التكالي  السنوية ل حتفصاظ بصالمخنون 
دينصصار. كمصصا ن حصصظ  151100بينمصصا إجمصصال  التكصصالي  السصصنوية لل لصصب ا نصص   
من الجدول  ن الفار       يمة الت ير بين إجمال  التكلفة السصنوية ل حتفصاظ 

دينصصار.  -2006بصصالمخنون وإجمصصال  التكلفصصة السصصنوية لل لصصب ا نصص  يسصصاو  
كلفصصة ال لصصب ولتو صصيح ملصصت،  صصإما كانصصت  يمصصة الت يصصر موجبصصة يبنصص  ملصصت  ن ت

ا نصص    صصل مصصن تكلفصصة ا حتفصصاظ بصصالمخنون للبنصصد، وعنصصدما تكصصون  يمصصة الت يصصر 
 سالبة يبن  ملت  ن تكلفة ال لب ا ن   علم من تكلفة ا حتفاظ بالمخنون.

لنيادظ دراسة التكالي  بتفصيل  كثصر ومبر صة سصلوت  صم  التكصالي  و ثصر     
  سصصنلجخ إلصصم إيجصصاد نق صصة ملصصت علصصم كصصل بنصصد مصصن بنصصود عينصصة الدراسصصة، عليصص

التبصصصادل لهصصصم  التكصصصالي  والتصصص  تتبصصصادل عنصصصد ا كصصصل مصصصن تكصصصالي  ا حتفصصصاظ 
 بالمخنون وتكالي  ال لب ا ن .

 إيجاد نق ة التبادل ريا ياا  . و

نق صة التبصصادل  صص  النق صصة التصص  عنصصد ا تتسصصاوى إجمصصال  التكصصالي  السصصنوية    
نوية لل لصصب ا نصص  عنصصد نفصص  ل حتفصصاظ بصصالمخنون مصصط إجمصصال  التكصصالي  السصص

 ال لب ويتا حسابها كا ت :
 :التكلفة السنوية ل حتفاظ بالمخنون = التكلفة السنوية لل لب ا ن 

DCs
ChQ


2

                  (3) 

 حيي  ن:
Ch.ا  : تكالي  ا حتفاظ بالمخنون للوحدظ الواحدظ سنويا
Q: .كمية ال لب ا  تصادية 
D السنو .: ال لب 

Csوحدظ.: تكلفة الشحن لل 
( 3) )الكميصة ا  تصصادية لل لصب(  ص  المبادلصة (2)التبويق بالمبادلة عند و

 ، وملت علم النحو التال :(4)نحصل علم المبادلة 

DCs
Ch

CoD

ch 
2

2

 

024 222  CoDChCsChD          

 تكالي  ا حتفاظ بالمخنون لبنود عينة الدراسة .(2جدول )

 الطلب السنوي رقم البند ر.م
سعر الوحدة 

 (دينار)
تكاليإل الطلب 

 (دينار)
الكمية االقتصادية  

(Q) 

تكاليإل االحتفاظ 
 سنة(\بالمخزون)وحدة 
 )دينار(

السنوية لالحتفاظ التكلفة 
 بالمخزون )دينار(

1 **225994482 54 1757.985 123.058 5 457.076 1142.69 
2 **315152189 12 5837.654 408.635 3 1517.790 2276.685 
3 **505450114 10 365 25.55 2 94.9 94.9 
4 **145061630 20 193.748 13.562 3 50.37 75.55 
5 **148330331 50 189.967 13.297 5 49.391 123.477 
6 04-C-F070 8 1192.970 83.507 2 310.172 310.172 
7 24-G-0299 40 58.608 4.102 5 15.238 38.095 
8 24-G-0288 60 2439.571 170.769 6 634.288 1902.864 
9 10-N-06-E2010 2 853.064 59.765 × 221.796 110.898 
10 **505450026 12 448.634 31.404 3 116.644 174.966 
11 20-N-0102 238 67.213 4.704 11 17.475 96.112 
12 06-N-15-46092 5 3490.258 244.3 2 907.467 907.467 
13 06-UM-03-01214 50 133.437 9.340 5 34.693 86.732 
14 **140031500 100 175.440 12.28 7 45.614 159.649 
15 **370617893 15 135.476 9.483 3 35.223 52.834 
16 27-08-04-01-052 6 5978.693 418.508 2 1554.460 1554.46 
17 06-UE-01-00052 24 223.139 15.619 4 58.016 116.032 
18 04-N-D036 30 57.628 4.033 4 14.983 29.966 
19 67-G-800-99-014 30 13.298 0.93 4 3.457 6.914 
20 04-N-D087 90 1240.770 86.853 7 322.6 1129.1 
21 36-C-130720M 10 1342.669 93.986 2 349.093 349.093 
22 10-N-032-3105 20 188.964 13.227 3 49.13 73.695 
23 27-11-01-07-010 10 363.247 25.427 2 94.444 94.444 
24 16-N-1085 35 10.973 0.768 4 2.852 5.704 
25 16-N-1044 30 130.225 9.115 4 33.858 67.716 
26 22-N-037-0050 500 4 0.28 16 1.04 8.32 
27 27-08-04-01-012 5 1508.385 105.586 2 392.18 392.18 
28 27-08-04-01-024 5 1849.903 129.493 2 480.974 480.974 
29 27-10-02-10-03-051 25 103.626 7.253 4 26.942 53.884 
30 44-5-M2207 130 39.156 2.74 8 10.180 40.72 
31 06-N-15-46-030 10 118.703 8.309 2 30.862 30.862 

32 04-N-T994 88 200.312 14.021 7 52.081 182.283 

33 13-10-02-04-03 10 804.421 56.309 2 209.149 209.149 

34 13-10-04-14-04 13 188 13.16 3 48.88 73.32 

35 08-N-16-00152 10 140.589 9.841 2 36.553 36.553 

36 36-N-E0008-01 12 444.923 31.144 3 115.679 173.518 

37 19-N-0371 2 1496.067 104.724 1 388.977 194.488 

38 22-N-356-0253 18 238.648 16.705 3 62.048 93.072 

39 22-N-356-0275 12 189.801 13.286 3 49.348 74.022 

40 27-10-02-10-05-061 200 54.188 3.793 10 14.088 70.44 

 131094 إجمال  التكالي  السنوية ل حتفاظ بالمخنون
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0)24( 22  CoChChDCsD
 
 

 

0)24( 22  CoChChDCs  

0D 

 (4                                                           )
22Cs

CoCh
D  

(  عصصص   تمثصصصل ال لصصصب السصصصنو  عنصصصد تسصصصاو  كصصصل مصصصن تكصصصالي  4المبادلصصصة )
 ا حتفاظ بالمخنون وتكالي  ال لب ا ن .

ا  للبنصصود التصص  يكصصون  يهصصا ال لصصب ا نصص    صصل . 1 إيجصصاد نق صصة التبصصادل ريا صصيا
 تكلفة من ا حتفاظ بالمخنون

التبصصادل لصصص  ( وإيجصصصاد نق صصة 4كمثصصال سصصيتا تحليصصل البنصصصد األول مصصن جصصدول )
 كا ت :

دينصصصصار  332.69 يمصصصة الت يصصصصر للبنصصصد   225994482**البنصصصد األول ر صصصصا 
 (:3(، )2والم  يحتو  البيانات التالية من الجداول )

 دينار 123.058( = Coتكالي  ال لب )

 دينار 457.076( = Ch)وحدظ / سنة  حتفاظ بالمخنون الي  اتك
 دينار 15( = Csتكلفة الشحن )

12599.124
)15(2

076.457058.123

2





D    

 عصصص    ن تكصصصالي  ا حتفصصصاظ بصصصالمخنون تتسصصصاوى مصصصط  Dنسصصصتنت  مصصصن  يمصصصة 
   وحدظ. 125تكالي  ال لب ا ن  عندما يتا  لب 

 

ا  للبنصود التص  يكصون  يهصا ال لصب ا نص   علصم 2 . إيجاد نق ة التبصادل ريا صيا
 تكلفة من ا حتفاظ بالمخنون

( وإيجصصاد نق صصة التبصصادل لصص  4مصصن جصصدول ) كمثصصال سصصيتا تحليصصل البنصصد الرابصصط
 كا ت :

والصصصم   -124.45 يمصصصة الت يصصصر للبنصصصد  145061630**البنصصد الرابصصصط ر صصصا 
 (:3(، )2يحتو  علم البيانات التالية من الجداول )

 التكالي  السنوية لل لب ا ن  لبنود عينة الدراسة .(3)دول ج

 البندرقم  ر.م
الطلب السنوي 

 )وحدة(
 (kgالوزن ) سعر الوحدة )دينار(

تكاليإل الشحن 
 )دينار(

التكلفة السنوية للطلب اآلني 
 )دينار(

× **225994482 54 1757.985 3 15 810 

2 **315152189 12 5837.654 2 10 120 

3 **505450114 10 365 1 5 50 

4 **145061630 20 193.748 2 10 200 

5 **148330331 50 189.967 1 5 250 

6 04-C-F070 8 1192.970 3 15 120 
7 24-G-0299 40 58.608 1 5 200 

8 24-G-0288 60 2439.571 2 10 600 

9 10-N-06-E2010 2 853.064 5 25 50 

10 **505450026 12 448.634 1 5 60 

11 20-N-0102 238 67.213 1 5 1190 

12 06-N-15-46092 5 3490.258 4 20 100 

13 06-UM-03-01214 50 133.437 2 10 500 
14 **140031500 100 175.440 5 25 2500 

15 **370617893 15 135.476 1 5 75 

16 27-08-04-01-052 6 5978.693 2 10 60 

17 06-UE-01-00052 24 223.139 2 10 240 

18 04-N-D036 30 57.628 1 5 150 

19 67-G-800-99-014 30 13.298 2 10 300 
20 04-N-D087 90 1240.770 1 5 450 

21 36-C-130720M 10 1342.669 2 10 100 

22 10-N-032-3105 20 188.964 2 10 200 

23 27-11-01-07-010 10 363.247 1 5 50 

24 16-N-1085 35 10.973 1 5 175 

25 16-N-1044 30 130.225 1 5 150 

26 22-N-037-0050 500 4 1 5 2500 
27 27-08-04-01-012 5 1508.385 3 15 75 

28 27-08-04-01-024 5 1849.903 3 15 75 

29 27-10-02-10-03-051 25 103.626 1 5 125 

30 44-5-M2207 130 39.156 1 5 650 

31 06-N-15-46-030 10 118.703 1 5 50 

32 04-N-T994 88 200.312 2 10 880 

33 13-10-02-04-03 10 804.421 4 20 200 
34 13-10-04-14-04 13 188 3 15 195 

35 08-N-16-00152 10 140.589 2 10 100 

36 36-N-E0008-01 12 444.923 1 5 60 

37 19-N-0371 2 1496.067 1 5 10 

38 22-N-356-0253 18 238.648 4 20 360 

39 22-N-356-0275 12 189.801 2 10 120 
40 27-10-02-10-05-061 200 54.188 1 5 1000 

 151100 إجمال  التكلفة السنوية لل لب ا ن                    

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016يىنيى، 2 ،العدد2الوجلة الدولية الوحكوة للعلىم الهندسية وتقنية الوعلىهات الوجلد                                                                                                              51         

 
ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 08هـ.ع. :رقن هرجعي .  

 

 دينار 13.562=  (Co)تكالي  ال لب 
 دينار 50.37( = Chوحدة/ سنة )  حتفاظ بالمخنونالي  اتك

 دينار 10( = Cs)تكلفة الشحن 

34.3
)10(2

37.50562.13

2





D 

 ع    ن تكالي  ا حتفاظ بالمخنون تتساوى مط  Dنستنت  من  يمة 
 .وحدات 3تكالي  ال لب ا ن  عندما يتا  لب 

 إيجاد نق ة التبادل بيانياا  و.

ا وإيجاد نق ة التبصادل لصنف  البنصود التص  سصبي      لرسا منحنم التكالي  بيانيا
 يل :إيجاد ا ريا يا يتا ملت كما 

 .رق عدد من ال لبيات السنوية عشواييا للوصول إلم نق ة التبادل  

  .إيجاد التكلفة السنوية ل حتفاظ بالمخنون من خ ل الب  ات الريا ية 

  . إيجاد التكلفة السنوية لل لب ا ن 

ا للبنصود التص  يكصون  يهصا ال لصب ا نص    صل تكلفصة  .1 إيجاد نق ة التبادل بيانيا
 بالمخنونمن ا حتفاظ 

ا للبند األول ر ا  يجادكمثال يتا إ     225994482**نق ة التبادل بيانيا
 حساب التكلفة السنوية ل حتفاظ بالمخنون  -

 :نجد  ن (2من خ ل جدول )
 دينار 123.058( = Co) تكالي  ال لب

 دينار 457.076 ( =Ch) وحدظ/سنة  حتفاظ بالمخنونتكالي  ا

7337.0
076.457

1058.12322





Ch

CoD
Q  

بصصدون تقريصصب للحصصصول علصصم رسصصا منصصتظا لتكصصالي   Qسصصيتا اسصصتخداا  صصيا 
 ا حتفاظ بالمخنون.

  :التكلفة السنوية ل حتفاظ بالمخنون

7.167
2

7337.0076.457

2





ChQ
                         

 مقارنة بين تكالي  ا حتفاظ بالمخنون وتكالي  ال لب ا ن  .(4جدول )

 

 ر.م

 

 رقم البند

الطلب 

السنوي 

 )قطعة(

الوزن  

kg 

سعر الوحدة 

 (دينار)

التكلفة السنوية 

لالحتفاظ 

 بالمخزون

 )دينار(

التكلفة 

السنوية 

 للطلب اآلني

 )دينار(

قيمة الت ير في 

التكاليإل       )+ 

 /-) 

النسبة المهوية  

لتكاليإل 

االحتفاظ 

 بالمخزون

النسبة 

المهوية  

لتكاليإل الطلب 

 اآلني

× **225994482 54 3 1757.985 1142.69 810 332.69 8.72 5.36 

2 **315152189 12 2 5837.654 2276.685 120 2156.685 17.38 0.79 
3 **505450114 10 1 365 94.9 50 44.9 0.72 0.33 

4 **145061630 20 2 193.748 75.55 200 124.45- 0.57 1.32 

5 **148330331 50 1 189.967 123.477 250 126.523- 0.94 1.65 
6 04-C-F070 8 3 1192.970 310.172 120 190.172 2.36 0.79 

7 24-G-0299 40 1 58.608 38.095 200 161.905- 0.29 1.32 

8 24-G-0288 60 2 2439.571 1902.864 600 1302.864 14.53 3.9 
9 10-N-06-E2010 2 5 853.064 110.898 50 60.898 0.84 0.33 

10 **505450026 12 1 448.634 174.966 60 114.966 1.33 0.39 

11 20-N-0102 238 1 67.213 96.112 1190 1093.888- 0.73 7.88 
12 06-N-15-46092 5 4 3490.258 907.467 100 807.467 6.93 0.66 

13 06-UM-03-01214 50 2 133.437 86.732 500 413.268- 0.66 3.31 

14 **140031500 100 5 175.440 159.649 2500 2340.351- 1.21 16.55 
15 **370617893 15 1 135.476 52.834 75 22.166- 0.40 0.49 

16 27-08-04-01-052 6 2 5978.693 1554.46 60 1494.46 11.87 0.39 

17 06-UE-01-00052 24 2 223.139 116.032 240 123.968- 0.88 1.58 
18 04-N-D036 30 1 57.628 29.966 150 120.034- 0.23 0.99 

19 67-G-800-99-014 30 2 13.298 6.914 300 293.086- 0.05 1.98 

20 04-N-D087 90 1 1240.770 1129.1 450 679.1 8.62 2.9 
21 36-C-130720M 10 2 1342.669 349.093 100 249.093 2.67 0.66 

22 10-N-032-3105 20 2 188.964 73.695 200 126.305- 0.56 1.32 

23 27-11-01-07-010 10 1 363.247 94.444 50 44.444 0.72 0.33 
24 16-N-1085 35 1 10.973 5.704 175 169.296- 0.04 1.15 

25 16-N-1044 30 1 130.225 67.716 150 82.284- 0.52 0.99 

26 22-N-037-0050 500 1 4 8.32 2500 2491.68- 0.06 15.55 
27 27-08-04-01-012 5 3 1508.385 392.18 75 317.18 2.99 0.49 

28 27-08-04-01-024 5 3 1849.903 480.974 75 405.974 3.67 0.49 

29 27-10-02-10-03-051 25 1 103.626 53.884 125 71.116- 0.41 0.82 
30 44-5-M2207 130 1 39.156 40.72 650 609.28- 0.31 4.30 

31 06-N-15-46-030 10 1 118.703 30.862 50 19.138- 0.24 0.33 

32 04-N-T994 88 2 200.312 182.283 880 697.717- 1.20 5.82 
33 13-10-02-04-03 10 4 804.421 209.149 200 9.149 1.39 1.32 

34 13-10-04-14-04 13 3 188 73.32 195 121.68- 0.55 1.29 

35 08-N-16-00152 10 2 140.589 36.553 100 63.447- 0.28 0.66 
36 36-N-E0008-01 12 1 444.923 173.518 60 113.518 1.32 0.39 

37 19-N-0371 2 1 1496.067 194.488 10 184.488 1.48 0.06 

38 22-N-356-0253 18 4 238.648 93.072 360 266.928- 0.71 2.38 
39 22-N-356-0275 12 2 189.801 74.022 120 45.978- 0.56 0.79 

40 27-10-02-10-05-061 200 1 54.188 70.44 1000 929.56- 0.53 6.62 

 %100 %100 -2006 150100 130094 إجمال  التكالي  السنوية

 
 حساب التكلفة السنوية لل لب ا ن  -
 :نجد  ن (3من خ ل جدول ) 

 دينار 15 ( =Cs)تكلفة الشحن 
 )عشواي ( ال لب السنو  ×التكلفة السنوية لل لب ا ن  = تكلفة الشحن 

 ردينا 15 = 1 × 15=                                    

 

بصا    صيا التكلفصة السصنوية ل حتفصاظ بصالمخنون والتكلفصة يتا حساب وبالمثل 
مصن الشصكل . ( يو ح نق ة التبادل بيانيصاا 2والشكل ) ،السنوية لل لب ا ن 

( ن حظ بو و  سصلوت التكصالي  والصم  يكصون  يهصا ال لصب ا نص    صل 2)
تكلفصصة مصصن ا حتفصصاظ بصصالمخنون حتصصم وصصصول ال لصصب السصصنو  إلصصم نق صصة 

ا، حيصصي  125التبصصادل  وحصصدظ، و صص  نفصص  القيمصصة المتحصصصل عليهصصا ريا صصيا
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ح تتساوى  يها التكالي  ومنها يت ير منحنصم التكصالي  ببصد  صم  النق صة  يصصب
 ال لب ا ن   علم تكلفة من ا حتفاظ بالمخنون.

 
 منحنم التكالي  ل حتفاظ بالمخنون وال لب ا ن  ونق ة التبادل للبند.(2شكل )

**225994482  

ا  للبنود الت  يكون  يها ال لب ا ن   علم تكلفصة بيانإيجاد نق ة التبادل  .2 يا
 من ا حتفاظ بالمخنون

ا للبند الرابط ر ا كمثال يتا     145061630**إيجاد نق ة التبادل بيانيا

  حتفاظ بالمخنونا التكالي  السنويةحساب  -
 نجد  ن: (2جدول ) خ ل من

 دينار 13.562( = Co)تكالي  ال لب 
 دينار 50.37( = Ch) سنة/ وحدة حتفاظ بالمخنون الي  اتك

73.0
37.50

1562.1322





Ch

CoD
Q 

   :بالمخنون التكلفة السنوية ل حتفاظ

38.18
2

73.037.50

2





ChQ
 

 .حساب التكلفة السنوية لل لب ا ن  -
 دينار 10( = Cs) تكلفة الشحننجد  ن  (3من جدول )

 )عشواي ( ال لب السنو  ×التكلفة السنوية لل لب ا ن  = تكلفة الشحن 
 دينار  10=  1 × 10=                                  

با    يا التكلفة السنوية ل حتفاظ بصالمخنون والتكلفصة يتا حساب وبالمثل     
ا  (3، والشكل )السنوية لل لب ا ن  مصن ن حصظ  .يو صح نق صة التقصا ط بيانيصا

كون   ل مصن ا حتفصاظ بصالمخنون تسلوت تكالي  ال لب ا ن   ن ( 3شكل )
و صص  نفصص   ،وحصصدات 3حتصصم وصصصول ال لصصب السصصنو  إلصصم  نق صصة التبصصادل 

ا، والتص  عنصد ا تتسصاوى  يهصا التكصالي  ومنهصا  القيمة المتحصل عليها ريا صيا
يت ير منحنم التكالي  ببد  م  النق ة،  يصبح ال لب ا ن   علصم تكلفصة مصن 

  ا حتفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاظ بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالمخنون.

 

 نقا  التبادل لجميط بنود عينة الدراسة  ن.

الدراسصصة والتصص  تصصا  ( يبصصين نقصصا  التبصصادل لجميصصط بنصصود عينصصة5جصصدول )    
حسابها بنف  ال ريقة السصابقة. حيصي نجصد  ن نق صة التبصادل تت يصر مصن بنصد 
 خصصر اعتمصصاداا علصصم عصصدظ عوامصصل كسصصبر البنصصد وكميصصة ال لصصب وونن البنصصد 
والتصص  لهصصا األثصصر  صص  نيصصادظ تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون وتكصصالي  ال لصصب 

ر األ  صل للشصركة، ا ن . كصملت يو صح البمصود الثصامن  ص  الجصدول الخيصا
حيي يكون ال لب ا ن  مف ل    ببق البنود وا حتفاظ بالمخنون  ص  

 بنود  خرى.
 

 . الخ صة6

 د ت الور صة إلصم المقارنصة بصين تكصالي  ا حتفصاظ بصالمخنون وتكصالي      
ال لصصب ا نصص  وإيجصصاد نق صصة التبصصادل، ومصصدى م يمصصة ت بيصصي نظصصاا ال لصصب 

( إجمصصصال  التكصصصالي  السصصصنوية ل حتفصصصاظ 5ا نصصص  للشصصصركة. يبصصصين جصصصدول )
وإجمصال  التكصالي   ،دينصار 131094 بل تبالمخنون لبينة الدراسة والت  

دينصصار. وبمقارنصصة إجمصصال   151100والتصص  بل صصت السصصنوية لل لصصب ا نصص  
دينصار و ص   يمصة  -2006التكالي  السنوية ن حظ  ن إجمال   يمة الت يصر 

 لصصب ا نصص   علصصم مصصن تكصصالي  ا حتفصصاظ سصصالبة، و صصما يبنصص   ن تكصصالي  ال
بالمخنون    مبظا بنود الدراسة. علم سصبيل المثصال نجصد  ن  يمصة الت يصر 

دينصار و ص   332.69** تسصاو  225994482   التكالي  للبند األول 
 يمصصة ناتجصصة مصصن الفصصر  بصصين تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون وتكصصالي  ال لصصب 

نص  لصو تصا اسصتخداا ال لصب ا نص  بصد ا و م  القيمة )الت يصر( تو صح  . ا ن 
دينصصار  332.69مصن ا حتفصاظ بصالمخنون لهصما البنصصد بإمكصان الشصركة تصو ير

ا عندما يكصون ال لصب السصنو  مصن  صما البنصد  وحصدظ. و ص  المقابصل  54سنويا
 -1093تسصصاو   N-20-0102نجصصد  ن  يمصصة الت يصصر للبنصصد الحصصاد  عشصصر 

و    يمصة ناتجصة  ي صا مصن الفصر  بصين تكصالي  ا حتفصاظ بصالمخنون دينار 
وتكالي  ال لب ا ن . و يمة  ما الت ير تو ح  ن  لصو تصا اسصتخداا ال لصب 

 -1093ستخسصصر الشصصركة مصصا  يمتصص  ا نصص  بصصد ا مصصن ا حتفصصاظ بصصالمخنون 
ا عندما يكون ال لب السنو  من  ما البنصد  النتصاي   وحصدظ. 238دينار سنويا

 %  قص  مصن عينصة الدراسصة 43( تظهصر  ن 5متحصل عليهصا مصن جصدول )ال
)البنصصصود( تكصصصون  يهصصصا تكصصصصالي  ال لصصصب ا نصصص    صصصصل تكلفصصصة مصصصن ا حتفصصصصاظ 

 بالمخنون.
وبصصالنظر إلصصم تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون ن حصصظ  نهصصا تتصصخثر بسصصبر     

الوحصصدظ،  كلمصصا ناد سصصبر الوحصصدظ نادت تكصصالي  ا حتفصصاظ بصصالمخنون، و ن 
دينصصصصار بنسصصصصبة تكصصصصالي   21276.685 كبصصصصر  يمصصصصة ل حتفصصصصاظ بصصصصالمخنون 

دينصصار بنسصصبة تكصصالي   5.73%، و  صصل  يمصصة ل حتفصصاظ بصصالمخنون 17.38
%.    المقابل نجد  ن  نسبة التكالي  السنوية لل لب ا نص  تتصخثر 0.043

بال لب السنو  وونن البند،  كلمصا ناد ال لصب السصنو  وونن البنصد نادت 
دينصار بنسصبة  21500  تكالي  ال لصب ا نص ، و ن  علصم  يمصة لل لصب ا نص

دينصار بنسصبة تكصالي   10%، و ن   صل  يمصة لل لصب ا نص  16.55تكالي  
   كملت توصلت الدراسة إلم النتاي  التالية:%. 0.066

(. منحنم التكالي  ل حتفاظ بالمخنون وال لب ا ن  ونق ة التبادل للبند 3شكل )
**145061630 
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 ال لب السنو 

 تكالي  ا حتفاظ بالمخنون

نتاي  التحليل الريا   لنق ة التبادل ت ابقت مط نتاي  التحليل البيصان ،  تكالي  ال لب ا ن 
 3وحصصصدظ، والبنصصصد الرابصصصط  125حيصصصي كانصصصت علصصصم التصصصوال  للبنصصصد األول 

 وحدات. 

عندما تكون نق ة التبصادل للبنصد  كبصر مصن ال لصب السصنو  لص  يكصون -
اسصصصصتخداا ال لصصصصب ا نصصصص     صصصصل جصصصصدوى مصصصصن اسصصصصتخداا ا حتفصصصصاظ 

 بالمخنون.

عنصدما تكصصون نق صصة التبصصادل للبنصصد   صصل مصصن ال لصصب السصصنو  لصص  يكصصون -
اسصصتخداا ا حتفصصاظ بصصالمخنون    صصل جصصدوى مصصن اسصصتخداا ال لصصب 

 ا ن .

ا نصص    صصل تكلفصصة مصصن الكميصصة ا  تصصصادية لل لصصب للكميصصات ال لصصب -
 .[8] الص يرظ وتتفي  م  النتيجة مط دراسة
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نقا  التبادل والخيار األ  ل  لبنود عينة الدراسة .(5جدول)

 رقم البند ر.م
الطلب 
السنوي 
 )قطعة(

التكلفة السنوية 
لالحتفاظ 

 )دينار(بالمخزون 

للطلب التكلفة السنوية 
 أيام( )دينار( 7اآلني  )

 
 نقاط التعادل

 
قيمة الت ير في 

 (-البند )+ / 

 
 الخيار األفضل

 ال لب ا ن  332.69 124.99 810 1142.69 54 225994482** ×
 ال لب ا ن  2156.68 3101.11 120 2276.68 12 315152189** 2
 ال لب ا ن  44.90 48.49 50 94.90 10 505450114** 3
 ا حتفاظ بالمخنون -124.45 3.41 200 75.55 20 145061630** 4

 ا حتفاظ بالمخنون -126.52 13.13 250 123.47 50 148330331** 5
6 04-C-F070 8 310.17 120 57.55 190.17  ال لب ا ن 
7 24-G-0299 40 38.09 200 1.25 161.90- ا حتفاظ بالمخنون 
8 24-G-0288 60 1902.86 300 541.58 1302.86  ال لب ا ن 

9 10-N-06-E2010 2 110.89 10 10.60 60.89  ال لب ا ن 
 ال لب ا ن  114.96 73.26 60 174.96 12 505450026** 10
11 20-N-0102 238 96.11 1190 1.64 1093.88- ا حتفاظ بالمخنون 
12 06-N-15-46092 5 907.46 75 277.11 807.46  ال لب ا ن 
13 06-UM-03-01214 50 86.73 500 1.62 413.26- ا حتفاظ بالمخنون 
 ا حتفاظ بالمخنون -2340.35 0.44 2500 159.64 100 140031500** 14
 ا حتفاظ بالمخنون -22.16 6.68 75 52.83 15 370617893** 15
 ال لب ا ن  1494.46 3252.70 60 1554.46 6 27-08-04-01-052 16
17 06-UE-01-00052 24 116.03 240 4.53 123.96- ا حتفاظ بالمخنون 
18 04-N-D036 30 29.96 150 1.20 120.03- ا حتفاظ بالمخنون 
19 67-G-800-99-014 30 6.91 150 0.02 293.08- ا حتفاظ بالمخنون 
20 04-N-D087 90 1129.1 450 560.37 679.1  ال لب ا ن 
21 36-C-130720M 10 349.09 100 164.09 249.09  ال لب ا ن 
22 10-N-032-3105 20 73.69 100 3.24 126.30- ا حتفاظ بالمخنون 
 ال لب ا ن  44.44 48.028 50 94.44 10 27-11-01-07-010 23
24 16-N-1085 35 5.70 175 0.04 169.29-  بالمخنونا حتفاظ 
25 16-N-1044 30 67.71 150 6.17 82.28- ا حتفاظ بالمخنون 
26 22-N-037-0050 500 8.32 2500 0.005 2491.68- ا حتفاظ بالمخنون 
 ال لب ا ن  317.18 92.02 75 392.18 5 27-08-04-01-012 27
 ال لب ا ن  405.97 138.40 75 480.97 5 27-08-04-01-024 28
 ا حتفاظ بالمخنون -71.11 3.90 125 53.88 25 27-10-02-10-03-051 29
30 44-5-M2207 130 40.72 650 0.55 609.28- ا حتفاظ بالمخنون 
31 06-N-15-46-030 10 30.86 50 5.12 19.13- ا حتفاظ بالمخنون 
32 04-N-T994 88 182.28 880 3.65 697.71- ا حتفاظ بالمخنون 
 ال لب ا ن  9.149 14.72 150 209.14 10 13-10-02-04-03 33
 ا حتفاظ بالمخنون -121.68 1.42 195 73.32 13 13-10-04-14-04 34
35 08-N-16-00152 10 36.55 100 1.79 63.44- ا حتفاظ بالمخنون 
36 36-N-E0008-01 12 173.51 60 72.05 113.51  ال لب ا ن 
37 19-N-0371 2 194.48 10 814.70 184.48  ال لب ا ن 
38 22-N-356-0253 18 93.07 270 1.29 266.92- ا حتفاظ بالمخنون 
39 22-N-356-0275 12 74.02 60 3.27 45.97- ا حتفاظ بالمخنون 
 ا حتفاظ بالمخنون -929.56 1.068 1000 70.44 200 27-10-02-10-05-061 40

  2006-  150100 130094 إجمال  التكالي  السنوية

 المراجط
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