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  المستخلص
 م ع  لنظ ري للكمی ة االقت صادیة للطل ب األول ھو التحلیل الریاض ي ا،یتضمن البحث جانبین

وطریق ة المنحن ى ) الطریق ة التجریبی ة(لتت ابعي  تطبیقاتھ ا والت ي ھ ي طریق ة الح ل اتوضیح ص یغ
 تنفی ذ الجان ب  ف يًاأساس اعتم دت والت ي ) الطریق ة الریاض یة(البیاني وطریقة المع ادالت الجبری ة 

ى ال  شركة العام  ة ل  صناعة األدوی  ة ویت  ضمن الجان  ب العمل  ي التطبی  ق عل  ، التطبیق  ي م  ن البح  ث
  Excelنین  وى لع  دد مع  ین م  ن الم  واد المخزنی  ة ویك  ون التنفی  ذ عل  ى نظ  ام /والم  ستلزمات الطبی  ة

اك سل الج  اھز إلیج اد الكمی  ة االقت  صادیة للطل ب باس  تخدام الحاس  بة االلیكترونی ة للم  واد المخزنی  ة 
 الطلب والشراء وبیان الف رق ف ي إجم الي  ومقارنة النتائج مع الصیغة المتبعة حالیا في،المذكورة

 الل س  جالت المن  شأة الم  ذكورة أنف  ا حی  ث ی  تم احت  ساب التك  الیف م  ن خ  ،التك  الیف ب  ین ال  صیغتین
  .والتطبیق على الحالتین الحالیة والمقترحة والتي ھي الكمیة االقتصادیة للطلب

  .حتفاظ بالخزین، تكالیف الطلب، تكالیف اال الكمیة االقتصادیة:الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
The research includes two parts; the first is the theoretical mathematical analysis of the 

economic order quantity with its types of application. It includes the sequential solving 
method (the experimental method), the graphic curve method, and the algebra equation 
method (the mathematical method) which was used as the basis of carrying out the 
application part of the research. The practical part includes application at Nineveh Drug 
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Industry and Medical Appliances/Nineveh (NDI) on a certain number of storage items and 
the application is to be carried out by MS Excel to calculate the economic order quantity by 
using computer to calculate the previously mentioned storage items, comparing the results 
and outcomes with those of the method currently used for ordering and buying and 
demonstrating the difference in total costs between both methods. Costs are calculated by 
the above-mentioned industry's archive files. The application is carried out for both 
methods, current and suggested the economic order quantity method.  
 
Key Words: Economic Order Quantity, (Ordering Costs), Holding Costs. 

  تمھید
إن م  ن أساس  یات المن  شاة ال  صناعیة ھ  و تقلی  ل التك  الیف الخاص  ة بالطل  ب وال  شراء 
والخ  زن وتحدی  د االحتیاج  ات م  ن الم  واد االحتیاطی  ة م  ن حی  ث أوص  افھا وكمیاتھ  ا ومواعی  د 

كلفة اقتصادیة ممكنة وذلك باعتم اد اس تخدام الحاجة إلیھا ومصادر وظروف تجھیزھا وبأقل 
 إلی ھ فحدید كمیات الطلب وأوقات شرائھا وھو ما یھدالكمیة االقتصادیة للطلب أو الشراء لت

   .البحث الحالي
  

   منھجیة البحث-ًأوال
  مشكلة البحث

ت ال صناعیة باألس الیب العلمی ة لتخط یط آتتحدد مشكلة البحث بعدم اھتمام معظم المنش
 لھ ذه األس الیب ف ي تقلی ل الكل ف  األھمی ة الكبی رة م نغم عل ى ال رعلیھ،ن والسیطرة المخزو

  ب الخزین وكل ف الطل ب والنقی صة وع دم اعتم اد ال شراءظضروریة مثل كلف االحتفاالغیر 
  .بطریقة الكمیة االقتصادیة للطلب

  
  ھدف البحث

حدی د م ستویاتھ یھدف البحث إلى ترسیخ استخدام الصیغ العلمیة في تخطیط الخزین وت
م  ن خ  الل اس  تخدام أس  لوب الكمی  ة االقت  صادیة للطل  ب أو ال  شراء ألكث  ر الم  واد االحتیاطی  ة 

  . الصناعیةةأمنشحركة في مخازن ال
  

  أھمیة البحث
تكم  ن أھمی  ة البح  ث م  ن خ  الل بی  ان أھمی  ة تطبی  ق الكمی  ة االقت  صادیة للطل  ب وتحدی  د 

  .سریعة الحركةالاد وء لمجموعة من المالوفورات  في التكالیف المتعلقة بالخزن والشرا
  

  فرضیة البحث
ی  سھم ف  ي یفت  رض البح  ث أن اس  تخدام ص  یغة الكمی  ة االقت  صادیة للطل  ب أو ال  شراء 

  .ف أكثر من االستخدام الحالي للطلب أو الشراءكلالتخفیض 
  

  أسلوب جمع البیانات
  إلى اس تخداماالستقرائي في بلورة الجانب النظري إضافةسلوب األاعتمد البحث على 

  . واألرقام من واقع سجالت الشركة المبحوثة في تدعیم الجانب المیدانيالبیانات
   المتبعة في البحثاإلجراءات
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 التكالیف

  ١الشكل  عدد مرات الشراء
 كلفة الطلب

یج  اد التك  الیف الكلی  ة عن د اس  تخدام طریق  ة الكمی  ة االقت  صادیة للطل  ب أو یتب ع البح  ث إ
ة في عملیة ال شراء وإیج اد أ في المنشًكلیة المعمول بھا حالیاالشراء ومقارنتھا مع التكالیف ال

  .الفرق بین الحالتین لمجموعة محددة من المواد المشتراة لإلنتاج
 

 ياإلطار النظر
   تحدید الكمیة االقتصادیة للطلب

اش ر عل ى فر تكالیف الخزین األساسیة الت ي ت ؤثر ب شكل مبالتحدید ھذه الكمیة یجب تو
  .طلب وتكالیف االحتفاظ بالخزینھم كلفتین ھما تكالیف ال وأ،كمیة الطلب االقتصادیة

   (Ordering Costs)تكالیف الطلب  .١
یات أو ال  شؤون  ھ  ذه التك  الیف عن  دما ی  تم إص  دار أم  ر ش  راء م  ن إدارة الم  شترأتن  ش

 ولح ین ت سلم ھ ذه ،ز أو المورد لتلبیة الحاج ة إل ى م ادة معین ةة إلى المجھّأالتجاریة في المنش
 عن  د القی  ام ب  إجراءات أم  ر ألتك  الیف اإلداری  ة الت  ي تن  شوت  شمل كاف  ة ا. الم  ادة ف  ي المخ  ازن

 واتخ  اذ اإلج  راءات المناس  بة ،ز ومتابع  ة ت  سلم ق  وائم المجھّ  ،زال  شراء وإرس  الھ إل  ى المجھّ  
ن ھ  ذه التك  الیف أي  أ،إن ھ  ذه التك  الیف ت  زداد بازدی  اد ع  دد م  رات ال  شراء ال  سنویة. ب  شأنھا

وإذا زادت ع  دد م  رات . بدفع  ة س  نویة واح  دة  إذا ت  م ال  شراء ،ة م  رة واح  دةتتكب  دھا المن  شأ
 . عدد مرات ال شراء للحاج ة ال سنویةتن ھذه الكلفة تزداد كلما زادإالشراء عن مرة واحدة ف

 ع دد لط ردي للتك الیف كلم ا زادازدی اد ن االالذي یبیّ ١ وتتضح ھذه العالقة من خالل الشكل
  .مرات الشراء 

 
 مط  ابع ،ول العلمی  ة ف  ي تخط  یط ورقاب  ة المخ  زون األص  ،جاس  م ناص  ر ح  سین وآخ  رون :الم  صدر

  ١١٩ ص١٩٩٠التعلیم العالي 
  :)٤٩ ،١٩٨٥  ،شرارة(إن عناصر تكالیف الطلب ھي 
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تكالیف الطلب الواحد من الم صاریف اإلداری ة إلدارة الم شتریات الم صروفة عل ى تھیئ ة . ١
  :لطلب وتعجیل متابعة التسلم وتشملوإجراءات ا

  .  مدفوعةاألجور والرواتب ال .أ
  .األبنیة) اندثار( إیجار أو .ب
  .اندثار األجھزة والمعدات واألثاث. ت
  .قوائم الھاتف وأجور االتصاالت. ث
  . قیمة القرطاسیة وكافة المواد المستھلكة األخرى.ج
  .ت والھدایا مصاریف الضیافة والمكافآ.ح
  . كافة المصاریف المشابھة األخرى.خ
  
  . تكالیف النقل والتفریغ.٢
  . تكالیف االستالم.٣
                                                 . تكالیف فحص الجودة.٤
  
  (Holding Costs)تكالیف االحتفاظ بالخزین  .٢

 ال سلع أوة عن د تخ زین كمی ة م ن الم واد أوعة التك الیف الت ي تتحملھ ا المن شوھي مجم
  :تیةاآلوتتكون من العناصر 

  ).وكلفة الفرصة البدیلة(  المال بالخزینلیف استثمار راس تكا.١
  . تكالیف التخزین.٢
  . تكالیف التلف.٣
  . تكالیف التقادم.٤
  .مین تكالیف التأ.٥
  

  
  
  ٢الشكل 

  كلفة الخزین
  

 .٢٦٩ ،١٩٧٥، )ادارة االنتاج(كاظم جواد شبر  :المصدر
  .)٢٦٩ ،١٩٧٥ ،شبر () (Stock-out Costs; Shortage Costs الخزین تكالیف نفاد.٣

 تكالیف االحتفاظ بالخزین

 كمیة الخزین

تكالیف 
  االحتفاظ
 بالخزین
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ن ة أو  معیة الخزین لمادة مخزنی  من نفادأمختلفة من التكالیف وتنشتتكون من عناصر 
   : اإلنتاج ومن ھذه العناصرفيمجموعة مواد والتي تؤثر 

  .م مادة بدیلة أو مشتریات مستعجلة تكالیف استخدا.١
    .ل اإلنتاججور الضائعة أثناء تعط تكالیف الرواتب واأل.٢
  .یف إعداد اآلالت إلنتاج منتج آخرتكال .٣
  .تكالیف المبیعات المفقودة. ٤
  .دة تكالیف الجھود االستثنائیة التي تدفع لتعجیل تجھیز المادة الناف.٥
  .شأة وانصرافھم نحو منافسین آخرین تدني ثقة المستھلكین بالمن.٦
  . ثر توقف اإلنتاجإة أ في المنشة عند األفراد العاملین انخفاض الروح المعنوی.٧
  

  الكمیة االقتصادیة للشراء 
وتك  الیف االحتف  اظ ھ  ي تل  ك الكمی  ة الت  ي تت  وازن أو تت  ساوى عن  دھا تك  الیف الطل  ب 

  .بالخزین السنوي
  .وتنخفض معھا التكالیف الكلیة السنویة إلى أدنى حد ممكن

لكمی ة االقت صادیة وھنالك عدة عوام ل یج ب أخ ذھا بنظ ر االعتب ار عن د تحدی د حج م ا
  :للشراء منھا

 .١٩٨٠ ، حسین عبد الخالق علي.٢             ،١٩٩٠،جاسم ناصر حسین وآخرون. ١
  
  .في الفترات السابقة ومدى تذبذبھا معدالت االستھالك للمواد .١
   (.L.T).ي دة االنتظار أو الزمن القیامد .٢
  .ت المخزنیة وطاقاتھا االستیعابیة المساحا.٣
  ).الضرائب -رسم تامین -إیجار مبان(یف التخزین  تكال.٤
  . ظروف السوق واتجاھات األسعار.٥
  . كلفة الشحن.٦
  . الكلفة الثابتة للطلبیة الواحدة.٧

 
یتضح من الرسم البیاني أن مسقط الحد األدنى یم ر بنقط ة تق اطع منحن ى كلف ة الخ زن 

  .مع تكالیف الطلب
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  ٣الشكل 

  التكالیف الكلیة للخزین
، )دراسة في اإلنتاجیة وعالقتھا بإدارة الخزین في المنشآت الصناعیة(حسین عبد الخالق علي  :المصدر

١١٤ ،١٩٨٠. 
  

  ق احتساب الكمیة االقتصادیة للشراءائطر
 ،ح  سین(ق عدی  دة ف  ي احت  ساب الكمی  ة االقت  صادیة لل  شراء لع  ل أھمھ  ا ائ  ھن  اك طر

١٩٩٠،١١٩(: 
  

  )الطریقة التجریبیة(تابعي لتاحل  طریقة ال.١
كب ر السنویة لكمیات الشراء تت درج م ن أتعتمد الطریقة على احتساب الكلف اإلجمالیة 

یف قل تكالیف كلیة م ن خ الل ج دول یب ین التك ال وتؤخذ كمیة أ،صغر كمیةأكمیة ممكنة إلى 
  .الكلیة لكافة الكمیات الممكنة

  
  البیانيطریقة المنحنى  .٢

 نی  ة تمث  ل كل  ف الطل  ب وكل  ف االحتف  اظی  تم تمثی  ل ھ  ذه الطریق  ة برس  م منحنی  ات بیا
وبإس قاط عم ود عل ى المح ور ال سیني م ن أوط أ نقط ة تق ع عل ى . بالخزین والكلف اإلجمالیة

منحن  ى الكل  ف اإلجمالی  ة ویم  ر ھ  ذا العم  ود بنقط  ة تق  اطع كل  ف الطل  ب م  ع كل  ف االحتف  اظ 
ي تق اطع العم ود م ع  والت ي ھ يالمح ور ال سینب االقت صادیة عل ى بالخزین تتحدد كمیة الطل 

 .المحور السیني
 

 تكالیف الخزن

 حجم كمیة الشراء

 التكالیف

تكالیف 
 الطلب

Q    
     

 منحنى الكلف الكلیة
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  )الطریقة الریاضیة( طریقة المعادالت الجبریة .٣

تعتم  د ھ  ذه الطریق  ة عل  ى اس  تخراج التك  الیف اإلجمالی  ة ال  سنویة للخ  زین باس  تخدام 
  :المعادالت الریاضیة للكلف المكونة للتكالیف اإلجمالیة

  : فإذا كانت
Tc = تكالیف الخزین اإلجمالیة السنویة.   
D = االستھالك السنوي للمادة.   
C = سعر الوحدة الواحدة من المادة.   
Q = كمیة الشراء االقتصادیة.   

Ch = اكلفة االحتفاظ بوحدة واحدة من الخزین سنوی.ً   
R = كلفة الطلب الواحد.  

 :ن معادلة التكالیف الكلیة السنویة للمادة تكونإف
كلف  ة االحتف  اظ ب  الخزین + ال  سنویة الم  ادة كلف  ة ش  راء = لكلف  ة اإلجمالی  ة ال  سنویة للخ  زین ا

   .)كلفة الشراء(كلفة الطلبات السنویة + السنویة 

                                         R
Q
D

+  ChQ
2 +   DC =  Tc ∴  

  ینتج ) Q(وبالتفاضل بالنسبة للمتغیر

                                                     )  2Q
DR

+ (- 
2

Ch
 =

dQ
dTc

  

                                                            2Q
DR

 =     
2

Ch
          = 

ساوي قیم ة تفاض ل الدال ة األول ى ن الكلی ة ك الیف وللحصول على نقطة الحد األدن ى للت
   :بالصفر

 =  02Q
DR

 -  
2

Ch
   

 2Q
DR

=  
2

Ch
∴  

Ch
DR2

=  Q⇒
Ch
DR2

=2Q  

   :وفي حالة توازن الكلف أو تساویھا یكون
  

R
Q
D

 =ChQ
2  

  كلف الطلب = كلف الخزین 
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Ch
DR2

=Q=Ch
DR2

=2Q 

  
  :یة تإن ھذه المعادلة تستند إلى الفرضیات األ

  .ة في مجاالت الشراء والبیع والتسعیر استقرار سیاسة المنشأ.١
   .عدم وجود خصم بالسعر على شراء الكمیات الكبیرة .٢
   .ة الواحدة تكالیف النقل ثابتة مع الطلبی.٣
   .فة الخزن مرتبطة مع معدل الخزین في المخازن ولیس مع الحد األعلى للخزینل ك.٤
   . عدم وجود خزین احتیاطي.٥
   .ة بالمواد یتم بالمواعید المقررة بشكل منتظم إن تجھیز المنشأ.٦
   . عن مقدار االستھالك السنوي للمادةد إن اكبر حجم للطلبیة یجب أن ال یزی.٧

 .)١١٩ ،١٩٩٠ ، وآخرونحسین(
 أي ف ي حال ة ع دم ح دوث نق ص ف ي ،الكلفة الكلیة في حالة عدم حصول كلفة النقیصة

 إلیھ  ا التك  الیف الكلی  ة ˝الم  ادة یمك  ن احت  سابھا عل  ى أس  اس التك  الیف الكلی  ة للطل  ب م  ضافا
  :(Slack, 2004, 418) نحو األتي بالخزین وتكون على اللالحتفاظ

  
   معدل الخزین × كلفة خزن الوحدة الواحدة من المادة = بالخزین حتفاظكلف اال

ChQ= كلفة االحتفاظ بالخزین 
×

2   

   عدد الطلبات في الفترة الزمنیة الواحدة ×كلفة الطلب = وتكالیف الطلب 

Q= تكالیف الطلب 
DR×   

2= التكالیف الكلیة 
ChQ

  +Q
RD

   

∴ Tc =2
ChQ

 + Q
RD

  

  
  استخدام نظام اكسل في إیجاد الكمیة االقتصادیة للطلب

 ف  ي إدخ  ال البیان  ات أو الم  دخالت الخاص  ة بالكمی  ة االقت  صادیة A ، B ن اس  تخدام العم  ودی.أ
للم ادة ) (Rوكلف ة الطل ب الواح د ) D(ج ة ال سنویة للم ادة للطلب وھ ي ع دد وح دات الحا

والنسبة المئویة من سعر الم ادة ككلف ة خ زن وكلف ة ) C(وكلفة الوحدة الواحدة من المادة 
  ). Ch(خزن الوحدة الواحدة من المادة لفترة زمنیة واحدة 

 .(Evans, 2004,507)  إلظھار النتائجD ، E ن استخدام العامودی.ب
  
 
  ب العمليالجان 
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 في الشركة العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبی ة ف ي  المیدانيبإنجاز الجانتم 
  :ین ھمالى قسمین رئیسعن مخازن الشركة تقسم أ ذإ (NDI)نینوى 

  .المخازن العامة -ًأوال
 مخازن المشاریع والتي تحتوي على ك ل م ا یخ ص ت شیید األبنی ة وتطویرھ ا واس تقبال ً-ثانیا

  .ن الكبیرة وكذلك معدات وآلیات خاصةالمكائ
  

  :ین وھيلى قسمین رئیسعة في أوال أعاله فتقسم بدورھا أما المخازن العام
 . یدیرھا مدیر التسویق،مخازن اإلنتاج تام الصنع. أ

سم  إل  ى ق  ˝مخ  ازن الم  واد األولی  ة والعام  ة ی  دیرھا م  دیر مخ  ازن وتك  ون تابع  ة ھیكلی  ا. ب
 :لىعزن المشتریات وتقسم ھذه المخا

  ).كیمیائیة(مخزن المواد األولیة  .١
 .مخزن التعبئة والتغلیف .٢
 .مخزن المحروقات والزیوت .٣
 .مخزن المواد االستھالكیة .٤
 .مخزن الصیانة واآللیات .٥

والت ي ت دخل ف ي تركی ب ) الكیمیائی ة( مواد م ن ض من الم واد األولی ة تم اختیار خمس
  :األدویة وھي

 (Glycerine)كلیسرین  .١
 (Propylene Glycol)ل بروبلین كالیكو .٢
 (Alcohol Ethyl)الكحول األثیلي  .٣
 (Lactose)الكتوز  .٤
 (Sodium Saccharin)صودیوم سكرین  .٥

 
 (Glycerin)الكلیسرین 

  D =٢٤٠٠٠٠االحتیاج السنوي 
   كغم٢٤٥٠٠٠الحد األعلى للخزین 

   كغم٦٠٠٠٠الحد األدنى 
   كغم٥٠٠٠الحد الحرج 

  كغم/را دینا٢٥٧٥سعر الوحدة الواحدة 
  R) = كلفة الطلبیة( دینار ٥٠٠٠٠٠سعر الطلب الواحد 

   مرات٤عدد مرات الشراء الحالي 
Ch = كلفة خزن الوحدة الواحدةا دینار٣٨٦.٣ =٢٥٧٥ ×% ١٥   

  × Ch= كلفة الخزن 
2
Q  

Tc =2
ChQ

 + Q
RD

  

  
  

٢٤٠٠٠٠  
٤  
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   كغم للطلبیة الواحدة٦٠٠٠٠ =                     ًاكمیة الطلب الواحد حالی
  

   × ٣٨٦.٣ =   كلفة الخزن
           

   دینار١١٥٨٩٠٠٠  =            
  

   دینار٢٠٠٠٠٠٠ = ٤ × ٥٠٠٠٠٠= كلفة الطلب 
  

  = أو  كلفة الطلب 
                   

   دینار٢٠٠٠٠٠٠                 = 
  

  ١١٥٨٩٠٠٠+٢٠٠٠٠٠٠= الكلفة الكلیة 
               

   دینار١٣٥٨٩٠٠٠              = 
  

 E.O.Qحالة استخدام 
  

Q=
Ch
DR2

=
2.386

2240000500000 ××  

  
 (E.O.Q) كغم ٢٤٩٢٦  = 

  
  ٤٨١٤٢٥٠ + ٤٨١٤٤٥٦.٩= الكلفة الكلیة 

   دینار٩٦٢٨٧٠٧              = 
  .ار دین٤٠٠٠٠٠٠أي بفارق 

  . بالنسبة لباقي المواد نفسھاالصیغةو
  
  
  
  
  

  
  ١جدول ال

 بین الطریقة المتبعة حالیا وصیغة الكمیة االقتصادیة للطلب على أساس الكلف تالفروقا
  اإلجمالیة للمواد الخمسة

الكلفة السنویة في   اسم المادة
  الوضع الحالي

الكلفة السنویة 
 .E.O.Qبطریقة 

  الفرق

٦٠٠٠٠  
٢  

٢٤٠٠٠٠ ×٥٠٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
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الكلفة السنویة في   اسم المادة
  الوضع الحالي

الكلفة السنویة 
 .E.O.Qبطریقة 

  الفرق

  ٣٩٦٠٢٩٣  ٩٦٢٨٧٠٧  ١٣٥٨٩٠٠٠   كلیسرین.١
  ٢٩٤٩٧٩٧  ٢٧٠٢٧٠٣  ٥٦٥٢٥٠٠   بروبلین كالیكول.٢
  ٢٨٩٥١٥  ٣٢٩٨٤٨٥  ٣٥٨٨٠٠٠   الكحول األثیلي.٣
  ١٠٤٥٨  ٣٢٤٨٠٧٦  ٣٢٥٨٥٣٤   الكتوز.٤
  ٦٥٨٥٧  ٢٣٧١٣٩٣  ٢٤٣٧٢٥٠   صودیوم سكرین.٥

 ٧٢٧٥٩٢٠  إجمالي الفروقات
  

  ،٧٢٧٥٩٢٠مخت  ارة ھ  و  الأن إجم  الي الفروق  ات للم  واد الخم  سیب  ین الج  دول أع  اله 
ن  ھ یمك  ن ت  وفیر ھ  ذا المبل  غ عن  د اس  تخدام طریق  ة الكمی  ة االقت  صادیة للطل  ب ب  دال م  ن اأي 

  .الصیغة المتبعة حالیا
  

  االستنتاجات والمقترحات
  االستنتاجات

تحققت فرضیة البحث ب صیغة كمی ة م ن أن اس تخدام كمی ة الطل ب االقت صادیة ی وفر ف ي  .١
 . الصیغة الحالیة للطلب أو الشراءالتكالیف اإلجمالیة أكثر من

 ال سبعة مالی ین یبین الجدول أن ھنالك فروقات في تقلی ل الكل ف الحالی ة للخ زین تتج اوز .٢
  . مواد فقط لخمسًدینار سنویا

یة ف  ي بقی  ة الم  واد المخزنی  ة یمك  ن اس  تخدام نظ  ام اك  سل إلیج  اد كمی  ة الطل  ب االقت  صاد .٣
 .سھا نفیغة استخدامھ بالمواد الخمس المختارةصب

  
  المقترحات

ن تطبی  ق ص  یغة كمی  ة الطل  ب االقت  صادیة عل  ى كاف  ة الم  واد المخزنی  ة یقل  ل الكل   ف ا .١
 .المخزنیة بشكل كبیر

م ن المف  ضل اس  تخدام نظ ام اك  سل عل  ى الحاس  وب لت سھیل احت  ساب الكمی  ات والتك  الیف  .٢
 .لكافة المواد المخزنیة

د الكمی ة االقت صادیة للطل ب  في نظام اكسل إلیج ا(SQRT)استخدام دالة الجذر التربیعي  .٣
 .لكل مادة مخزنیة

استخدام معادلة التكالیف اإلجمالیة في نظام اكسل لح ساب الكلف ة اإلجمالی ة لك ل م ادة ث م  .٤
 .استخدام دالة الجمع لحساب التكالیف الكلیة لجمیع المواد المخزنیة
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مط ابع ) األصول العلمیة في تخطیط ورقابة المخزون (،١٩٩٠،  وآخرون،جاسم ناصرحسین، . ٢
  .التعلیم العالي

  . النجف األشرف-عمان مطبعة الن-الطبعة األولى) إدارة اإلنتاج (،١٩٧٥،  شبر، كاظم جواد.٣
  .مكتبة النجار والتعاون )تخطیط ومراقبة المخزون (،١٩٨٥، حسینشرارة، . ٤
دراس ة ف ي اإلنتاجی ة وعالقتھ ا ب إدارة الخ زین ف ي المن شآت  (،١٩٨٠، حسین عب د الخ القعلي، .٥
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