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 :ممخص
أثــخ اطــان ااابــاأ امــ  أتاد السدــتػتاات فــي السدتذــؽيات.  ــع   ص يــ   َهــَجَ  هــحا البحــث إلــ  معخفــة

ة لمعمػن الص  ية، و ع  مشاقذة أثخ  ص يـ  اطـان ااابـاأ امـ   الجراسة في مدتذف  جامعة األاجلذ الخاص 
ــخس أتاد رايدــي يغ هســا شجــع التخــديغ فــي السدــتػتاات، و  مفــة  مدــتػتاات السدتذــف  مــغ ااشيــة ماء 

ت السدتذـــف  امـــ  مـــج  التخـــديغ.  ـــع  ا الاتســـات امـــ  ال يااـــات الســـسحػاة مـــغ السدـــ  السيـــجااي  لدـــجبل 
ـ  البحـث إلـ  أثـخ  ص يـ   يغ ومغ حبلل السقاببلت مع مداوليءهخ  السدتػتاات في السدتذف  ليتػص 

فقج أث ت البحث  ،حا الشطان ام  مدتػتاات السدتذف اطان اااباأ، وإل  إيجات آلي ة واضحة لتص ي  ه
اشج  ص ي  اطان اااباأ ام  مدتػتاات السدتذف  يسكغ  قمي    مفة التخديغ الشا جة اغ استسخار أاه 

% اشـج  ص يـ  89ل.س، مسـا يحقـ  وفـخام بسقـجار  4,989,393إل    ص ي  الدياسة الحالي ة لمسدتػتع
ة إلــ  اطــان ااابــاأ، واــحلظ أث ــت البحــث أاــه يسكــغ ظتص يــ  هــحا الشطــان  قميــ  شجــع العشاصــخ السخداــ

%. أحيخام، يػصي البحث السدتذـف  56.8اشرخام مسا يحق   وفخام في شجع التخديغ ظشدبة  679,225
السجروس ظػجػب التخايد ام   شفيح اطان ااابـاأ لتحقيـ  الػفـػرات فـي شجـع و  مفـة التخـديغ، وبالتـالي 

 الػصػل إل  أتاد أفز  لهحه السدتػتاات.

 .السدتذؽيات، السدتػتااتكااباأ،  الكمسات السفتاحّية:
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Abstract 

This research shows the impact of applying Kanban system on the 

performance of warehouses in hospitals. The study was applied at the Al-

Andalus Private University Hospital for Medical Sciences. The impact of 

applying Kanban system on hospital warehouses was discussed in terms of 

two key performance indicators, which are the storage volume, and the cost of 

storage. The data was obtained from the records of the hospital over a period 

of two months, and through interviews with warehouse officials in the 

hospital, in order for the research to reach the impact of implementing the 

Kanban system, and find a clear mechanism for applying this system to 

hospital warehouses. The research proved that when applying the kanban 

system to hospital warehouses, the storage cost can be reduced to 4,981,313 

SP, which achieves a saving of 818. The research also proved that the 

application of this system can reduce the volume of stored items to 629,775 

items, which achieves a savings in storage volume by 56.88. Finally, the 

research recommends the studied hospital should focus on implementing 

Kanban system to achieve savings in the volume and cost of storage, thus 

reach a better performance for these warehouses. 

 

Keywords: Kanban, Hospitals, Warehouses. 
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 اإلطار العام لمبحثالفرل األول: 
 

 مقّجمة: 2-2
ة فــي الدـــشػات األحيـــخة  حــجي ات ا يـــخة م ـــ   خؽــيس السيداايـــة  . أو زيـــاتة الت ـــاليفيػاجــه قصـــاع الرـــح 

لــحلظ، مــغ الزــخورس  أأ   ــػأ إتارة الخاايــة الرــحي ة مػجهــة احــػ االســتخجان األفزــ  لمســػارت الساتيــة 
والبذــخية التــي  تــي   قــجيع حجمــة االيــة الجــػتة لمسخضــ  بســا يتشاســا مــع السيدااي ــة الستاشــة وبسقــ   هــجر 

مديجــام مــغ مقــج مي الخــجمات الرــحي ة  ع  لسدتذــف  ابــارة اــغ مشط ســة معقــجة  زــفامسكــغ فــي الت ــاليف، 
مها السدتذــف ،  والعبلجــات والت شػلػجيــا واالظت ــار الــحس يتصم ــا التحدــيغ السدــتسخ  لمخــجمات التــي  قــج 

 . بدخاة وافادة وبسق   ادبة هجر مسكشة (السخض )بغخض  ػفيخ متصم بات زبااشها 

ات، و حجيـج األسـباب الجحري ـة لؤلاذـصة التـي ال إأ  مخاؾبة األاذصة التـي  ـاث خ امـ   ـجف   الؿيسـة لمعسمي ـ
ن أي ـــــة ؾيســـــة مزـــــافة، م ـــــ  التخرـــــيز الهااـــــ  لمســـــػارت  األءـــــخاص، والت شػلػجيـــــا، والسعمػمـــــات ) قـــــج 

با ـت مـغ األمـػر الجػهخي ـة ، والسـػض فيغ السـخهقيغ، والعسمي ـات  يـخ الفعالـة، والخجمـة الدـي ئة، (السذتخاة
 . التحقي  اسمي ة التصػيخ السدتسخ  لخجما هفي أس مشط سة أو مدتذف   دع  

دـــات والسدتذـــؽيات والسخاكـــد الرـــحية أاطســـة  حدـــيغ وإتارة العسمي ـــات، التـــي  شب قـــت العجيـــج مـــغ الساس 
ومـغ ظـيغ اـ    قشي ـات التحدـيغ، يسكـغ أأ اخمـز إلـ  أأ  .  دس  باستخجان أك خ افادة لمسـػارت الستاشـة

 . دػت ام  األاطسة األحخ  ( الخءيقة)مشهجي ة اإلتارة المي شة 

هــــــػ مــــــشهج فــــــي إتارة اإلاتــــــاج يهــــــج  لمتحدــــــيغ  Lean Manufacturingإأ  اإلاتــــــاج الخءــــــي  
متقميـ  مـغ الشفايـات التـي يسكشهـا وإزالـة الذـػااا أو الهـجر، فهـػ وسـيمة مشهجي ـة ل التحدـيغ السدـتسخ   ا خ

أأ  د  ا مذـاك  تاحـ  أس  اطـان إاتـاجي  توأ التزـحية باإلاتاجي ـة، شيـث يحـاول أأ ي ـخز مـا يزـيف 
 الؿيسة، مغ حبلل  قمي  الدم ي ات.

 قشي ـة  قزـي امـ   ، فهـػLean Manufacturingالخءـي  اإلاتـاج  ويعت خ اطان اااباأ إشج   قشي ات
 تس    إشـج  الصـخا التـي يحـج   .إل  جشا مع زياتة الت اليف ام  س ي جشبافايات العسالة والسخدوأ، التي 
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الـحس يـشط ع إاتـاج العشاصـخ ظشـادم امـ  " سـحا اإلاتـاج"ظها ااابـاأ فـي  قميـ  الشفايـات مـغ حـبلل اسـػاج 
 .اخض السدتهمظ وشمبه

  مذكمة البحث: 2-1

ت مذـــكمة  البحـــث ظػجـــػت ضـــعف فـــي اسمي ـــة التخصـــيط والدـــيصخة امـــ  مخـــدوأ السدـــتػتاات فـــي  تحـــج 
، األمــخ الــحس يــاث خ بكــ  أاػااــهيدــ  ا فــي ا يــخ مــغ األشيــاأ زيــاتة ا يــخة فــي الهــجر  مســا، السدتذــؽيات

مها السدتذــؽيات إلـــ  زبااشهــا الخــارجي يغ )السخضـــ (. يــتع  اســتخجان اطـــان  امــ  جــػتة الخجمــة التـــي  قــج 
 يات س بالتسكيج لمتقمي  مغ الت اليف السخ بصة.س مساكااباأ لمقزاد ام  افايات العسالة والسخدوأ، 

 الي: وبالتالي يسكغ شخح مذكمة البحث وف  التداؤل الخايدي الت

؟ وايف السدتذؽيات ص ي  اطان اااباأ وف  مشهجي ة امسي ة واضحة في مدتػتاات  ما مج  إمكااية" 
 ياث خ الظ ام  جػتة أتاد هحه السدتػتاات؟".س

وباالستشات إل  هحه السذكمة األساسية لمبحث يسكغ لشا صيا ة التداؤالت ال بلثة الفخاية التاليـة لمتع يـخ 
 تحقي  أهجافها:اغ مزسػأ الجراسة ول

هــــ   ص  ــــ  السدتذــــف  محــــ   الجراســــة مشهجي ــــة امسي ــــة فــــي إتارة مخــــدوأ مدــــتػتاا ها؟ أن يقترــــخ -9
 اإلتحال واإلحخاج و شطيع السخدوأ فيها ام  األساليا التقميجي ة السدتخجمة في السدتػتاات فقط؟ 

  سخ بصــة بالسدــتػتاات؟هــ  يػجــج أثــخ او تاللــة إشرــااية لتص يــ  اطــان ااابــاأ امــ  الت ــاليف ال -2
 وام  مداشة التخديغ؟

 ن اااباأ ام  مدتػتاات السدتذف ؟ما هي السشهجي ة الس م  في  ص ي  اطا -3

 ية البحث:أهسّ  2-3

 من الشاحية العمسّية: 2-3-2
ــة السدتذــؽيات  ســغ أهسي ــة هــحا البحــث فــي أهس يــة شــخح اطــان ااابــاأ فــي مدــتػتاات  ، ووضــع مشهجي 

ــــاع  ــــة بدــــ ا اــــجرة البحــــػث فــــي هــــحا السجــــال بالشدــــبة لقص  امسي ــــة واضــــحة لتص يــــ  هــــحا الشطــــان، حاص 
 السدتذؽيات، وبذك  حاص  في الجراسات العخبي ة. 
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يهـــج  اطـــان ااابــــاأ إلـــ  التقميـــ  مــــغ الهـــجر، والـــظ اــــغ شخيـــ  وضـــع ظخاــــامج محـــجت لعسمي ــــات إتارة 
 زااــجةلفتــخة  امــ  الــخ    لــغ  بقــ ، فــ أ اإلمــجاتات ااابــاأ يعتســج اطــان الدــحاوبســا أأ  اطــان  السخــدوأ.

ه أك خ افادة فحدـا، ظـ  إا ـ إتارة السدتػتاات في السدتذؽياتهحا ال يجع  اطان و  .لتشتهي صبلشيتها
امـ  السدتذـف  األمـخ الـحس سـيشعكذ امـ   خ الت ـاليفا يـػف  بذـك  ا يـخ مـغ السخـدوأ، مس ـ ام   أيزـيقم  

ن حـجمات صـحي ة بجـػتة أفزـ  ( السخضـ ) السدتذـف ف التي يتحس مها زبـااغ الت الي وبالتـالي سـػ   قـج 
ــاع الرــحي لهــع ، وبالتــالي امــ  القص  ، وســػ  يــشعكذ  ص يــ  اطــان ااابــاأ امــ  واقــع السدتذــف  اكــ  

 .الػثي  االر باط بحياة اإلاداأ

 ة:ة التظبيكيّ من الشاحية العسميّ  2-3-1
مغ الشاشية العسمي ة مغ أهسيـة القص ـاع الـحس يص  ـ  ؼيـه، أس قص ـاع السدتذـؽيات،   س ي أهسية هحا البحث

واالر باط الػثي  ظيغ مشتجات هحا القصاع واإلاداأ، لـحلظ يجـا ا بـاع اسـتخا يجية صـيااة  زـسغ جـػتة 
 األتاد في هحا القص اع.

الجراســة لمحرــػل امــ  ســػ  امــتسذ اتــااج شؿيؿي ــة مــغ ال يااــات الســسحػاة مــغ واقــع السدتذــف  محــ   
اســتخا يجي ة واضــحة لتص يــ  اطــان ااابــاأ فــي مدــتػتاات هــحا السدتذــف  و عسيسهــا امــ  السدتذــؽيات 

 السذاظهة.

ســػ  يدــااج هــحا البحــث جسيــع السدــاوليغ اــغ اسمي ــات إتارة السخــدوأ فــي مدــتػتاات السدتذــؽيات، 
مغ مذخفيغ وفش ييغ، في  عخيف و صػيخ مفهػن اطان اااباأ اشجهع، و ص ي  هحا السفهػن ام  اسمي ات 

ــة، وضــساأ أأ  ــت ــة إتارة السخــدوأ الحالي  ع اسمي ــات اإلتحــال واإلحــخاج لمسخــدوأ، وبالتــالي  صــػيخ حص 
إتارة السخدوأ بسام  افـادة وبسقـ   الت ـاليف السسكشـة، وبالتـالي الخفـع مـغ جـػتة أتاد هـحه السدـتػتاات، 

.مسا س  يشعكذ ام  السدتذف  اك  

 أهجاف البحث: 2-4
 يسكغ  مخيز أهجا  هحا البحث بسا يمي:

في مــــغ الشاشيــــة  دـــميط الزــــػد امــــ  مفهــــػن اطـــان ااابــــاأ وإتارة السخــــدوأ فــــي مدـــتػتاات السذــــا-9
 الشطخي ة.
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 وضع مشهجي ة امسي ة واضحة لتص ي  اطان اااباأ في هحه السدتػتاات.-2

ة مغ  ص ي  اااباأ في ظيئات الخااية الرحي ة، ا خ  التػص   -3 تراسة األثخ لآلثار اإليجاظي ة السدتسج 
ـخات السخ بصـة بـ تارة  بعـام لم السدتذـؽياتالشا ج مغ  ص ي  اطان اااباأ امـ  أتاد السدـتػتاات فـي  ساء 
خس الت مفة ومداشة التخديغ.  السخدوأ، وبالتحجيج  بعام لساء 

 متغّيرات البحث: 2-5
: اطان اااباأ.9  .الستغي خ السدتق  

.الستغي ـــخ التـــابع: أتاد مدـــتػتاات السدتذـــؽيات. ويسكـــغ  جداـــة الستغي ـــخ التـــابع إلـــ  متغي ـــخيغ  ـــابعيغ 2
 داشة التخديغ ضسغ السدتػتع.جداي يغ هسا   مفة التخديغ وم

 دات البحث:محجّ  2-6
السدتػتاات في السذـافي مـغ  مػض فياعتسج في هحه الجراسة ام  ال يااات التي احر  اميها مغ ق   

ة مغ الػاقع، ، مغ السسكغ أأ يكػأ هاالد األءخاص قج أجاظػا بذك  أك خ إيجاظي  إتاري يغ وفش ييغ واس ال
وسػ  احاول قجر اإلمكاأ أحح رأس جسيع السدتػيات  .السد  السيجااي   لغخض  حقي  اتااج أفز  في

 . في هحه السدتػتاات السخدوأ ة  جف  ة مغ أءخاص مذتخايغ في اسمي  الهخمي  

 مشهجّية البحث: 2-7
السدـــ  األكـــاتيسي  لمجراســـات الدـــابقة فـــي مجـــال اطـــان ااابـــاأ بذـــك  اـــان ، وفـــي مجـــال مدـــتػتاات -

. السدتذؽيات  بذك  حاص 

السد  السيجااي  مغ حـبلل السقـاببلت الذخرـية مـع مدـاولي واس ـال السدـتػتاات وجسيـع السذـتخايغ -
 في اسمي ات إتارة و جف   السخدوأ في مدتػتاات السدتذف  مح   الجراسة.

ات ا  بـاع الـشهج اإلشرـااي  التحميمـي  والسعـاتالت الخاصــة ظشطـان ااابـاأ، شتـ  ادـتصيع تراسـة الستغيــخ -
 التي   ي غ اآلثار اإلشرااي ة مغ  ص ي  اطان اااباأ ام  مدتػتاات السدتذف  قيج الجراسة.
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 مجتسع وعّيشة البحث: 2-8
اعتســج فــي  حجيــج مجتســع البحــث الخــاص ظجراســتشا امــ  السدتذــؽيات الدــػري ة، السشتذــخة فــي محافطــات 
مختمفة، وسػ  اختار في تراستشا إشج  السدتذؽيات السػجػتة في محافطـة شخشـػس والتابعـة لجامعـة 

ــال السدــتػتاا ــة، وســػ  اجــخس السقــاببلت مــع اي شــة ااتقاايــة مــغ إتاري ــي واس  ت ضــسغ األاــجلذ الخاص 
ـــة بالسدــتػتاات لمحرــػل امـــ  ال يااــات البلزمـــة،  السدتذــف ، واصمــع امـــ  ســجبلت السخــدوأ الخاص 
الستشتاج األثخ ورصج الشتااج السخجػة لمجراسة باستخجان التحمي  اإلشرااي ال س ـي. وسـػ  اقـػن بجسـع 

 .7172 أيار-آاارال يااات حبلل الفتخة السستجة مغ 
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 غري : اإلطار الشالفرل الثاني
 

 تسهيج: 1-2
حبلل الحخب العالسية ال ااية أضـعف اقترـات اليابـاأ واااـت فـي أزمـة، ومـع ااخفـاض الصمـا اـاأ مـغ 
الزــخورس  حدــيغ اطــان اإلاتــاج والعســ  امــ  إاتــاج توأ فــاض مــع  قميــ  الفاقــج، وفــي هــحا الػقــت اســا 

اصخيقـة  Toyota Motorsفـي ءـخاة  Taichii Ohno(، الـحس شـػره Just in Time) JITاطـان 
 & ,Barela, De Conti, Gatti) لديــاتة اإلاتاجيــة امــ  الــخ ع مــغ محجوتيــة الســػارت الستاشــة.

Franzolin, 7171) 
وفي االع معػلع أت  الصما الستدايج ام  الخجمات مغ ق   السدتهم يغ وحاصة في مجال الرحة إل  

ل  شفيح إتارة الجػتة في مجال الرحة، و شبع أهسيـة هـحا البحـث مـغ أهسيـة زياتة ا يخة في الجراسات شػ 
 وحرػصية الخااية الرحية، ام  اكذ قصااات السجتسع األحخ  التي  شفح ظخامج الجػتة.

 :Kanban Systemنغام كانبان السبحث األول:  1-1
إلـ  التقميـ  السدـتسخ  يهـج الـحس JIT هػ فمدفة ججيجة  معا تورام مهسام في اطـان إاتـاج Kanban اطان

والقزـــاد فـــي الشهايـــة امـــ  جسيـــع أءـــكال الشفايـــات. وبشـــادم امـــ  هـــحا الس ـــجأ،  عســـ  الذـــخاات الياباايـــة 
بسدتػ  مشخفس جـجام مـغ السخـدوأ و حقـ  مدـتػ  االيـام مـغ الجـػتة واإلاتاجيـة بذـك  اسـت شااي، اسـا 

ايـػب صـفخية، وقــػااع ااتطـار صــفخية، امــ  "مفهـػن الرــفخ" وهـػ مـا يعشــي  حقيـ  أهــجا   JIT يااـج
وقػااع جخت صفخية، وااهيار صفخس، وما إل  الظ، مسا يزسغ  ػفيخ األجداد السشاسبة بال سية السشاسبة 

 (Kumar & Paneerselvam, 7112) .في السكاأ السشاسا وفي الػقت السشاسا

 :مفههم نغام كانبان 1-1-2
بذـك   قميـجس فـي الرـشااات لسـجة شػيمـة ويسكـغ وصـفه بسـا  Push Systemاطـان الـجفع   ـع اسـتخجان

يمي: اشجما   س  مهسة ما اسميتها فـي محصـة اسـ  يـتع تفعهـا إلـ  محصـة العسـ  التاليـة شيـث  تصمـا 
السديــج مــغ السعالجــة أو التخــديغ. فــي هــحا الشطــان يكــػأ لمػضيفــة بصاقــة اســ  يــتع اقمهــا مخشمــة بسخشمــة 
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 دمدمها. واطخام لمتغيخات  يخ الستػقعة في الصمـا أو اػااـ  اإلاتـاج، فـ أ الػضيفـة  شحـخ  اـغ شدا 
ـــخاكع مخـــدوأ العســـ  فـــي العسميـــة، ؼيقـــػن مخصصـــػ السخـــدوأ ب صـــبلح مدـــتػ   جـــجولها و تدـــ ا فـــي  

 (Kumar & Paneerselvam, 7112) السخدوأ االشتياشي بذك  سم ي.

يعتسـج امـ  سـحا السشتجـات ظػاسـصة محصـة العسـ  التاليـة شدـا  Pull Systemا اطـان الدـحا ظيشسـ
شاجتهــا ظــجالم مــغ تفعهــا ظػاســصة محصــة العســ  الدــابقة، أس اشــجما يحــجث اقــز بسشــتج مــا يــتع إرســال 
ة شمـا إلــ  وشــجات اإلاتــاج يهحــجت ؼيــه العــجت والسػاصـفات السصمػبــة فيــتع إاتاجهــا فقــط توأ زيــاتة، والسيــد 

 األساسية لهحا الشطان هي ااخفاض السخدوأ وبالتالي الت مفة السخ بصة ظتخؽيس السخدوأ.

و عشـي  Banأو اخت، وال ـااي  Cardو عشي  Kanاليابااية مغ قدسيغ: األول  Kanban ت ػأ امسة 
Signal  أو إءــارة، و عشــي امســةKanban  "اكــ  بالمغــة الياباايــة: "بصاقــات الت ميــفInstruction 

card.  ،(2598)شػرااي، األ  خ، و اميا 

ويدس  أيزـام "اطـان البصاقـات" فهـػ يعسـ  بذـك  أساسـي  Pullيعتسج اطان اااباأ ام  مفهػن الدحا 
اــغ شخيــ  وضــع بصاقــات امــ  شاويــات السخــدوأ  دــتخجن ا ءــارة لمحاجــة إلــ  مــػات أو أجــداد أك ــخ 

 صات البلشقة.لعسميات االاتاج في السح

و دــتشج فمدــفة ااابــاأ إلــ  شؿيقــة أأ األوامــخ هــي التــي   ــجأ اإلاتــاج ولــيذ اإلاتــاج الــحس ي ــجأ األوامــخ. 
(Sarita & Ivana, 7198) 

 Work In Progress (WIP)يدتشج اااباأ إلـ  ف ـخة بدـيصة جـجام: يجـا أأ يكـػأ العسـ  قيـج التشفيـح 
يجــا أأ ا ــجأ بذــيد ججيــج فقــط اشــجما يــتع  دــميع اتمــة اســ  ســابقة أو  سخيخهــا إلــ  الػضيفــة محــجوتام، و 

 (Anderson, 7191) البلشقة في الدمدمة.

اطامام اامبلم لمتحكع في اإلاتاج وال خمجة ، واالاتسات ام  أأ ا  اسمية الشقة  سحح ما  Kanbanيعج 
ية الدابقة و عالج فقط األجداد التي أحح ها، واتيجة لـحلظ يكـػأ لـجيشا  ـجف  إاتـاج هػ ضخورس مغ العسم

 (Sanchez & Rajadell, 7191) متدامغ.

 :السبادئ األساسية في نغام كانبان 1-1-1
 & Huang)هشـا  اــجة مبــات  يجــا االلتــدان ظهــا اشـج  ص يــ  اطــان ااابــاأ فــي أس مجــال، وأهسهـا: 

Kusiak, 9116) 
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  مػازاة الججول الدمشي مـغ أجـ   حقيـ   ـجف  متـدامغ و بـايغ مـشخفس فـي اـجت األجـداد مـغ مخشمـة
 إل  أحخ .

 .جشا السعمػمات السعقجة وأاطسة التحكع الهخمية في السرشع  
 .يسشع إاتاج أو اق  أس قصعة ظجوأ بصاقة اااباأ 
  القصع السصمػبة في ا  مخشمة. هدحا فقط 
 .يسشع إرسال األجداد السعيبة إل  السخاش  التالية 
 .يجا إاتاج ال سية السصمػبة ظجقة مغ القصع السدحػبة 

 :أنهاع بظاقات كانبان 1-1-3
 يسكغ  رشيفها شدا وضيفتها إل : 

  بصاقات اإلاتاجProduction Order Kanban (POK): 

ية محجتة مغ السشتجات أو األجداد أو السػات بسجـخت ظيعهـا أو اسـتخجامها  دس  لسحصة العس  ب اتاج اس
(Kim, 7179)  (7198)شػرااي، األ  خ، و اميا، . و قدع إل: 

 .بصاقة إاتاج:  دتخجن بذك  رو يشي في العسميات التي ال  تصما  غييخات 
  إءارة:  دتخجن في العسميات األحخ  التي  تصما  غييخات.بصاقة 

  بصاقات الشق  أو الدحاWithdrawal Kanban (WK): 

. و قدـــع إلـــ  (Kim, 7179) دـــس  ظشقـــ  الحاويـــات إلـــ  محصـــة العســـ  التاليـــة امـــ  حـــط اإلاتـــاج 
 :(7198)شػرااي، األ  خ، و اميا، 

 .بصاقة في السرشع:  دتخجن لئلءارة إل  وقت اق  أجداد اجيجة إل  حط اإلاتاج 
 .بصاقة مػرت:  دتخجن اصمبات مغ السػرتيغ الخارجييغ 

 :  أنهاع أنغسة كانبان 1-1-4
 :Single Card Systemنغام البظاقة الهاحجة 

فقط وهػ أبدط  ص ي  لشطان اااباأ، ويتع ااتساته بذك   POK دتخجن في هحا الشسط بصاقات اإلاتاج 
أساسي اشجما   ػأ السدافة ظيغ محصات العس  الستتالية قريخة بحيث يسكشهسا اسـتخجان مخـدأ ماقـت 
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مخــدأ وارت و  (   ) Work Station jواشــج، شيــث يعســ  اسخــدأ صــاتر لسحصــة العســ  األولــ  
 Work Station j+9 (    9) .(Kumar & Paneerselvam, 7112)لسحصـة العسـ  التاليـة 

(The kanban technique, 7196) 

 (Huang & Kusiak, 9116)ءخوط أحخ  لتص ي  اطان البصاقة الػاشجة: 

 سخاة توراأ البصاقات. -

 .WIPااخفاض العس  قيج التشفيح  -

 .WIPصغخ السخدأ الساقت وسخاة توراأ  -

 التػاف  ظيغ معجل اإلاتاج وسخاة استخجان أو ظيع السػات. -

 Single Card Kanban System ػضيحي لشطان البصاقة الػاشجة  مخصط 9-2ءك  

 
 :Dual Card Systemنغام البظاقتين 

، و  ػأ السدافة ظيغ محصات العس  WKوالدحا  POKفي هحه الحالة يتع استخجان بصاقات اإلاتاج 
    أك خ وبالتالي ل   محصة مخدأ ماقت مشفر ، أس أأ مخدأ الراتر مغ محصة العس  األولـ  

 ,Kumar & Paneerselvam).  9    مختمــف اــغ مخــدأ الــػارت إلــ  محصــة العســ  التاليــة 

7112) 

 (Huang & Kusiak, 9116)ءخوط أحخ  لتص ي  اطان البصاقتيغ: 

 في السخدأ الساقت. WIPهشا  شاجة إل  بعس العس  قيج التشفيح  -

 وجػت مخدأ حارجي لشطان اإلاتاج. -
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 Dual Card Kanban Systemمخصط  ػضيحي لشطان البصاقتيغ  2-2ءك  

 

 :الخظهات السعتسجة في نغام كانبان 1-1-5
يعتسج اطان اااباأ ام  حصػات أساسية وبديصة مذتخاة ظيغ جسيع األاـػاع واألاسـاط، وقـج يـدتات  عقيـج 
العسمية أو يق   بعام لعجت السخـازأ الساقتـة والحاويـات والبعـج ظـيغ محصـات العسـ ، وهـحه الخصـػات هـي: 

(Kumar & Paneerselvam, 7112) 
 jإل  محصة العس   WKيتع إرسال بصاقة اااباأ  j+9اشج الحاجة إل  مػات في محصة اس   -9

 .)  حتػس ام   فاصي  الصما )اػع الساتة السصمػبة واجت القصع ومػقعها

ويـــتع إزالـــة بصاقـــة  jيـــتع ســـحا القصـــع السصمػبـــة مـــغ السخـــدأ الساقـــت الرـــاتر لسحصـــة العســـ   -2
)وهــػ  jلسحصــة العســ   POK-POSTالــحس اااــت مخافقــة لمقصــع ووضــعها فــي  POKكاابــاأ 

 السكاأ الحس  هجسع ؼيه البصاقات(.

 .j+9إل  محصة العس   WKيتع  دميع الحاوية التي  حػس الصما مع بصاقة  -3

 .j+9الخاص بسحصة العس   WK-POSTيتع إزالة هحه البصاقة ووضعها في  -4

التـي  سـت إزالتهـا لتعـػيس الـشقز فــي  POKب اتـاج قصـع مػافقـة لبصاقـة  jمحصـة العسـ     ـجأ -5
 السخدأ الساقت.

ابلشظ مسا س   أأ أهع ما يسيد اطان اااباأ هػ قجر ه ام  إتارة و شطيع السخدوأ شيث يسشع اإلاتـاج 
 تذا  األجداد السعيبة.الدااج لمسػات ويقم  الهجر، اسا يدااج ام  الخقابة والديصخة شيث أاه يده  اك
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 أهجاف نغام كانبان: 1-1-6
 و سخيـــخ العســـ  محصـــات إلـــ  السشاســـا الػقـــت فـــي الســـػات الهـــج  الخايدـــي مـــغ هـــحا الشطـــان هـــػ  دـــميع

 .واسيته إاتاجه يجا بسا يتعم  ؼيسا الدابقة السخشمة إل  السعمػمات

 (Huang & Kusiak, 9116) :التالية ظتحقي  األهجا  Kanban يقػن

 :Visibilityالرؤية  -7

التشفيــح  قيــج العســ ) األجــداد السصمػبــة مــع بصاقــات ااابــاأ  حــخ  أثشــاد معــام  والســػات السعمػمــات تمــج يــتع
WIP). 

 :Productionاإلنتاج  -2

 وال سيـة الػقـت ألاهـا  حـجت اإلاتـاج فـي الـتحكع وضيفـة  حقـ  التالية السخشمة اغ السشفر  بصاقة اااباأ
 .إاتاجها سيتع التي األجداد وأاػاع

 :Inventory الجرد  -3

 فــي الــتحكع يعــاتل بعــجت البصاقــات الــتحكع السخــدوأ، أس أأ مقــجار بالفعــ  يؿــيذ كاابــاأ اــجت بصاقــات
السخـــدوأ،  كسيـــة( أو  قميـــ ) زيـــاتة مـــع هـــحا العـــجت يتػافـــ ( أو  قميـــ ) زيـــاتة أأ شيـــث السخـــدوأ  كسيـــة

 .افدها السخدوأ  كسية في التحكع مغ بك يخ أبدط بالبصاقاتوبالصبع ف أ التحكع 

 إدارة السدتهدعاتالسبحث الثاني:  1-3

 :أهجاف تظبيق قهاعج وإجراءات السدتهدعات 1-3-2
ت )بحــخ، ومذــسر،  أهــع  األهــجا  التــي يدــع  إليهــا مــغ حــبلل  ص يــ  القػااــج واإلجــخادات ( 7199شــج 

 تاح  السدتػتاات والسخازأ في الشقاط التالية: 

 .السعاييخ والسػاصفات سبلمة استبلن السػات، وصبلشي تها لبلستعسال بستا .9

 .الحجوت السصمػبةلت ػأ في ها سػد استعسال وسػد صخ  هحه السػات، وبالتالي  شطيع  سميشمغ  الحج .2

 .سبلمة  خديغ وشفظ هحه السػات، بصخيقة  حافظ ام  سبلمتها وسبلمة استخجامها .3
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 .اسيات  غص ي االشتياجات الفعمي ة بجػتة م م  وبسق   سعخ مسكغ  سميغ أق  .4

ســػات بحيــث يغص ــي االشتيــاج الفعمــي توأ ااقصــاع، وتوأ  ــخاكع اســتسخاري ة وجــػت مخــدوأ مــغ هــحه ال .5
 .س في الشهاية إل  إ بل  هحا السخدوأ أو جدد مشهتيا 

 .سهػلة الخقابة والديصخة ام  السخدوأ مس ا يده  اسمي ة الجخت .6

مـــة و ابعـــة لػضيفـــة الذـــخاد، ف ا ـــه بعـــج االاتهـــاد مـــغ اسمي ـــة الذـــخاد  وبســـا أأ  اسمي ـــة التخـــديغ اسمي ـــة مكس 
والعس  ام  ا  بـاع  تػتاات والسخازأ باستؿبال السػاتبخصػا ها وإجخادا ها،   جأ اسمي ة التخديغ في السد

 .اإلجخادات البلزمة لمتعام  معها

 ويػض   الذك  التالي اإلجخادات الخايدي ة العام ة لمتخديغ:

 اإلجخادات الخايدي ة العام ة لمتخديغ 3-2ءك  

 

  (Bapat, 7197)أنذظة السدتهدعات 1-3-1

 أمـخ الذـخاد ووثيقـة الذـحغ، فحـز ال سي ـات، التحق ـ  مـغ فحـز البزـااع مقاظـ   :استالم البزااعع
 .وجػت أس  مف

 ت اـ   اشرـخ ظـخقع : تحجيج البزاعع يتع   حجيج العشاصخ ظػشـجة شفـظ السخـدوأ السشاسـبة، شيـث يحـج 
 .التدجي  ورقع ال سي ة السدتمسة

  يتع  فخز البزااع ووضعها بعيجام في السخازأ : إرسال البزاعع إلى السخازن. 
  يــتع  االشتفــال بالبزــااع فــي السخــازأ و حــت الحسايــة السشاســبة شتــ  يــتع  شم هــا : البزاااعع إمدااا

 /.اإلابلن بالحاجة لها/
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 التجسيعها لسشصقة م خدوأ وج حجيج العشاصخ السصمػبة مغ الس :البزاعع اختيار. 
 اة لصما واشج وفحرها مغ األحصاد ت الصماو  ، جسيع العشاصخ السكػ   . حجيث سجبل 
 يــتع   غميــف الصمبــات، وإاــجات مدــتشجات الذــحغ، و حسيــ  البزــااع امــ  اخبــات : لذااحشاتا إرسااال

 . الشق 
 م مــغ ال سي ــة  يجــا االشتفــال بدــج   ل ــ   اشرــخ يعــخض هــحا الدــج   : السعمهمااات نغااام تذااغيل كــبل 

 .الستػف خة وال س ية السدتمسة وال س ية الراترة والسػقع في السدتػتع

 :السدتهدعاتأنهاع التخزين في  1-3-3
ت  ة أاػاع لمتخديغ في السدتػتاات ام  الذك  التالي: (Bapat, 7197)شج   اج 

   التخديغ العان. 
   التخديغ الخاص. 
 التخديغ وفقام لمعقػت. 
 ت العسبلد  .التخديغ متعج 

 (Bapat, 7197) أهجاف تحقيق كفاءة عسمّيات السدتهدعات 1-3-4

 قجيع حجمة العسبلد في الػقت السشاسا . 
 صحي  وبذك  بدهػلة اميها الع ػر يسكغ شت  العشاصخ  تب ع. 
  التشق    مفة  قمي  وبالتالي ال جاي الجهج إجسالي مغ التقمي. 
 البزااع تاح  وحارج التخديغ. 
 العسبلد مع ا  رال روابط  ػفيخ. 

 :أنغسة إدارة السدتهدعات 1-3-5
هـػ ظخاـامج  ص يقـي   Warehouse Management System (WMS) إتارة السدـتػتاات اطـان

ع فــي األاذــصة اليػميــة لمسدــتػتع ويــجيخها  يدــااج هــحا الشطــان فــي الحفــال امــ  الفحــز الــجورس  . يــتحك 
أاطسـة السخـازأ فـي الدـشػات  اسـتخجمت .الخان والذـحغ ومبلشطـات العسـبلد لتفاصي  السخدوأ والسػات

ر الت شػلػجيل غ مشح شجوث الو  .فقط الساضية لتػفيخ السعمػمات األساسي ة ال  يخ،  غي خ ا   ءيد  تصػ 
بدخاة ا يخة وأصبحت الذخاات اآلأ  عسـ  مـغ حـبلل هـحه التقشي ـات الحجي ـة إلتارة السدـتػتاات، التـي 
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 قم   مغ فخص شجوث أحصاد أثشاد مخشمة الذحغ، شيث  دتخجن ال يااات و حافظ اميها بدـخاة ا يـخة، 
ــا يدــااج فــي زيــاتة إاتاجي ــة الذــخاة مــ ــزي .غ حــبلل إاتــاج السديــج والسديــج مــغ الدــمعمس   & Ali) مخ 

others, 7171) االسـتفاتة مـغ السدـاشة، و ـػفيخ الصاقـة  أاطسـة إتارة السدـتػتاات فـي فػااـج اسـتخجان
 .والػقت، وزياتة اإلاتاجي ة، والجق ة في الشتااج، وجػتة الخجمة األفز  إلخ

ت في  تب ع و عق ا جػتة السشتجات، األمخ الحس يات س   دااج إأ  السخاؾبة السدتسخ ة والحفال ام  الدجبل 
ــف فــي السدــتػتع عالي ــة أاطســة إتارة السدــتػتاات  ــام غ جــػتة االيــة لمخجمــة ف إأ  . لعسمي ــات توأ  ػق 

مــــة ــــاع الدــــمع  السقج  ات السدــــتخجمة فــــي قص  لمعســــبلد واســــتخجان أفزــــ  السدــــاشة والقــــػ  العاممــــة والسعــــج 
 .االستهبلكي ة

السدــتػتع بسا ــه مشصقــة  عســ  امــ   خــديغ البزــااع لئلاتــاج أو اتــااج ، (Harjono, 7191)ويعــخ   
اإلاتــاج بكسي ــة وفتــخة زمشيــة معي شــة يــتع   ػزيعهــا بعــج الــظ امــ  السػقــع السقرــػت ظشــادم امــ  الصمــا امــ  

 . PPICأو ( WMS)اطان إتارة السدتػتاات 

قـان ظترـشيفها إلـ  مدـتػتاات إاتـاج ومخاكـد مسدتػتاات، شيث أيزام ظػضع  رشيف ل Harjonoقان 
، ومدتػتاات يفها إل  مدتػتاات السػات  الخانومغ حبلل أتوارها في سمدمة التػريج، يسكغ  رش.  ػزيع

، ومدـــــتػتاات البزـــــااع الجـــــاهدة، ومدـــــتػتاات التػزيـــــع، ومدـــــتػتاات التشفيـــــح، التشفيـــــحالعســـــ  قيـــــج 
ي ـي غ الذـك   .العسبلد، ومدتػتاات حجمـة الؿيسـة السزـافة والسدتػتاات السحم ية العاممة مباءخة لصما

 الػضااف الشسػاجي ة لمسدتػتع:

 الػضااف الشسػاجي ة لمسدتػتع 4-2ءك  

 

هــػ اطــان  ص يــ  شاســػبي  قــااع امــ  قااــجة ال يااــات، يدــتخجن ( WMS)إأ  اطــان إتارة السدــتػتاات 
لتحدــيغ افــادة السدــتػتاات فــي الحفــال امــ  تق ــة ظيااــات السخــدوأ مــغ حــبلل  دــجي  اــ   معاممــة فــي 
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سمدــمة التػريــج،  كشطــان يــشط ع أاذــصة التخــديغ فــي( WMS)يعســ  اطــان إتارة السدــتػتاات . السدــتػتع
إأ  الغخض األساسي  مغ هحا . زااع، وإتارة أوامخ الذخاد مغ السخدوأ م   استبلن السخدوأ،  خديغ الب

ع فــي شخاــة و خــديغ السخــدوأ فــي السدــتػتع ومعالجــة السعــامبلت الستعم قــة باســتبلن  الشطــان هــػ الــتحك 
 .واحتيار وأحح وءحغ السخدوأ في السدتػتع

 في السدتػتع فر  السػاتالسخص صات التجف ؿية لعسمي ات استؿبال و  5-2ءك   

 
 

 .  ع   صػيخ هحا الشطان لتم ية اشتياجات السدتخجميغ ليكػأ أك خ افادة مغ الشطان الحس يتع  يجوي ام 
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فــي اآلواــة األحيــخة هــػ الشطــان الدــااج مقاراــة بعسمي ــات السدــتػتاات الدــابقة التــي يــتع   WMSأصــب  
يسكــغ أأ يدــه    ص يــ  . امــ  الشحــػ األم ــ  إجخاؤهــا يــجوي ام، والــظ لتحدــيغ ال فــادة والػفــاد بالستصم بــات

اطــــان إتارة السدــــتػتاات اســــ  اطــــان التخــــديغ مــــغ حــــبلل زيــــاتة ال فــــادة مــــغ شيــــث  دــــجي  ال يااــــات 
يسكـــغ أأ يكـــػأ هـــحا الشطـــان أيزـــام وســـيمة لتبـــاتل و . ومعالجتهـــا، وزيـــاتة أمـــغ ال يااـــات وتق ـــة ال يااـــات
تاات، بحيـث أا ـه اشـج شـجوث أس   غييـخ فـي السخـدوأ السعمػمات ظيغ السداوليغ والسدتخجميغ والسدتػ 

 .في السدتػتع فديتع  حجيجه بدخاة

ــا مــا  دــتخجن  ، م ــ  الساســحات الزــػاي ة (AIDC) قشي ــة التقــاط ظيااــات السعــخ   التمقــااي  WMS البم
( حمي ـــةءـــبكة السشصقـــة الس)لمخمـــػز الذـــخيصي ة وأجهـــدة ال س يـــػ خ السحسػلـــة والذـــبكات السحمي ـــة البلســـم ي ة 

تات الخاتيػي ة  بسجـخ ت جسـع ال يااـات، يكـػأ . لسخاؾبة  جف   السشتجـات بكفـادة( RFID)وأيزام  حجيج التخت 
يسكـغ . هشا  إم ا مدامشة مجس عة مع قااجة ظيااـات مخادي ـة أو إرسـال السـم ي  إلـ  قااـجة ظيااـات مخادي ـة

ـ  هـحه اآلليـة فـي  .زـااع فـي السدـتػتعلقااجة ال يااات بعج الظ  قجيع  قاريخ مفيجة شػل شالـة الب  تػض 
 :الذك 

  WMS 6-2 ءك 

 

 

مػقــع العشرــخ السصمــػب، ألأ  الشقــ  أو  WMS، ســيخ خ التــي  طهــخ فــي الذــك  فــي  قشي ــة البــاراػت
السػقع سـيتع   دـجيمه فـي الشطـان اـغ شخيـ  مدـ  الخمـد الذـخيصي لمبزـااع، بحيـث يـتع   حـجيث السػقـع 

 .ام  الشطان بذك  مدتسخ  
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 الباراػت 7-2ءك  

 

 

 :فهاعج استخجام نغام إدارة السدتهدعات 1-3-6
 في الشقاط التالية: (Harjono, 7191)يسكغ  حجيج فػااج استخجان اطان إتارة السدتػتاات بحدا 

  :يدــــس  احتيــــار تحقيااااق أمثمااااة العسمّياااااتWMS   الرــــحي  لؤلاســــال ظتحدــــيغ العسمي ــــات تاحــــ
فقـــط الع ـــػر امـــ  العسمي ـــات الرـــحيحة التـــي  شاســـا األاســـال  هـــحا ال يعشـــي. بدـــهػلة السدـــتػتع

ــــــا  مــــــظ التــــــي  شاســــــا أاــــــػاع الســــــػات التــــــي  ــــــجيخها يشــــــة، يسكــــــغ . التجاري ــــــة افدــــــها، ول ــــــغ أيزم كع 
ــــــط /لمذــــــخاة ،  ذــــــكي  اطــــــخة ءــــــاممة TMSظشطــــــان إتارة الشقــــــ   WMSالسشط ســــــة مــــــغ حــــــبلل رب

 .لمسدتػتاات  ستج  إل  ما وراد الججراأ والخفػ 
 ــة، إلــ   حتــاج ءة تهزيااع العسالااة: كفااا متغي ــخات م ــ  شجــع السشذــسة ومتصم بــات مشاولــة الســػات  الخاص 

 WMSيجـا أأ يكـػأ . التعام  مع ال فادة بذك  مختمف فـي اـ   مخشمـة مـغ مخاشـ  سـيخ العسـ 
أصـب  الػقـت والجهـج . قاترما ام   خريز هحه السهان  ام  األرض بسك خ الصخا مشصؿي ـة وفعالي ـة

سػارت بذك  متدايج اقصـة فـخا فـي األسـػاا السدتشسـة  يسكـغ أأ  ـات س اـجن اإلتارة الجي ـجة لشقصـة وال
 .الفخا هحه اارثي ة بالشدبة لؤلرباح شػيمة األج 

  :يدــااج معشهّيااات السااهّعفينWMS  هــحا الشــػع مــغ . فــي  ــػفيخ ـيكمي ــة إيجاظي ــة فــي مكــاأ العســ
ز معشػي ـــات  الس شـــي  جي ـــجام، ســـػ  يتستـــع هـــاالد  WMSمـــغ حـــبلل . الســـػض فيغالـــجاع الهيكمـــي  يعـــد 

 .السػضفػأ أافدهع ظتخريز أك خ افادة لمسهان ، واستقبللي ة في أتوارهع، وتق ة أفز  في اسمهع

  :يدــااج السدــتػتع الــحس يــتع   ذــغيمه بكفــادة امــ   قميــ  مهــ  تحدااين عالقااات السااهّردين والعسااالء
ــا يعشــي التدـميع وأحصــاد تق ــة الصمبـات ، وهــحا يعشــي أأ  السديــج مـغ العســبلد راضــػأ اـغ شمبــا هع، مس 

 .ظجوره السديج مغ الس يعات

  :اشج وجػت مخدوأ قاظ  لمتمـف أو أس  مخـدوأ آحـخ مقي ـج بالتـاريخ فـي تخفيض مراريف التذغيل
ج السدتػتاات، يسكـغ أأ يدـااج اطـان إتارة السدـتػتاات الجي ـج فـي  قميـ  الشفايـات مـغ حـبلل  حجيـ
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فـي جعـ   الشطـان كم سـا اجـ . الػشجات التـي يجـا ااتقاؤهـا أوالم، والتـي قـج  حتـاج إلـ  تفـع الس يعـات
 يجـــاتفعـــه لمخـــارج، وقـــ   اـــجت األءـــخاص الـــحيغ  الـــحس يسكـــغزات الحجـــع  الســـػض فيغ أك ـــخ فاامي ـــة

 . خريرهع ل    جدد مغ سمدمة التػريج

  :ال يئة السشاسبة واستخجامه بسفز   خ يـا، سـػ  اشج  خديغ السخدوأ في تهازن أفزل لمسخزون
 .يدي  الظ الخختة والهجر والتقاتن

  :اشجما   ػأ الصمبات الرـاترة تؾيقـة، ال يكـػأ سـج   الصمـا اشـجها تكامل تخظيط مهارد السشّغسة
ــا يســش  رؤيــة أوضــ   رة أو االســت جال أو مذــكبلت الذــحغ، مس  ــا فــي اسمي ــات الذــحغ الست ــخ  متػرشم

يتعامــــ  مــــع اــــ  ءــــيد مــــغ الذــــاوأ السالي ــــة إلــــ  الســــػارت  ERP اطــــخام ألأ  .. ت اإلجسالي ــــةلمعسمي ـــا
البذــخي ة، و خصــيط الصمـــا إلــ   تب ــع الدـــػا  ف ا ــه ســػ  يحتـــاج إلــ  ظيااــات اطيفـــة لمعســ  بذـــك  

 .صحي 

  :يتصم ــا اطــان تحدااين األماان والدااالمةWMS  ــال إتحــال السعــامبلت باســتخجان الحــجيث مــغ العس 
وهـــػ يدـــااج امـــ   قميـــ  . ام خـــاص ظهـــع، مـــغ أجـــ  إجـــخاد  ـــجقي  أيزـــسدـــتخجن الفخيـــج الشدـــاب ال

 .االحتبلس وأءكال االا ساش األحخ  

  :اشجما يتسكغ السػر توأ مغ الػصػل إل  استخجان السخـدوأ الخـاص  ظهـع، فـ ا هع الذفافّية والرؤية
ز مغ بعـس الت ـخار، يسكـغ مغ حبلل التخم  . يكتد ػأ القجرة ام   خصيط و شفيح إاتاجهع الخاص  

ــــة واــــحلظ  قميــــ  الت ــــاليف السخ بصــــة باالشتفــــال بسخــــدوأ السدــــتػتاات  التقميــــ  مــــغ السهمــــة الدمشي 
ظجالم مغ التقاريخ الجوري ة التي  دتسخ  لفتخة شػيمة بعج أأ يتع  اسـتخجامها لمترـحي ، يسكـغ . الفااس

ستفاتة مغ التقاريخ التي يـتع  دـميسها الس شي  بذك  جي ج اال WMSلمذخاات التي  عس  ام  إاجات 
ر شدا الزخورة  .بذك  مت خ 

  :ام تااسـ وهشـا يعتسج التحديغ فـي السشط سـة، امـ  العجيـج مـغ الجػااـا السختمفـة، التحدين السدتسّر 
 . فخصة لمؿيان بعس  أفز  و حقي  السديج

ت   ػفيخ مكاأ أيزام فػااج إتارة السدتػتاات ظشقاط أساسي ة ثبلثة  تمخ ز في  (Bapat, 7197)كسا شج 
 . حديغ مدتػيات حجمة العسبلد، و  قمي    اليف الشق ، وفي لتخديغ وشساية السخدوأ 

 :أنهاع أنغسة إدارة السدتهدعات 1-3-7
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ة، ويعتســج الشــػع  ختمــف أاطســة إتارة السدــتػتاات فــي مجسػاــة متشػاــة مــغ األاــػاع وشــخا  شفيــح مختمفــ
 ,Harjono)وبحدـا  ظشـادم امـ  اطـان الـتحكع فـي السدـتػتاات،. اـاتةم امـ  شجـع وش يعـة السشط سـة

 : سي د األتظي ات ثبلثة أاػاع مغ أاطسة إتارة السدتػتاات ،(7191

 نغااام إدارة السدااتهدعات األساسااي Basic-WMS:  هــحا الشطــان مشاســا لــجاع مخاؾبــة السخــدوأ
قـج يـتع  إاذـاد  عميسـات التخـديغ واالاتقـاد .  دـتخجن بذـك  رايدـي  لتدـجي  السعمػمـات. والسػقع فقـط

ت البلســـم ي معمػمـــات إتارة السدـــتػتاات . ظػاســـصة الشطـــان وربســـا يـــتع اخضـــها امـــ  محصـــات التـــخت 
 .بديصة و خاد ام  اإلاتاجية بذك  أساسي

 نغااام إدارة السدااتهدعات الستقااّجمAdvanced-WMS  : الػضيفــة التــي يػفخهــا  باإلضــافة إلــ
WMS يكــــػأ األساســــي ،WMS    ــــة  ــــجف ــــ   خصــــيط الســــػارت واألاذــــصة لسدامش ــــاترام ام ن ق ــــج  الستق

د . البزااع في السدتػتع ن ام   حمي  اإلاتاجي ة والسخدوأ والقجرة WMSيخا   .الستقج 
  نغااام إدارة السدااتهدعات السعّقااجComplex-WMS : باســتخجانWMS  ــج، يسكــغ  حدــيغ السعق 

التتب ـع ) تػف خ معمػمات شػل ا  مشتج مغ شيث مكاأ وجػته . لسدتػتع أو مجسػاة السدتػتااتا
ع)، وما هي وجهته ولسااا (والتعق ا ابلوة ام  الظ، يػف خ الشطان السعق ج (. التخصيط والتشفيح والتحك 

 حدــيغ  وضــااف إضــاؼي ة م ــ  الشقــ  والتخصــيط المػجدــتي  اس الؿيســة السزــافة والــحس يدــااج امــ 
 .اسمي ات السدتػتاات اك   

ع فــي شخاــة و خــديغ الســػات تاحــ  السدــتػتع WMSإأ  الغــخض األساســي  مــغ  يسكــغ  ، شيــثهــػ الــتحك 
ت البلسم ي أو مديجام مغ االثشيغه ااتبار   .مدتشجام ورؾي ام أو قااسام ام  التخت 

أ  عس  إتارة السدتػتاات أ يجا (Bapat, 7197) لتحقي  زياتة اإلاتاجي ة و خؽيس الت اليف بحدا
 :ام  الشقاط التالية

 .شيث أأ  السداشة هي أك خ   مفة رأسسالي ة بالشدبة لمسدتػتاات: السداحة من االستفادة تعغيم -
ات مشاولــة الســػات هــي  :والسعااّجات لمعسالااة الفّعااال االسااتخجام - العسالــة هــي أك ــخ   مفــة  ذــغي ، ومعــج 

 .  مفة رأسسالي ة ثااي أك خ

 :السبادئ التي تقهم عميها أنغسة إدارة السدتهدعات 1-3-8
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يسكــغ إجــخاد السعــامبلت أو اسمي ــة التخــديغ م ــ  الذــحغ واالســتبلن والتخــديغ والشقــ  واالاتقــاد مــغ حــبلل 
ة مفـاـيع  ,Harjono)افدـها، هشـا  ثبلثـة مفـاـيع ءـااعة االسـتخجان اسـا قـان بذـخشها  WMSفـي . اـج 

7191): 

 :(first in first out) “FIFO”  التي  جح  السدتػتع  أأ  البزااع أو السػاتيعشي هحا السفهػن
ل مغ يخخج  .أو الم يجا أأ   ػأ أو 

  :(last in first out) “LIFO”  م   خخجهي التي  العشاصخ التي تحمت السدتػتع آحخام  .أوال 
 FIFO and LIFO 8-2 ءك 

 

 :(first expired first out) “FEFO” العشاصخ األسخع ااتهادم في الربلشي ة يجا أأ  خخج
 .أو الم 

 في الذك : FEFOيطهخ اطان 

 FEFO 9-2 ءك 
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الـجاح  ) FIFOمغ ظيغ السفاـيع ال بلثـة السـحاػرة أاـبله، اـاتةم مـا يكـػأ السفهـػن األك ـخ اسـتخجامام هـػ 
ول غ في الػقت الحالي، ست جأ جسيع السشتجات  قخيبام في اال  جـاه السـتخجان اطـان  (.أو الم هػ الخارج أو الم 

FEFO شت  بالشدبة لسشتجات قصع الػيار . 

 :تظبيقات أنغسة إدارة السدتهدعات 1-3-9
.  ص  ــــ  الذــــخاات المػجدــــتي ة أاطســــة إتارة السدــــتػتاات مــــغ أجــــ  افــــادة العسمي ــــة والتحدــــيغ والذــــفاؼية

الخسـع التخصيصـي   ااتةم السخاش  األربع السهس ة لمتشفيح الشاج ، والتي  طهخ فـي WMSح وسيتصم ا  شفي
 ,Andiyappillai) السعمػمـاتأتاـاه لزـساأ  م يـة متصم بـات العسـ  بال امـ  ظػاسـصة شمـػل   شػلػجيـا 

7191) : 

 WMSمخاش   ص ي   95-2ءك  

 

مذـاراة العجيـج مـغ الذـخااد التجـاريي غ فـي جسيـع األوقـات، والـظ مـغ أجـ   دـميع  WMSيتصم ا  شفيح 
يات وقزـــايا فـــي اـــ   مذـــخوع  شفيـــح . السذـــخوع ظشجـــاح ظشـــادم امـــ  الســـػارت وال يااـــات  WMSهشـــا   حـــج 

 .الستاشة لمتدميع الشاج  لمسذخوع

 :إدارة السخزون  1-3-22
 شفيـح هـحه اإلتارة هـػ .  (Harjono, 7191)دـتػتاات عـج  أاطسـة مخاؾبـة السخـدوأ جـددام مـغ إتارة الس

يــتع   شفيــح هــحه اسمي ــة اإلتارة هــحه فــي مدــتػتع لــه . اسمي ــة إتارة إشيــاد و خــديغ البزــااع فــي السدــتػتع
ت وقج  ع   رسيع إتارة السدتػتاات مغ أج  معالجة أاذصة التخديغ التي سػ   اث خ . سج  إتارس محج 

ع . اام  اسمي ة اإلاتاج بسكسمه ست ػأ إتارة السدتػتاات السهجارة بذك  جي ج قاترة ام  زياتة افادة التحك 
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في السػات  أو مشاولة السػات  في السدتػتع، شيث أا ه إل  جااا التصػ رات الت شػلػجي ة الحاصـمة، سـت ػأ 
 .مشاولة السػات واإلمجاتات في السدتػتاات أسخع وأك خ اسمي ة

، توأ إأ  أاذـــصة إتارة السدـــتػتاا ـــجة لمغايـــة إأ  ـــع  إجخاؤهـــا بذـــك  يـــجوس  ـــجة، ســـػ    ـــػأ معق  ت السعق 
م لتدـهي  الػصـػل إلـ  أاذـصة ، فقج استخجان األساليا الت شػلػجي ة الحجي ة ن الت شػلػجي  شبل  أصب  التقج 

الـة وااليـة الجق ـة ع فيها، أس باستخجان اطان التخديغ السحػسا الحس يعت خ صشعة فع  فـي  التخديغ والتحك 
مي . معالجــة ال يااـــات ويسكــغ أأ يـــات س  شفيـــح اطــان التخـــديغ السحػســا إلـــ   حدـــيغ فعالي ــة اســـ  مذـــغ 

ــة ال يااــات، و دــهي  البحــث اــغ البزــااع، ومعالجــة ال يااــات بذــك  أفزــ  وأســخع،  السدــتػتاات، وتق 
 .و حديغ  دجي  السخدوأ و خديشه

 أنغسة اإلدارة االستراتيجّية لمسخزون  1-3-22
كمّا  ،المخّزونمّه أجّل تحذيّذ أولىيّّاث مسّتىياث  ABC-XYZ ق العذيّذ مّه المىظمّاث تحليّلتطبّّ

 حجيـج مدـتػ  السخـدوأ، يسكـغ لمسشط سـة  خرـيز مػارتهـا امـ   بعـج (Eleftheria, 7192) تشّير.
ــا لمقص ااــات م ــ  الدياســة فــي وقــت االســتحقاا فــي   .الشحــػ األم ــ  ت الذــخاات أهــجافها وفقم لــحلظ،  حــج 

 تس  ـ  إشـج  أك ـخ مدايـا هـحه الصخيقـة فـي سـهػلة فهسهـا وإاذـاد . امـ  سـ ي  الس ـال "A" لمخمـػز يـػميغ
ع في مدتػيات السخدوأ ام  القص ااـات، ويسكـغ آلية  حك   الخمـػز التـي  جـاوزت  بدـهػلة  حجيـجع لمتحك 

افــــات   ــــات س إلــــ  االســــتحقاا والتــــي  ــــات س إلــــ  مخــــدوأ زااــــج واألحــــخ  التــــي  حــــت االســــتحقاا والتــــي
 .السخدوأ 

 العهامل السؤّثرة عمى االستخجام الفّعال لمسدتهدعات  1-3-21
 ظترشيف العػام  الساث خة ام  االستخجان الفع ال لمسدتػتاات اسا يمي: (Bapat, 7197)قان 

ال  خـــد أ البزـــااع فقـــط امـــ  األرض، ول ـــغ فـــي  :ساااتخجام التكعيباااّي لمسدااااحة وإمكانّياااة اله اااهلاال
بة مغ  عتسج سعة السدتػتع ام  مج  االر فاع الحس يسكشـه  خـديغ البزـااع  .السدتػتع السداشة السكع 

 .وفقام له

  .شج  أتا  مغ العس  مع  عشي إمكااي ة الػصػل القجرة ام  الػصػل إل  البزااع السصمػبة
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 وإمكااي ة الػصػلاالستخجان الت عي ي   99-2ءك  

 
  مهقع السخزون: 

يهــج  مػقــع السخــدوأ إلــ   قــجيع حجمــة العســبلد السصمػبــة، و تب ــع مكــاأ  خــديغ العشاصــخ، و قميــ  
 .جهج االستبلن والتخديغ واستختات العشاصخ

 ؽي ـــة معـــام، و جسيـــع هـــج  أاطســـة  حجيـــج السخـــدوأ األساســـي ة إلـــ   جسيـــع ال شـــػت اات الرـــمة الػضي
، و حجيــــج مػقــــع الحخاــــة معــــام، واــــحلظ  جسيــــع العشاصــــخ الستذــــاظهة فيديااي ــــام معــــام  العشاصــــخ ســــخيعة

 .السخدوأ العام  واالشتياشي  بذك  مشفر 

 لمسدـتخجميغ فـي اـ   وقـت، و قميـ  بدـهػلة متاشـة السـػات:   ػأ مدايا التخديغ فـي اقصـة االسـتخجان
 .السخادس  اميها، وحفس   اليف التخديغ  القزاد أو السػات مشاولة

ت الجـــخت، : ظيشســـا   ـــػأ مدايـــا التخـــديغ السخاـــدس   ع، وســـهػلة الحفـــال امـــ  تق ـــة ســـجبل  ســـهػلة الـــتحك 
ز، واحلظ مخدوأ أماأ مشخفس  .ويسكغ استخجان التخديغ الستخر 

 انتقاء وتجسيع الظمبات: 

 سةمغ السدتػتع مجس عة ومجه دة لـمذحغ، واألاط اشج استبلن شما، يجا الحرػل ام  العشاصخ
 :السدتخجمة

يشتذخ مشتقي الصمبات في جسيع أاحاد السدتػتع، ويكػأ الصما جاهدام  : Areaاطان السشصقة -
 .لـمذحغ اشج ااتهاد مشتقي الصمبات
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يشقدع السدتػتع إل  مشاش ، ويعس  ا   مشتقي فقط في مشصقة :  Zoneاطان السشصقة -
رة   العشاصخ مغ ا   مشصقة إل شدا السشصقة، ويتع  إرسال  يتع  قديع الصما -مخر 

 .مشصقة الحذج
يجسع لعجت  ، باست شاد أأ  ا  مشتقي اشاصخ zone افذ اطان السشصقة: اطان متعجت الصمبات -

 .افذ الػقت مغ الصمبات في
 أمن العشا ر والتحّكم الفيزياعّي بها: 

 اطان  خؾيع جي ج ل    جدد -
التحق   مغ ال سية،  دجي  الرفقة،  شفيح  حجيج العشرخ، : جي جام  ومػث   بديط معامبلت اطان -

 السعاممة فعمي ام 
 .، مع وصػل اان  محجوت(مغم )يجا االشتفال بالسخدوأ في مكاأ آمغ : محجوت وصػل -

 :اإلدارة التقميجّية لسهاّد السدتذفى 1-3-23
السدـتػتع السخاـدس  التخـديغ مكفـػالم فـي يكـػأ .  تع  إتارة مػات  السدتذؽيات بذـك   قميـجس  بسخـدوأ ا يـخ

، شتـ  امـ  الـخ ع مـغ أأ  الحاجـة الفعميـة لسشـع . وق   ا  ءيد في العشاظخ هـحا هـػ اإلجـخاد االاتيـاتس 
ر الظ يتع   شفيح هحا الخو يغ ااتةم مغ ق   مػض في السدتذف ،   .افات مخدوأ إمجاتات السدتذف  ال   خ 

يػل ـج التشـاقس هـحا اـجن ال فـادة فـي إتارة . ا األمـخالحيغ ال يكػاػأ وااـيغ إلتارة الت ـاليف السخ بصـة ظهـح
، والتي يسكغ أأ  ات س بذـك  مباءـخ و يـخ مباءـخ (Battini & Rafele, 7118)السخدوأ اسا يذيخ

ة العام ـة مـغ ااشيـة أحـخ   إلـ  ااخفـاض جـػتة الخجمـة مـغ ااشيـة، و  ـاليف إضـاؼية إلـ  ظشيـة  .الرـح 
ت الجشـاح  يـخ مشط سـة بسـا يكفـي، بحيـث يسكـغ الع ـػر امـ  ما   ػأ مدـتػتاا ام ابلوة ام  الظ،  الب

بالتــــالي ســــػ   ــــات س اإلتارة  يــــخ الرــــحيحة  .السشــــتج افدــــه فــــي مػاقــــع مختمفــــة فــــي افــــذ السدــــتػتع
مــــغ السهــــع  التسكيــــج امــــ  أأ السدــــاشة )لمسدــــتػتع إلــــ  االســــتخجان  يــــخ السشاســــا لسدــــاشة السدــــتػتع 

إأ  هــحه اإلتارة (. ويجــا أال  ذــغمها اإلمــجاتات  يــخ السدــتخجمةاســتخا يجية لمغايــة بالشدــبة لمسدتذــؽيات 
التقميجي ة لمسدتػتع ال  زسغ  حقي  االستخجان األم ـ  لمسـػات  السػجـػتة ضـسغ السدـتػتع، واتيجـة لـحلظ 

 .سػ   شتهي صبلشي ة بعس األصشا  وأيزام  رب  السػارت زااجة اغ الحاجة

 LIFO إجخااي ـة الخفـػ س  لمسـػات  السػجـػتة فـي الخدااـة وامـ  ابلوة ام  الظ، يدتخجن التشطيع التقميـج
اوالم(. ي ــي غ )الــجاح  أوالم هــػ الخــارج  FIFOهــحا اإلجــخاد هــػ اؿــيس إلجــخاد (. الـجاح  آحــخام يخــخج أوالم )
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ام لدمدة اإلمجات السػجػتة في السدتذؽيات. في ال جاية، يجا التسييـد ظـيغ السشتجـات الذك  اسػاجام اام
ــة التــي اــاترام مــا  دــتخجن  ــة التــي  ــخت إلــ  السدــتػتاات ليــتع   خديشهــا، وبــيغ السشتجــات الخاص  االاتياتي 
ـــة ظهـــا. فعشـــجما  ـــخ  السسخ ضـــات  و  ـــػأ فـــي العـــاتة باهطـــة الـــ سغ، والتـــي  تصم ـــا مدـــارات إمـــجات حاص 

ـــازات، ...(، يـــتع  إرســـال ال صمبـــات إلـــ  السدـــتػتع ضـــخورة شمـــا مـــػات  ااتياتي ـــة )الحقـــغ، السحاليـــ ، القف 
السخاــدس  الــحس يخــد أ جسيــع السشتجــات، ويقــػن السدــتػتع السخاــدس  ب حبــار الســػر تيغ الخــارجي يغ اشــجما 

خ السخدوأ اغ اقصة إااتة الصما  . (Battini & Rafele, 7118)يشخفس ماء 
 

معامالت كانبان التي تؤّثر عمى أنغسة إدارة السبحث الثالث:  1-4
 السدتهدعات

ظتحجيج معامبلت اااباأ التي  ـاث خ امـ  أاطسـة إتارة السدـتػتاات اسـا  (Ali & others, 7171)قان 
 يمي:

 الحّج من اإلفراط في اإلنتاج: -2

الت مفـة اإلجسالي ـة وهـػ يدـ  ا زيـاتة  يخجع اإلاتاج الدااـج فـي السرـشع بكسي ـات ا يـخة إلـ  سـػد التخصـيط،
أصـب  باإلمكـاأ  ،Kanban بسدـااجة  قشي ـة .السدـتػتااتلمسدتػتع، ويات س إلءغال مداشة أك خ مغ 

ـــال لمغايـــة بغـــس  الشطـــخ اـــغ مدـــتػيات السخـــدوأ أو هـــجر  لفخيـــ  المػجدـــتي ات إتارة األءـــياد بذـــك  فع 
 . اإلاتاج

 تحقيق السدتهى األمثل لمسخزون:-1

اات. إأ  اسي ة إأ  السخدوأ الدااج، سػ  يات س إل  هجر وافايات ضخسة في مفهػن اطان إتارة السدتػت
اــة والتــي ال   ــػأ مصمػبــة مــغ العســبلد،  عت ــخ افايــة وهــجرام.  لتقميــ  هــجر السخــدوأ إلــ  السشتجــات السخد 

يقػن الشطان ب تارة السخدوأ ا خ  حجيج مدـتػيات اإلاتـاج  . مدتػاه األتا ،  ع   قجيع مفهػن  قشي ة اااباأ
 .السػات  الخان  أك خ سبلسة ومػثػؾي ة، وهػ يجع  اسمي ات ءخاد اشتياجات السدتهمظ  بعام 

 الفاقج/تقميل الهجر-3
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 ذــس  الشفايـــات افايـــات الػقــت، الشقـــ ، االاتطـــار، الحخاــة، اإلاتـــاج الدااـــج، السعالجــة الدااـــجة، السشتجـــات 
شـبلم إلاـاتة  KANBAN يـػف خ .التقميـ  مـغ الهـجر فـي  حقيـ  ربحي ـة وإاتاجي ـة السشط سـة يدـااج. السعيبة
يقتــخح ااابــاأ أأ  التعامــ  مــع الســػات يجــا أأ يكــػأ وفــ  أقرــخ  مدــتػتاات السشط ســة،  خصــيط شطـيع 

ــة  خؽــيس   ــاليف الشقــ  ي ــي غ الذــك   ــجف قات إتارة   .مدــافة مسكشــة، لــحلظ يــان ، اســتخجان هــحه التقشي 
 : (Ali & others, 7171) السخدوأ 

  جفقات إتارة السخدوأ  92-2ءك  

 
 السدتهدعاتقياس أداء  1-5

يعــج  ؾيــاس مقــاييذ السدــتػتاات أمــخام بــالز األهسي ــة لتدويــج الســجيخيغ ظخؤيــة واضــحة لمقزــايا السحتسمــة 
ــخات اجـاح العسمي ـات هــي التـي. وفـخص التحدـيغ  قــػت   ــخ بط السقـاييذ مباءـخة باســتخا يجي ة العسـ  وماء 

دــة لخمــ  ؾيســـة  ستدــاهع فـــي أأ   ــػأ مرـــجرام إاا اااــت السدـــتػتاات . السشط ســـة/الشتــااج السالي ـــة لمساس 
 شقدــع مقــاييذ ؾيــاس األتاد فـــي . مزــافة إلــ  سمدــمة التػريــج، إاام يجـــا ؾيــاس أتااهــا بسقــاييذ م الي ـــة

 . السدتػتع إل  ثبلث فئات رايدي ة  ذس   شفيح الصمبات وإتارة السخدوأ وإاتاجي ة السدتػتاات

الخصـــػة  WMSتاد السدـــتػتاات و قيـــيع إمكااـــات ويجـــا أأ يكـــػأ إاذـــاد مقـــاييذ لتـــجقي  ومخاجعـــة أ
األولـــ  فـــي أس  مذـــخوع مـــخ بط ظشطـــان إتارة السدـــتػتاات، شيـــث أا ـــه يسكـــغ أأ يكـــػأ  حجيـــج السقـــاييذ 

رام أولي ام لتحجيج السختوت السحتس  يسكغ  حجيج مقاييذ األتاد لمسدتػتاات . السشاسبة وفخص التحديغ م خ 
 :(Harjono, 7191)تي ااخااها مدبقام في الججول في الفئات ال بلثة الخايدي ة ال
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 مقاييذ أتاد السدتػتاات 9-2ججول 
 التعخيف الؿياس الفئة

 

 

  شفيح الصمبات

ت ت شدا التاريخ  التدميع في الػقت السحج   دميع الصمبات في الػقت السحج 
 السصمػب مغ ق   العسي 

ل  ع ئة الصما  الذحشة األول الصمبات السشف حة بال ام  في  معج 

 الصما مشتق ، معب س، ومذحػأ بذك  اام  تق ة الصما

 الخط  مشتق ، معب س، ومذحػأ بذك  اام  تق ة الخط  

 الدمغ مغ وقت  قجيع الصما إل  الذحغ الجورة الدمشي ة لمصما

 دميع الصمبات ظجوأ  غييخات أو  مف أو أحصاد في  إكسال الصما بذك  م الي  
 الفا ػرة

 

 

ؾياسات إتارة 
 السخدوأ 

 كسي ة السخدوأ الفعمي ة إل  ال سي ة الس م ز اشها لمشطان تق ة السخدوأ 

 يقاس التمف اؿيسة مئػي ة مغ ؾيسة السخدوأ  السخدوأ التالف

 السداشة السذغػلة اشدبة مئػي ة مغ سعة التخديغ استخجان التخديغ

ط الدمغ مغ وصػل  إرساد لػقت السخدوأ  الشاق  شت  يرب  السشتج متػس 
 جاهدام الستؿبال الصمبات

الدمغ مغ االستبلن الفعمي  إل  إءعار حجمة العسبلد  رؤية السخدوأ 
 بالتػافخ

 

 

 إاتاجي ة السدتػتع

ط اجت الصمبات السشتقاة والسعب سة ل    ءخز /  الصمبات حبلل سااة متػس 
 سااة 

ط اجت حصػط الصمبات الخصػط حبلل سااة السشتقاة والسعب سة ل     متػس 
 ءخز / سااة

ط اجت العشاصخ السشتقاة والسعب سة ل    ءخز /  العشاصخ حبلل سااة متػس 
 سااة
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-السخاف -ثاظت: السداشة-إجسالي    اليف التخديغ الت مفة حبلل سااة
 االستهبل 

الت مفة اشدبة مئػي ة مغ 
 الس يعات

مغ إجسالي  إجسالي    اليف التخديغ اشدبة ثاظتة 
 الس يعات

 مؤّشرات األداء الرعيدّية لمسدتهدعات 1-6
 ماءخات األتاد الخايدية هي السقاييذ السدتخجمة لمؿياس ال س ي لؤلهجا  التي  عكذ أتاد السشطسة،

لمتحديغ، ألأ  ما ال يتع  ؾياسه  ضخوري ة  KPI’s .حص ة استخا يجي ة والتي يتع   زسيشها بذك  اان في
ع ؼيه بحدا  ال يسكغ ع في ما ال يتع  التحك  ع ؼيه، وال يسكغ التحك   & Marziali & Rossit )التحك 

Toncovich, 7179). 

 .أس  ماءخات األتاد الخايدي ة مشاسبة لمسدتػتاات شت   وقت قخيا، لع يكغ هشا  ا  فاا ظيغ الباش يغ
خات األتاد الخايدي ة ل احاخ مشها اسػاج  مسدتػتاات،وهشا  العجيج مغ الشسااج التي  رش ف ماء 

Frazelle خات الت مفة واإلاتاجي ة واالستخجان والجػتة و تورة ، الس ي غ في الججول والحس يخا د ام  ماء 
 (Kusrini & Novendri &  Helia , 7192). الدمغ لمعسمي ات الخايدي ة لمسدتػتع بحدا

 ماءخات األتاد الخايدية لمسدتػتع 2-2ججول 
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ــخات األتاد الخايدــي ة التــي يسكــغ أأ  ؿــيذ أتاد السدــتػتاات بحدــا   ,Sunol)هشــا  العجيــج مــغ ماء 

رــة، ومشهــا ظتخــديغ (7179 ، ومشهــا ظػضــع الســػات فــي أمــاكغ مخر  ، مشهــا السخ بصــة باســتؿبال الســػات 
ــة االســتبلن،   مفــة االســتبلن ل ــ   حــط ، إاتاجي ــة )الســػات، ومشهــا بااتقااهــا، وأحــخ  ظتػزيعهــا  االســتبلن، تق 

وزمـغ تورة االســتبلن، إاتاجي ــة التخــديغ، اســتخجان السدـاشة، معــج ل توراأ السخــدوأ، ادــبة السخــدوأ إلــ  
ات، وزمــغ  الس يعــات،   ــاليف االاتقــاد والتع ئــة، إاتاجي ــة االاتقــاد، تق ــة االاتقــاد، اســتخجان العسالــة والسعــج 

ل العااجتورة االاتقاد، مهمة  دميع الصما، معج    .(ل الصما الس الي، معج 

خات األتاد الخايدي ة لمسخدوأ هي تق ـة السخـدوأ، واالا سـاش، و  مفـة  يت ف  العجيج مغ الباش يغ بسأ ماء 
ـخات  .السخدوأ، ومعج ل توراأ السخدوأ، وادبة السخدوأ إل  الس يعات سػ  اقػن ظتعخيـف بعـس ماء 

ة بالسدتػتاات، و   :التي يسكغ أأ   ػأ مبلاسة لمجراسةاألتاد الخايدي ة الخاص 

 Receiving accuracy: كفادة االستؿبال -

ويسكــغ أأ يتزــس غ الــظ .   ـجأ جسيــع اسميــات السدــتػتاات باالســتبلن والحجــد الفعمي ــيغ لمسخــدوأ الــػارت
تة يتزـــس غ  دــميع مخــدوأ ججيـــج اــ   أســـ ػع، وإرجــاع العســبلد لمعشاصـــخ الجي ــجة، واـــحلظ  اسمي ــات متعــج 

 . العسبلد لمعشاصخ التالفة، والعػتة إل  مخدوأ البااعإرجاع 

ــــخات أتاد السدــــتػتاات  يجــــا  تب ــــع هــــحا الجــــدد السهــــع  مــــغ اسمي ــــات السدــــتػتع وؾياســــه باســــتخجان ماء 
خ اغ شخي  إيبلد اهتسان وثي  لمػقت السدتغخا شتـ  يـتع   .الخايدية الخاصة به يسكغ ؾياس هحا الساء 

 .وشجده ويرب  جاهدام لمتخديغاشتداب السخدوأ السدتمع 
Receiving Efficiency= Time between Po delivery & items being ready for 

sale 

 Picking Accuracy :تق ة االاتقاد -

خات األتاد الخايدي ة الحيػي ة هػ تق ة االاتقاد ااتقـاد الصمبـات أشـج أك ـخ األاذـصة / يعج  احتيـار . مغ ماء 
الصمــا السختــار بذــك   يــخ صــحي  يعشــي العشاصــخ السخ جعــة والــجفع لترــحي   . عقيــجام فــي السدــتػتع

 .الخصس، وهحا الذيد يسكغ أأ يكػأ له  سهثيخ ا يخ ام  الت اليف ورض  العسبلد

ــخ وإجسـالي  رقــع " معـجل العااــج" لحدـاب تق ــة االاتقـاد، يسكششــا اسـتخجان بعــس ال يااـات الســسحػاة مـغ ماء 
 :يةالصما في السعاتلة التال
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Picking Accuracy= (Total orders – Incorrect item returns) / Total orders 

* 788 

 .شدبة السئػي ة لعجت الصمبات التي  ع  ااتقاؤها بذك  صحي الهحا يعصي 

خ الت مفة  -   Carrying Cost of Inventory /:  مفة االشتفال بالسخدوأ /ماء 

ة بقاد السخدوأ فـي  ول ـغ مـغ الزـخورس  أأ   ـػأ قـاترام  . السدـتػتع، زاتت   مفـة العسـ كم سا شالت مج 
خات األتاد الخايدي ة إلتارة السدتػتاات  .ام  وضع رقع قاظ  لمؿياس في هحا السكاأ اسشج ماء 

الذخاة لبلشتفال بسخدواها حبلل /إأ  إجسالي    اليف شس  السخدوأ هػ مجسػع ا   ما  ت م فه السشط سة
ــــظ   ــــاليف م ــــ   .غإشــــار زمشــــي  معــــي   ات )يتزــــس غ ال ــــة رأس الســــال، و  ــــاليف التخــــديغ، والسعــــج    مف

، والزخااا  (.وال خمجي ات، والسػات 

خ الت مفة مشاسـبام اسؿيـاس رايدـي  ألتاد السدـتػتع اشـج التع يـخ اشـه اشدـبة مئػي ـة مـغ ؾيسـة  يرب  ماء 
 :السخدوأ اإلجسالي ة

Carrying cost of inventory= Total carrying costs/ Average inventory value) * 

911 

ــخام أفزــ  لسقــجار الــخب  الــحس يدــس  بسعخفــة مقــجار الــخب  الــحس يجمبــه السخــدوأ الحــالي   يعصــي هــحا ماء 
 .وما هػ  سثيخ أتاد السدتػتع ام  الظ - شق ام 

ت   الت اليف السخ بصة ظتذغي  السدتػتاات ام  الشحػ التالي: (Bapat, 7197)وقج شج 

 اليف رأس السال   
 ات مشاولة السػات    اليف السداشة ومعج 
  اليف التذغي   
 مفة العسالة   

  Inventory Turnover :معج ل توراأ السخدوأ  -

خ أتاد رايدي  آحخ إلتارة السدتػتاات ويخ بط ار باشام وثيقام ظت مفة شس  معج   ل توراأ السخدوأ هػ ماء 
 .السخدوأ 

ت الــحس ويسكــغ  عخيفــه ب  الســػاتبعبــارة أحــخ ، هــػ مــج  ســخاة ظيــع وءــحغ . سخــدوأ البــه  يبــاعسا ــه التــخت 
 .بسجخ ت  خديشها
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خ هػ أشج ماءخات األتاد الخايدي ة لمسدتػتع الحس  تصم ع إلـ  الحفـال اميـه  ومغ الػاض  أأ  هحا الساء 
 خديشــه وزات الـخب  الـحس يسكــغ اقــ  السخـدوأ بذـك  أســخع، قم ـت   مفـة /كم ســا  ـع   حخيـظ. مخ فعـام ومتدايـجام 

 . حؿيقه مشه

 :يسكغ شداب معج ل توراأ السخدوأ مغ السعاتلة التالية
Inventory Turnover= Cost of goods sold/ Average inventory 

ل العااج -  Return Rate: معج 

خ أتاد رايدي  بديط ول شه شيػس  إلتارة السدتػتاات ل العااج هػ ماء  السرـصم ، ف ا ـه كسا يـػشي  .معج 
ت اــجت الســخ ات التــي يــتع  فيهــا إرجــاع العشاصــخ مــغ ق ــ  العســبلد مــغ الػاضــ  أأ  هــحا يعصــي اطــخة  .يحــج 

 .ءاممة لخض  العسبلد اك   

ل العااج مغ العبلقة التالية  :يسكغ شداب معج 
Rate of Return= (Units returned/ Units sold) * 911 

خ السدتػتع أو العسمي ات ال جد في البحث اغ األسباب الجؾيقة الر فاع ، يسكغ لسجيخ بحداب هحا الساء 
خ األتاد الخايدي  هحا ووضع  .االستخا يجي ات السشاسبة لحم ها ماء 

 

  



32 

 

 ةالجراسات السرجعيّ الفرل الثالث: 
 

فـي Kanban System سـػ  اتشـاول فـي هـحه الفقـخة تراسـات مختمفـة شـػل أثـخ  ص يـ  اطـان ااابـاأ 
. ومـغ السبلشـظ  مجاالت مختمفة مشها السدتػتاات بذـك  اـان  ومدـتػتاات السدتذـؽيات بذـك  حـاص 
أأ معطع هحه الجراسات هي تراسات أجش ي ة ويفتقج وشششا العخبي بذك  واض  لباش يغ قـامػا بس ـ  هـحه 

 الجراسات في مجال اطان اااباأ، وبالتحجيج في مجال مدتػتاات السدتذؽيات. 

  (JUN LOGRONO & ZU'BI, 2827) :األولى الجراسة
“Reduction of Wastes and Costs Through the Modified Kanban System 

in Unit Storerooms of HGH: A Value-for-Money Quality Improvement 

Initiative” 

ل في وحجات السخازن مبا درة تحدين جهدة تقميل الشفايات والتكاليف باستخجام نغام كانبان السعجَّ
 الكيسة مقابل الساّدة

: مـغ حـبلل  ص يـ  اطـان ااابـاأ فـي  ـخ  وشـجات 55 هج  هحه الجراسة إل  حفس الت اليف ظشدبة 
لمتحدــيغ، وقــج  ــع  اســتخجان  IHIااتســجت الجراســة اســػاج  . خــديغ الػشــجات الص ي ــة حــبلل ثبلثــة أءــهخ

العجيــج مـــغ أتوات  حدـــيغ الجـــػتة الحتبـــار أف ـــار مختمفــة إلشـــجاث التغييـــخ، اســـا  ـــع  ؾيـــاس التحدـــيشات 
 الحاصمة.

واــتج اــغ الجراســة أا ــه بعــج ااتســات  ــع   ص يــ  الجراســة فــي مدتذــف  شســج العــان  فــي تولــة قصــخ/ الجوشــة. 
ريـــال  96,555 : مـــغ69الســـػات االســـتهبلكية ظشدـــبة  اطـــان ااابـــاأ السعـــج ل، ااخفزـــت   ـــاليف  ػريـــج

 5S أت  ااتسات اطـان ااابـاأ و ص يـ  مفهـػن الدـيشات الخسدـة فقج  .قصخس  ريا ل 5,555 إل قصخس 
ااخفزـت الشدـبة السئػي ـة لمشفايـات بذـك  ا يـخ بحيـث  بذك  واضـ  إلـ   قميـ  أاـػاع الشفايـات السختمفـة،

ولــيذ اــحلظ فقــط مــغ شيــث الت مفــة، ول ــغ  .:9: أثشــاد  حجيــج الشدــبة السئػي ــة لمتخــديغ بستػســط 5إلــ  
ا مغ شيث الػقت والجهج واألاذصة المػجدتية  يخ الزخوري ة وقـج لـػشظ  حدـيغ لػجدـتي ات سـيخ  .أيزم

اسمي ـة أك ـخ العس  مغ اسمي ة شما الستجخ إل   دميع التػريج في اقصـة الخاايـة الرـحي ة، بكفـادة أك ـخ و 
 .اادياظي ة

 (Lanza Leon & Sanchez Ruiz & Cantarero-Prieto, 2827): الثانيةالجراسة 
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“Kanban system applications in healthcare services: 

A literature review” 

 مراجعة أدبّية -تظبيقات نغام كانبان في خجمات الرعاية الرحّية

وهــي  هــج  إلــ  إجــخاد ، 2529اذــخت هــحه السقالــة فــي السجم ــة الجولي ــة لمتخصــيط الرــح ي واإلتارة اــان 
مخاجعة لؤلتظي ات التي  شاولت تراسات شالة في ظمجاأ مختمفة، و خا د ام  استخجان مشهجي ة ااابـاأ فـي 

اد، م    مظ التي اعيذها أاطسة الخااية الرحي ة، لخم  سيشاريػ لتحديغ إتارة السدتذف  في فتخات الػب
 . 99-كػفيج شالي ام في فتخة وباد

 س ت مخاجعة تراسات مختمفة  زسش ت  ص يقات استخجمت أساليا اإلاتاج الخءي  وبذـك  حـاص  اطـان 
، فــي مجــاالت مختمفــة  شتســي إلــ  -الــحس ال يــدال مفهػمــام شــجي ام قم ــت الجراســات التــي  شاولتــه-كاابــاأ 

.  ع   بعج  ص ي  معاييخ االءتسال واالسـتبعات،  ـع  الجراسة في أربع قػااج ظيااات، و  إجخادالقص اع الرحي 
وبسقاراـة الجراسـات هـحه . اطخام لقم ة الجراسات وألأ معطسها شاالت فختي ة مقالة، 25 خؽيس العي شة إل  

بذك  اا  مغ وبسحح اػاشي التذابه واالحتبل ، اتج اغ الجراسة أأ  مدايا اطان اااباأ ليدت معخوفة 
ق   مجيخس  الخااية الرحي ة واحلظ السهشي ـيغ الـحيغ يعسمـػأ فـي هـحه القصااـات، واـحلظ أءـارت الجراسـة 

وقـــج أوصـــت الجراســـة مشط ســـات حـــجمات الخاايـــة . إلـــ  وجـــػت اقـــز بالسشهجي ـــة وفـــي  ـــجريا الســـػض فيغ
 .ي ة اإلاتاج الخءي الرحي ة ظدياتة التخايد ام  فخي  العس  اػاه يمعا تورام ا يخام في اسم

 ,Ahsan Ali & Ali Memon & Ahmed Sheikh & Haris Khan): الثالثةالجراسة 

2828) 
“Warehouse Management System and KANBAN Technique: A Review” 

 مراجعة -نغام إدارة السدتهدعات وتقشّية كانبان

وهــي  هــج  ، 2525اذــخت هــحه السقالــة فــي مجم ــة األبحــاث العمسي ــة لمعمــػن الهشجســي ة والت شػلػجيــا اــان 
إلــ   حميــ  أثــخ  ص يــ   قشي ــة اإلاتــاج الخءــي ، وبذــك  حــاص   ص يــ  اطــان ااابــاأ، امــ   حدــيغ اطــان 

هـــحه الجراســـة مخاجعـــة ءـــاممة  تلهـــحا الغـــخض أجـــخ . إتارة السدـــتػتاات فـــي قصـــاع الدـــمع االســـتهبلكي ة
ــخات إتارة السدــتػتاات م ــ  القزــاد امــ  زيــاتة  لؤلتظي ــات و ــع  وضــع إشــار اســ  مفــاـيسي   أضهــخ ماء 

ـــــات والخـــــختة ـــــ  لمسخـــــدوأ، والتخؽـــــيس مـــــغ الشفاي ااتســـــجت الجراســـــة إجـــــخاد . اإلاتـــــاج، السدـــــتػ  األم 
. فيغ فـي قصـاع الدـمع االسـتهبلكي ةءـخز مـغ السـجيخيغ والسـػض   955 االست يااات مع اي شـة مال فـة مـغ

اج التحمي  إلشرـااي  أأ هشـا  إيجاظي ـة معشػي ـة لمعبلقـة ظـيغ أتاد الذـخاة والقزـاد امـ  اوقج أضهخت ات
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ـــجت الجراســـة أأ   .زيـــاتة اإلاتـــاج، السدـــتػ  األم ـــ  لمسخـــدوأ، والتخؽـــيس مـــغ الشفايـــات والخـــختة وقـــج أك 
اػاع الشفايـات. اسـا أوصـت الجراسـة بزـخورة اسـتخجان  قشي ـة فااس اإلاتاج مكمف لمغاية، وهػ مغ أسػأ أ

 كااباأ، لمتغم ا ام  السذكبلت السخ بصة باإلفخاط في اإلاتاج.

 (Sarita & Ivana, 2870): الرابعةالجراسة 
“Aplicación del Método Kanban para mejorar la productividad en los 

almacenes del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, 2870” 

 Guillermo Kaelin de la تظبيق طريقة كانبان لتحدين اإلنتاجية في مدتهدعات مدتذفى

Fuente 

أاـج ت هــحه األشخوشــة لمحرــػل امـ  الجرجــة السهشي ــة فــي الهشجســة الرـشااي ة، وقــج شب قــت فــي مدــتػتع 
ــة إلــ   وهــي  هــج فــي ال يــخو.  Guillermo Kaelin de la Fuenteمدتذــف    حدــيغ إاتاجي 

ن حجمات مت اممة  خـجن التخـديغ واألاذـصة األحـخ  السكس مـة المدتػتاات السدتذؽيات و  سشاش  التي  قج 
 لها.

مدــتػتاام  قــػن ظتدويــج الػشــجات الص ي ــة بــاألجهدة الص ي ــة مــغ حــبلل الصمبــات  96 تــسلف السدتذــف  مــغ 
السخسمة ال تخواي ام مغ ا  قدع مس ا أت  إل  اجن استقخار بالسخدوأ. لحـ   هـحه السذـكمة  ـع  ا  بـاع مـشهج 

أيان ظشاد امـ   95دوأ لأءهخ( و غصية السخ 4أس ػاام ) 96ءبه  جخي ي  ا خ  ص ي  شخيقة اااباأ ل
تة لمتص يـ   ـع  اسـتخجان التحميـ  اإلشرـااي   إشرااي ة استهبل  ا   وشجة ش ي ة. وبعج ااتهاد الفتخة السحج 
ال س ي لتحمي  ال يااات. وااات اتيجة الجراسة أأ  اسـتخجان اطـان ااابـاأ أت   إلـ  زيـاتة اإلاتاجي ـة ظشدـبة 

االهتسـان بالعسـ  كسـا أوصـت الجراسـة بزـخورة %. 6.7ظشدبة  % والفعالي ة92% وال فادة ظشدبة 96.7
ـغ مهـارة العـامميغ  الجسااي  ألا ه يديـج رضـ  العس ـال فيديـج اإلاتاجي ـة، وااللتـدان ظتص يـ  ااابـاأ ألاـه يحد 

 س ة مس ا يعصي افادة أفز  لمعس .التدامهع ويقم   الػقت البلزن ألي ة مهمغ ويديج 

 (Eleftheria, 2871) :الخامدةالجراسة 
“Kanban System Design for Hospital Pharmacy – Case study” 

 دراسة حالة-ترسيم نغام كانبان من أجل  يجلّية السدتذفى

 قميـ  السخـازأ التـي  ـجيخها  اذخت هحه السقالـة فـي مجم ـة العمـػن اإلشرـااي ة والتص يـ ، وهـي  هـج  إلـ 
 .صيجلي ات السدتذؽيات، واحلظ  حديغ شخيقة التذغي 
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ة فـي  س ت الجراسة ام  صيجلي ة السذف  اليػاـااي  العـان  فـي اليػاـاأ، الـحس يعـااي مـغ  اإلجـخادات السعقـج 
ـــــد الجراســـــة امـــــ   ص يـــــ  اإلتارة الخءـــــيقة بذـــــك  مشهجـــــي فـــــي صـــــيجلي ة. اسمي ـــــات إتارة السخـــــدوأ    خا 

-ABC وقج قج مت الجراسة استخا يجي ة واضحة ل يؽي ة  ص ي  اطان اااباأ، باستخجان  حمي . السدتذف 

XYZ  2593و ص ي  السعاتالت لحداب اسي ات اااباأ ظشادم ام  ظيااات استهبل  األتوية أثشاد اان ،
  .والسعتسجة مغ ق   سج بلت صيجلي ة السدتذف 

ا ــه ظتص يــ  اطــان ااابــاأ، ســػ   ــشخفس الت ــاليف السخ بصــة ظشدــبة وقــج أءــارت اتــااج الجراســة، إلــ  أ
 %  قخيبام. 55

وقـــج أوصـــت الجراســـة ظتص يـــ  اطـــان ااابـــاأ فـــي صـــيجلي ات السدتذـــؽيات مـــغ أجـــ   خؽـــيس الت ـــاليف 
اإلجسالي ــــة، و خرــــيز الســــػارت واإلتارة االســــتخا يجي ة لمسخــــدوأ، والخجمــــة الدــــخيعة لمسخضــــ ، و قميــــ  

 لسداشات التخديغ، واحلظ التقمي  مغ هجر الػقت.االشتياجات 

 (Knill, 2871)الجراسة الدادسة: 

“Logistics Improvement Strategy for Medical Units following the Lean 

Approach” 

 استراتيجّية تحدين الخجمات المهجدتّية في الهحجات الظبّية التي تتبع اإلنتاج الرشيق

وهـي . 2597أاج ت هـحه األشخوشـة لشيـ  الجرجـة الشهااي ـة فـي الهشجسـة الص ي ـة فـي جامعـة ظخءـمػاة اـان 
ـــط ججيـــج لتحدـــيغ مجسػاـــة الخـــجمات المػجدـــتي ة فـــي الػشـــجات الص ي ـــة ضـــسغ   هـــج  إلـــ  وضـــع مخص 

يعتسـج هـحا    شػلػجيا أك خ  صػرام إلتارة سمدـمة التػريـج الص  يـة، شيـث اياتات السدتذؽيات، ا خ ااتسات
ــــط الججيــــج امــــ  أ ستــــة السدــــتػتع الخايدــــي  بساطســــة الحســــ  اآللــــي وإاــــاتة ضــــبط اطــــان ااابــــاأ  السخص 
تات الخاتيػي ـة و قشي ـات  شة وااي ة، ظشادم ام  التخت  السدتخجن في  خ  التخديغ ظتقشي ة اااباأ ججيجة ومحد 

 .أحخ  أك خ  قجمام 

الحيػي ــػأ لـيذ فقـط ظتـػفيخ وجهــة اطـخ  جـاه األاطســة  أءـارت الجراسـة إلـ  ضــخورة أأ يقـػن السهشجسـػأ 
ــيهع أأ يعسمــػا امــ   حدــيغ اقــز التػاصــ  ظــيغ  ــا ام السدــتخجمة فــي ظيئــات السدتذــؽيات، ول ــغ أيزم

اسا أءارت الجراسة أيزام لػجػت غياب ممحػل لمتػشيج الؿياسي  .الفخي  المػجدتي  وبؿية األقدان الص ي ة
Standarization ر اـ   وشـجة الخرـااز والػضـااف بذـك  مختمـف في الػشجات ا لص ي ة، شيـث  رـػ 

ا إل  افتقار التػاص  ظيغ اإلتارات  .اغ الػشجات األحخ ، األمخ الحس يعػت أيزم
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أوصت الجراسة باالهتسان ظتخؽيس معـج الت الخصـس البذـخس  اـغ شخيـ  أ ستـة األاطسـة السدـتخجمة فـي  
اإلاتـاج الخءـي ، الـحس يدـااج  لسهشي ـة، والتخايـد امـ  أسـمػبإتارة السدتػتاات، لتحقي  مفهـػن الخاشـة ا

 .إيحاد لمعس ال ام  إاتاج أقر  قجر مغ إاتاج العس  ظجوأ أس

 (Rafele & Persona & Battini , 2880)الجراسة الدابعة: 

“Hospital efficiency management: the just-in-time and Kanban 

technique” 

 وتقشّية كانبان JITإدارة كفاءة السدتذفى: نغام اإلنتاج في الهقت السحّجد 

 وهـي  هـج . 2558تراسة أجخيـت بالسذـاراة ظـيغ أسـا حة مـغ جـامعتي باتوفـا و ـػريغ فـي إيصاليـا اـان 
ت و قشي ــة  إلــ   قــجيع اــخض الــة التــي  دــتخجن اطــان اإلاتــاج فــي الػقــت السحــج   جخي ــي  لشتــااج اإلتارة الفع 

اإلجـــخاد األول فـــي مجيشـــة باتوفـــا فـــي إيصاليـــا، و ص يـــ  : لمجراســـة/ إجـــخاايغ/ ـــع   ص يـــ  شـــالتيغ . كاابـــاأ
 . اإلجخاد ال ااي في السدتذف  الجيشي  في  ػريغ

ـــع  اســـتخجان اطـــان  ـــه اشـــجما   ـــااج السذـــتخاة إلجخااـــي  الجراســـة أا  ـــت الشت ـــاأ، شـــجث  JIT س  م واطـــان اااب
اـة، واألتويـة السشتهيـة الرـبلشي ة، الصمبـات الخاشئـة،   خؽيس ا يخ في اسي ـات وشجـػن السشتجـات السخد 

واسمي ــات االاتقــاد  يــخ الزــخوري ة. وقــج أوصــت الجراســة بزــخورة اســتخجان  قشي ــات اإلاتــاج الخءــي  فــي 
 السدتذؽيات لدياتة افادة إتارة السدتذف .

 (1226)باقر وسعج، الجراسة الثامشة: 

 نبان باستخجام السحاكاة"تظبيق نغام البظاقتين كا

 ("7السعسل )-دراسة تجريبّية في الذركة العاّمة لمرشاعات الجمجّية

تراسة اذخت في السجم ة األرتاي ة في إتارة األاسال، وقـج أجخيـت فـي الذـخاة العام ـة لمرـشااات الجمجي ـة 
 في األرتأ.

حاكـاة الترـاتؼي ة فـي السعسـ  باسـتخجان الس Kanban)وهي  هج  إل   ص ي  اطان البصاقتيغ "كااباأ )
مــغ حـــبلل محاكــاة  ـــسثيخ متغي ــخيغ: احـــتبل  أوقــات التذـــغي ، واصــبلت السكـــااغ فــي اجـــاح  ص يـــ   7

الشطـان لسعالجــة مذــكمة ضــعف اسمي ـة  خصــيط ورقابــة اإلاتــاج التـي  جم ــت بار فــاع مدــتػيات السخــدوأ. 
السقــاببلت وقااسـة الفحــز واالســتسارة ااتسـجت الجراســة فــي  جسيـع ال يااــات امــ  السبلشطـة الذخرــي ة و 
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-Qلتحجيـج اـػع التحميـ  اإلشرـااي  لم يااـات. واـحلظ لغـة ال خمجـة  (X2)السدحي ة، واحتبار مخب ع اـاس 

Basic  .ل شاد اسػاج السحاكاة و ص يقه 

كااــت اتــااج الجراســة أأ  اطــان البصــاقتيغ "كاابــاأ" اشــج التذــغي  التجخي ــي  باســتخجان السحاكــاة، قــج أث ــت 
قــه امــ   القــجرة امــ   حقيــ  اتــااج أفزــ  مســا هــػ اميــه فــي الػاقــع الفعمــي  لمسعســ . وهــحا يذــيخ إلــ   فػ 

سعســ . ولقــج  س  ــ  هــحا األســاليا الست بعــة فــي التخصــيط والدــيصخة امــ  اإلاتــاج السدــتخجمة مــغ ق ــ  ال
ـــ  حـــبلل مـــجت التخصـــيط الجداي ـــة ظشدـــبة  ا فـــي ار فـــاع شجـــع السخخجـــات الستحق  %، وزيـــاتة 94.2التفـــػ 

%، واـــــحلظ  خؽـــــيس   ـــــاليف 99%، و خـــــيس مدـــــتػيات السخـــــدوأ ظشدـــــبة 95.5اإليـــــخاتات ظشدـــــبة 
ااج التـي يحق قهـا قـج ضهخ أأ  اطان البصـاقتيغ "كاابـاأ" والشتـواحلظ %. 25.4االشتفال بالسخدوأ ظشدبة 

 سثخت ا يخام بحاالت افات السخدوأ الشا جة اغ اجن  ػازأ حط  اإلاتاج، بد ا احـتبل  أوقـات التذـغي  
 ظيغ محص ات العس   إا أث خ الظ ام  شجع السخخجات الستحق   يػمي ام ؾياسام بال س يات السدحػبة يػمي ام.

تــسثخ ا يــخام بحــاالت العصــ  التــي شرــمت فــي محصــة مــغ ااشيــة أحــخ ، ضهــخ أيزــام أأ  اطــان "كاابــاأ" ي
 .(، الحس ااعكذ ظجوره ام  ااخفاض شجع السخخجات الستحق   لتمظ السحص ة2العس  )

ـــام لشطـــان  متها الجراســـة ؾياســـام بالشتـــااج الحاصـــمة، فـــي  خصـــيط اإلاتـــاج وفق ـــج  ـــت التػصـــيات التـــي ق و س  م
حمي  لمسعس ، وبشاد اطان معمػمات م ـخمج امـ  الحاسـا البصاقتيغ "كااباأ"، وإااتة الشطخ بالتخ يا الجا

ــة  مــظ الستعم قــة ظتشفيــح حص ــة اإلاتــاج، واالهتســان ظ ــخامج  ، مــع االهتســان ظتػثيــ  ال يااــات حاص  اإلل تخواــي 
ــة وصــػالم لــخبط  مــظ  الرــيااة الػقااي ــة فــي قدــع الخياشــة لتقميــ  شــاالت العصــ  الطــاهخة فــي  مــظ السحص 

باأ. اسا أك جت الجراسة ام  أهسي ـة الـجاع واإلسـشات السباءـخ والسدـتسخ  مـغ ق ـ  اإلتارة ال خامج ظشطان ااا
، وزيــاتة االهتســان بجهــػت التشدــي  ظــيغ األقدــان، وبشذــاط "العميــا لعسمي ــة  ص يــ  اطــان البصــاقتيغ "كاابــاأ

 ضبط الجػتة في الذخاة.
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 الفرل الرابع: اإلطار العسمي 
 

قامت الباش ة ظديارة السدتذف  التابع لجامعة األاجلذ فـي لجسع اي شة الجراسة لمؿيان بالجراسة التص يؿي ة، 
ـــــػن الجسعـــــة  ـــــع  إجـــــخاد السقـــــاببلت مـــــع أمـــــيغ السدـــــتػتع ومدـــــاول إتارة  93/5/2522القـــــجمػس، ي و 

ت السدتذف . وقج  ع  الحرػل ام  السعمػمات الت  الية:السذتخيات، واالش بلع ام  سجبل 

ن  ن ال  يــــخ مــــغ حجما ــــه بذــــك  مجــــااي  أو بدــــعخ الت مفــــة لمصــــبلب وأشيااــــام يقــــج  السدتذــــف   عميســــي  يقــــج 
 شدػمات لمسػض فيغ، وهػ شجيث اد يام شيث ظجأ العس  بذك  فعمي مشح سشة.

مخـتمط، أس أا ــه يحتـػس امــ  السـػات  الص ي ــة وءـبه الص  يــة مدــتػتع يػجـج مدــتػتع واشـج لمسدتذــف  وهـػ 
 .3mوار فااه  96m3لسعق سات، مداشته وا

ه إلــ   أقدــان رايدــي ة فــي السدتذــف : اإلســعا ، التحاليــ ، العسمي ــات، األءــع ة،  5يــػز ع السدــتػتع مــػات 
 الحػاضغ. وبذك  اان  يقػن أميغ السدتػتع ظتحزيخ شم ي ة ءاممة ل    األقدان ا  ءهخيغ  قخيبام 

 لؤلشجث لتجش ا التمف قجر اإلمكاأ. يتع  خ يا السػات شدا التاريخ مغ األقجن

اشج شجوث اقز في ماتة معي شة في أشج األقدان يخس  السداول اغ القدع شمبام إلـ  أمـيغ السدـتػتع، 
ر م مغـاه بؿيسـة  الحس يجسع الشػاقز في جسيع األقدان ويقجن شمبام إل  القدـع السـالي فـي السدتذـف  ليحـخ 

 لصم ية إل  قدع السذتخيات ليصم ها مغ السػرتيغ.الصم ي ة، وبعج مػافقة السالية  هخس  ا

هشا  ال  يخ مغ التمف والسخدوأ الدااـج فـي السدتذـف  بدـ ا اـجن التـدان األقدـان بـال خو ػاػل الـحس  ـع  
ااخه بال شج الداظ ، شيث يقػن مجيخو األقدان بالتػاص  مع لجشة السذتخيات بذك  مباءخ فيام شـػأ لهـع 

ة مــخ ات  شــاجتهع بذــك  فــختس وبــجوأ  ة اــج   شدــي  مــع أمــيغ السدــتػتع، مســا يــاتس إلــ  ءــخاد افــذ الســات 
 و خديغ اس ية زااجة مشها.

تح  السدتذف   يـخ ثاظـت بدـ ا السذـاك  اإلتاري ـة والرـيااة، شيـث  تغي ـخ اإلتارة بفتـخات متقاربـة مسـا 
  مــع الصــبلب والسخضــ  يــاتس إلــ   غي ــخ القــػاايغ التــي  ت بعهــا السدتذــف  ألأ  اــ   إتارة  صمــا التعامــ

ـــاد بذـــك  مختمـــف مـــغ الشاشيـــة السالي ـــة، مســـا يـــات س إلـــ  حدـــارة األشب ـــاد ورفزـــهع التعامـــ  مـــع  واألشب 
 السدتذف .
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يرــاه لمسدتذــف  والجامعــة معــام، وهــػ بدــيط ا يــخ  يعتســج السدــتػتع امــ  ظخاــامج محاســ ي  مرــس ع حر 
 .في السدتذف  مداول اغ صيااته ITاألاصال وال يػجج قدع 

مغ حبلل االش ـبلع امـ  الجـخت ال امـ  لمسدـتػتع،   ـي غ أأ ال  يـخ مـغ السـػات   حسـ  افـذ ال ـػت بدـ ا 
اــجن مخااــاة  غييــخ ال ــػت اشــج إتحــال مــاتة ججيــجة، واشــج ءــخاد مــاتة بدــعخ مختمــف اــغ الدــعخ الدــاظ  

  طهخ اساتة ججيجة في الجخت.

مـغ حـبلل وضـع حصـػات مخشمي ـة لتص يـ  هـحا لشقع اآلأ ظتص ي  اطان اااباأ امـ  مدـتػتع السدتذـف  
 الشطان اسا يمي:

مغ أهع  اإلجخادات البلزمة لتشفيـح اطـان ااابـاأ اس البصـاقتيغ بذـك  فعـال، هـػ  حجيـج أس  السشتجـات -9
حة لهحا الشطان، والتي  عت خ ؾي سة بسا يكفي لتدتح   اهتسان إتارة السدتذف .  هي مخء 

السشتجــات شدــا أامــ  اإليــخاتات )العااــج األامــ (، باســتخجان  حميــ  الصخيقــة السباءــخة لــحلظ هــي فــخز 
(  قدــع ABCلتحميــ  مخـدوأ السدـتػتاات. هــحه الصخيقـة ) حميـ   ABCبـاريتػ أو باسـتخجان  رـشيف 

مجسػاــة السشتجــات/السػات  السػجــػتة فــي السدــتػتاات فــي ثــبلث فئــات، بحيــث  دــتشج فــي  رــشيفها إلــ  
 القػااج التالية:

يـــة صـــغيخة مـــغ السشتجـــات التـــي  ػل ـــج الجـــدد األك ـــخ مـــغ  :(A) األولاااىالسجسهعاااة  هـــي فـــي الغالـــا اس 
،   ـػأ الشدـبة األامـ  ) %( مـغ االسـتهبل  الدـشػس  لحدـابات 85-75اإليخاتات/العااج. وبذك  رايدـي 

 %( مغ إجسالي  السخدوأ.25-95السشط سة/السدتذف   ذك   فقط )

ــصة ):  حتــػس امــ  مش(B) السجسهعااة الثانيااة %( مــغ ؾيســة 25-25تجــات/مػات  بؿيســة اســتهبل  متػس 
. وهي  س    )  %( مغ إجسالي  مشتجات السخدوأ.25-25االستهبل  الدشػس 

%( مـغ ؾيسـة االسـتهبل  95-95:  تزس غ السشتجـات ظشدـبة االسـتهبل  األقـ   )(C)السجسهعة الثالثة 
. وهي  س    )  .%( مغ إجسالي  مشتجات السخدوأ 65-65الدشػس 

اخصـػة م جاي ـة  (ABC) ع   رشيف السػات  السػجػتة في السدتػتع اسا في الججول باستخجان  رـشيف  
حة لشطان اااباأ:ل  تحجيج السػات السخء 

 ABC رشيف  9-4ججول 
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 /السجسػاة

 الفئة

الشدبة  العجت السػات  
 السئػي ة

السجسػاة 
 (A)األول 

ورا إيكػ، ءاش مقص ع، تارة  خجيخ حجج، تارة  خجيخ وسط، رقعة 
خ رواجوفا ، مفجخ زيكدا ، 35*35 ، ج  إيكػ، ج يخة ببلستيكي ة، مفج 

 كيذ اػلدتػمي

95 95.9% 

 

السجسػاة 
 (B)ال ااية

ببلستخ  عؿيع، سيخون ريشجخ، ششؽية ثبلثي ة، ببلستخ ش  ي مف ذ، 
ظػلي ة سيميكػأ، هيجرواػر يدوأ %، ق اشخ 4%، ظػفيجوأ 95ظػفيجوأ 

أم ػل، حيػط جخاشي ة شخيخ ربط، ماسظ رااا، بكخة  خصيط قما، 
وصمة سكذغ، مكخوتريا، متخجيغ، اومي خازول، حيػط جخاشي ة ف خي  

 ربط، ؾبزة اػ خس، اومي خازول

 

 

98 

 

 

98.9% 

 

السجسػاة 
 (C)ال ال ة 

أكياس ج ث، مػاتاج فازليغ ش ي، اظخة ظحل، اجاصات، أساور أشفال، 
اق  تن، ج يخة امدية، جشتاسيغ، ءااات بصغ، ماد أوادجيشي، أا ػب 
سحا مفخزات، ااجي  يػب، رباط ضا ط، اام  استخالي، اميبدات 
 شطيخ، الرفيغ، مخهع ظػفيجوأ، مخهع فػسيغ، مخهع اكديمػج ، مبلقط 

يدمميغ م ، أم 5سخة، أواجااديتخوأ، ماد أوادجيشي، أليد، أااظيا جافة 
ؼيال، أااظيا ستخات، أااظيا ايسياد، ببلستخ  جسيمي، ببلستخ ش  ي 

شخيخ، ظػاج ءاش، حافزات لداأ، حيػط جخاشية شخيخ قاشع ومجور، 
حيػط جخاشية اخوميظ، حيػط جخاشية اايمػأ، تيكمػأ أم ػل، رؤوس 

مز، روس ظمذ 9555مز، روس 555إظخ، رؤوس ببلستيظ، روس 
، سحاشة  دي ، سيخاغات، سيخون ممحي مز، سيتامػل وريج9555 س 

+سكخس+مختمط،  ءػز ا ػز،  صشجوا سبلمة، صػاج، ا ػة جسع 
ظػل،  ايذ جسع ظػل،   صاد رأس ش يا، فػرمػل ساا ، فػرمػل 

كبدػالت،  ق اشخ ظػلية،  ق اشخ وريجية،  قصغ، احػل لتخ، افػ ،  
اسامات،   كفػ  استعسال مخة واشجة،  افػ  جخاشية، افػ  مصاشية، 

ماسظ أوادجيغ، معقع سافمػأ، معقع أرضيات،  معقع أسص ، معقع 
أيجس،  معقع أاديع، معقع أرضيات ألجهيجس، معقع سايجاذ، معقع 

 أتوات،  مػاتاج سيخون، ايمتػأ 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

79.7% 

 %955 99  العجت ال م ي
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الخصػة التالية هي  حجيج ثبلث فئات لمصما ام  الساتة، ل    فئة مغ الفئات الدابقة، بحيث  س    -2
، و س    الفئة  Xالفئة  /الشاتر،  Zالصما السعتجل، و س    الفئة  Yالصما ال اظت/السدتقخ  الصما العخضي 

 كسا يت ز  في الججول:
C B A  

CX BX AX X 

CY BY AY Y 

CZ BZ AZ Z 

 ABC-XYZ رشيف  2-4ججول 
C B A  

م ، أم يدمميغ ؼيال، أااظيا ستخات، 5أليد، أااظيا جافة 
أااظيا ايسياد، ببلستخ  جسيمي، ببلستخ ش ي شخيخ، 

ظػاج ءاش، حافزات لداأ، حيػط جخاشية شخيخ قاشع 
ومجور، حيػط جخاشية اخوميظ، حيػط جخاشية اايمػأ، 

ببلستيظ، روس تيكمػأ أم ػل، رؤوس إظخ، رؤوس 
مز، 9555مز، روس ظمذ 9555مز، روس 555

سيتامػل وريجس، سحاشة  دي ، سيخاغات، سيخون 
ممحي +سكخس+مختمط، ءػز ا ػز، صشجوا سبلمة، 
صػاج، ا ػة جسع ظػل، ايذ جسع ظػل،  صاد رأس 

ش يا، فػرمػل ساا ، فػرمػل ابدػالت، ق اشخ ظػلية، 
افػ   ق اشخ وريجية، قصغ، احػل ليتخ، افػ ،

استعسال مخة واشجة، افػ  جخاشية، افػ  مصاشية، 
كسامات، ماسظ أوادجيغ، معقع سافمػأ، معقع 

أرضيات، معقع أسص ، معقع أيجس، معقع أاديع، معقع 
أرضيات ألجهيجس، معقع سايجاذ، معقع أتوات، مػاتاج 

 ماتة( 55)سيخون، ايمتػأ _

ببلستخ  عؿيع، بكخة  خصيط 
، قما، ببلستخ ش ي مف ذ

%، ظػفيجوأ 95ظػفيجوأ 
%،  يػب ر امي، ق اشخ 4

ظػلية سيميكػأ، 
هيجرواػر يدوأ أم ػل، حيػط 

جخاشية شخيخ ربط، وصمة 
 سكذغ

 مػات( 95)

ورا إيكػ، 
ءاش مقصع، 
تارة  خجيخ 
وسط، تارة 
  خجيخ حجج

 مػات( 4)

X 

أا ػب سحا مفخزات، ااجي  يػب، رباط ضا ط، اام  
رفيغ، مخهع ظػفيجوأ، مخهع استخالي، اميبدات  شطيخ، ال

سيخون ريشجخ، ماسظ رااا، 
 متخجيغ، مكخوتريا

رقعة 
، ج  35*35

Y 
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فػسيغ، مخهع اكديمػج ، مبلقط سخة، واجااديتخوأ، ماد 
 ماتة( 92)أوادجيشي 

 إيكػ مػات( 4)

 ماتة( 2)

اظخة ظحل، اجاصات، أساور أشفال، أكياس ج ث، مػاتاج 
ءااات بصغ، فازليغ اق  تن، ج يخة امدية، جشتاسيغ، 

 ش ي

 مػات( 9)

ششؽية ثبلثية، حيػط جخاشية 
ف خي  ربط، ؾبزة اػ خس، 

 اومي خازول

 مػات( 4)

ج يخة 
ببلستيكية، 

مفجخ 
رواجوفا ، 

مفجخ زيكدا ، 
كيذ 

 كػلدتػمي

 ماتة( 4)

Z 

حة لشطان اااباأ اس البصاقتيغ،  ع  الجسع ظيغ  حمي  -3 مع ؾيسة  ABCلتحجيج السشتجات/السػات  السخء 
السشتجات )سعخ ا  مشتج * ال سي ة السخد اة في السدتػتع( اسا يطهخ في الججول، شيث يس    السحػر 

ـــ  السجسػاـــة  ـــ  السجسػاـــة  Aاألفقـــي  ؾيســـة السشتجـــات.  س   السشتجـــات اات  Bالسشتجـــات الغاليـــة، و س  
ــصة، ظيشســا  س  ــ  السجسػاــة  السشتجــات األرحــز. يذــيخ السحــػر الخأســي  إلــ  ظخوفايـــ   Cالؿيســة الستػس 

، و س  ـ  الفئـة  Xالصمـا، بحيـث  س  ـ  الفئـة   Zالصمـا السعتـجل، و س  ـ  الفئــة  Yالصمـا ال اظت/السدـتقخ 
/الشاتر، و ـــع   قدـــيع  إلـــ  مجســـػاتيغ لت ـــي غ إشـــجاهسا السشتجـــات اات الصمـــا الشـــاتر،  Zالصمـــا العخضـــي 

 اجرة. ك خاألواألحخ    ي غ الصما 

 شداب اسيات وؾيع الفئات 3-4ججول 

Total                                      A                          B                         C 

Part 

No% 

Value 

% 

Part 

No 

Value Part 

No 

Value Part 

No 

Value Part 

No 

Value Category 
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 مغ هحا الججول، يسكغ اتابة االستشتاجات التالية:

  الفئــةA( مــغ ؾيســة 82:  حتــػس امــ  مشتجــات/مػات  بؿيســة اســتهبل  مخ فعــة )%  االســتهبل  الســالي
 %( مغ إجسالي  مشتجات السخدوأ.99.9لمسػات. وهي  س    )

  الفئـــةB( ـــصة %( مـــغ ؾيســـة االســـتهبل  92.9:  حتـــػس امـــ  مشتجـــات/مػات  بؿيســـة اســـتهبل  متػس 
 %( مغ إجسالي  مشتجات السخدوأ.98.6السالي  لمسػات. وهي  س    )

  الفئــةC ( مــغ ؾيســة االســتهبل  الســالي  5اســتهبل  مشخفزــة ):  حتــػس امــ  مشتجــات/مػات  بؿيســة%
 %( مغ إجسالي  مشتجات السخدوأ.69.4لمسػات. وهي  س    )

  ل.س. 38,314,966إجسالي  ؾيسة السػات السخداة في السدتػتع هػ 

  بعس اتااج الترشيفABC, XYZ  مختمفة قميبَل اغ الشدا الدابقة الؿياسي ة التي  ع  ااخهـا فـي
 ، ل ش ها  بق  قخيبة ضسغ الحج  السق ػل.9الخصػة 

  مــغ الجــجول يسكــغ اســتشتاج أأ الدــصخ السطم ــ  بــالمػأ الخمــاتس  يسكــغ اســتبعاته مــغ  ص يــ  اطــان
رة مــغ ااشيــة الصمــا، اــج األك ــخكاابــاأ واــجن شدــابه ضــسغ اسيــات ااابــاأ، اػاــه يس  ــ  السشتجــات 

% مــغ إجســالي  السخــدوأ. وبالتــالي ال تااــي لحدــاب 29.5واســا اــخ   ذــك   ادــبة هــحه السشتجــات 
كس يــات ااابــاأ لهــحا الدــصخ فــي السخشمــة التاليــة، وإاســا يــتع  االكتفــاد بحدــاب اسي ــات ااابــاأ لبــاقي 

 األسصخ.

 

75.38 458 9,434 92,343,217 268 421,411 326 7,971,365 711 94,257,132 K 

A 

N 

B 

A 

N 

X 

78.18 718 9,632 99,948,847 9,999 698,298 341 9,813,851 986 8,636,765 Y 

96.78 93.68 198 5,731,163 684 391,192 954 836,258 81 4,184,988  

 

Z 

 

 

71.58 97.78 9,661 4,621,651 

 

9,364 536,569 985 11,438 971 4,134,661  

 

9118 

 

5,658 38,314,966 

 

3,172 9,135,616 9,155 4,151,471 626 39,518,151 Value Total 

9118 61.48 58 98.68 97.18 99.18 878 % 
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جات السجارة مغ ق   مدتػتاات الخصػة التالية لتص ي  اطان اااباأ هي شداب اسي ة السشت-4
السدتذف  والسذاراة في اطان اااباأ، مع األحح بعيغ االاتبار سياسات السخدوأ التي اقتخشتها 

(Eleftheria, 7192) :إلتارة مخدوأ السدتػتع والس ي شة في الججول 

 (Eleftheria, 7192)سياسة السخدوأ السقتخشة في  4-4ججول 

 
  السشتجات العااجة لمسجسػاةA .ة يػميغ  سػ   بق  في السدتػتع لسج 
 السشتجات العااجة لمفئاتBY  BX,  أيان. وبالشدبة لفئـة  5سػ   بق  في السدتػتع لBZ   بقـ 

 أيان. 95ل 
  السشتجـات العااـجة لمسجسػاـةCX  يػمـام. وبالشدـبة ل  95سـػ   بقـ  فـي السدـتػتع لCY, CZ 

 يػمام. 25لسدتػتع ل سػ   بق  مخداة في ا

 لحداب اس يات اااباأ ل    مغ العشاصخ الجاحمة في اطان اااباأ، يسكغ استخجان السعاتلة التالية:

 
Dc: Medicine designed/consumed daily rate at capacity   ل اليـػمي  لبلسـتهبل  السعـج 

 لمجواد/السشتج
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Q: Quantity used per medicine code for product ال سي ة السدتخجمة ل    رمد تواد/مشتج 

R: Replenishment time for the medicine زمغ التججيج البلزن لمجواد/العشرخ 

Η: Time available for medicine replenishment الدمغ الستاح لتججيج األتوية/العشاصخ 

P: Medicine package size شجع الحدمة الجوااي ة/شجع شدمة العشاصخ 

 ,AX, AY, AZ, BX, By  يـ  هـحه السعاتلـة يسكـغ شدـاب اسي ـات ااابـاأ فـي اـ   مـغ الفئـات ظتص

BZ, CX, CY, CZ,. 

   يــة ااابــاأ لمفئــة لحدــاب اسAX ،ل يــػمي  بدــعة قصعــة واشــجة ، )مــ بل  تارة  خــجيخ وســط(، بسعــج 
 يكػأ لجيشا:

Dc= ل اليػمي  هػ بدعة قصعة واشجة  9: السعج 
Q 9 دتخجن افذ ال ػت =: اجت األتوية التي 
R سااة 48: زمغ  ججيج العشرخ: يػميغ أو 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 

 :AXيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_AX=9*9*48/8*9=6 

ة يــػميغ هــي: إاام: يجــا أأ   ــػأ اسي ــة ااابــاأ لهــحا العشرــخ، والسخداــة فــي السدــتػتع   6لســج 
 قصع.

 AXلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_AX)الخصػة التالية هـي شدـاب اسي ـات ااابـاأ
، والخصـػة AXبجسع جسيع اسيات اااباأ ل   اشاصخ الفئـة، لتس  ـ  الؿيسـة الشا جـة اسيـة ااابـاأ لمفئـة 

: يــتع  الــظ (Value of Kanban_AX)التاليــة هــي شدــاب ؾيســة ااابــاأ لهــحه السشتجات/العشاصــخ 
بزخب اسية اااباأ السحدػبة ل ـ  اشرـخ مـغ اشاصـخ هـحه الفئـة، بدـعخ هـحا العشرـخ، و  ـخار افـذ 
العسميــة لبؿي ـــة اشاصــخ الفئـــة، ومــغ ثـــع جســع اـــػا ج اسمي ــات ضـــخب اسيــة ااابـــاأ ل ــ   اشرخ*الدـــعخ 

 .AXاإلفخاتس  ل   اشرخ، و س    الؿيسة الشهااي ة ؾيسة اااباأ لمفئة 
 

   ية اااباأ لمفئة لحداب اسAY قصع، يكػأ لجيشا: 8، )م بل  جي  ايكػ(، بسعج ل يػمي  بدعة 

Dc ل اليػمي  هػ بدعة  8قصع = 8: السعج 
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Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R سااة 48: زمغ  ججيج العشرخ: يػميغ أو 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=- ع ئة العشرخ :  شجع 

 :AYيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_AY=8*9*48/8*9=48 

ة يـػميغ هـي:   48إاام: يجا أأ   ػأ اسي ة ااابـاأ لهـحا العشرـخ، والسخداـة فـي السدـتػتع لسـج 
 قصعة.

، AYلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_AY)الخصػة التالية هي شداب اسي ات اااباأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_AY)ب ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات وشدا

   يــة ااابــاأ لمفئــة لحدــاب اسAZ ل يــػمي  بدــعة ــخ زيكــدا (، بسعــج  قصــع، يكــػأ  3، )مــ بل  مفج 
 لجيشا:

Dc ل اليػمي  هػ بدعة  3قصع = 3: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R:سااة 48يػميغ أو  : زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 

 :AZيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_AZ=3*9*48/8*9=98 

ة يـػميغ هـي:   98إاام: يجا أأ   ػأ اسي ة ااابـاأ لهـحا العشرـخ، والسخداـة فـي السدـتػتع لسـج 
 قصعة.

   ابـاأ لمفئـة ية االحداب اسBX  ل يـػمي  بدـعة ببلسـتخ  عؿـيع، )مـ بل قصعـة، يكـػأ  96(، بسعـج 
 لجيشا:

Dc ل اليػمي  هػ بدعة  96قصعة = 96: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R :سااة 925أيان أو  5: زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
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P 9رزمة واشجة=-العشرخ :  شجع  ع ئة 
 :BXيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 

Kq_BX=96*9*971/8*9=741 

ة   245أيان هي:  5إاام: يجا أأ   ػأ اسي ة اااباأ لهحا العشرخ، والسخداة في السدتػتع لسج 
 قصعة.

، BXلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_BX)الخصػة التالية هي شداب اسي ـات ااابـاأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_BX)ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات  وشداب

   يــة ااابــاأ لمفئــةلحدــاب اسBY   ل يــػمي  بدــعة ماســظ رااا، )مــ بل قصعــة، يكــػأ  95(، بسعــج 
 لجيشا:

Dc ل اليػمي  هػ بدعة  95قصعة = 95: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
Rسااة 925أيان أو  5: : زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 

 :BYيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_BY=95*9*971/8*9=775 

ة   225أيان هي:  5إاام: يجا أأ   ػأ اسي ة اااباأ لهحا العشرخ، والسخداة في السدتػتع لسج 
 قصعة.

، BYلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_BY)التالية هي شداب اسي ـات ااابـاأ الخصػة
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_BY)وشداب ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات 

   ية اااباأ لمفئة لحداب اسBZ  ل يـػمي  بدـعة قصعـة واشـجة، يكـػأ ششؽية ثبلثية، )م بل (، بسعـج 
 لجيشا:

Dc 9اليػمي  هػ بدعة قصعة واشجة=: السعج ل 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R :سااة 245أيان أو  95: زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
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P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 
 :BZيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 

Kq_BZ=9*9*741/8*9=31 

ة إاام: يجا أ  35أيان هي:  95أ   ػأ اسي ة اااباأ لهحا العشرخ، والسخداة في السدتػتع لسج 
 قصعة.

، BZلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_BZ)الخصػة التاليـة هـي شدـاب اسي ـات ااابـاأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_BZ)وشداب ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات 

   لمفئــة  يــة ااابــاألحدــاب اسCX  ل يــػمي  بدــعة رؤوس إظـــخ، )مــ بل قصعــة، يكـــػأ  93(، بسعــج 
 لجيشا:

Dc ل اليػمي  هػ بدعة   39قصعة = 39: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R :سااة 365يػمام أو  95: زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=-العشرخ :  شجع  ع ئة 

 :CXيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_CX=39*9*361/8*9=9315 

ة  يػمــام هــي:  95إاام: يجــا أأ   ــػأ اسي ــة ااابــاأ لهــحا العشرــخ، والسخداــة فــي السدــتػتع لســج 
 قصعة. 9395

، CXلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_CX)الخصػة التالية هي شداب اسي ات ااابـاأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_CX)شداب ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات و 

 

   ية اااباأ لمفئة لحداب اسCY  قصع، يكػأ لجيشا: 4(، بسعج ل يػمي  بدعة مبلقط سخة، )م بل 

Dc ل اليػمي  هػ بدعة   4قصع = 4: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R يػمام  25سااة= 485العشرخ: : زمغ  ججيج 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
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P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 
 :CYيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 

Kq_CY=4*9*481/8*9=741 

ة  يػمــام هــي:  25إاام: يجــا أأ   ــػأ اسي ــة ااابــاأ لهــحا العشرــخ، والسخداــة فــي السدــتػتع لســج 
 قصعة. 245

، CYلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_CY)الخصػة التالية هي شداب اسي ـات ااابـاأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_CY)وشداب ؾيسة اااباأ لهحه السشتجات 

   ية اااباأ لمفئة لحداب اسCZ  قصع، يكػأ لجيشا: 3(، بسعج ل يػمي  بدعة ج يخة امدية، )م بل 

Dc ل اليػمي  هػ بدعة   3قصع = 3: السعج 
Q= 9: اجت األتوية التي  دتخجن افذ ال ػت 
R :يػمام  25سااة= 485: زمغ  ججيج العشرخ 

H سااات 8: الػقت الستاح ليتع   ججيج الجواد هػ 
P 9رزمة واشجة=-:  شجع  ع ئة العشرخ 

 :CZيسكغ شداب اسي ة اااباأ لمفئة 
Kq_CZ=3*9*481/8*9=981 

ة  إاام:  985يػمـــام هـــي:  25يجـــا أأ   ـــػأ اسي ـــة ااابـــاأ لهـــحا العشرـــخ، والسخداـــة فـــي السدـــتػتع لســـج 
 قصعة.

، CZلجسيـع اشاصـخ الفئـة   (Kanban Quantities_CZ)الخصػة التاليـة هـي شدـاب اسي ـات ااابـاأ
 ظشفذ الصخيقة الدابقة. (Value of Kanban_CZ)وشداب ؾيسة اااباأ هحه السشتجات 

 كسيات اااباأ السقتخشة 5-4ججول 

Total                                   A                     B                      C 

Kanban Value Kanban Value Kanban Value Kanban Value Category 

715178 9151659 994728 343171 17573 455796 81972 9969416 K 

A 

N 

X 

765635 9595885 947136 444164 64164 315212 52245 625973 Y 

911667 293858 69826 774278 72614 962611 71117 379439 Z 
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 الججول التالي:بسحح اسيات وؾيع اااباأ ل افة الفئات يسكغ  ذكي  

اشرخام يجا أأ يتع   خديشها وف  اطان اااباأ، وؾيسة هحه العشاصخ  679,225يت ز  مغ الججول أأ  
ل.س. وقج ااات سياسة إتارة السخدوأ في السدتػتع ق    ص ي  اطان اااباأ  4,989,393هي 

دابقة مع سياسة يػمام( لجسيع فئات العشاصخ. يسكغ مقاراة الدياسة ال 65كاات بحجوت ءهخيغ )
  ص ي  اطان اااباأ في الججول التالي:

 الشتااج 6-4ججول 

Comparison between Current Inventory Policy and KANBAN 

Difference % Difference KANBAN 

 

Current 

Policy 

 

56.88 884,685 629,775 9,555,191 Items 

818 34,714,223 4,981,313 38,314,966 Value(Cost) 

  

B 

A 

N 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 No 

629775 4981313 391111 9197279 985929 9198297 966164 7952169 Value Total 
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الشتاعج والته يات والسقترحات الفرل الخامس: 
 السدتقبمّية

  Resultsشتاعجال 5-2
تارة مخـــدوأ الســـجروس، يتصم ـــا إيجـــات مشهجي ـــة امسي ـــة واضـــحة إل دتذـــف مـــا يجـــخس اسمي ـــام فـــي الس -9

ت  دـجي  السـػات بذك  اذػااي  و قميجس  بسجـخ   شف ح  دتذف في الس إتارة السخدوأ ، اػأ أاسال السدتػتع
 اشج إتحالها وإحخاجها مغ السدتػتع.

اـة  أضهخت اتااج البحث وجػت أثـخ-2 لتص يـ  اطـان ااابـاأ امـ  السدـتػتع، امـ  اـجت العشاصـخ السخد 
خ الت مفة.  وبالتالي ام  شجع التخديغ مغ ااشية، ومغ ااشية أحخ  ام  ماء 

، فسـغ حـبلل األثـخ السدتذـؽياتفـي  ااابـاأاطـان  ػص   البحث إل  مشهجي ة امسي ة واضحة لتص يـ  -3
السشهجي ـة األم ـ  لتخـديغ السـػات فـي السدـتػتع /، يسكـغ ظػاسـصة السشهجي ـة السصب قـة ا  بـاع 2الداظ  /ظشـج 

 مغ ااشية الحجع والت مفة.

ظي غ البحث أأ  سياسة إتارة السخدوأ في السدتذف  توأ  ص ي  اطان اااباأ ااات  تزس غ  خديغ -4 
 ل.س. 38,394,966اشرخام ظت مفة   مز  9,555,995

أث ــت البحــث أاــه اشــج  ص يــ  اطــان ااابــاأ امــ  مدــتػتاات السدتذــف  يسكــغ  قميــ    مفــة التخــديغ -5
ل.س مسا يحق  وفخام بسقجار  4,989,393الشا جة اغ استسخار  ص ي  الدياسة الحالي ة لمسدتػتع، إل  

لبحث أاه يسكغ ظتص ي  هحا الشطان  قمي  شجع العشاصخ % اشج  ص ي  اطان اااباأ، واحلظ أث ت ا89
 %.56.8  وفخام في شجع التخديغ ظشدبة اشرخام مسا يحق   679,225السخداة إل  

ــــا يعشــــي أأ   -6 مـــغ حــــبلل  ص يــــ  ااابــــاأ، يسكــــغ لمسدتذــــف  اســــتخجان معمػمــــات تؾيقــــة وســــخيعة، مس 
ــة واــػع السشتجــات الستــػف   خة فــي مدــتػتاا ها، باإلضــافة إلــ  حجمــة السدتذــف   عــخ  فــي أس  وقــت اسي 

 اسبلد سخيعة وفع الة.

  Recommendationsالته يات 5-1
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السدتذف  السجروس ظتص ي  اطـان ااابـاأ امـ  السدـتػتع السػجـػت تاحمـه، اـػأ هـحا يػصي البحث -9
 الشطان يحق   وفخام ا يخام في   مفة وشجع التخديغ.

لمعـامميغ فـي السدتذـف  والقـااسيغ امـ  السدـتػتع شـػل مفهـػن يػصي البحث ب اجات تورات  جري ي ة -2
 اطان اااباأ واستخجامه والشتااج الستػق عة مغ استخجان هحا الشطان.

ــــ  مذــــخفي  دتذــــف يػصــــي البحــــث الس-2 ــــج ام ــــة  السدــــتػتااتبالتسكي ــــات الخاص  بكــــ    دــــجي  ال ياا
 وبرـػرة مشتطسـة اـػأ  ستا التفاصـي األصشا  الص ية وءبه الص ية الجاحمة والخارجة مـغ السدـتػتع وبـ

 ص يـ  اهع بذك  ا يخ في  ص ي  السشهجي ة السصخوشة في هحه الجراسة لزساأ تق ـة الشتـااج فـي الظ يد
 اطان اااباأ.

يتزـــس غ  السدــتػتاات أأ يقـــػن ب اذــاد اطــان شاســـػبي  حــاص  بقدـــعدتذــف  يقتــخح البحــث امـــ  الس-3
ة بالسشهجي ة السصخوشة في الخومغ ثع   ص ي   ABC رشيف السدتػتاات  حا البحث، هػارزمي ة الخاص 

ــا يعشــي أأ  السدتذــف  بحيــث يسكــغ ظػاســصة ال خاــامج الحاســػبي  اســتخجان معمػمــات تؾيقــة وســخيعة، مس 
 عخ  في أس  وقت اسي ة واػع السشتجات الستػف خة في مدـتػتاا ها، باإلضـافة إلـ  حجمـة اسـبلد سـخيعة 

 وفع الة.

 Future Researchالسدتقبمّية مقترحات البحث 5-3

Suggestions  
ـــخات أتاد أحـــخ   اطـــان ااابـــاأ امـــ  مدـــتػتاات السدتذـــؽيات مـــغ ااشيـــةالبحـــث فـــي أثـــخ  ص يـــ   ماء 

ــخس شجــع التخــديغ و  مفــة التخــديغ، لتػســيع مجــاالت البحــث بالشدــبة  لسخــدوأ السدــتػتاات  يــخ ماء 
ـ  إلـ  اتـااج ججيـجة لتسثيخ  ص ي  اطان اااباأ ام  أتاد السدتػتاات في  السعام  السدتذـؽيات والتػص 

 مكس مة لشتااج هحه الجراسة.

 خاتسة  5-4
ــة واضــحة لشطــان ااابــاأ امــ  أتاد السدــتػتاات فــي   شاولشــا فــي هــحا البحــث أثــخ  ص يــ  مشهجي ــة امسي 
السدتذؽيات، وقج  ػص   البحث مغ الشاشية التص يؿي ة إل  معخفة ايؽي ة  سثيخ  ص ي  اطان اااباأ امـ  

خ شجع السخدوأ.  خ الت مفة، وام  ماء   ماء 



53 

 

مسي ـــة واسمي ـــة لجسيـــع السدتذـــؽيات التـــي  خ ـــا با  بـــاع مشهجي ـــة اخجـــػ أأ يكـــػأ هـــحا البحـــث او فااـــجة ا
 امسي ة واضحة في إتارة مخدوأ مدتػتاا ها ظهج   حديغ أتاد مدتػتاا ها وبسق   الت اليف السسكشة.
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